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 در نشخواركنندگان نشريه پژوهش

 1394، دوم، شماره سومجلد 
http://ejrr.gau.ac.ir 

 

  رشدی منحن برازش دری مصنوعی عصب هایشبکه و رشد مختلفی هامدل سهیمقا

 یاریبختیلر گوسفند در

 

 محمدرضا بحرینی بهزادی
دانشگاه یاسوج  دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی،استادیار   

 14/6/94 ؛ تاریخ پذیرش:9/2/94 تاریخ دریافت:
 

 1دهیچک

ی مصنوعی عصب شبکه وی خط ،یخطریغ ونیرگرس مختلفی هامدل سهیمقا مطالعه نیا از هدف

 ،یبرود ،یمنفیی نماشامل ی رخطیغ مدل شش. بودی اریبختیلر گوسفند در رشدی منحن برازش در

 و سه و دو برازش درجات بای خطی اچندجمله مدل دو و ردزچایر ک،یلجست گومپرتز، ،یبرتاالنفون

 بره 6320 به متعلق بدن وزن رکورد 29517 از. گرفت قرار استفاده موردی مصنوعی عصب شبکه

 گوسفند نژاداصالح و پرورش ستگاهیا در شدهی آورجمع ،یسالگیک سن تا تولد ازی اریبختیلر

 خطا، مربعات نیانگیم ن،ییتع بیضر توسط هامدل سهیمقا. شد استفاده شهرکرد شهرستانی اریبختیلر

 هامدلبراساس مقایسه . شد انجام خطاها درصد مطلق قدر نیانگیم و انحرافات مطلق قدر نیانگیم

ی خوببهبررسی شده در پژوهش حاضر  یهامدل همه، های مختلف نیکویی برازشتوسط شاخص

 شبکه که داد نشان حاصل جینتا .داشتند یاریبختیلر اندگوسفن در را رشدی منحن برازشیی توانا

 برازشی اریبختیلر گوسفندان در را رشد توانستی خط وی رخطیغی هامدل از بهتری مصنوعی عصب

 رشدی منحن برازش لحاظ از .باشدی خط وی رخطیغی هامدلی برای نیگزیجا عنوانبه تواندیم و کند

 چند سه، درجهی اجمله چند ،یبرود شامل بیترتبهی مصنوع یعصب شبکه از پس مختلفی هامدل

ی هامدل حال، هر به. بودی منفیی نما و کیلجست چاردز،یر گومپرتز، ،یبرتاالنفون دو، درجهی اجمله

                                                           
 bahreini@yu.ac.ir :سئولنویسنده م*
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ی عصبی هاشبکه وی خطی هامدل به نسبتی تربیش کاربرد رشد فیتوصی برای رخطیغ رشد

ی دارا پارامتر نیچند قالب در را رشد دهیپد توانندیمی رخطیغی هامدل رایز داشت خواهندی مصنوع

ی اچندجمله وی برود مدل بیترتبهی خط وی رخطیغی هامدل انیم در. کنند خالصهی ستیز ریتفس

 وی مجانب بلوغ وزنی پارامترها نیبی همبستگ حاضر پژوهش در. بودند هامدل ریسا از بهتر سه درجه

 نشان پارامتر دو نیا نیبی منف رابطه. آمد دستهبی منف ،یرخطیغ شدر مدل شش هر در بلوغ نرخ

تجزیه واریانس پارامترهای  د.ش خواهند بالغ زین زودتر ترکم بلوغ وزن بای هادام که است نیا دهنده

 دارمعنیاثر ی بررس موردی پارامترها کلیه برمنحنی رشد برودی نشان داد که جنس بره و سال تولد 

(01/0P< ) .داریمعناثر  مادر سنداشتند (05/0P<) رثا لی بر وزن بلوغو داشت بلوغ نرخ بر 

 اثری دارای ول نداشتی مجانب بلوغ وزن پارامتر بری داریمعن ثیرأت تولد نوع. نداشت یداریمعن

شود که از میپیشنهاد  حاضر پژوهشبا توجه به نتایج  .ایجاد نمود نرخ بلوغ بر (>01/0P) یداریمعن

توان در تعیین مشکالت مدیریتی، در این پژوهش یا مدل برودی میحاصل ترین مدل رشد مناسب

بختیاری نژاد گوسفند لریی و تعیین سن مناسب کشتار در ایستگاه اصالحاهغذیتهای برنامهتنظیم 

  کمک گرفت.

 

  رشد مدل ،یاریبختیلر گوسفند ،یمصنوعی عصب هایشبکه ی:کليدی هاواژه

 

  مهمقد

 دهندگانپرورش باشد،یم گوشت دیتول کشور در گوسفند پرورشی اصل هدف کهنیا به توجه با

 چنینهم. دارند رشد صفات به خاصی توجه عمدتاً فروش هنگام در بدن وزن افزایشی برا گوسفند

 نیا در لذا است، کم کشور تیجمع با سهیمقا دری دیتول گوسفند گوشت کل زانیماز آنجایی که 

ی اریبختیلر گوسفند. گرفت نظر در گوشت دیتول و رشد شیافزا منظوربه رایی راهکارها دیبا طیراش

 قیطر از و بوده گوشت دیتولی برا عمدتاً نژاد نیا پرورش. است داردنبه و جثه بزرگی نژادها ازی کی

 رایز د،یرس زین یتربیش سود به توانیم نژاداصالح امور از حاصلی کیژنت بهبود و مناسب تیریمد

یک میلیون و هفتصد هزار  از شیب یتیجمع با نژاد نیا. باشدیمی کیژنت بهبود تیظرفی دارا نژاد نیا

 و شده داده پرورش ییروستا و رییعشا ستمیس تحت و ارییبخت و محال چهار استان در عمدتاً رأس،

 (. 2009 اران،همک و خواهوطن) باشدیم دارا کشور قرمز گوشت دیتول دری مهم نقش
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 شیافزا صورتبه توانیم را صفت نیا. باشدیم یاهل واناتیح صفات نیترمهم ازی کی رشد

  نمود فیتعر گوسفند عمر طول ازی خاص دوره در بدن وزن شیافزا ای یبدنی هاسلول تعداد

 و لیتکم رمنظوبه لذا. استی طیمح وی کیژنت عوامل از ثرأمت رشد(. 2010 همکاران، و رانیداسک)

لزوم  چنینهم .دارد تضرور بخشد، بهبود را رشد لیپتانس از استفاده بتواند کهی راهکارهایی اجرا

 وجودی کیژنت رابطه زین گوشت دیتول و الشه تیفیک صفات ،رشد لیپتانس نیب که نکته نیا توجه به

 نیسن در وزن رییتغ دهمشاه با توانیم را واناتیح رشد(. 2001 کوسک،) باشدحائز اهمیت می دارد

 توابع رشد،ی هامدل. نمودی بررس رشد کنندهفیتوصی اضیری هامدل از استفاده با یا و مختلف

 ازی اخالصه توابع نیا گرید عبارتبه. روندیم کاربه رشدی الگو فیتوصی برا که هستندی اضیر

 دهندیم ارائه هستندی ستیز ریستفی دارا که پارامتر چند قالب در را وانیح رشد به مربوط اطالعات

