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 .1استادیار گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه لرستان
 .2استادیار گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
(تاریخ دریافت - 1131/7/11 :تاریخ تصویب)1131/1/11 :

چکیده
هدف این پژوهش به دست آوردن ارتباط بین بازده الشه و برخی اندازههای بدن در بزهای نژاد
لری بود .ابتدا وزن زنده و شش صفت ظاهری بدن برای 181بز اندازهگیری شد .سپس برای
محاسبة بازده الشه ،دامها کشتار شدند .نتایج بیانگر وجود همخطی در متغیرهای وزن الشه ،وزن
بدن و دور سینه بود .برای حذف اثر نامطلوب همخطی از روش تجزیة مؤلفههای اصلی استفاده
شد .ضرایب نهایی پیشبینی بازده الشه برای وزن الشه ،وزن بدن ،دور سینه ،دور شکم ،قد ،طول
بدن ،طول حیوان و نمرة وضعیت بدن به ترتیب ،-1/1123 ،-1/1111 ،1/1111 ،1/1113
 1/1111 ،1/1118 ،-1/1118و  1/1170بود .نتایج نشان داد که مشکل همخطی چندگانه بین
متغیرهای مستقل در پیشبینی بازده الشه با روش تجزیة مؤلفههای اصلی قابل حل بوده و این
روش منجر به برآورد ضرایب پایدار و قابل اعتماد با خطای معیار کمتر در مقایسه با برآوردهای
حاصل از حداقل مربعات معمولی میشود .نتایج این تحقیق همچنین نشان داد ،به دلیل امکان
اندازهگیری صفات ظاهری بدن در دام زنده ،این متغیرها میتوانند به عنوان یک معیار انتخاب،
برای بهبود صفاتی استفاده شوند که در دام زنده قابل اندازهگیری نیستند.
واژههای کلیدی :اندازههای بدنی ،بازده الشه ،تجزیة مؤلفههای اصلی ،معیار انتخاب ،همخطی
چندگانه.
مقدمه
اگرچه ذائقة مصرف گوشت در ایران ،گوشت گوسفند بوده
است ،بررسیهای اخیر نشان میدهد که به دلیل چربی
زیاد الشة گوسفند (شامل دنبه ،چربی زیر جلدی و درون
عضالنی) ،تقاضای مصرفکنندگان برای گوشت بز در حال
افزایش است .در ایران دو سیستم نیمهمتمرکز و عشایری
برای پرورش بز وجود دارد که هدف هر دو سیستم ،تولید
شیر و گوشت است .نظر به اینکه بخش پرورش عشایری
در حال کاهش است ،اولویت تولید در بخش پرورش بز
برای تولید گوشت ،در حال تغییر است .بزغالهها معموالً در
* تلفن63144466916 :

