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 دهیچک

نژاد  یبدن در بزها یها اندازه ین بازده الشه و برخین پژوهش به دست آوردن ارتباط بیا هدف

 یشد. سپس برا گیری اندازهبز  181برای بدن یبود. ابتدا وزن زنده و شش صفت ظاهر یلر

وزن الشه، وزن  یرهایدر متغ خطی همانگر وجود یج بیکشتار شدند. نتا ها دامه الشه، بازد ةمحاسب

استفاده  یاصل های مؤلفه یةاز روش تجز خطی همحذف اثر نامطلوب  ینه بود. برایس بدن و دور

نه، دور شکم، قد، طول یوزن الشه، وزن بدن، دور س یبازده الشه برا بینی پیش ییب نهایشد. ضرا

، -1123/1، -1111/1، 1111/1، 1113/1ب یت بدن به ترتیوضع ةوان و نمریل حبدن، طو

ن یچندگانه ب خطی همج نشان داد که مشکل یبود. نتا 1170/1و  1111/1، 1118/1، -1118/1

ن یقابل حل بوده و ا یاصل های مؤلفه یةبازده الشه با روش تجز بینی پیشمستقل در  یرهایمتغ

 یبرآوردها در مقایسه باار کمتر یمع یدار و قابل اعتماد با خطایپا بضرایروش منجر به برآورد 

یل امکان به دلن نشان داد، یق همچنین تحقیج اید. نتاشو می یحاصل از حداقل مربعات معمول

توانند به عنوان یک معیار انتخاب،  گیری صفات ظاهری بدن در دام زنده، این متغیرها می اندازه

 .گیری نیستند فاده شوند که در دام زنده قابل اندازهبرای بهبود صفاتی است

 

خطی  هم های اصلی، معیار انتخاب، ی بدنی، بازده الشه، تجزیة مؤلفهها اندازه ی کلیدی:ها واژه

 چندگانه.

 
 همقدم

اگرچه ذائقة مصرف گوشت در ایران، گوشت گوسفند بوده 

دهد که به دلیل چربی  های اخیر نشان می است، بررسی

د الشة گوسفند )شامل دنبه، چربی زیر جلدی و درون زیا

کنندگان برای گوشت بز در حال  عضالنی(، تقاضای مصرف

متمرکز و عشایری  افزایش است. در ایران دو سیستم نیمه

برای پرورش بز وجود دارد که هدف هر دو سیستم، تولید 

شیر و گوشت است. نظر به اینکه بخش پرورش عشایری 

ست، اولویت تولید در بخش پرورش بز در حال کاهش ا

معموالً در  ها بزغالهبرای تولید گوشت، در حال تغییر است. 

شوند و تا چهار ماهگی همراه با  بهمن و اسفند متولد می

 96شوند ) شوند؛ سپس کشتار می مادر پرورش داده می

 93شوند ) های متمرکز پروار می درصد( یا در سیستم

ی در گله ماهگ ر مراتع، تا دوازدهدرصد( یا برای پروار د

(. بر اساس Khaldari, 2014درصد( ) 63مانند ) باقی می

میلیون رأس بز در ایران وجود دارد  9/93آمارهای موجود 

 ندشو یمدرصد از بزهای جهان را شامل  1/9که 

(FAOSTAT, 2008 مقدار پروتئین گوشت بز مشابه با .)

درصد(.  36-46گوشت گاو ولی چربی آن کمتر است )

درصد کمتر از  66حدود  اسیدهای چرب اشباع گوشت بز
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(. در مقایسه با Addrizzo, 2004گوشت مرغ است )

درصد کمتر بوده  66گوشت گوسفند، چربی گوشت بز 

تر و  ولی رطوبت آن بیشتر است. این وضعیت سبب لخم

(. با وجود Sen et al., 2004) شود ن الشة بز میتربود سفت

این مزایا، بز در مقایسه با سایر حیوانات اهلی بازده الشة 

کمتری دارد؛ به طوری که بازده الشه در بز، گوسفند، 

، 36، 36، 69خوک، گاوهای شیری و گوشتی به ترتیب 

(. با توجه به اینکه Tlton, 2011د است )درص 49و  33

بودن بازده الشه  ، کمابدی یمعمر هر بز در کشتارگاه پایان 

از نظر اقتصادی برای تولیدکننده مطلوب نیست. محتویات 

بودن بدن و نمرة وضعیت بدن،  ای دستگاه گوارش، ماهیچه

سه عامل مؤثر بر بازده الشه هستند. دو علت بازده کمتر 

بز در مقایسه با گوسفند، وزن بیشتر دستگاه الشه در 

درصد وزن خالی  96درصد در مقابل  66گوارش در بزها )