 نیب روابط و رشدی هامدل نیای پارامترهای ستیزی معان فهم گرید انیب به(. 2013 همکاران، و سالم)

 نژاداصالح برنامه ریمس رییتغ امکان نژاداصالح حوزه نیمتخصص بهی اقتصاد مهم صفات گرید و هاآن

 از رشد ریمس رییتغ ای و شود گوشت دیتول شیافزا جربهمن کهی ابرنامه میتنظ مثالی برا. دهدیم را

 ؛1998 ،یرویل وی بطاع) سازد آشکار را رشدی پارامترها شناخت تیاهم تواندیم هیتغذ بهبود قیطر

 مشکالت با ارتباط دری دیمف اطالعاتی رخطیغ رشدی هامدل(. 2010 همکاران، و رانیداسک

 گوسفند پرورش در بلوغ به دنیرس زمان خصوصاً ویی غذا میرژ میتنظ کشتار، مناسب سن ،یتیریمد

(. 2007 ران،یداسک و نیکسک ؛2006 همکاران، و کر ؛1999 همکاران، و آکباس) کنندیم ارائه

ی نیبحر ؛2006 همکاران، و لمب) دارد وجود گوسفند در رشدی سازمدل به مربوطیی هاگزارش

 جیانت ولی( 2014 همکاران، وی بهزادی نیبحر ؛2012 ،همکاران وی ساق ؛2010 نژاد،یاسلم وی بهزاد

 در. است متفاوت گرییکد با زین رشد کنندهفیتوص مدل نیترمناسب نهیزم در مختلفی هاپژوهش

 همکاران، و سرمنتو ؛2005 همکاران، و تکل ؛2004 همکاران، و توپال) گومپرتز مدل هاگزارش تربیش

 و کوم ؛2009 همکاران، و نیکسک ؛2009 همکاران، و مالحادو ؛2008 همکاران، و دورانیا ؛2006

 .  است شده ارائه رشد مدل نیترمناسب عنوان به( 2010 همکاران،

. شودیم استفادهی رخطیغ وی خط ونیرگرس مختلفی هامدل از رشد دهیپدی سازمدلی برا

 هستندیی هامحدودیت و هافرضپیش دارای متغیرها بین روابطی سازمدل به مربوط آماری هایروش

. باشد دیمف تواندیم ترکم تیمحدود بای هاروش از استفاده لذا(. 2002 همکاران، و سیناکیکوم)

 هایشبکه. باشند نهیزم این در هاروش ترینمناسب از یکی توانندمیی مصنوعی عصب شبکه هایمدل
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 هایسیستمی سازمدل برای مناسب ابزاری و داشته باالیی غیرخطی پردازش قدرتی مصنوع عصبی

 وی رخطیغی هاسامانهی سازمدل دری مصنوعی عصب شبکهیی توانا(. 2006 شاپ،یب) هستند پیچیده

 عصبی شبکه .ردیگ قرار استفاده مورد علوم مختلفی هاشاخه در کیتکن نیا تا شده موجب دهیچیپ

ی هامدل میتعم از کهاست ی نوعمص هوش ازی اشاخهو  اطالعات پردازش ستمیسی نوعی مصنوع

 انسان مغزی عصب هایعملکرد سلولی سازادهیپ واقع در ویافته  توسعه انسان مغزی عصب شبکهی اضیر

 ساختار کند، عمل مغزی عصب دستگاه مشابه کهی اضیر یمدل نیبنابرا. دباشیمی مصنوع صورت به

 یک ورودی، الیه یک شامل مصنوعی عصبی شبکه هر. دهدیم لیتشک رای مصنوعی عصب شبکه یک

 وی ورود الیه دو بین در پنهانی هاالیه که است پنهان ای یانیم الیه چند یا یک و خروجی الیه

 دریافت از پس کندمی سعی مصنوعی عصبی شبکه(. 2006 شاپ،یب) گیرندمی قراری خروج

 و هاورودی به یدهوزن عمل از دهاستفا با کاراین و کند لیتبد مطلوب خروجی به را آن ها،ورودی

 از پس. شودیم گفته شبکه آموزش عمل اینبه که شودمی انجام فعالیت یا انتقال تابع یک از استفاده

 آموزش(. 2009 منهاج،) گیردمی قرار تأیید مورد نهایتاً و شده آزمون عصبی شبکه مدل آموزش، انجام

 با و نشدهی زیربرنامه ثابت و مشخص قانون کی یبنام بر شبکه نیا که است مفهوم نیابه شبکه

 نیا مصنوعی عصبی هایشبکه نیبنابرا. کندیم رییتغ آن تیوضع تکرار هر در یا و زمان گذشت

 آموزش را هستند مشکل قاعده بر یمبتنی هاستمیسی برا کهی ادهیچیپی کارها که دارند را تیقابل

 گرفتن قراری چگونگ و تعداد نشیگز شبکه، نهیبه ساختار نییتع همان ای یمعمار مرحله در. نندیبب

ی هاهیال تعداد مورد در مهم نکته. است شبکه طراح فرد عهده به اتصالی هاوزن چنینهم و هاهیال

 تعداد با برابر دیبای خروج وی ورود هیالی هانورون تعداد که است نیا هانورون تعداد و پنهان

 صورتبه هاآنی هانورون تعداد و پنهانی هاهیال تعدادی ول باشندی وجخر وی ورودی پارامترها

 همکاران، و نکسیکران) است برزمانی کار که شوندیم نییتع خطا و آزمون روش اساس بر وی تجرب

2008 .) 

گاو  شیر بینی تولیدپیش ای در زمینهمقالهانتشار با  1995سال  از مصنوعی عصبی هایشبکه کاربرد

 هایشبکهی اختصاصی کاربردها از(. 1995 همکاران، و کسیالکروئ) است شده شروعی دامعلوم در

ی گاوها در ریش نیپروتئ وی چرب و ریش دیتولی نیبشیپ به توانیمی دام علوم در مصنوعی عصبی

 ،(2011 همکاران، و سلوسارز) بره دری عضالن نیبی چرب برآورد ،(2011 همکاران، و انوالیجی )جرز

 عیما دیتولی نیبشیپ ،(2011 ،یبهزادی نیبحری )بلوچ گوسفند در الشه صفاتی برخ و رشدی نیبشیپ
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ی ریش گوسفند وی ریشی گاوها در ریش دیتولی نیبشیپ ،(2010 همکاران، وی قطب) قوچ دری من

 صیتشخ ،(2008 همکاران، و سیادر ؛2007 همکاران، و ایننیحس ؛2002 همکاران، و سیناکیکوم)

 ارزشی نیبشیپ ،(1994 برتور،) گوشت تیفیک برآورد ،(1999 همکاران، و انگی )یکینیکلی هایماریب

 و مولندا) دامی ظاهر تیوضعی گذارارزش ،(2005 همکاران، و کیآدامز) نری گاوهای کشتارگاه

 دیبناو -لوپزی )ریشی گاوها در ریشی هانمونهی رو از پستان ورمی ماریب صیتشخ ،(2001 همکاران،

ی گاوهای بنددسته ،(2007 همکاران، و فرناندز) بز دری هفتگ ریش دیتولی نیبشیپ ،(2003 همکاران، و