بهمن و اسفند متولد میشوند و تا چهار ماهگی همراه با
مادر پرورش داده میشوند؛ سپس کشتار میشوند (96
درصد) یا در سیستمهای متمرکز پروار میشوند (93
درصد) یا برای پروار در مراتع ،تا دوازده ماهگی در گله
باقی میمانند ( 63درصد) ( .)Khaldari, 2014بر اساس
آمارهای موجود  93/9میلیون رأس بز در ایران وجود دارد
که  9/1درصد از بزهای جهان را شامل میشوند
( .)FAOSTAT, 2008مقدار پروتئین گوشت بز مشابه با
گوشت گاو ولی چربی آن کمتر است ( 36-46درصد).
اسیدهای چرب اشباع گوشت بز حدود  66درصد کمتر از
E-mail: Khaldari.m@lu.ac.ir
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گوشت مرغ است ( .)Addrizzo, 2004در مقایسه با
گوشت گوسفند ،چربی گوشت بز  66درصد کمتر بوده
ولی رطوبت آن بیشتر است .این وضعیت سبب لخمتر و
سفتتربودن الشة بز میشود ( .)Sen et al., 2004با وجود
این مزایا ،بز در مقایسه با سایر حیوانات اهلی بازده الشة
کمتری دارد؛ به طوری که بازده الشه در بز ،گوسفند،
خوک ،گاوهای شیری و گوشتی به ترتیب ،36 ،36 ،69
 33و  49درصد است ( .)Tlton, 2011با توجه به اینکه
عمر هر بز در کشتارگاه پایان مییابد ،کمبودن بازده الشه
از نظر اقتصادی برای تولیدکننده مطلوب نیست .محتویات
دستگاه گوارش ،ماهیچهایبودن بدن و نمرة وضعیت بدن،
سه عامل مؤثر بر بازده الشه هستند .دو علت بازده کمتر
الشه در بز در مقایسه با گوسفند ،وزن بیشتر دستگاه
گوارش در بزها ( 66درصد در مقابل  96درصد وزن خالی
بدن) و تودة ماهیچهای کمتر آنهاست ( Sen et al.,
 .)2004بنابراین ،استراتژی انتخاب برای اصالح نژاد بزهای
گوشتی باید در جهت افزایش بازده الشه باشد که
منعکسکنندة افزایش تودة ماهیچهای بدن و کاهش وزن
دستگاه گوارش است .برای دستیابی به وزن دقیق الشه و
بازده الشه ،الزم است دام کشتار شود .در چنین وضعیتی
دام کشتارشده نمیتواند در برنامة انتخاب استفاده شود
( .)Yigrem et al., 2013برای این منظور میتوان از برخی
صفات ظاهری بدن که با بازده الشه رابطة خطی دارند و
برای حیوان زنده قابل اندازهگیری هستند ،به عنوان یک
معیار انتخاب برای بهبود بازده الشه استفاده کرد.
مطالعات بسیاری ارتباط بین متغیرهای ظاهری
بدن با صفات الشه را در بز بررسی کردهاند
( ;De Villiers et al., 2009; Badi et al., 2002
.Muhammad et al., 2006; Rahman, 2007;Slippers
 .)et al., 2000در سالهای اخیر ،از تکنیکهای
پیشرفتهای نظیر آنالیز تصویربرداری ویدئویی ( Video
 )Image Analysisبرای انتخاب حیوانات گوشتی استفاده
شده است .در کشورهای در حال توسعه که امکان استفاده
از این روشها وجود ندارد ،در عمل از معادالت پیشبینی
استفاده میشود ( .)Monteiro et al., 2012چنانچه
متغیرهای پیشبینیکننده همبستگی زیادی با یکدیگر
داشته باشند ،وضعیتی به وجود میآید که به آن همخطی
چندگانه ( )Mulicolinearityگفته میشود .در این حالت