 ,.Sen et alست )ها آنای کمتر  بدن( و تودة ماهیچه

(. بنابراین، استراتژی انتخاب برای اصالح نژاد بزهای 2004

جهت افزایش بازده الشه باشد که گوشتی باید در 

ای بدن و کاهش وزن  ة افزایش تودة ماهیچهکنند منعکس

دستگاه گوارش است. برای دستیابی به وزن دقیق الشه و 

بازده الشه، الزم است دام کشتار شود. در چنین وضعیتی 

تواند در برنامة انتخاب استفاده شود  دام کشتارشده نمی

(Yigrem et al., 2013برای این منظور می .)  توان از برخی

صفات ظاهری بدن که با بازده الشه رابطة خطی دارند و 

گیری هستند، به عنوان یک  برای حیوان زنده قابل اندازه

 معیار انتخاب برای بهبود بازده الشه استفاده کرد.

 یظاهر یرهاین متغیارتباط ب بسیاریمطالعات 

  اند دهکر یبدن با صفات الشه را در بز بررس

(De Villiers et al., 2009; Badi et al., 2002; 

Muhammad et al., 2006; Rahman, 2007;Slippers. 

et al., 2000)یها کیر، از تکنیاخ یها . در سال 

 Video) ییدئویو برداریریتصو زیآنالای نظیر  فتهپیشر

Image Analysis برای انتخاب حیوانات گوشتی استفاده )

شده است. در کشورهای در حال توسعه که امکان استفاده 

بینی  ها وجود ندارد، در عمل از معادالت پیش از این روش

(. چنانچه Monteiro et al., 2012شود ) استفاده می

کننده همبستگی زیادی با یکدیگر  بینی متغیرهای پیش

خطی  آید که به آن هم داشته باشند، وضعیتی به وجود می

شود. در این حالت  ( گفته میMulicolinearity) چندگانه

نتایج حاصل از تابعیت چندگانه قابل اعتماد نیستند. وقتی 

های مستقل در حد متوسط باشد، ضرایب خطی متغیر هم

 توان با روش حداقل مربعات معمولی تابع پاسخ را می

(Ordinary Least Squares)  برآورد کرد. نظر به اینکه

صفات ظاهری بدن همبستگی زیادی با یکدیگر دارند، 

برآورد پارامترهای تابع پاسخ با استفاده از روش حداقل 

ی و تغییرپذیری ضرایب مربعات معمولی، به ناپایدار

(. در این Draper & Smith, 1981شود ) تابعیت منجر می

حالت چند ویژگی ضرایب تابعیت شامل جهت، مقدار، 

قرار  ریتأثشدت تحت  خطای معیار و ضریب تبیین به

 (.Fekedulegn et al., 2002) ردیگ یم

های اصلی روشی است که مشکل  تابعیت تجزیة مؤلفه

دار  کند و به برآورد پارامترهای معنا خطی را برطرف می هم

انجامد. این روش توسط  و پایدار برای ضرایب تابعیت می

Fritts et al. (1970)  .برای برآورد توابع پاسخ معرفی شد

ردگرهای پارامترها در تابع پاسخ که پس از تجزیة برآو

شوند، برآوردگرهای مؤلفة  های اصلی حاصل می مؤلفه

(. هدف از این Gunst & Mason, 1980اصلی نام دارند )

های اصلی برای  مطالعه، استفاده از روش تجزیة مؤلفه

الشه با استفاده از وزن بدن، وزن الشه و بینی بازده  پیش

صفات ظاهری بدن در بزهای نژاد لری به منظور استفاده 

 از آن در برنامة انتخاب بود.

 

 ها روشمواد و 

این پژوهش در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد 

حیوانات اهلی، واقع در دورود لرستان انجام گرفت. 

