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 چکیده

 بزهاي سالگييک وزن بینيپیش جهت چندگانه خطي رگرسیون و مصنوعي عصبي هايشبکه روش دو مقايسه منظوربه

 اين وزن افزايش صفت بر موثر بررسي مورد متغیرهاي و اثرات. شد استفاده رائیني نژاد بز راس 736 رکورد از رائیني نژاد

ماهگي  نه و ماهگي شش ماهگي، سه تولد، وزن به مربوط صفات و تولد سال تولد، فصل گله، تولد، تیپ دام، جنس شامل؛ دام

 با کدام هر اليه چند پرسپترون يشبکه مدل 3 مصنوعي، عصبي هايشبکه از استفاده با هاداده پردازش منظوربه. بودند

 STATISTICAعصبي هايشبکه افزارنرم از استفاده با اهداده سازيمدل. شد استفاده و ايجاد متفاوت ورودي نوع و تعداد

( stepwise) گام به گام رگرسیون روش با SAS 9.1.3 افزارنرم از استفاده با چندگانه رگرسیوني مدل در هاداده. شد انجام 10

 پژوهش اين نتايج .شد ضريب تبیین، حداقل میانگین مربعات خطا و باياس انتخاب به توجه با مناسب مدل و شدند آنالیز

بیني وزن هاي رگرسیوني براي پیشباالتري نسبت به روش صحت و دقت داراي مصنوعي عصبي هايشبکه که داد نشان

و  998/0، 998/0با  برابر ترتیب به 3 تا 1 يشده ساخته هايشبکه در 2R باشند. بطوريکه میزانها ميسالگي اين داميک

 بود. 22/1و  97/0، 96/0 با برابر ترتیب به RMSE میزان و 997/0

 

 .مصنوعی عصبی شبکه و رگرسیونی هایمدل ،رائینی بز کلمات کلیدي:
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 مقدمه

واسطه تولید کرک مرغوب و کیفیت باال از ارزش اقتصادی ترین نژادهای بز در ایران است که بهبز کرکی رائینی یکی از مهم

دار است. زیستگاه اصلی این حیوان حاشیه کویر و اطراف یزد تا حدود رائین کرمان و قسمت باالیی در بازارهای جهانی برخور

ترین شرقی استان فارس است. در ایستگاه اصالح نژاد بز کرکی رائینی، پرورش و توزیع بزهای نر انتخابی در بین دامداران مهم

 Askari) شونده حذف میانجام و بزهای رنگی از گلها بر اساس رنگ کرک بدن و فنوتیپ ظاهری هدف است و انتخاب دام

های مختلف مانند توان از روشبینی وزن یک سالگی بزها در مدیریت دامداری نقش بسزایی ایفا می نماید، لذا میپیش (.2007

-یرگرسیون چندمتغیره خطی، رگرسیون غیرخطی، رگرسیون درختی، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و شبکه عصب

های مذکور دو روش رگرسیون چندمتغیره خطی و شبکه عصبی فازی برای برآورد این پارامتر استفاده کرد. که از بین روش

تجزیة رگرسیون روشی آماری برای بررسی و  (.Ahmadi et al, 2008) تر مورد توجه قرار گرفته استمصنوعی بیش

باشد. مدل مهم در تجزیة رگرسیون، برآورد پارامترهای ناشناختة مدل می باشد. یکی از اهدافسازی رابطة بین متغیرها میمدل

رگرسیونی نشان دهندة وجود رابطة علت و معلولی بین متغیرها نیست. حتی اگر یک رابطة تجربی قوی بین دو یا چند متغیر 

باشد. تجزیة رگرسیون ممکن است در  تواند دلیل وجود رابطة علت و معلولی بین متغیرهای وابسته و مستقلبرقرار باشد، نمی

های . شبکه(Yazdchi, 1994) بگیردتواند مبنای چنین ادعایی قرار تأیید رابطة علت و معلولی مفید باشد، اما به تنهایی نمی

توانند هر تابع با دارا بودن پیچیدگی الزم و زمان کافی برای آموزش، می ای هستند کههای یادگیرندهسیستمعصبی 

های عصبی نرونعنوان یک مدل از های عصبی مصنوعی بهای را مدل کنند. اجزای سازنده شبکهصادفی از هر درجهغیرت