نتایج حاصل از تابعیت چندگانه قابل اعتماد نیستند .وقتی
همخطی متغیرهای مستقل در حد متوسط باشد ،ضرایب
تابع پاسخ را میتوان با روش حداقل مربعات معمولی
( )Ordinary Least Squaresبرآورد کرد .نظر به اینکه
صفات ظاهری بدن همبستگی زیادی با یکدیگر دارند،
برآورد پارامترهای تابع پاسخ با استفاده از روش حداقل
مربعات معمولی ،به ناپایداری و تغییرپذیری ضرایب
تابعیت منجر میشود ( .)Draper & Smith, 1981در این
حالت چند ویژگی ضرایب تابعیت شامل جهت ،مقدار،
خطای معیار و ضریب تبیین بهشدت تحت تأثیر قرار
میگیرد (.)Fekedulegn et al., 2002
تابعیت تجزیة مؤلفههای اصلی روشی است که مشکل
همخطی را برطرف میکند و به برآورد پارامترهای معنادار
و پایدار برای ضرایب تابعیت میانجامد .این روش توسط
 (1970) Fritts et al.برای برآورد توابع پاسخ معرفی شد.
برآوردگرهای پارامترها در تابع پاسخ که پس از تجزیة
مؤلفههای اصلی حاصل میشوند ،برآوردگرهای مؤلفة
اصلی نام دارند ( .)Gunst & Mason, 1980هدف از این
مطالعه ،استفاده از روش تجزیة مؤلفههای اصلی برای
پیشبینی بازده الشه با استفاده از وزن بدن ،وزن الشه و
صفات ظاهری بدن در بزهای نژاد لری به منظور استفاده
از آن در برنامة انتخاب بود.
مواد و روشها
این پژوهش در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد
حیوانات اهلی ،واقع در دورود لرستان انجام گرفت.
مدیریت پرورش در این مرکز نیمهمتمرکز است؛ به طوری
که دامها در پاییز و زمستان به صورت دستی تغذیه
میشوند و در بهار در مراتع چرا میکنند .در تابستان دامها
با استفاده از پسچر تغذیه میشوند .بزغالهها در بهمن و
اسفند متولد شده و تا چهار ماهگی همراه با مادر پروش
داده میشوند و سپس کشتار یا پروار میشوند .برای
اندازهگیری وزن الشه در بزهای نژاد لری 164 ،رأس بز از
 4گروه سنی ،شامل بزغالههای شیرخوار نر و مادة 6/3
ماهه ،بزغالههای مادة  3ماهه ( 6ماه پس از شیرگیری)،
بزغالههای نر  3ماهه ( 6ماه پس از شیرگیری) ،بزهای نر
 13ماهه ،بزهای مادة  94ماهه و بزهای نر  94ماهه کشتار
شدند .حدود  16ساعت قبل از کشتار ،آب و خوراک از
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دسترس دامها خارج شد .سپس وزن بدن و صفات
ظاهری شامل قد ،محیط دور سینه ،محیط دور شکم،
طول بدن ،طول حیوان و نمرة وضعیت بدن اندازهگیری
شدند .نمرة وضعیت بدن مطابق با روش Villaquiran et
 )2004( al.ثبت شد .سپس برای به دست آوردن وزن
دقیق الشه ،دامها در کشتارگاه شهرستان دورود کشتار
شدند .بازده الشه به عنوان متغیر وابسته بهصورت نسبت
وزن الشه به وزن بدن محاسبه شد .نحوة اندازهگیری
صفات مورفولوژیکی در شکل  1ارائه شده است.

که در آن k ،yijk :اُمین مشاهدة مربوط به  iاُمین
جنس و  jاُمین سن Si ،اثر ثابت  iاُمین جنس Aj ،اثر ثابت
 jاُمین سن و  eijkاثر تصادفی باقیمانده است .برای اثبات
همخطی بین متغیرهای مستقل ،از معیار عامل تورم
واریانس ) (Variance Inflation Factorیا همبستگی بین
دو متغیر استفاده شد ( Hair et al., 2006; Rook et al.,
.)1990
به دلیل وجود همخطی ،متغیرهای مستقل
بهصورت زیر استاندارد شدند:
() 1

روشهای محاسباتی

نظر به اینکه دادهها از حیوانات نر و ماده در سنین
مختلف جمعآوری شدند ،ابتدا با استفاده از مدل خطی
زیر برای اثراث ثابت تصحیح شدند:
Yijk = μ + Si + Aj + eijk
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X ij  X i
Si

X*ij 

که  j ، X *ijاُمین مشاهده از  iاُمین متغیر
استانداردشده j ،Xij ،اُمین مشاهده از  iاُمین متغیر
اصلی ، X i ،میانگین  iاُمین متغیر اصلی و  Siانحراف
معیار  iاُمین متغیر اصلی است.

شکل  .1صفات مورفولوژیکی اندازهگیریشده .1 :قد .9 ،محیط دور سینه .9 ،محیط دور شکم .6 ،طول بدن و  .3طول حیوان

شکل ماتریسی این تبدیل به صورت زیر بود:
() 9
y   1  X*  *  
*


که * Xیک ماتریس  n×kاز متغیرهای مستقل
استاندارد شده است ( nو  kبه ترتیب تعداد مشاهدهها و
تعداد متغیرهای مستقل هستند) ( Fekedulegn et al.,
 .)2002سپس با استفاده از رویة همبستگی نرمافزار
 SASنسخة ( )SAS, 2000ماتریس همبستگی
متغیرهای مستقل استانداردشده با ابعاد  k×kاستخراج
شد .از ماتریس همبستگی k ،مقدار ویژه  1, ... , kو