مرکز است؛ به طوری مت مدیریت پرورش در این مرکز نیمه

در پاییز و زمستان به صورت دستی تغذیه ها  دامکه 

 ها دام. در تابستان کنند یمشوند و در بهار در مراتع چرا  می

در بهمن و  ها بزغالهشوند.  چر تغذیه می با استفاده از پس

اسفند متولد شده و تا چهار ماهگی همراه با مادر پروش 

شوند. برای  پروار می شوند و سپس کشتار یا داده می

رأس بز از  164گیری وزن الشه در بزهای نژاد لری،  اندازه

 3/6ی شیرخوار نر و مادة ها بزغالهگروه سنی، شامل  4

ماه پس از شیرگیری(،  6ماهه ) 3ی مادة ها بزغالهماهه، 

ماه پس از شیرگیری(، بزهای نر  6ماهه ) 3ی نر ها بزغاله

ماهه کشتار  94ه و بزهای نر ماه 94ماهه، بزهای مادة  13

ساعت قبل از کشتار، آب و خوراک از  16حدود  شدند.
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ها خارج شد. سپس وزن بدن و صفات  دسترس دام

ظاهری شامل قد، محیط دور سینه، محیط دور شکم، 

گیری  طول بدن، طول حیوان و نمرة وضعیت بدن اندازه

 Villaquiran et شدند. نمرة وضعیت بدن مطابق با روش 

al. (2004 ثبت شد. سپس برای به دست آوردن وزن )

در کشتارگاه شهرستان دورود کشتار  ها دامدقیق الشه، 

صورت نسبت  شدند. بازده الشه به عنوان متغیر وابسته به

گیری  وزن الشه به وزن بدن محاسبه شد. نحوة اندازه

 ارائه شده است. 1صفات مورفولوژیکی در شکل 

 
 محاسباتی یها روش

ن یوانات نر و ماده در سنیاز ح ها دادهنکه ینظر به ا

 یشدند، ابتدا با استفاده از مدل خط یآور مختلف جمع

 ح شدند:یاثراث ثابت تصح یر برایز
Yijk = μ + Si + Aj + eijk  

 

اُمین  iاُمین مشاهدة مربوط به  yijk، kدر آن:  که

ثابت  اثر Ajاُمین جنس،  iاثر ثابت  Siاُمین سن،  jجنس و 

j  اُمین سن وeijk  اثر تصادفی باقیمانده است. برای اثبات

تورم  خطی بین متغیرهای مستقل، از معیار عامل هم

یا همبستگی بین  (Variance Inflation Factor)واریانس 

 ,.Hair et al., 2006; Rook et alدو متغیر استفاده شد )

1990).  

مستقل  یرهای، متغخطی همل وجود یبه دل

 ر استاندارد شدند:یصورت ز هب

(1                                         )
i

iij*

ij
S

XX
X


 

* که

ijX ،j ُن مشاهده از یماi ُر ین متغیما

ر ین متغیماُ iن مشاهده از یماُ Xij ،j استانداردشده،

انحراف  Si و یر اصلین متغیماُ iن یانگی، مiX ،یاصل

 است.  یر اصلین متغیماُ iار یمع

 

 
 وان. طول حی3. طول بدن و 6. محیط دور شکم، 9. محیط دور سینه، 9. قد، 1شده:  گیری . صفات مورفولوژیکی اندازه1شکل 

 

 ر بود:یل به صورت زین تبدیا یسیشکل ماتر

(9                                  )  *** Xy 1 

Xکه 
مستقل  یرهایاز متغ n×kس یک ماتری *

و  ها هب تعداد مشاهدیبه ترت kو  nاستاندارد شده است )

 ,.Fekedulegn et alمستقل هستند( ) یرهایتعداد متغ

افزار  نرم یهمبستگ یة(. سپس با استفاده از رو2002

SAS ةسخن (SAS, 2000ماتر )یس همبستگی 

استخراج  k×kمستقل استانداردشده با ابعاد  یرهایمتغ

 ژهیمقدار و k، یس همبستگیشد. از ماتر
k,..., 1  و

kkV سیک ماتری  یرهایمتغ یبردارها ژهیشامل و 

یة رو مقدار توسط ژهیاستانداردشده مربوط به هر و

Princomp افزار  نرمSAS س ین ماتریحاصل شد. اV 

است. چون  V'V = I یعنیس متقارن است یک ماتری

V'V = I د توان می( 9 ة)معادل یت اصلیتابع ةاست، معادل

 ر نوشته شود:یبه صورت ز

(9                            )  *** VVXy 1 

 ای

(6                          )              Zy *1 
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بردار ضرایب حداقل مربعات متغیرهای  * که