های ورودی و تولید یک خروجی واحد ها انجام نوعی پردازش بر روی سیگنالهستند. وظیفه هر یک از این نرون جانداران

کند که در آن عملیات تقویت و یی موسوم به فضای سیناپسی عبور میاست. پیش از ورود هر سیگنال به نرون، سیگنال از فضا

پذیرد. این فضا در واقع مکان ارتباط یک نرون با نرون دیگر است. وظیفه شبکه عصبی این است یا تضعیف سیگنال انجام می

ها، کار با تغییر وزن سیناپس که در طی یک دوره آموزشی، بیاموزد که به ازای هر ورودی، خروجی مطلوب را تولید نماید. این

 پذیرد. وزن هر سیناپس همان توانایی سیناپس در تضعیف یا تقویت سیگنال ورودی استدر یک فرآیند تدریجی انجام می

(Haykin, 1994.) توانند عبارت دیگر میکنند بهسازی میهای مصنوعی چهار قسمت اصلی نرون بیولوژیکی را شبیهنرون

های مصنوعی شبیه های نرونها انتقال دهند. توانایی پردازش دانستهآوری، پردازش و به دیگر نرونیافت، جمعها را دردانسته

های عصبی بیولوژیکی دارای پیوستگی گردد. با این تفاوت که شبکهها بهتر نمایان میای از نرونهای بیولوژیکی در شبکهنرون

ها به باشند که در هر الیه پردازش دانستهای میمصنوعی دارای ساختار الیه های عصبیباشند. شبکهای مینرونی پیچیده

با توجه به اهداف تحقیق، انواع  .(Haykin, 1994) شودهای دیگر سریع انجام میصورت موازی انجام شده و انتقال آن به الیه

ترین کاربرد های عصبی بیشد الیه در بین شبکهتوانند مورد استفاده قرار گیرند. پرسپترون چنهای عصبی میمختلفی از شبکه
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باشد که خروجی الیه اول، بردار ورودی الیه دوم به های پنهان میرا دارد. این شبکه دارای الیه ورودی، خروجی و الیه یا الیه

ن چند الیه بدین یابد تا اینکه یک پاسخ در الیه خروجی ایجاد شود. نحوه عمل پرسپترواین روند ادامه می .آیدحساب می

گردد. مقایسه خروجی واقعی و خروجی مطلوب، شود و خروجی آن محاسبه میصورت است که الگویی به شبکه عرضه می

 ,Chelani et al) شودتری حاصل میکه در دفعات بعد خروجی درستطوریشود که ضریب وزنی شبکه تغییر یابد بهباعث می

بینی و انجام طور کم و بیش در مطالعات مربوط به علوم دامی در جهت پیشهعی بهای عصبی مصنواخیراً شبکه)  2002

باشند، اول اینکه؛ در کار با شبکه سری مزایا میها دارای یکشوند، چرا که این مدلر گرفته میکاهکارهای اصالح نژادی ب

هر گونه فرض قبلی، تعادل بین مقادیر ورودی و  باشد. در واقع بدون نیاز بهعصبی هیچ اطالع قبلی از مسئله مورد نیاز نمی

جایی که خروجی کند. و دوم اینکه؛ از آنوجود آمدن خطاهای احتمالی جلوگیری میهآید و نیز اینکه از بدست میهخروجی ب

ان روابط توکند. بنابراین میخطی عمل می-عصبی مانند یک مدل غیر باشد، در نتیجه شبکهخطی می-صورت غیرهها بنرون

توان بیان کرد که از لحاظ ریاضی، یک مدل پرسپترون های ورودی و خروجی را پیدا کرد. در حقیقت، میخطی بین داده-غیر

دست آورد هتوان رابطه بین هر جفت داده را بباشد که با استفاده از آن میچند الیه، یک مدل رگرسیون یونیورسال می

(Bahreini Behzadi & Aslaminejad, 2010.) های علوم کشاورزی و دامی از جمله کاربردهای شبکه عصبی در پژوهش

بینی اسیدهای آمینه ارزن مرواریدی از ، برای پیشSoleimani Roodi et al (2012)توان به موارد زیر اشاره نمود؛ می

رش کردند که بین اسیدهای های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی استفاده نمودند. این محققین گزامدل