یک ماتریس  Vkkشامل ویژهبردارهای متغیرهای
استانداردشده مربوط به هر ویژهمقدار توسط رویة
 Princompنرمافزار  SASحاصل شد .این ماتریس V
یک ماتریس متقارن است یعنی  V'V = Iاست .چون
 V'V = Iاست ،معادلة تابعیت اصلی (معادلة  )9میتواند
به صورت زیر نوشته شود:
() 9
y  *1  X*VV *  
یا
() 6
y  *1  Z  
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که *  بردار ضرایب حداقل مربعات متغیرهای
استانداردشده از معادلة  9است (بدون عرض از مبدأ)،
 Z  X*Vو *    Vاست Z .یک ماتریس  n×kاز
مؤلفههای اصلی و  αیک بردار  k×1از ضرایب جدید
بدون *  است .نسبت تجمعی معیار واریانس برای
تعیین تعداد مؤلفههای اصلی که باید استخراج شوند،
استفاده شد .بنابراین ،به منظور تعیین بزرگترین
ویژهمقدار با بزرگترین بخش واریانس از رابطة زیر
استفاده شد ( Draper & Smith, 1981; Fekedulegn
:)et al., 2002
 0/ 99
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در این تحقیق  3ویژهمقدار اول 33 ،درصد از کل
واریانس را به خود اختصاص دادند .بنابراین ،برای
محاسبة ماتریس  ،Zماتریس  Vبا ابعاد  6×3استفاده
شد 9 .مؤلفه از  6مؤلفة اصلی از معادلة  9حذف شدند،
بنابراین با وجود همة مؤلفهها:
*
() 3
  V
بر اساس معادلة  ،6تابعیت متغیر وابسته ( )yروی
مؤلفة اصلی برازش داده شده و سپس تخمین
زنندههای حداقل مربعات برای ضرایب تابعیت در بردار
 αبه صورت زیر حاصل شدند:
()4
ˆ  (ZZ) 1 Zy
k

در نهایت ،برآوردهای مؤلفة اصلی ضرایب تابعیت بر
حسب متغیرهای استانداردشده ،برای کلیة پارامترهای
معادلة  9با استفاده از معادلة زیر محاسبه شدند
(:)Gunst & Mason, 1980; Myers, 2000
()3
b*pc  Vkkr  a kr1
در این معادله  b*pcبا ابعاد  ،k×1بردار تخمینزنندة
مؤلفههای اصلی از ضرایب متغیرهای استانداردشده و
اندیس  pcبیانگر این است که برآوردها ،برآوردگرهای

مؤلفة اصلی هستند و نه برآوردگرهای حداقل مربعات
معمولی.
تبدیل ضرایب مؤلفههای اصلی به ضرایب متغیرهای
اصلی (قبل از استانداردشدن)

برای دستیابی به ضرایب متغیرهای اصلی از معادلة زیر
استفاده شد (:)Myers, 2000
b*i ,pc

i  1 , 2 , ... , k

()6

Si

b i ,pc 

و
()3

Xk

*
k , pc

Sk

b

 ... 

X2

*
2, pc

b

S2



X1

*
1, pc

b

S1

b, pc  b*, pc 

که  bi , pcو ( b*i , pcاز معادلة  X i ،)6و ( Siاز معادلة )3
به ترتیب ضرایب حاصل برای متغیرهای اصلی و
مؤلفههای اصلی ،میانگین و انحراف معیار مرتبط با  iاُمین
متغیر هستند و  b*, pc  yمیانگین متغیر وابسته است.
برای محاسبة خطای استاندارد متغیرهای مستقل
اصلی با استفاده از خطای معیار مؤلفههای اصلی از
فرمول زیر استفاده شد (:)Fekedulegn et al., 2002
)

*
i , pc

s. e. (b
Si

s. e. (bi , pc )  var (bi , pc ) 

نتایج و بحث
آمار توصیفی صفات مورد مطالعه در جدول  1ارائه شده
است .آمارههای توصیفی صفات برای بزهای نژاد لری
در دامنة مقادیر گزارششده در سایر مطالعات
( Yakubu, 2009; Okpeku et al., 2011; Ogah et al.,
; ،)Yigrem et al., 2013 .2013ولی با گزارش برخی
تحقیقات متفاوت است ( Khan et al., 2006; Barros
 .)Gomes et al., 2013وجود این تفاوتها به دلیل
اثراتی نظیر نژاد ،جنس ،سن ،شرایط مدیریتی و محیط
جغرافیایی قابل انتظار است.