 استفاده با رشدی سازمدل نهیزم در. برد نام را( 1998 همکاران، وی صالح) دیتول سطح اساس بری ریش

 از که است شده گزارش. است شده انجامی معدود قاتیتحق وریط و دام دری مصنوعی عصب شبکه از

ی بهزادی نیبحر ؛2006 همکاران، و روش) کرد استفاده رشد برازش در توانیمی مصنوعی عصب شبکه

 (. 2010 نژاد،یاسلم و

 وی خط ،یرخطیغ ونیرگرسی هامدل شاملی اضیر مدل چند سهیمقا حاضر پژوهش از هدف

 اصالح و پرورش ستگاهیای اریبختیلر گوسفندان در رشدی منحن برازش دری مصنوعی عصب یشبکه

 .  است شهرکرد شهرستان در واقعی شول نژاد

 

 هاروش و مواد

ی برای اریبختیلر بره 6320 به متعلقی سالگیک سن تا تولد از بدن وزن رکورد 29517 از

 ژادناصالح و پرورش ستگاهیا در 1391 تا 1369ی هاسال نیب هاداده نیا. شد استفاده رشدی سازمدل

 15 در ستگاهیا نیا. بود شدهی آورجمع شهرکرد شهرستان در واقعی شولی اریبختیلر گوسفند

 شیب ستگاهیا نیا مساحت. دارد قراری شول دره نام به ایمنطقه در و اصفهان -شهرکرد جادهی لومتریک

 نییپا لیدلبه. دارد را گوسفند رأس 1000 برای استفاده تیقابل آن ساتیتأس تیظرف و هکتار 400 از

 اختصاص اسپرس و یونجه کاشت به اطراف هاینیزم از ادییز مقدار ستگاه،یا مراتع تیظرف بودن

 از ستگاهیا اطراف هاینیزم در ماه آبان اواسط تا تابستان اواسط از ستگاهیا نیا گوسفندان. شودیم داده

 تا زییپا اواسط از. کنندیم دهاستفا جو و گندم چرپس چنینهم و اسپرس و ونجهی شده کشت مراتع

ی آبستن مرحله جنس، سن، با متناسبیی هارهیج با وی دست صورتبه گوسفندان ماه بهشتیارد اواسط

 تفاله و جو گندم، کاه ونجه،ی شامل ستگاهیا در استفاده موردی خوراک مواد. شوندیم هیتغذی ردهیش و

 نیا از مرداد لیاوا تا و شده بردهی عیطب مراتع به گوسفندان ماه بهشتیارد اواخر از. باشدیم چغندر
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 صورتبهها گیری. جفتردیگیم انجام ماه وریشهر اواسط در اندازیقوچ عمل. کنندیم هیتغذ مراتع

 و شده شروع ماه بهمن اواسط از گله در هاشیزا. ابدییم ادامه زینی فحل دوره سه تا و بوده شده کنترل

 (. 2013 ،ییصحرا دهی راشد) دارد امهاد بهار فصل لیاوا تا

 شاده  حاذف ی هاا ماندهیباق اریمع از استفاده مورد دادهی سر در موجود پرتی هاداده نییتعی برا

 :شودیم محاسبه ریز معادله با که شد، استفاده 1شده استاندارد

                                                                  :                   1 معادله
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 مشاهده نیامi نبودن صورت در شده برآورد اریمع انحراف s(i) خطا، یا ماندهیباق ie ،1 شماره معادله در

 ل،یتباد  سیمااتر ی قطار  عناصار  واقاع  در. اسات  2هات  سیماتر ای لیتبد سیماتری قطر عناصر ih و

( 2004) همکااران  وی بلزلا . هساتند  خودشاان  یافتاه  بارازش  ریمقادی رو مشاهدات اثر کننده فیتوص

 قادر  از تار بازرگ  شده استاندارد شده حذفی هاماندهیباقی دارا مشاهدات تمام به که کردند شنهادیپ

 زیآنال به مربوط دادهی سر از داشتند رکورد 3 از ترکم کهی افراد تمام چنینهم. کرد توجه دیبا 2 مطلق

 . است شده داده نشان 1 جدول در استفاده مورد بدن وزن رکورد تعداد و دام تعداد. شدند خارج

 
 .جنس هر ازاء به محاسبات در استفاده مورد رکورد تعداد و دام تعداد -1 جدول

 رکورد تعداد دام تعداد جنس

 13633 3080 نر

 15884 3240 ماده

 29517 6320 کل

 

 ،یبرود ،یمنفیی نمای هامدل شامل پارامتر 4 و 3 ،2ی دارای رخطیغ ونیرگرس مدل شش از

 بای خطی اچندجمله ونیرگرس مدل دو چنینهم و چاردزیر و کیلجست گومپرتز، ،یبرتاالنفون

 2 جدول در. شد استفادهی اریبختیلر گوسفند در رشدی منحن برازشی برا سه و دو برازش درجات

 افراد کلی برا رشدی هایمنحن .است شده داده شانن هاآنی اجزا همراهبه استفاده مورد رشدی هامدل

                                                           
1- Standardized Deletion Residuals (RSTUDENT) 

2- Hat Matrix 
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 هیرو از استفاده بای رخطیغی هامدل برازش. شدی سازمدل جداگانه طورهب جنس هر چنینهم و

ی هامدل هیرو بای خطی اچندجملهی هامدل و وتنین -گوس تکرار روش و 1یرخطیغ ونیرگرس

 .شد انجام 3یرآما هیتجز سامانه افزارنرم 2افتهیمیتعمی خط

 
 .استفاده مورد رشدی هامدل -2 جدول

 تابع پارامتر تعداد مدل

 2 یمنفیی نما
tW ( )ktA A e     

 3 یبرود  )1(Wt

ktBeA 

 3 یبرتاالنف ون  3

t )1(W ktBeA 

 3 گومپرتز
 )(

tW
ktBeAe 

 3 کیلجست  1

t )1(W ktBeA 

 4 چاردزیر  MktBeA )1(Wt 

سه و دو درجهی اچندجمله  4و  3  


i
r

i

i tdd
1

0tW 

tW =زمان در بدن وزن t؛ A =بلوغ؛ وزن B =؛یریگانتگرال ثابت K =بلوغ؛ نرخ e =نپر؛ عدد M =ی منحن شکل پارامتر

 ونیرگرس ضرائب= id مبدا؛ از عرض= 0d ؛یاملهچندج تابع برازش درجه= r ؛چاردزیر تابع در عطف نقطه با مرتبط

 

 هیرو از استفاده با دوباره مدل نیا رشد، کنندهفیتوصی رخطیغ مدل نیترمناسب نییتع از پس

 داده برازشی نحو به وتنین -گوس تکرار روش و یآمار هیتجز سامانه افزارنرمی رخطیغ ونیرگرس

 بر ثرؤم محیطی عوامل تعیین منظوربه سپس. دیآ دستهب راداف همهی برا رشدی منحنی پارامترها تا شد

 استفاده ریزی آمار مدل وی آمار هیتجز سامانه افزارنرم افتهیمیتعمی خطی هامدل هیرو از پارامترها نیا