ی ارزن مرواریدی و ترکیبات شیمیایی آن ارتباط قابل توجهی وجود دارد. همچنین ارزیابی آماری این تحقیق نشان آمینه دانه

دارای قدرت تخمین بیشتری برای برآورد میزان هر یک از اسیدهای آمینه ارزن  MLRدر مقایسه با  ANNداد که مدل 

ای که به بررسی در مطالعه Ahmadi et al, (2008)(. Bahreini Behzadi & Aslaminejad, 2010) باشدمرواریدی می

های عصبی مصنوعی ( پودر پر پرداختند، بیان کردند که شبکهTMEnبینی برای سوخت و ساز انرژی واقعی)های پیشمدل

برای پیش بینی کل  ANNعالوه هب. کندمی بینیرا پیش TMEnهای رگرسیون خطی چندگانه با دقت بیشتری نسبت به مدل

 ,Sanzogny & Kerr) گیردروز و تشخیص ورم پستان مورد استفاده قرار می 305بینی تولید شیر تولید شیر در مزرعه، پیش

2001.) Kim & Heald  (1999)  همچنین بیان کردند که این تکنیک برای تشخیص فحلی و کشف دالیل حذف دام مورد

بینی اولیه و دقیق تولید شیر در برای پیش ANNگزارش نمودند که  et al  Lacroix (1995).گیردرار میاستفاده ق

خصوص در ثلث اول هعنوان یک مدل در سازمان ثبت شیر کانادا بباشد. شبکه عصبی مصنوعی بههای کانادایی میهلشتاین

این مطالعه مقایسه دو روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل  در واقع هدف از. دوره شیردهی مورد استفاده قرار گرفته است

کارهای اصالح  برایسالگی بزهای رائینی و معرفی روش موثرتر در این زمینه و بینی وزن یکپیشجهت رگرسیون چندگانه در 

 باشد.نژادی می
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 هامواد و روش

توسط ایستگاه پرورش و اصالح نژاد این دام و  برای انجام این پژوهش، از اطالعات مربوط به رکوردهای بز نژاد رائینی که

های استفاده آوری شده بود، استفاده شد. دادهجمع 89تا سال  62های مردمی تحت پوشش این ایستگاه که از سال سایر گله

جهت شده شامل جنس تولد، تیپ تولد، سال تولد، فصل تولد، گله، فصل زایش، وزن تولد، وزن سه، شش و نه ماهگی بود که 

شود از صورت خام باعث کاهش سرعت و دقت شبکه میها بهها استفاده شد. وارد کردن دادهبینی وزن یک سالگی از آنپیش

افزار  ها با نرمهای ورودی به شبکه بایستی نرمال شوند. پس از استخراج رکوردهای مورد نظر، آماده سازی دادهاین رو داده

Excel اری هر یک از عوامل فوق بر صفت مورد مطالعه با استفاده از آنالیز واریانس بررسی و در مدل دانجام گرفت، اثر معنی

به روش رگرسیون  SAS 9.1کار گرفته شد و ضرایب هر یک از اثرات فوق بر صفت وزن بدن با استفاده از نرم افزار همربوطه ب

های ورودی و خروجی آموزش، نیازمند یک سری داده های عصبی جهت طراحی وشبکه خطی چندگانه تعیین و بررسی گردید.

ها را استخراج عنوان نمونه، بتوانند روابط غیر خطی یا نامشخص بین آنها بهباشند تا با تجزیه و تحلیل منطقی این دادهمی

ی پرسپترون چند الیه کهمدل شب 3ها، منظور پردازش دادهسازی را برای موارد احتمالی مشابه انجام دهند. بهکرده و کار شبیه

 دسته سه به طور تصادفیهای مورد استفاده بهداده(. 1)جدول  هر کدام با تعداد و نوع ورودی متفاوت ساخته و استفاده شد

از  های عصبی مصنوعیبرای ساخت شبکه. اختصاص داده شدند درصد 15 و 15 ،75 ترتیببه سنجی صحت و تست آموزش،

 استفاده با هاداده سازیمدل. شد استفاده خروجی یک و ورودی 19و  14، 22 با شعاعی توابع و الیه چند پرسپترون الگوریتم

 افزارنرم توسط مختلف نرون تعداد و میانی الیه با( مدل) متفاوت ترکیب 200 و گردید، انجام STATISTICA10 افزار نرم از