جدول  .1آمارهای توصیفی صفات مورد مطالعه
صفت
بازده الشه
وزن الشه
وزن بدن
محیط دور سینه
محیط دور شکم

میانگین
6/69
19/93
93/33
31/33
33/36

انحراف معیار
6/66
6/36
11/64
6/99
3/66

صفت
ارتفاع جدوگاه
طول بدن
طول حیوان
نمره وضعیت بدن

میانگین
43/36
49/69
66/46
9/96

انحراف معیار
3/93
3/63
19/33
6/36
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برای ارزیابی همبستگی بین متغیرهای مستقل،
ضرایب همبستگی هر جفت از متغیرها محاسبه و در
جدول  9ارائه شده است .همبستگیهای موجود در این
تحقیق نیز به طور کامل مطابق با نتایج محققان قبلی
بود .همبستگی زیاد و مثبت بازده الشه با متغیرهای
مستقل موجود در این مطالعه پیشنهاد میکند که یک
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یا ترکیبی از این صفات میتوانند برای تخمین بازده
الشه استفاده شوند .این ارتباط همچنین از نقطه نظر
اصالح نژاد حائز اهمیت است ،زیرا همبستگی مثبت
بین این صفات میتواند بیانگر این موضوع باشد که این
صفات تحت اثرات ژنتیکی یکسانی هستند ( Okpeku et
.)al., 2011

جدول  .9ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل و همبستگی آنها با متغیر وابسته
BCS

AL

BL

HW

PG

HG

BW

CW

6/99
6/99
6/14
6/16
6/94
6/63
-6/16
1
6/66

6/36
6/36
6/69
6/36
6/39
6/69
1

6/69
6/63
6/63
6/66
6/66
1

6/63
6/63
6/66
6/34
1

6/63
6/36
6/36
1

6/36
6/39
1

6/33

1

6/99

6/36

6/69

6/63

6/63

6/3

6/33

CW
BW
HG
PG
HW
BL
AL
BCS
CY

 ،CWوزن الشه؛  ،BWوزن بدن؛  ،HGمحیط دور سینه؛  ،PGمحیط دور شکم؛  ،HWارتفاع جدوگاه؛  ،BLطول بدن؛  ،ALطول حیوان؛  ،BCSنمرة
وضعیت بدن و  CYبازده الشه است.

امکان استفاده از اندازهگیریهای بدن برای
پیشبینی صفات مهم اقتصادی که بهراحتی در مزرعه
قابل اندازهگیری هستند ،قبالً گزارش شده است
( ;Vargas et al., 2007; Ozkaya and Bozkurt, 200
 .)YAKUBU, 2011برخی محققان استفاده از محیط
دور سینه را به عنوان قابل اعتمادترین متغیر برای
پیشبینی وزن بدن در شرایط مزرعهای توصیه کردهاند
(.)Badi et al., 2002; Leng et al., 2010
نتایج برآوردهای روش حداقل مربعات معمولی در
جدول  9ارائه شده است .متأسفانه گزارشی که در آن
بازده الشة بزها به عنوان متغیر وابسته بررسی شده
باشد ،برای مقایسه با نتایج این تحقیق وجود ندارد .با
این حال چند نکته دربارة برآوردهای حداقل مربعات
قابل استنباط است :اول آنکه وزن الشه و وزن بدن
بیشترین اثر را بر بازده الشه داشتند (جدول )9؛ دوم
آنکه انتظار میرود به سبب حجم دستگاه گوارش،
حیوانات با محیط دور شکم بیشتر ،بازده الشه کمتری
داشته باشند ولی همبستگی مثبت این دو صفت بیانگر
این موضوع است که با افزایش محیط دور شکم ،بازده