است )بدون عرض از مبدأ(،  9استانداردشده از معادلة 

VXZ * و *V    .استZ  یک ماتریسn×k  از

از ضرایب جدید  k×1دار یک بر αهای اصلی و  مؤلفه

* بدون

  است. نسبت تجمعی معیار واریانس برای

های اصلی که باید استخراج شوند،  تعیین تعداد مؤلفه

 نیتر بزرگاستفاده شد. بنابراین، به منظور تعیین 

بخش واریانس از رابطة زیر  نیتر بزرگمقدار با  ویژه

 Draper & Smith, 1981; Fekedulegnشد ) استفاده

et al., 2002:) 

9901
/

k

r

i i


 

 

درصد از کل  33مقدار اول،  ژهیو 3 قین تحقیدر ا

 ین، برایانس را به خود اختصاص دادند. بنابرایوار

استفاده  6×3با ابعاد  Vس ی، ماترZس یماتر ةمحاسب

حذف شدند،  9 ةاز معادل یاصل ةمؤلف 6مؤلفه از  9شد. 

 :ها مؤلفه همةبا وجود  بنابراین

(3                                                 )*V   

 k یرو (yر وابسته )یت متغی، تابع6 ةبر اساس معادل

ن یسپس تخم و برازش داده شده یاصل ةمؤلف

ت در بردار یب تابعیضرا یحداقل مربعات برا یها زننده

α ند:ر حاصل شدیبه صورت ز 

(4                                         )yZ)ZZ(ˆ  1 

ت بر یب تابعیضرا یاصل ةمؤلف یت، برآوردهایدر نها

 یپارامترها یةکل یاستانداردشده، برا یرهایحسب متغ

ر محاسبه شدند یز ةبا استفاده از معادل 9 ةمعادل

(Gunst & Mason, 1980; Myers, 2000:) 

(3    )                               1  rkrkk

*

pc aVb 

* در این معادله

pcb  1با ابعادk×زنندة  ، بردار تخمین

 و استانداردشده  متغیرهای  ضرایب   از  اصلی های  مؤلفه

 برآوردگرهای برآوردها،   که است   این بیانگر   pcاندیس 

 

ی هستند و نه برآوردگرهای حداقل مربعات اصل مؤلفة

 معمولی.

 

متغیرهای  ضرایبهای اصلی به  مؤلفه ضرایبتبدیل 

 اصلی )قبل از استانداردشدن(

ر یز ةاز معادل یاصل یرهایب متغیبه ضرا یابیدست یبرا

 (:Myers, 2000استفاده شد )

(6       )                 k,...,,i
S

b
b

i

*

pc,i

pc,i 21 

 و

(3 )    
k

k
*

pc,k

*

pc,

*

pc,*

pc,pc,
S

Xb
...

S

Xb

S

Xb
bb 

2

22

1

11


 

*و  pc,ib که

pc,ib  (،6)از معادلة iX و Si  ( 3)از معادلة

به ترتیب ضرایب حاصل برای متغیرهای اصلی و 

 نیماُ iراف معیار مرتبط با های اصلی، میانگین و انح مؤلفه

*yb متغیر هستند و

pc,  .میانگین متغیر وابسته است 

مستقل  یرهایاستاندارد متغ یخطا ةمحاسب یبرا

از  یاصل های مؤلفهار یمع یبا استفاده از خطا یاصل

 (:Fekedulegn et al., 2002ر استفاده شد )یفرمول ز

i

*

pc,i

pc,ipc,i
S

)b(.e.s
)b(var)b(.e.s  

 

 ج و بحثینتا

ارائه شده  1آمار توصیفی صفات مورد مطالعه در جدول 

ی توصیفی صفات برای بزهای نژاد لری ها آمارهاست. 