 .شد
 

ijklm                               :                          2 معادله i j k l ijklmy B A S T e      

                                                           
1- Nonlinear Regression (NLIN) 

2- Generalized Linear Model (GLM) 

3- Statistical Analysis System (SAS) 
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 iB،یتجمع میانگین  ،رشدی منحنی پارامترها مشاهدات از یک هر ijklmy ،2 شماره عادلهم در

 و نر) بره جنس ثابت اثر kS ،(سال 9 تا 2) مادر سن ثابت اثر jA،(91 تا 69) تولد سال ثابتاثر

 . باشدیم خطا اثر ijklme و (قلوسه و دو یک،) تولد نوع ثابت اثر lT ،(ماده

 استفاده( 2012 نسخه) متلب افزارنرم ازی مصنوعی عصب شبکه از استفاده با رشدی سازمدلی برا

 توجه با. بود خطا انتشار پس تمیالگور با هیال چند رسپترونپ استفاده، موردی مصنوعی عصبشبکه. شد

ی دارا آن در هانرون تعداد و پنهانی هاهیال تعداد به توجه بای مصنوعی عصبی هاشبکه کهنیا به

 به رشد برازش جهت استفاده موردی مصنوعی عصب شبکه نهیبه ساختار هستند،ی مختلفی هاییکارا

 مسئله به توجه بای خروج وی ورود هیال در موجودی هانورون تعداد. آمد دستهب خطا و آزمون روش

 با هاهیال نیا تعداد چنینهم و پنهان هیال در موجودی هانورون تعداد آنکه حال شد، مشخص نظرمورد

. بودند نورون کی یدارای خروج هیال وی ورود هیال پژوهش نیا در. شودیم نییتع شبکه طراح نظر

 نظر دری خروج نورون عنوانبه زین مختلف نیسن در هابره وزن وی ورود نورون عنوانبه هابره سن

 نیب اختالفی ابیارز و شبکه مختلف حاالتی بررس با زینی عصب شبکه ساختاری سازنهیبه. شد گرفته

 کارنیای برا. گرفت انجام برازشیی کوینی ارهایمع توسط شدهی نیبشیپ و شده مشاهده ریمقاد

 وی رییادگ قانون پنهان، هیال هر در هانورون تعداد پنهان،ی هاهیال تعداد رینظ شبکه مختلفی پارامترها

 مناسبی عصب شبکه ساختار نیبهتر افتنی منظوربه. گرفت قراری ابیارز موردی ریادگی یهادوره تعداد

ی برا. شد شیآزمای ریادگی دوره 500-1000 وی انیم هیال در نرون 1-20 تعداد رشد، برازش مسأله با

. گرفت قرار استفاده مورد هاداده درصد 25 و 25 ،50 بیترتبه شبکه آزمون وی اعتبارسنج آموزش،

پس انتشار مورد  افزار متلب برای ایجاد شبکهی نرمعصب شبکهموجود در جعبه ابزار  1نیو اف افتابع 

 خطا مربعات نیانگیمعصبی مصنوعی طراحی شده  استفاده قرار گرفت. معیار عملکرد و کارایی شبکه

 سهیمقای برا چنینهموزن بدن بود.  شدهی نیبشیپ و شده مشاهده ریمقاد نیبی همبستگ حداکثر و

 مدل نیترمناسب نییتع وعصبی مصنوعی  شبکه وی رخطیغ وی خط ونیرگرس مختلفی هامدل

 و انحرافات مطلق قدر انگینیم خطا، بعاتمر نیانگیم ن،ییتع بیضری ارهایمع از رشد کنندهفیتوص

 . شد استفاده خطاها درصد مطلق قدر نیانگیم

 

                                                           
1- Newff 
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 بحث و جينتا
ی طی اریبختیلر گوسفندان در رشدی سازمدل ندیفرآی برای مصنوعی عصب شبکه نهیبه ساختار

 شیپ و هشد مشاهده ریمقاد نیب اختالفی ابیارز و شبکه مختلف حاالتی بررس و خطا و آزمون روش
-لونبرگی رییادگ قانون ،یخطی خروج تابع ،یدیگموئیس انتقال تابع تینها در و شد نییتع شدهی نیب

ی طراحی مصنوعی عصب شبکه. شد انتخاب کارنیای برا نورون شش با پنهان هیال کی و 1مارکوارت
 در شدهی طراحی مصنوعی عصب شبکه دقت ایی یکارا زانیم. است شده داده نشان 1 شکل در شده

 دهنده نشان باالی همبستگ نیا. استی قبول قابل مقدار که شد برآورد درصد 2/94 رشدی منحن برازش

 نیگزیجا عنوانبهی مصنوعی عصب شبکه از توانیم و است رشدی منحن برازش در شبکه نیایی توانا
 .   کرد استفاده رشدی سازمدل در متداولی اضیری هامدل

 

 
 .رشدی منحن برازشی برا شدهی طراحی مصنوعی عصب بکهش ریتصو -1 شکل

 

 بیضر ریمقاد توسط رشد برازش دری مصنوعی عصب شبکه و مختلفی اضیری هامدل سهیمقا
 جدول در خطاها درصد قدرمطلق نیانگیم و انحرافات قدرمطلق نیانگیم خطا، مربعات نیانگیم ن،ییتع

یی توانای خوببه هامدل همه شودیم مشخص 3 لجدو در که طورهمان. است شده داده نشان 3

ی چندان تفاوت ،هامدل نیب استفاده مورد مختلفی ارهایمع نظر از. داشتند را رشدی منحن برازش

 بای مصنوعی عصب شبکه که داد نشان افراد کلی برا مختلفی هامدل برازش جهینت. نداشت وجود

 ازی بهتر فیتوص توانست و بود هامدل ریسا از بهتر اخطی ارهایمع نیترکم و نییتع بیضر نیتربیش

 رشدی هامدل انیم در وی مصنوعی عصب شبکه از پس. باشد داشتهی اریبختیلر گوسفند در رشد
 عنوانبه سه درجهی اچندجمله مدل ،یخطی اچندجملهی هامدل انیم در وی برود مدلی رخطیغ

ی مصنوعی عصب شبکه گرچه. شدند نییتعی اریبختیلر گوسفند در رشد کنندهفیتوص مدل نیبهتر
                                                           
1- Levenberg-Marquardt 
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ی هامدل به نسبت رشدی منحن برازش لحاظ ازی ول است شده انتخاب مدل نیترمناسب عنوانبه
ی هامدل. دانست هم مشابه را هاآن توانیم و داشتی اندک تفاوت سه درجهی اچندجمله وی برود

 ،یبرود شامل بیترتبهی مصنوعی عصب شبکه از پس رشدی منحن برازش لحاظ از مختلف

یی نما و کیلجست چاردز،یر گومپرتز، ،یبرتاالنفون دو، درجهی اچندجمله سه، درجهی اچندجمله

 درجهی اچندجمله حاضر پژوهش برخالف( 2014) همکاران وی بهزادینیبحر پژوهش در. بودی منف

 . است گرفته رقرای برود مدل آن از پس و مدل نیترمناسب عنوانبه سه
 

 .رشد برازش دری مصنوعی عصب شبکه و مختلفی اضیری هامدل سهیمقا -3 جدول

 جنس مدل
 ضریب تعیین

 (درصد)