الشه نیز افزایش مییابد و این قابل پذیرش نیست؛
سوم آنکه انتظار میرود نمرة وضعیت بدن که یک
معیار از چاقی و عضالنیبودن الشه است ،همبستگی
مثبت و شدیدی با بازده الشه داشته باشد ولی در
مقایسه با سایر صفات ،شدت این همبستگی کم است.
بنابراین به نظر میرسد که ضرایب حاصل از روش
حداقل مربعات معمولی در این تحقیق ،از نظر عالمت و
مقدار قابل اعتماد و پایدار نباشند .این وضعیت بیانگر
وجود همخطی بین متغیرهای مستقل است .برای
پیبردن به وجود همخطی ،عامل تورم واریانس مربوط
به هر متغیر ،به عنوان معیار شدت همخطی محاسبه و
در جدول  9ارائه شده است.
 (1990) Rook et al.گزارش کردند که چنانچه مقدار
عددی عامل تورم واریانس بیشتر از  16باشد ،بیانگر
همخطی شدید است و این وضعیت منجر به برآوردهای
ناپایدار ضرایب تابعیت حداقل مربعات میشود .مقادیر
عددی عامل تورم واریانس نشان داد که سه صفت وزن
بدن ،وزن الشه و محیط دور سینه ،دارای عامل تورم
واریانس بیشتر از مقدار بحرانی بوده و در نتیجه همخطی

علوم دامی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،1بهار 1936
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مقدار ویژهمقدارها به ترتیب کاهش یافته است .اولین
ویژهمقدار ،نسبت بیشتری از کل واریانس ( 31درصد) را
به خود اختصاص داد .تعداد اندک ویژهمقدارها با مقدار
زیاد ،نشان میدهد که تعداد کمتری از متغیرها ،مقدار
بیشتری از واریانس بین متغیرهای مستقل را توجیه
میکنند .ویژهمقدار برابر با صفر نشاندهندة همخطی
کامل و ویژهمقدارهای بسیار کوچک ،بیانگر همخطی
شدید بین متغیرهای مستقل هستند .در نتیجه همخطی
شدید ،اولین و دومین ویژهمقدار  6/34درصد از واریانس را
توضیح دادهاند.

شدیدی دارند .همبستگی بیشتر از  6/36این صفات در
جدول  9نیز مؤید این نتیجه است؛ بنابراین برای شناسایی
مهمترین منابع تنوع در بین متغیرهای مستقل و حذف
مشکل همخطی ،از روش تجزیة مؤلفههای اصلی استفاده
شد .این روش منجر به برآوردهای دقیقتر ضرایب تابعیت
با خطاهای استاندارد کمتر میشود .استفاده از این روش
نیازمند وجود ویژهمقدارها و ویژهبردارهای حاصل از
ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل است.
ویژهمقدارهای حاصل از متغیرهای استانداردشده در
جدول  6ارائه شدهاند .همانطور که مشاهده میشود،

جدول  .9عامل تورم واریانس ،ضرایب تابعیت بهدستآمده با استفاده از حداقل مربعات معمولی و مؤلفة اصلی متغیرهای
استانداردشده و تبدیلشده به متغیرهای اصلی
متغیر
شیب خط
وزن الشه
وزن بدن
محیط دور سینه
محیط دور شکم
ارتفاع جدوگاه
طول بدن
طول حیوان
نمرة وضعیت بدن
ضریب تبیین تصحیحشده

عامل تورم
واریانس
6
96/1sc
96/4 sc
19/9 lc
6/1 nc
4/6 nc
3/3 nc
6/9 nc
9 nc

حداقل مربعات معمولی

مؤلفة اصلی
استانداردشده

مؤلفة اصلی
تبدیلشده

6/9694
(6/6969)6/6619
(-6/6134)6/6664
(-6/6663)6/6663
(6/6666)6/6669
(6/6611)6/6666
(6/6663)6/6669
(6/666661)6/6669
(6/6693)6/6613
6/69