شده در سایر مطالعات  مقادیر گزارش در دامنة

(Yakubu, 2009; Okpeku et al., 2011; Ogah et al., 

2013;. Yigrem et al., 2013 ولی با گزارش برخی ،)

 Khan et al., 2006; Barrosتحقیقات متفاوت است )

Gomes et al., 2013 به دلیل  ها تفاوت(. وجود این

ثراتی نظیر نژاد، جنس، سن، شرایط مدیریتی و محیط ا

 جغرافیایی قابل انتظار است.

 . آمارهای توصیفی صفات مورد مطالعه1جدول 

 صفت میانگین انحراف معیار صفت میانگین انحراف معیار

 بازده الشه 69/6 66/6 ارتفاع جدوگاه 36/43 93/3

 وزن الشه 93/19 36/6 طول بدن 69/49 63/3

 وزن بدن 33/93 64/11 طول حیوان 46/66 33/19
 محیط دور سینه 33/31 99/6 نمره وضعیت بدن 96/9 36/6

 محیط دور شکم 36/33 66/3   



 99 ... مقایسة برآوردهای حاصل از حداقل مربعات معمولی وفر: خالداری و فروتنی 

 

 

 

مستقل،  یرهاین متغیب یهمبستگ یابیارز یبرا

رها محاسبه و در یهر جفت از متغ یب همبستگیضرا

ن یموجود در ا یها یهمبستگشده است.  ارائه 9جدول 

 یمحققان قبل جیز به طور کامل مطابق با نتایق نیحقت

 یرهایاد و مثبت بازده الشه با متغیز یبود. همبستگ

ک یکه  کند یمشنهاد ین مطالعه پیمستقل موجود در ا

ن بازده یتخم یند براتوان مین صفات یاز ا یبیا ترکی

ن از نقطه نظر ین ارتباط همچنیالشه استفاده شوند. ا

مثبت  یرا همبستگیت است، زیاهم اصالح نژاد حائز

ن ین موضوع باشد که ایانگر اید بتوان مین صفات ین ایب

 Okpeku etهستند ) یکسانی یکیصفات تحت اثرات ژنت

al., 2011.) 

 
 غیر وابستهبا مت ها آن. ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل و همبستگی 9جدول 

 CW BW HG PG HW BL AL BCS 

CW 1 33/6 36/6 63/6 63/6 69/6 36/6 99/6 

BW   39/6 36/6 63/6 63/6 36/6 99/6 

HG   1 36/6 66/6 63/6 69/6 14/6 

PG    1 34/6 66/6 36/6 16/6 

HW     1 66/6 39/6 94/6 

BL      1 69/6 63/6 

AL       1 16/6- 

BCS        1 

CY 33/6 3/6 63/6 63/6 69/6 36/6 99/6 66/6 

CW، ؛ وزن الشهBW وزن بدن؛ ،HG ،؛ محیط دور سینهPG ،؛ محیط دور شکمHWارتفاع جدوگاه؛ ، BL ،؛ طول بدنAL ،؛طول حیوان BCS، ةنمر 

 است. بازده الشه CYو  وضعیت بدن

 

 یبدن برا یها گیری اندازهامکان استفاده از 

در مزرعه  یراحت که به یاقتصادصفات مهم  بینی پیش

گزارش شده است  قبالًهستند،  یریگ قابل اندازه

(Vargas et al., 2007; Ozkaya and Bozkurt, 200; 

YAKUBU, 2011ط یمحققان استفاده از مح ی(. برخ

 یر براین متغیبه عنوان قابل اعتمادتررا نه یدور س

اند  ه کردهیتوص یا ط مزرعهیوزن بدن در شرا بینی پیش

(Badi et al., 2002; Leng et al., 2010.) 