ن یانگیم
 مربعات خطا

ن قدر مطلق یانگیم
 انحرافات

ن قدرمطلق یانگیم
 درصد خطاها

 46/16 25/4 05/41 8/88 کل افراد عصبی مصنوعی شبکه

 نمایی منفی
 کل افراد

 هانر
 هاماده

4/88 
1/93 
8/92 

54/44 
14/34 
49/22 

27/5 
73/4 
96/3 

02/33 
14/33 
36/29 

 برودی
 کل افراد

 نرها
 هاماده

7/88 
5/93 
3/93 

71/41 
31/28 
65/17 

42/4 
79/3 
10/3 

97/16 
85/15 
79/13 

 برتاالنفیون
 کل افراد

 نرها
 هاماده

5/88 
3/93 
9/92 

57/42 
85/28 
44/18 

51/4 
89/3 
29/3 

45/18 
63/17 
58/16 

 گومپرتز
 کل افراد

 نرها
 هاماده

2/88 
9/92 
5/92 

61/43 
66/29 
05/19 

67/4 
11/4 
47/3 

97/20 
84/20 
07/19 

 لجستیک
 کل افراد

 نرها
 هاماده

2/87 
9/91 
4/91 

55/47 
70/32 
04/21 

11/5 
70/4 
91/3 

84/27 
41/29 
49/25 

 ریچاردز
 کل افراد

 نرها
 هاماده

2/88 
9/92 
5/92 

61/43 
66/29 
05/19 

67/4 
11/4 
47/3 

97/20 
84/20 
07/19 

 ای درجه دوچندجمله
 کل افراد

 نرها
 هاماده

6/88 
5/93 
0/93 

19/42 
38/28 
36/18 

45/4 
77/3 
22/3 

06/17 
44/15 
21/15 

 ای درجه سهچندجمله
 کل افراد

 نرها
 هاماده

7/88 
5/93 
3/93 

71/41 
29/28 
68/17 

41/4 
77/3 
10/3 

87/16 
66/15 
78/13 
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 مدل کهنیا لیدلبهی ول داشتند را رشدی منحن ازی مشابه کامالً برازش چاردزیر و گومپرتزی هامدل

 است شده انتخاب مدل نیترمناسب عنوانبه متعددی هاپژوهش در چنینهم و دارد پارامتر سه گومپرتز

 همکاران، و کوم ؛2009 همکاران، و نیکسک ؛2008 همکاران، و دورانیا ؛1999 همکاران، و آکباس)

 مختلفی هامدل برازش .شد داده قرار تیاولو در چاردزیر مدل به نسبت حاضر پژوهش در( 2010

 از پس ماده جنس در هم و نر جنس در هم. کرد حاصل رای یکسان جهینت زین ماده و نر جنس دوی برا

ی اچندجمله سه، درجهی اچندجمله ،یبرود شامل بیترتبه مختلفی هامدلی مصنوعی عصب شبکه

 .بودندی منفیی نما و کیلجست چاردز،یر گومپرتز، ،یبرتاالنفون دو، درجه

ی هامدلی خوببهی اچندجملهی هامدل وی مصنوعی عصبی هاشبکه که داد نشان شیآزما نیا

 توانندیم و رندیگ قرار استفاده موردی اریبختیلر گوسفند در رشد فیتوص در توانندیمی رخطیغ رشد

 رشد فیتوصی برا که شد متذکر دیبا را نکته نیا. باشندی رخطیغی هامدلی برای نیگزیجا عنوانبه

 خواهندی مصنوعی عصبی هاشبکه وی خطی هامدل به نسبتی تربیش کاربردی رخطیغی هامدل

 ریتفسی دارا که امترپار نیچند قالب در را رشد دهیپد توانندیمی رخطیغ رشدی هامدل رایز. داشت

 رشدی هامدلی پارامترها و رشد صفاتی آمار لیتحل ن،یا برعالوه. کنند خالصه هستندی ستیز

 بازار به فروش هنگام دامیی نها وزنی نیبشیپی برا تا باشند داشته را نیا تیقابل دیبا شده برآورد

 تیقابلی رخطیغ رشدی هامدل که کردند گزارش( 2012) همکاران وی بهزادینیبحر. شوند استفاده

ی برا که کردند انیب نیمحقق نیا. دارند دام ندهیآ وزنی نیبشیپ دری خطی هامدل ازی تربیش استفاده

 از دیبای بلوچ گوسفند در ترنیپائ نیسن در وزنی رکوردها از باالتر نیسن در بدن وزنی نیبشیپ

ی هامدل و کرد استفادهی مصنوعی عصب کهشب یا وی( برود ای یبرتاالنفونی )رخطیغی هامدل

 از استفاده نهیزم دری کم اریبسی هاگزارش. دارندی خطی هامدل ازی تربیش استفاده تیقابلی رخطیغ

 در( 2010) نژادیاسلم وی بهزادی نیبحر. دارد وجود رشدی منحنی سازمدل دری مصنوعی عصب شبکه

 گوسفند در رشد برازش دری رخطیغ ونیرگرس وی مصنوعی عصبی هاشبکه نیب سهیمقا بهی پژوهش

 ،یبرتاالنفونی هامدل شامل نیمحقق نیا پژوهش در رفته کاربهی رخطیغی هامدل. پرداختندی بلوچ

 که کردند گزارش نیمحقق نیا. بود چاردزیر و پارامتر 4 با کیلجست پارامتر، 3 با کیلجست گومپرتز،

 فیتوصی بلوچ گوسفند در را رشد توانستی رخطیغی هامدل ریسا از بهتری مصنوعی عصب هشبک

( 2010) نژادیاسلم وی بهزادی نیبحر پژوهش از حاصل جینتا با زین حاضر پژوهش جینتا. دینما
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 دری مصنوعی عصب شبکه و رشدی هامدل نیب یاسهیمقا( 2011) همکاران وی وتاپیکا. دارد مطابقت

 مقابل دری شعاع هیپا تابع بای عصبی هاشبکهی برتر ازی حاک هاآن پژوهش جینتا. دادند انجام اردک

 هیچندال پرسپترون وی شعاع هیپا تابعی عصب شبکه نییتع بیضرا. بودی رخطیغ ونیرگرسی هامدل

 شبکه از بهتری عملکرد 978/0 نییتع بیضر با گومپرتز مدل اما. بود 975/0 و 980/0 برابر بیترتبه

 ونیرگرس توسطی سازمدل روش دو( 2006) همکاران و روش. داشت هیال دچن پرسپترون یعصب

ی عصب شبکهی ستگیشا که گرفتند جهینت و کردند سهیمقا هم با رای مصنوعی عصب شبکه وی رخطیغ

 .است گومپرتز مدل از بهتری گوشتی هاجوجه در رشدی سازمدل دری مصنوع

 وی بهزادی نیبحر گزارش با حاضر پژوهش جهینت ،یرخطیغ ونیرگرسی هامدل سهیمقا لحاظ از

 گوسفند در رشد کنندهفیتوصی رخطیغ رشد مدل نیبهتر عنوانبهی برود مدل از که( 2014) همکاران