( RMSEی میانگین حداقل مربعات خطا )( و ریشه2R) های ضریب تبیینشاخص لحاظبه مدل بهترین سپس. شد ساخته

های مختلف بر اساس درجه اهمیت و حساسیت هر کدام از این فاکتورها ها با ورودیانتخاب شبکه (.2انتخاب گردید)جدول 

این  بینی باجا ممکن است وجود نداشته باشند در نتیجه، پیشصورت یکهصورت گرفت و از آنجایی که همه این عوامل ب

)متغیرهای  ها حائز اهمیت خواهد بود. هر کدام از سطوح صفات قابل دسته بندیها بر اساس فاکتورهای ورودی آنشبکه

صورت دو عنوان یک ورودی توسط شبکه شناسایی شد )مثال اثر جنسیت با توجه به دو سطح نر و ماده بودن بهگسسته( به

عنوان یک ورودی شناسایی شدند. بهترین مدل برای شبکه اول دارای یوسته تنها بهورودی شناخته شد( اما هر کدام از اثرات پ

باشد که می MLP 19-5-1صورت هو ساختار شبکه سوم ب  MLP 14-15-1 ، شبکه دوم دارای ساختارMLP 22-7-1ساختار 

منظور دهند. بهداد خروجی را نشان میها، تعداد نرون در الیه پنهان و تعترتیب از چپ به راست: نوع شبکه، تعداد ورودیبه 

( استفاده شد. سه stepwiseو با استفاده از رگرسیون گام به گام ) SAS 9.1انجام آنالیز رگرسیون خطی چندگانه از نرم افزار 

بینی وزن ی مشابه در شبکه عصبی مصنوعی ایجاد شدند. جهت پیشکار رفتههمدل رگرسیونی بر اساس نوع ورودی ب

 مرحله های عصبی مصنوعی استفاده شد. درهای استفاده شده در آموزش شبکهلگی با استفاده از رگرسیون خطی، از دادهسایک
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، 2R های ضریب تعیینشاخص از رگرسیون خطی چندگانه مدل و مصنوعی عصبی هایشبکه هایمدل مقایسه و ارزیابی

 صفر معیارها سایر برای و 1 برابر 2R برای مقدار بهترین. یدگرد استفاده (Bias( و اریبی )MSEمیانگین مربعات خطا )

 .باشدمی

 

 هاي شبکه عصبي مصنوعي ساخته شدهخصوصیات مدل -2جدول 
Table 2: Characteristics of artificial neural network models 

 مدل

Model 

 ساختار

Stru

cture 

 ورودی

Input 

 الیه مخفی

Hidden 

layer 

 خروجی

Outpu

t 

 تابع خطا

Error 

function 

 مخفی الیه تابع

Hidden 

layer 

function 

 تابع الیه خروجی

Outer layer 

function 

2R RMSE 

 1  مدل 

Model 1 

 

MLP 22 7 1 SOS 
 نمایی

Exponential 

 نمایی

Exponential 
0.96 0.002 

 2مدل 

Model 2 

 

MLP 14 15 1 SOS 
 لجستیک

Logistic 
Identity 0.95 0.002 

 3مدل 

Model 3 

 

MLP 19 5 1 SOS 
 نمایی

Exponential 

تانژانت 

 هایپربولیک

Hyperbolic 

tangent 

0.92 0.002 

 ( نیز از فرمول زیر محسبه گردید.RMSEمیانگین حداقل مربعات خطا )

                                                                             :                             1رابطه 

 ( از فرمول زیر تعیین شد.Biasاریبی )

: 2رابطه                                                                                                                              

 هاي موجودو خروجي شبکه ارامترهاي بردار وروديپ -1جدول 

Table 1. Input and output vector parameters of available networks 

 3مدل  2مدل  1مدل  شماره شبکه

    هاورودی

      جنس

      تیپ تولد

       تولدسال 

       فصل تولد

       گله

     وزن تولد

       وزن سه ماهگی

      وزن شش ماهگی

     وزن نه ماهگی

    خروجی

       وزن دوازده ماهگی



 78                                                                                           1400زمستان، 2، شماره 1نژادی دام، دوره مجله اصالح و به