در  یروش حداقل مربعات معمول یج برآوردهاینتا

که در آن  یارائه شده است. متأسفانه گزارش 9جدول 

شده  یر وابسته بررسیبزها به عنوان متغ ةبازده الش

ق وجود ندارد. با ین تحقیج اینتا ه باسیمقا یباشد، برا

حداقل مربعات  یبرآوردها رةبان حال چند نکته دریا

اول آنکه وزن الشه و وزن بدن  :قابل استنباط است

دوم  ؛(9ن اثر را بر بازده الشه داشتند )جدول یشتریب

حجم دستگاه گوارش،  سبببه  رود میآنکه انتظار 

 یشتر، بازده الشه کمتریط دور شکم بیوانات با محیح

انگر ین دو صفت بیمثبت ا یهمبستگ یداشته باشند ول

ط دور شکم، بازده یش محین موضوع است که با افزایا

 یست؛نرش ین قابل پذیو ا ابدی یمش یز افزایالشه ن

ک یت بدن که یوضعة نمر رود میسوم آنکه انتظار 

 یبودن الشه است، همبستگ یو عضالن یار از چاقیمع

در  یبا بازده الشه داشته باشد ول شدیدیمثبت و 

کم است.  ین همبستگیا دت، شر صفاتیسه با سایمقا

ب حاصل از روش یکه ضرا رسد یمن به نظر یبنابرا

ق، از نظر عالمت و ین تحقیدر ا یحداقل مربعات معمول

انگر یت بین وضعیدار نباشند. ایمقدار قابل اعتماد و پا

 یمستقل است. برا یرهاین متغیب خطی هموجود 

انس مربوط ی، عامل تورم وارخطی همبردن به وجود  یپ

محاسبه و  خطی همار شدت یر، به عنوان معیبه هر متغ

 ارائه شده است. 9در جدول 

Rook et al. (1990)  گزارش کردند که چنانچه مقدار

باشد، بیانگر  16عددی عامل تورم واریانس بیشتر از 

خطی شدید است و این وضعیت منجر به برآوردهای  هم

شود. مقادیر  ات میناپایدار ضرایب تابعیت حداقل مربع

عددی عامل تورم واریانس نشان داد که سه صفت وزن 

بدن، وزن الشه و محیط دور سینه، دارای عامل تورم 

خطی  واریانس بیشتر از مقدار بحرانی بوده و در نتیجه هم
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این صفات در  36/6شدیدی دارند. همبستگی بیشتر از 

شناسایی نیز مؤید این نتیجه است؛ بنابراین برای  9جدول 

منابع تنوع در بین متغیرهای مستقل و حذف  نیتر مهم

های اصلی استفاده  خطی، از روش تجزیة مؤلفه مشکل هم

ضرایب تابعیت  تر قیدقشد. این روش منجر به برآوردهای 

شود. استفاده از این روش  با خطاهای استاندارد کمتر می

ز بردارهای حاصل ا مقدارها و ویژه نیازمند وجود ویژه

ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل است. 

مقدارهای حاصل از متغیرهای استانداردشده در  ویژه

شود،  طور که مشاهده می . هماناند شدهارائه  6جدول 

مقدارها به ترتیب کاهش یافته است. اولین  مقدار ویژه

درصد( را  31مقدار، نسبت بیشتری از کل واریانس ) ویژه

مقدارها با مقدار  تعداد اندک ویژه به خود اختصاص داد.

دهد که تعداد کمتری از متغیرها، مقدار  زیاد، نشان می

بیشتری از واریانس بین متغیرهای مستقل را توجیه 

خطی  دهندة هم مقدار برابر با صفر نشان کنند. ویژه می

خطی  مقدارهای بسیار کوچک، بیانگر هم کامل و ویژه

خطی  ند. در نتیجه همشدید بین متغیرهای مستقل هست

درصد از واریانس را  34/6مقدار  شدید، اولین و دومین ویژه

 .اند دادهتوضیح 

 
ة اصلی متغیرهای مؤلفآمده با استفاده از حداقل مربعات معمولی و  دست . عامل تورم واریانس، ضرایب تابعیت به9جدول 