 کیلجست ،یبرود گومپرتز، ،یبرتاالنفونی هامدل از نیمحقق نیا. دارد مطابقت بودند برده نامی بلوچ

ی برود مختلط مدل که گرفتند جهینت و کردند استفادهی چبلو گوسفند در رشد حیتشر در چاردزیر و

 مدل از زین( 1998ی )رویل وی بطاع. باشدیم وزنی هاداده برازش به قادری برود ثابت مدل از بهتر

برخی از محققین دیگر نیز مدل برودی را  .کردند استفاده مهربان گوسفند در رشد فیتوص دری برود

 و نیلگیبدر پژوهش خود معرفی کردند ) رشد کننده فیتوصی رخطیغ رشد مدل نیبهترعنوان به

 (.2012 همکاران، و لوایداس ؛2008 همکاران، و گبانگبوچه ؛2004 همکاران، و نیلگیب ؛2003 اسنبوگا،

برودی  هایمدل که کردند گزارشی پاکستان انگوسفند در خود پژوهش در( 2013) همکاران و الهامان

 مدل از( 2012) همکاران وی ساق .بودند رشد کننده فیتوص هایمدل نیبهتر نوانعبهی برتاالنفونو 

نیز دیگر  یهاگزارش رخیب در .کردند استفادهی بلوچ گوسفند در رشدی منحن فیتوص جهت گومپرتز

 و تکل ؛2004 همکاران، و توپال) است شده ارائه رشد مدل نیترمناسب عنوانبه گومپرتز مدل

 ؛2008 همکاران، و دورانیا ؛2006 همکاران، و لمب ؛2006 همکاران، و سرمنتو ؛2005 همکاران،

 همکاران و تکل (.2010 همکاران، و کوم ؛2009 همکاران، و نیکسک ؛2009 همکاران، و مالحادو

 نری هابره در رشد کنندهفیتوصی هامدل نیبهتر کیلجست و گومپرتز که کردند گزارش( 2005)

 نیبهتر گومپرتز و دوم درجهی هامدل که کردندی ریگجهینت( 2009) همکاران و نیککس .بودندی آواس

 رشدمنحنی  مطالعه در( 2010) همکاران و کوم .داشتند نویامریکنی هابره درهای رشد با داده را برازش

 کاهش وی اهیتغذ رژیم میتنظ در توانمی گومپرتزرشد  مدلبیان کردند که از  دوزرنو مادهی هابره در

 کیلجست و گومپرتز مدل دو( 2013) ریذولکد و نیتکیآ .نظر استفاده کردگله موردی تیریمد مشکالت
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 گله تیریمد امر در توانیم جینتا از که نمودند انیب و هکردی ابیارز قبول قابل رشد فیتوص جهت را

 همکاران و کیتارپژوهش  در. کرد استفادهی اهیتغذی هایاستراتژ زین و یپرورش امورمدیریت  جهت

تعیین شد.  پاکستان بلوچستان گوسفندان در رشد فیتوص درن یفولد -مرسر -مورگان مدل( 2013)

 .داشتند را رشد فیتوص نیبهتر نیفولد -مرسر -مورگان مدل از پس بولیو وی برتاالنفونی هامدل

 در توانیم گومپرتز وی برودی هامدلاز  کهنشان داد ( 2011) همکاران و واحدپژوهش  جینتا

 وی برتاالنفون مدل از( 2008) همکاران و مالحادوکرد.  استفاده تالیب بز در رشدی منحن فیتوص

 -آنگلو بز در رشد کنندهفیتوص مدل نیبهتر عنوانبه کیلجست مدل از( 2009) همکاران و رایویاول

 است ممکن رشد تابع یک که دارد وضوعم نیابه اشاره مختلف نیمحققی هاگزارش. بردند نام انینوب

 گله هری برا دیبا را رشدی سازمدل و دهد ارائهی بررس مورد تیجمع و نژادحسب بر رای مختلف جینتا

 . داد انجام مجزا

 شده ارائه 4 جدول در هاآن نیبی همبستگ بیضرا وی رخطیغ رشدی هامدلی پارامترها برآورد

 . است
 

 .هاآن نيبی همبستگ ضرائب وی رخطيغ رشدی هامدلی پارامترها -4 جدول

  همبستگی    پارامتر   

 A B k  ABr Akr Bkr  مدل

 - -92/0 -  007/0 - 94/60  نمایی منفی

 32/0 -95/0 -15/0  005/0 94/0 98/65  برودی

 53/0 -84/0 -18/0  01/0 54/0 26/58  برتاالنفیون

 59/0 -78/0 -15/0  012/0 20/2 57/56  گومپرتز

 69/0 -61/0 -07/0  018/0 93/5 06/54  لجستیک

 - -78/0 -  012/0 -00003/0 57/56  ریچاردز
A  وزن بلوغ؛ =B گیری؛ = ثابت انتگرالk نرخ بلوغ = 

 

 صورتبه رشدی منحن به مربوط مطالعات در و استی مجانب وزن ازی برآورد وزن بلوغ پارامتر

 از نظرصرف بلوغ، هنگام در بدن اندازه متوسط صورتبه بلوغ وزن. شودیم ریتفس بلوغ هنگام در وزن
ی طیمح اثرات ازی ناش مدتکوتاه راتییتغ نیا. است ریتفس قابل بدن اندازه در مدتکوتاه راتییتغ

 مناسب بلوغ وزن یک فیتعر(. 1976 تزوق،یف) باشد تواندیم هیتغذ ویی هوا و آب طیشرا به مربوط
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 روش ،یبررس مورد دام نژاد و گونه مانندی عوامل به صفت نیا رایز است زیبرانگ بحث رایبس زین
 بود انتظار که طورهمان. است وابستهی طیمح طیشرا و گله هری تیریمد ستمیس گله، در افراد انتخاب

 گزارش به نسبت حاضر پژوهش دری برودی عنی یرخطیغ مدل نیترمناسب به مربوط بلوغ وزن

 گوسفند که باشد تواندیم لیدل نیابه حالت نیا. بود تربزرگ( 2014) همکاران وی بهزادی نیبحر

 گوسفندی کیژنتی ابیارز برنامه چنینهم. داردی بلوچ گوسفند از بزرگتری اجثهی اریبختیلر

 مترپارا .است متمرکز بدن وزن شیافزا بر زین شهرکردی شول نژاداصالح و پرورش ستگاهیای اریبختیلر

 مشابه، هیاول وزن داشتن طیشرا در. کندیم نییتعرا  بلوغ وزن به دنیرس تا رشد سرعت  نرخ بلوغ
 ارتباط. هستند زودتر بلوغ زمانی دارا ترکم بلوغ نرخ با واناتیح به نسبت باالتر بلوغ نرخ با واناتیح

 رابطه. دارد وجود رشد یمنحنی هامدل در بلوغ نرخ و بلوغ وزنی پارامترها نیبی مهمی کیولوژیب

 خواهند بالغ زین زودتر ترکم بلوغ وزن بای هادام که است نیا دهنده نشان پارامتر دو نیا نیبی منف
 وزن با واناتیح به نسبتی ترنییپا رشد نرخی کل طورهب باال بلوغ وزن با واناتیح گرید عبارتبه. شد