 ( از فرمول زیر تعیین شد.2Rین )ضریب تعی

                                             :                                                                   3رابطه 

زده نزنده تخمی مساوی است با میزان وزن t ،ŷمساوی است با میزان وزن زنده مشاهده شده در زمان  tyها، در این فرمول

 مساوی با تعداد مشاهدات است. n، و tشده در زمان 

 نتايج و بحث

های و ریشه میانگین مربع خطا بین داده 2Rهای عصبی، بررسی های رگرسیونی و شبکهدر مقایسه عملکرد بین مدل

های ها در مدلاین داده تری برخوردار است. چرا که مقایسههای آموزش حاصل از دو مدل از اهمیت بیشارزیابی نسبت به داده

دهند. پذیری بیشتری نشان میعطافهای جدید انها نسبت به معرفی دادهدهد که کدام یک از این مدلاستفاده شده نشان می

Salehi et al (1998)ته هستند را برای بندی و پیوسهای قابل دستهای که شامل هر دو قسمت دادههای شبکه، مدل

ی آموزش دیده با بینی تولید شیر مناسب گزارش کردند. این محققین در نتایج خود گزارش کردند که وقتی یک شبکهپیش

کننده نتایج بهتری را ارائه خواهد داد، هر چند بینیپیش –کننده بندیشود، مجموعه سیستم طبقهرکوردهای ثابت مقایسه می

کار هبینی در شبکه اول بسازی خروجی که برای پیشتابع فعال. تری خواهد بوده زمان محاسباتی بیشصورت نیاز بدر این

های مختلف، خروجی حاصل افزار پس از ایجاد شبکهدهد که، نرمباشد. در واقع این ساختار نشان میگرفته شد تابع نمایی می

 بینی شده وزن( رابطه رگرسیونی بین مقدار واقعی و مقدار پیش1ار )شناسد. در نمودعنوان بهترین مدل میاز این مدل را به

باشد. گو نمیدهد که مدل در اوزان باالتر به خوبی جوابتوسط شبکه آورده شده است. نتایج این نمودار نشان می سالگییک

 88/0به میزان  MLRده توسط بود که در مقایسه با مقدار مشابه ایجاد ش 998/0ضریب تبیین حاصل از این مدل برابر با 

 دهد.های رگرسیون چندگانه نشان میهای عصبی مصنوعی را نسبت به مدلبرتری نسبی شبکه، باشد. این تفاوتبیشتر می

نشان داد که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در هر دو گروه آموزش و ارزیابی ارتباط خطی  MLRارزیابی آماری مدل 

سالگی بزهای بینی وزن یکهای آموزش برای پیشدست آمده در ارتباط با دادهههای رگرسیونی بمدل 3دول وجود دارد. در ج

سالگی و فاکتورهای مورد استفاده در این ها نشان داد که بین وزن یکنژاد رائینی نشان داده شده است. بررسی این مدل

های عصبی های رگرسیون خطی چندگانه و شبکهمدل پژوهش، یک رابطه خطی وجود دارد. مقایسه دقت تخمین بین

سالگی در بزهای نژاد رائینی را با دقت و صحت توانند وزن یکهای عصبی مصنوعی میدهد که شبکهمصنوعی نشان می

 عنوانهای در دسترس )بههای مختلف نیز با توجه به نوع داده(. میزان دقت شبکه5و  4بینی نمایند )جدول بیشتری پیش

، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به 2002در سال  Kominakis et alباشد. ورودی شبکه( جهت آنالیز متفاوت می

بینی کننده بینی تولید شیر گوسفندان شیری پرداختند، این محققین بیان کردند که شبکه عصبی مصنوعی یک پیشپیش
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ای نزدیک در ( در آیندهANNباشد و همچنین این تکنیک )مون میبینی کل تولید شیر بر اساس شیر روز آزموثر برای پیش

و  MLRهای با استفاده از مدل Ebadi et al (2011). های موجود خواهد شداکثر کارهای تحقیقی جایگزین دیگر تکنیک

ANN  میزانTMEn که صحت و دقت  دانه سورگوم را با استفاده از ترکیبات شیمیایی تخمین زدند. این محققین بیان کردند

های عصبی ( با استفاده از شبکه2012) et al Shahinfar.باشدهای رگرسیونی میتر از مدلهای عصبی بیشتخمین شبکه