6/69
(6/6994)6/6664
(6/66366)6/6619
(-6/619391)6/6613
(-6/696613)6/6694
(-6/6664144/6694
(6/6644)6/6696
(6/66133)6/6649
(6/61333)6/6639
6/31

6/493
6/6663)6/66619(hs
6/6664)6/66619( hs
-6/6614)6/66699( hs
-6/6693)6/66694( hs
-6/6666)6/66693( s
6/6666)6/6666( s
6/6661)6/66663( ns
6/6133)6/66336( hs
6/31

**

 ،Scهمخطی شدید؛  ،lcهمخطی خفیف؛  ،ncنبود همخطی؛  ،hsمعناداری در سطح 6/61؛  ،sمعناداری در سطح  6/63و  nsعدم معناداری را نشان میدهد.

جدول  .6ماتریس همبستگی ویژهمقدارها
مؤلفه

ویژهمقدار

تفاوت

نسبت از کل

تجمعی

1
9
9
6
3
4
3
6

3/963
6/636
6/136
6/696
6/699
6/611
6/6663
6

4/6366
6/9661
6/1133
6/6619
6/6919
6/6164
6/6663

6/3194
6/6339
6/6139
6/6669
6/6661
6/6616
/6661
6

6/3194
6/3366
6/3361
6/3366
6/3363
6/3333
1
1

در مطالعات سایر محققان هر دو مدل خطی و
غیرخطی برای برآورد وزن بدن و وزن الشه با استفاده
از خصوصیات ظاهری بدن استفاده شدهاند .مقدار
مؤثربودن این مدلها به متغیرهای مستقل استفادهشده