 بلوغ وزنی پارامترها نیبی همبستگ حاضر پژوهش رد(. 2012 همکاران، و لوایداس) دارند ترکم بلوغ
ی پارامترها نیبی منفی همبستگ برآورد. آمد دستهبی منف ،یرخطیغ رشد مدل شش هر در بلوغ نرخ و

 دارد مطابقت نیمحقق ریسا جینتا با استفاده موردی رخطیغ رشدی هامدل در بلوغ نرخ و بلوغ وزن
 و مالحادو ؛2006 همکاران، و سرمنتو ؛2003 کاران،هم و مانوسمک ؛1996 ،یرویل وی بطاع)

( 2014) همکاران وی بهزادی نیبحر(. 2014 همکاران، وی بهزادی نیبحر ؛2009 و 2008 همکاران،
 آبادعباس نژاد اصالح ستگاهیای بلوچ گوسفندان در را بلوغ نرخ و بلوغ وزنی پارامترها نیبی همبستگ

 ماده و نر جنس در گومپرتز و چاردزیر ،یبرتاالنفون ک،یلجست ،یبرودی رخطیغ مدل پنج در و مشهد
 گزارش -75/0 ،-75/0 و -75/0 ،-75/0 ،-79/0 ،-80/0 ؛0-/63 ،-63/0 ،-91/0 ،-92/0 بیترتبه را

 . کردند
 پژوهش در رشد کننده فیتوصی رخطیغ مدل نیبهتر عنوانبهی برود مدل کهنیا به توجه با

 داریمعناثرات . شد نییتع زین رشد مدل نیای پارامترها بر ثرؤم محیطی واملع لذا شد انتخاب حاضر

 تفکیک بهی برود رشدی منحنی پارامترها معیاری خطا و مربعات حداقل میانگین ،یطیمح عوامل
 و مادر سن عوامل سطوح ادیز تعداد علتبه. است شده داده نشان 5 جدول در تولد نوع و بره جنس

 تمام بر بره جنس. است نشده ارائه جدول در عوامل نیا مربعات حداقل ینمیانگ تولد، سال

 در ماده هایبره به نسبت نر هایبره. داشت( >01/0P) یدارمعنی اثری برود رشدی منحنی پارامترها
 را نر جنس در بدن وزن بودن باالتر. داشتندی برتر کیلوگرم 75/17 مجانبی برآورد شده بلوغ وزن
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 در داریمعن تفاوت وجود. دانست رشد مسئولی هاهورمون مانند فیزیولوژیکی عوامل ازی ناش توانیم
 ،یرویل وی بطاع) است شده گزارش نیز دیگر محققین توسط ماده و نر یهابره بلوغ وزن صفت

( 2009) همکاران و مالحادو(. 2006 همکاران، و سرمنتو ؛2003 همکاران، و مانوسمک ؛1996

ی کیژنت گروه سهی مجانب بلوغ وزن بری داریمعن اثر بره جنسی ارمنتظرهیغ طوربه که کردند گزارش

 و مالحادو. است نداشتهی لیبرز گوسفند نژاد سه و دورپر نژاد گوسفندی هاختهیآم شامل مطالعه مورد

ی هارهبی رو خود قیتحق در را یمجانب بلوغ وزن بر بره جنس داریرمعنیغ ریثأت زین( 2008) همکاران

 گزارش نیمحقق ازی تعداد توسط بلوغ نرخ بر تیجنس ریثأت. کردند گزارش تکسل -نسیسانتاا ختهیآم
ی ول(. 2006 همکاران، و سرمنتو ؛2003 همکاران، و مانوسمک ؛1996 ،یرویل وی بطاع) است شده

 جنس که افتندیدر تکسل -نسیسانتاا ختهیآمی هابرهی رو خود قیتحق در( 2008) همکاران و مالحادو

  .دارد بلوغ نرخ بر داریرمعنیغ اثر بره
 

 جنس تفکيک بهی برود رشدی منحنی پارامترها مربعات حداقل نيانگيم وی طيمح عوامل داریمعناثرات  -5 جدول

 .تولد نوع و بره

 نرخ بلوغ ثابت انتگرال گيری وزن بلوغ منابع تغییر

 *** *** *** جنس:

 a34/71 01/0 ± a969/0 00/0 ± a006/0 ± 06/1 نر

 b59/53 01/0 ± b945/0 00/0 ± b007/0 ± 05/1 ماده

 *** *** ns نوع تولد:

 a81/62 01/0 ± a938/0 00/0 ± a008/0 ± 70/0 یک قلو

 a61/63 01/0 ± b962/0 00/0 ± b006/0 ± 79/0 دو قلو

 a98/60 02/0 ± ab972/0 00/0 ± b005/0 ± 43/2 سه قلو

 * دارغير معنی دارر معنیغي سن مادر:

 *** *** *** سال تولد:

 007/0 939/0 46/61 میانگین کل:

 001/0داری در سطح دار یا معنی= خیلی معنی***؛ 05/0داری در سطح = معنی*

 رند.دا دارمعنی اختالف با هم آماری لحاظ هستند از مشابه حروف دارای کههاییآن جزهای داخل هر گروه، بهمیانگین

 

 تواندیمی ریثأت نیچن. بود( >01/0P) دارمعنیی بررس موردی پارامترها برکلیه زین تولد سال اثر

 ازی یک مرتع علوفه زانیم کهاین به توجه با. دهد نشان را گوسفندان عملکرد بری طیمح طیشرا نقش
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 امر این دلیل. نیست تظاران از دور سال عامل شدن دارمعنی است، گوسفندان هیتغذ در عوامل نیثرترؤم

 مختلفی هاسال در مرتع علوفه وضعیت نتیجه در و سالیانهی بارندگ میزان هوایی، و آب شرایط

 است شده گزارش گوسفند مختلفی نژادها در بلوغ وزن بر تولد سال داریمعن اثر .باشدیم

 همکاران، و آبگاز ؛1996 ،یرویل وی بطاع ؛1993 ،و همکاران چفوردیپ ؛1986 همکاران، و استوبارت)

 داشته بلوغ نرخ بری داریمعن اثر تولد سال که کردند گزارش( 2009) همکاران و مالحادو(. 2010

وزن  بری داریمعن ثیرأت و داشت اثر بلوغ نرخ بر درصد 5ی داریمعن سطح در فقط مادر سن. است

 را یمجانب بلوغ وزن بر مادر سن اثر (1986) همکاران و استوبارت. نداشتگیری بلوغ و ثابت انتگرال

ثابت  بر فقط مادر سن که کردند گزارش زین( 1998ی )رویل وی بطاع. کردند گزارش داریمعن اریبس

 نداشت یمجانب بلوغ وزن پارامتر بری داریمعن ثیرأت تولد نوع. است داشته داریمعن ریثأتگیری انتگرال

 تولد نوع داریمعن اثر وجود. داشت نرخ بلوغ و گیریت انتگرالثابی پارامترهای رو یداریمعن اثری ول

 وی بطاع ؛1993 ،و همکاران چفوردیپ) است شده گزارش نیمحقق ازی تعداد توسط بلوغ نرخ بر