 شده به متغیرهای اصلی استانداردشده و تبدیل

 متغیر
رم عامل تو

 واریانس
 حداقل مربعات معمولی

 ة اصلیمؤلف

 استانداردشده

 ة اصلیمؤلف

 **شده  تبدیل

 493/6 69/6 9694/6 6 شیب خط

 sc1/96 (6619/6)6969/6 (6664/6)6994/6 hs(66619/6)6663/6 وزن الشه

 sc 4/96 (6664/6)6134/6- (6619/6)66366/6 hs (66619/6)6664/6 وزن بدن

 -lc 9/19 (6663/6)6663/6- (6613/6)619391/6- hs (66699/6)6614/6 محیط دور سینه

 -nc 1/6 (6669/6)6666/6 (6694/6)696613/6- hs (66694/6)6693/6 محیط دور شکم

 -nc 6/4 (6666/6)6611/6 (6694/6664144/6- s (66693/6)6666/6 ارتفاع جدوگاه

 nc 3/3 (6669/6)6663/6 (6696/6)6644/6 s (6666/6)6666/6 طول بدن

 nc 9/6 (6669/6)666661/6 (6649/6)66133/6 ns (66663/6)6661/6 طول حیوان

 nc 9 (6613/6)6693/6 (6639/6)61333/6 hs (66336/6)6133/6 وضعیت بدن ةنمر

 31/6 31/6 69/6  شده ضریب تبیین تصحیح

    Scخطی شدید؛  ، همlcخطی خفیف؛ ، هم ncخطی؛  ، نبود همhs؛ 61/6داری در سطح  نا، معsو  63/6داری در سطح  ، معناns دهد. داری را نشان می عدم معنا 

 
 مقدارها . ماتریس همبستگی ویژه6جدول 

 مؤلفه مقدار ویژه تفاوت نسبت از کل تجمعی

3194/6 3194/6 6366/4  963/3 1 

3366/6 6339/6 9661/6 636/6 9 

3361/6 6139/6 1133/6 136/6 9 

3366/6 6669/6 6619/6 696/6 6 

3363/6 6661/6 6919/6 699/6 3 

3333/6 6616/6 6164/6 611/6 4 

1 6661/ 6663/6 6663/6 3 

1 6  6 6 

 

و  یهر دو مدل خط ر محققانیدر مطالعات سا

برآورد وزن بدن و وزن الشه با استفاده  یبرا یرخطیغ

 قدار. ماند شدهبدن استفاده  یات ظاهریاز خصوص

 شده استفاده مستقل یرهایبه متغ ها مدلن یبودن ارمؤث

ه، بر شد هاستفاد یها مدلشتر یوابسته بوده است. ب

ن یاند که در ا افتهیت چندگانه توسعه یاساس روش تابع

مستقل در نظر گرفته  یرهاین متغیب خطی هم، ها مدل

 خطی همکه  ییها (. در مدلOgah, 2011د )شو مین
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ج و ینتا د،شو میمستقل منظور ن یرهایچندگانه متغ

 & Chatterjeeد )شو میها محدود  بینی پیشصحت 

Hadi, 2013خط  ی همرهایقت استفاده از متغی(. در حق

و  داده کاهش مستقل، دقت مدل را یرهایبه عنوان متغ

د شو میت یب تابعیدر برآورد ضرا یداریسبب ناپا

(Shahin & Hassan, 2000.) 

ت با استفاده از یتابع ةحاصل از معادل یبرآوردها

 یشده برا لیتبد یو پارامترها یاصل ةمؤلف یةروش تجز

از  یکیئه شده است. ارا 9در جدول  یاصل یرهایمتغ

 در مقایسه با یاصل های مؤلفه یةتجز یبرآوردها یایمزا

استاندارد  ی، خطایحداقل مربعات معمول یبرآوردها

ن یاست. اه آنشتر و قابل اعتماد بودن یب یداریکمتر، پا

قابل مشاهده است.  یخوب به 9ج جدول یموضوع از نتا

تقل رمسیرها غی، متغیدر روش حداقل مربعات معمول

ن برآوردها صحت و دقت مورد انتظار را یهستند و بنابرا

 یةدر روش تجز ها دادهکه استقالل ی ندارند. در حال

ت با دقت و یب تابعید ضراشو میباعث  یاصل ةمؤلف

 یگاوها یرو ای شتر برآورد شوند. در مطالعهیصحت ب

با  یاصل های مؤلفه یة، مشخص شد که تجزیاه ژاپنیس

ت یب تابعید ضرایسبب تول خطی مهغلبه بر مشکل 

 (.Malau-Aduli et al., 2004د )شو میدار یپا

 9های اصلی در جدول  شده برای مؤلفه ضرایب ارائه

که سه صفت محیط دور سینه، محیط دور  دهد یمنشان 

شکم و قد، بر بازده الشه اثر منفی داشتند. عالمت منفی 

بازده بینی  و محیط دور سینه در پیش محیط دور شکم

الشه قابل انتظار است، چون بزهای با محیط دور سینه و 

محیط دور شکم بیشتر، امعاء و احشاء بیشتری دارند که 

(. Sen et al., 2004شود ) سبب کاهش بازده الشه می

مطالعات دیگری نیز عالمت منفی برای محیط دور سینه 

بینی وزن زنده با استفاده از معادالت غیرخطی را  شدر پی

 De Villiers et al., 2009; Mahieu et) اند کردهگزارش 

al., 2011 هرچند یک توجیه منطقی برای عالمت منفی ،)