ها مصنوعی و سیستم نوروفازی ارزش اصالحی گاوهای هلشتاین ایران را بررسی و این دو سیستم را با هم مقایسه کردند. آن

دام ارزش اصالحی گاوهای هلشتاین را برای تولید چربی شیر محاسبه کردند سپس با استفاده از  ابتدا با استفاده از یک مدل

بینی کردند. برای تولید شیر همبستگی بین ارزش اصالحی واقعی فازی آن را پیش-های عصبی مصنوعی و سیستم عصبیشبکه

. و همبستگی بین ارزش اصالحی /93. و /92ترتیب فازی به-های عصبی مصنوعی و عصبیبینی شده با استفاده از شبکهو پیش

 Bahreini Behzadi & Aslaminejad .. گزارش کردند/93بینی چربی شیر با استفاده از هردو سیستم واقعی و پیش

 خطی-غیر رگرسیون و عصبی های شبکهبینی رشد گوسفندان بلوچی با استفاده از مدلای به مقایسه پیش(، در مطالعه2010)

خطی در پیش -های غیرعصبی مصنوعی در مقایسه با سایر مدل داختند. این محققین بیان کردند که؛ نتایج حاصل از شبکهپر

تر تری بوده و کاربرد آن در پیش بینی با استفاده از اطالعات موجود مناسببینی رشد گوسفند بلوچی دارای دقت بیش

های نژاد رائینی را سالگی بزغالهگیری کرد که وزن یکگونه نتیجهتوان اینه، میبا توجه به نتایج حاصل از این مطالع. باشدمی

توان با استفاده از فاکتورهای ثابت از جمله اثرات مربوط به جنس تولد، تیپ تولد، گله، سال و فصل تولد و رکوردهای می

های شبکه عصبی بینی مدلمقایسه توان پیشبینی نمود. در واقع هدف از انجام این مطالعه مربوط به افزایش وزن، پیش

طور که بینی یکی از صفات اقتصادی مهم)وزن بدن( در دام بود که همانمصنوعی و رگرسیونی خطی چندگانه در جهت پیش

عنوان یک تکنیک توانند بهها میهای شبکه عصبی مصنوعی دارای قدرت تخمین باالتری بوده و این مدلرفت مدلانتظار می

 های تحقیقاتی استفاده شوند.های رگرسیونی جهت پژوهشیگزین نسبت به مدلجا

 سالگي بزهاي رائینيبیني وزن يکیشهاي آموزش براي پدل هاي رگرسیوني بدست آمده با دادهم -3جدول 
Table 3. Regression models obtained with Training data to predict Yearling weight of Rheini Goats 

سالگيوزن يک 0.07  + (گله)2.04 + (فصل)0.21 -(سال(0.1 + (تیپ تولد)0.14 +(جنس)0.16 + 7.97 = اهگي(موزن سه  )-

 )نه ماهگي)0.34+(شش ماهگي)0.103

Yearling weight = 7.97 + 0.16(sex) +0.14(, type of birth) + (year) – 0.21(season) + 2.04(herd) + 0.07(3 

month weight) – 0.103(6 month weight) + 0.34 (9 month weight) 
سالگيوزن يک  (وزن نه ماهگي)0.35 + (گله)0.93 + (فصل)0.21 - (سال)0.13 + 8.21- =

Yearling weight = -8.21 + 0.13(year) -0.21(season) + 0.93(herd) + 0.35(9 months weight) 

 

سالگيوزن يک )1.15 + )جنس)0.34 + 2.66 = )گله   )وزن سه ماهگي)0.19 +

Yearling weight = 2.66 + 0.34(sex) + 1.15(herd) + 0.19 (3 months weight) 
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 سالگي در مدل کامل( وزن يکOutputبیني شده)( و پیشTargetرابطه رگرسیوني بین مقدار واقعي) -1 شکل

Chart 1. Regression relationship between Target and Output of Yearling weight in full model 
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 R2 RMSE BIAS 
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Network 
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set 

 مجموعه ارزیابی
Evaluation  

   set 

مجموعه 

 آموزش
Training  

set 

 مجموعه ارزیابی
Evaluation  

   set 

مجموعه 

 آموزش
Training  

set 
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Evaluation     set 
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سالگيبیني وزن يکرگرسیون براي پیش نتايج حاصل از -5جدول   