 (.  2006 همکاران، و اونال ؛1998 ،یرویل

 در ،یگوشت وگا و گوسفند مانندی گوشت نوعی هادام تیریمد ازی مختلفی هاجنبه در ،یکل طوربه

ی منحنی پارامترهای رو انتخاب اثری ابیارز در ،مناسب کشتار سن نییتع ویی غذای هابرنامهی طراح

(. 1993 گومز، و بالسکو) کرد استفادهتوان می رشدی هایمنحن از خاص،ی سن در وزن و رشد

 دام نژاداصالح و شپروری هاستگاهیا دری ضرور موارد ازی یک هادام رشدی الگو به مربوط اطالعات

 بهبود جهتی نژاد اصالحی هایاستراتژی طراح وی تیریمد وی اهیتغذی هاطرح نییتعی برا که است

ی الگو در رییتغ جادیای برا انتخاب انجام در(. 2006 همکاران، و لمب) است استفاده قابل رشد فرایند

 اطالعات تواندیم رشدی هادلم توسعه. استی ضروری ابزار رشدی منحنی سازمدل ها،دام رشد

 باالتر نیسن در زنده وزنی نیبشیپی برا چنینهم. کند فراهم دام رشد نرخ و بلوغ وزن به راجعی دیمف

 نیا جینتا که طورهمان. کرد استفاده هامدل نیا از توانیم زین ترنیپائ نیسن زنده وزن یرکوردها از

 نییتع نظر از هم گرید مطالعات و پژوهش نیاحاصل از نتایج  نیبیی هاتفاوت د،اد نشان پژوهش

 و مختلف گوسفندی نژادها از استفاده لیدلبه که دارد وجود پارامترها نییتع در هم و مدل نیترمناسب

 تیاهم زیحا نکته. باشدمی هادادهی ریگاندازه مختلف فواصل وی طیمح وی کیژنت عوامل اثر چنینهم

 رابطه نییتع و رشد فیتوص با رابطه دری برود مدل که استی قبول قابل جینتا حاضر پژوهش در

 در ،داد خواهد اجازه ما به اطالعات نیا .داد قرار ما اریاخت دری اریبختیلر گوسفند در سن -وزن
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 نیا از بتوانی تیریمد ماتیتصم کل در ویی غذا میرژ میتنظ و کشتار سن دام، عملکرد مانندی موارد

 درجهی اچندجمله ونیرگرس مدل به نسبت سه درجهی اچندجمله ونیرگرس مدل. ردک دهاستفا جینتا

 در که کرد نشان خاطر توانیم را نکته نیا نهیزم نیا در. داشت را رشدی منحن ازی بهتر برازش دو

 بدن وزن صفاتی کیژنتی پارامترها زیآنال و برآورد دری تصادف ونیرگرسی هامدل از استفاده صورت

 حال هر به. کرد استفاده ثابت ونیرگرس عنوانبه سه درجهی اچندجمله مدل از است نیا بهتر

 نیبنابرا. ستندین ریتفس قابلی کیولوژیب لحاظ ازی خط رشد مدل یک در شده برآوردی پارامترها

 ریتفس ابلقی کیولوژیب نظر از کهیی پارامترها ارائه علتبه رشد زیآنال دری رخطیغی هامدلی ریکارگهب

 قابل جهینت زینی مصنوعی عصب شبکه. است هیتوص قابل رشد،ی کیژنت مطالعات در خصوصاً هستند

 روش نیا وبیع از زینی کیولوژیب مفهومی دارا پارامتر نداشتنی ول داشت رشد برازش نهیزم دری قبول

ی سازمدل با رتباطا در را روش نیا کاربرد و تیاهم تواندیم موضوع نیا. است رشدی منحن برازش

 نیبنابرا. داشت را برازش نیبهتری برود ،یرخطیغی هامدل تمام نیب مطالعه نیا در. دهد کاهش رشد

ی شول نژاداصالح ستگاهیا در رشدی رهایمتغی کیژنتی پارامترها برآورد جهت ندهیآ مطالعاتی برا

ی برای اریبختیلر وسفندگ دری تربیش مطالعات. شودیم هیتوصی برود مدل شهرکرد، شهرستان

 که شودیم شنهادیپ منظور نیای برا لذا. است ازین مورد بلوغ سن تا رشدی منحن اتیخصوصی بررس

 رشد،ی منحنی هامدل در مهمی پارامترها ازی یک رایز. یابد ادامه باالتر نیسن تا بدن وزنی ریرکوردگ

 در. باشد اریاخت در هادام بلوغ سن تای رکوردها که است بهتر آن برآوردی برا که است بلوغ وزن

 شنهادیپی اریبختیلر گوسفند رشد شیافزای راستا در مناسبی نژاداصالح برنامه یک توسعه جهت

 ستگاهیا در نژاد نیای کیژنت بهبودی راستا در و انتخاب انجام در رشدی منحنی پارامترها از که شودیم

 .شود استفاده شهرکردی شول نژاداصالح
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Abstract1 

The aim of this study was to compare different nonlinear and linear regression 

models and artificial neural network (ANN) for fitting of growth curve in Lori–

Bakhtiari sheep breed. Six nonlinear regression models of Negative Exponential, 

Brody, von Bertalanffy, Gompertz, Logistic and Richards, and two linear 

regression models of second and third degree polynomial functions along with 

ANN were used. In total 29517 body weight records of 6320 lambs collected from 

birth to yearling were analyzed. The data were collected at the Breeding Station of 

Lori-Bakhtiari sheep in Shahrekord, Iran. The comparison of the models was 

carried out using coefficient of determination (R2), error mean square (MSE) mean 

absolute deviation (MAD) and mean absolute percentage error (MAPE) values. All 

models investigated in the current study fitted the growth data well in Lori–

Bakhtiari sheep, according to different goodness of fit criteria. The results 

indicated that ANN model generated better growth curve fitting of Lori-Bakhtiari 

sheep than linear and nonlinear growth models and could be used an as alternative 

method for growth modeling. Regarding the whole models, the artificial neural 

network was found to be statistically most appropriate model followed by Brody, 

third degree polynomial, second degree polynomial, Von Bertalanffy, Gompertz, 

Richards, Logistic and negative exponential growth models, respectively. 

However, non-linear growth models used to describe the growth will be applicable 

than the linear models and artificial neural networks. The nonlinear growth models 

can summarize the growth phenomena in terms of several parameters, with 

biological interpretation. Among the nonlinear and linear models, the Brody and 

third degree polynomial functions were better than other models. Negative 

correlations between the A and k parameters were obtained in all six nonlinear 
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growth models in this study indicated that the sheep with smaller mature weight 

will be maturing faster. The analysis of variance on the Brody growth curve 

parameters showed that year of birth and sex significantly influenced (P<0.01) all 

growth curve parameters. Age of dam had only a significant effect (P<0.05) on k 

value and did not contribute to differences in A and B values. Type of birth had 

significant effect (P<0.01) in the B and k values and did not influence on the A 

value. The results of this study suggest that the most appropriate growth model of 

Brody can help in the determination of management problems, regulation of 

feeding programs, and determination of optimum slaughtering age at the Lori-

Bakhtiari sheep breeding station. 
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