وابسته بوده است .بیشتر مدلهای استفادهشده ،بر
اساس روش تابعیت چندگانه توسعه یافتهاند که در این
مدلها ،همخطی بین متغیرهای مستقل در نظر گرفته
نمیشود ( .)Ogah, 2011در مدلهایی که همخطی
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چندگانه متغیرهای مستقل منظور نمیشود ،نتایج و
صحت پیشبینیها محدود میشود ( & Chatterjee
 .)Hadi, 2013در حقیقت استفاده از متغیرهای همخط
به عنوان متغیرهای مستقل ،دقت مدل را کاهش داده و
سبب ناپایداری در برآورد ضرایب تابعیت میشود
(.)Shahin & Hassan, 2000
برآوردهای حاصل از معادلة تابعیت با استفاده از
روش تجزیة مؤلفة اصلی و پارامترهای تبدیلشده برای
متغیرهای اصلی در جدول  9ارائه شده است .یکی از
مزایای برآوردهای تجزیة مؤلفههای اصلی در مقایسه با
برآوردهای حداقل مربعات معمولی ،خطای استاندارد
کمتر ،پایداری بیشتر و قابل اعتماد بودن آنهاست .این
موضوع از نتایج جدول  9بهخوبی قابل مشاهده است.
در روش حداقل مربعات معمولی ،متغیرها غیرمستقل
هستند و بنابراین برآوردها صحت و دقت مورد انتظار را
ندارند .در حالی که استقالل دادهها در روش تجزیة
مؤلفة اصلی باعث میشود ضرایب تابعیت با دقت و
صحت بیشتر برآورد شوند .در مطالعهای روی گاوهای
سیاه ژاپنی ،مشخص شد که تجزیة مؤلفههای اصلی با
غلبه بر مشکل همخطی سبب تولید ضرایب تابعیت
پایدار میشود (.)Malau-Aduli et al., 2004
ضرایب ارائهشده برای مؤلفههای اصلی در جدول 9
نشان میدهد که سه صفت محیط دور سینه ،محیط دور
شکم و قد ،بر بازده الشه اثر منفی داشتند .عالمت منفی
محیط دور شکم و محیط دور سینه در پیشبینی بازده
الشه قابل انتظار است ،چون بزهای با محیط دور سینه و
محیط دور شکم بیشتر ،امعاء و احشاء بیشتری دارند که
سبب کاهش بازده الشه میشود (.)Sen et al., 2004
مطالعات دیگری نیز عالمت منفی برای محیط دور سینه
در پیشبینی وزن زنده با استفاده از معادالت غیرخطی را
گزارش کردهاند ( De Villiers et al., 2009; Mahieu et
 ،)al., 2011هرچند یک توجیه منطقی برای عالمت منفی
قد در پیشبینی بازده الشه در این تحقیق وجود ندارد.
 (2010) Stamperیک فرمول پیشبینی برای وزن
بدن و وزن الشة گرم را بر اساس تابعیت گام به گام و
همبستگیهای حاصل از اندازهگیریهای التراسوند و
خطی بر روی دورگهای حاصل از آمیزش بزهای بوئر و
اسپانیایی توسعه داد و پیشنهاد کرد که میتوان با
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استفاده از اندازهگیریهای خطی بهویژه ارتفاع شانه و
محیط دور سینه ،پیشبینیهای قابل قبولی برای وزن
بدن انجام داد .در بین متغیرهای مستقل مورد بررسی،
ضریب تابعیت برای متغیر طول بدن حیوان در سطح
 16درصد معنادار بود که ممکن است به دلیل عدم
تأثیر واقعی این صفت روی بازده الشه در سطح 3
درصد باشد یا به این دلیل باشد که اندازهگیری این
صفت با خطای بیشتری همراه است که این موضوع در
خطای استاندارد زیاد این صفت در مقایسه با بقیة
صفات نمایان است .یکی از مهمترین یافتههای این
پژوهش ضریب مثبت و زیاد ( )6/6133برای صفت
نمرة وضعیت بدن است که معیاری از مقدار چربی و
ماهیچه در حیوان است .این نشان میدهد که به شرط
ثابتبودن سایر ضرایب ،با یک واحد افزایش در میانگین
نمرة وضعیت بدن ( ،)9/96بازده الشه حدود  9درصد
افزایش مییابد .اثر مثبت نمرة وضعیت بدن بر کیفیت
الشه و بازاریابی آن ،در تحقیقات دیگر نیز گزارش شده
است ( .)Koyuncu & Altıncekic, 2013مقایسة ضریب
تبیین برآوردهای حاصل از حداقل مربعات معمولی و
تجزیة مؤلفة اصلی نشان میدهد اگرچه این دو کمیت
مشابه یکدیگر هستند (جدول  )9ولی بزرگبودن مقدار
عددی این کمیت در روش حداقل مربعات معمولی
( )6/39به دلیل وجود همخطی بین متغیرهای مستقل
قابل اعتماد نبوده و گمراهکننده است.
نتیجهگیری کلی

نتایج این تحقیق نشان داد که مشکل همخطی
چندگانه بین متغیرهای مستقلی نظیر وزن بدن ،وزن
الشه و صفات ظاهری بدن برای پیشبینی صفت بازده
الشه ،با روش تجزیة مؤلفههای اصلی قابل حل است.
این روش منجر به برآورد ضرایبی شد که بهطور کلی
با برآوردهای حاصل از حداقل مربعات معمولی متفاوت
بود ،یعنی قابلیت اعتماد آنها بیشتر و خطای معیار
آنها کمتر بود .همچنین در بین متغیرهای مستقل
مورد بررسی ،نمرة وضعیت بدن بیشترین اثر را بر بازده
الشه داشت .میتوان گفت اندازهگیریهای ظاهری
بدن ،صفات بالقوهای برای استفاده در انتخاب حیوانات
هستند .بهطوری که صفاتی نظیر قد ،محیط دور سینه،

1936  بهار،1  شمارة،64  دورة،علوم دامی ایران

سپاسگزاری
بدین وسیله از پارک علم و فناوری لرستان به دلیل
.حمایت مالی از این تحقیق تشکر میشود
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 عالوه بر، طول بدن و نمرة وضعیت بدن،محیط دور شکم
 در،وزن بدن و وزن الشه میتوانند به عنوان معیار انتخاب
.انتخاب حیوانات برای تولید گوشت استفاده شوند
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