 بینی بازده الشه در این تحقیق وجود ندارد. قد در پیش

Stamper (2010) بینی برای وزن یک فرمول پیش 

ت گام به گام و یبر اساس تابعرا گرم  ةبدن و وزن الش

التراسوند و  یها گیری اندازهحاصل از  یها یهمبستگ

بوئر و  یزش بزهایحاصل از آم یها دورگ یبر رو یخط

با  توان میکه  کردشنهاد یو پ داد توسعه ییایاسپان

ژه ارتفاع شانه و یو هب یخط یها گیری اندازهاستفاده از 

وزن  یبرا یقابل قبول یها بینی پیشنه، یط دور سیمح

، یمستقل مورد بررس یرهاین متغیبدن انجام داد. در ب

وان در سطح یر طول بدن حیمتغ یت برایب تابعیضر

ل عدم یبود که ممکن است به دل دار معنادرصد  16

 3بازده الشه در سطح  ین صفت رویا یر واقعیتأث

ن یا گیری اندازهل باشد که ین دلیا به ایدرصد باشد 

ن موضوع در یهمراه است که ا یشتریب یفت با خطاص

 یةبق در مقایسه بان صفت یاد ایاستاندارد ز یخطا

ن یا یها افتهی نیتر مهماز  یکیان است. یصفات نما

صفت  ی( برا6133/6اد )یب مثبت و زیپژوهش ضر

و  یچرب مقداراز  یاریت بدن است که معیوضع ةنمر

که به شرط  دهد یمن نشان یوان است. ایچه در حیماه

ن یانگیش در میک واحد افزای با ب،یر ضرایبودن سا ثابت

درصد  9(، بازده الشه حدود 96/9ت بدن )یوضع ةنمر

ت یفیت بدن بر کیوضع ة. اثر مثبت نمرابدی یمش یافزا

ز گزارش شده یگر نیقات دیتحق ، درآن یابیالشه و بازار

 بیضر ةسی(. مقاKoyuncu & Altıncekic, 2013است )

و  یحاصل از حداقل مربعات معمول یهادن برآورییتب

ت ین دو کمیاگرچه ا دهد یمنشان  یاصل ةمؤلف یةتجز

بودن مقدار  بزرگ ی( ول9گر هستند )جدول یکدیمشابه 

 یت در روش حداقل مربعات معمولین کمیا یعدد

مستقل  یرهاین متغیب خطی همل وجود ی( به دل39/6)

 ننده است.ک قابل اعتماد نبوده و گمراه

 

 گیری کلی نتیجه

 خطی همق نشان داد که مشکل ین تحقیج اینتا

ر وزن بدن، وزن ینظ یمستقل یرهاین متغیچندگانه ب

صفت بازده  بینی پیش یبدن برا یالشه و صفات ظاهر

قابل حل است.  یاصل های مؤلفه یةالشه، با روش تجز

 یطور کل شد که به یبین روش منجر به برآورد ضرایا

متفاوت  یحاصل از حداقل مربعات معمول یرآوردهابا ب

ار یمع یشتر و خطایب ها آنت اعتماد یقابل یعنیبود، 

مستقل  یرهاین متغین در بیکمتر بود. همچن ها آن

ن اثر را بر بازده یشتریت بدن بیوضع ة، نمریمورد بررس

 یظاهر یها گیری اندازهگفت  توان میالشه داشت. 

وانات یاستفاده در انتخاب ح یابر یا بدن، صفات بالقوه

نه، یط دور سیر قد، محینظ یکه صفات یطور هستند. به
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محیط دور شکم، طول بدن و نمرة وضعیت بدن، عالوه بر 

توانند به عنوان معیار انتخاب، در  وزن بدن و وزن الشه می

 انتخاب حیوانات برای تولید گوشت استفاده شوند.

 سپاسگزاری

لم و فناوری لرستان به دلیل بدین وسیله از پارک ع

 شود. حمایت مالی از این تحقیق تشکر می
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