Table 5. Regression results to predict Yearling weight 
 R2 R2 RMSE RMSE 

 مدل
Model 

 مجموعه آموزش
Training  set 

 مجموعه ارزیابی
Evaluation  set 

 مجموعه آموزش
Training  set 

 مجموعه ارزیابی
Evaluation set 
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 81                                        نهال و مسعودیرحیم                                      بینی شبکه عصبی مصنوعیمقایسه توان پیش

Bahreini Behzadi, M.R. and Aslaminejad, A.A., (2010). A Comparison of Neural Network and 

Nonlinear Regression Prediction of sheep Growth. Journal of Animal and Veterinary Advances 9(16): 

2128-2131, 2010. 

Chelani, A.B., Chalapati, R.C.V., Phadke, K.M. and Hasan, M.Z., (2002). Prediction of sulphur 

dioxide concentration using artificial neural networks. Environ. Modell. Softw. 17:161–168. 

Demuth, H. and Beale, M., 2003. Neural Network Toolbox for Matlab- Users Guide Version 4.1. 

The Mathworks Inc. Natrick. USA. 

Ebadi, M. R. sedghi, M. Golian, A. and Ahmadi, H., (2011). Prediction of the true digestible amino 

acid contents from the chemical composition of sorghum grain for poultry. Poultry Science. 90: 2397-

2401. 

Haykin, S., (1994). Neural Networks: A comprehensive foundation. 

Kim, T. and Heald, W.C., (1999). Inducing inference rules for the classification of bovine mastitis. 

Puttersers and Electronics in Agriculture. Vol. 23, no. 1, pp. 27-42. 

Kominakis, A.P. Abas, Z. Maltaris, I. and Rogdakis, E., (2002). A preliminary study of the 

application of artificial neural networks to prediction of milk yield in dairy sheep. ELSEVIER. 

35(2002) 35-48. 

Lacroix, R., Wade, K.M. Kok, R. and Hayes, J.F., (1995). Prediction of cow performance with a 

connectionist model. Trans. ASAE 38(5), 1573-1579. 

Salehi, F. Lacroix, R. and Wade, K.M., (1998). Improving dairy yield predictions through 

combined records classifiers and specialized artificial neural networks. Comput. Electron. Agric. 20, 

199–213. 

Sanzogny, L. and Kerr, D., (2001). Milk production estimates using feed forward artificial neural 

network. Computers and Electronics in Agriculture. Vol. 32, no. 1, pp. 21-30. 

Shahinfar, S. Mehrabani-Yeganeh, H. Lucas, C. Kalhor, A. Kazemian, M. and Weigel, K.A., 

(2012). Prediction of Breeding Values for Dairy Cattle Using Artificial Neural Networks and Neuro-

Fuzzy Systems. Hindawi Publishing Corporation. 127130: 9 pages. 

Soleimani Roodi, P., Golian, A. and Sedghi, M., (2012). Multiple linear regression and artificial 

neural network models for prediction of amino acids in pearl millet using an approximate analysis. 

Iranian Journal of Animal Science Research. Vol. 3, No. 4, winter (2012), p. 363-368. 

Yazdchi, M., 1994. Advanced soil mechanics. Sahand University of technology publications. (In 

Persian). 



 82                                                                                           1400زمستان، 2، شماره 1نژادی دام، دوره مجله اصالح و به

 

Compare the predictive power of artificial neural network and multiple 

linear regression to forecast the yearling weight Raeini goats breed 

S. Rahimnahal*1 and A. Masoudi2 

1) PhD Graduated of Animal Sciences, Agricultural and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, 

Khuozestan, Iran.  

2) PhD Graduated of Animal Sciences, Lorestan University, KhorramAbad, Lorestan, Iran. 

 

Correspondence Author: s.rahimnahal@yahoo.com 

 

 

Received: 2021/10/27                                                                        Accepted: 2022/01/07 

 

Abstract 

In order to compare the two methods of artificial neural networks (ANN) and multiple linear 

regression to predict yearling weight used records of 736 Raieni goat. Effects and variables 

influencing on yearling weight were; animal sex, type of birth, birth year, birth season, herd and 

characters related to birth weight, three months weight, six months weight and nine months weight. In 

order to process of data using a neural network model, applied the 3 MLP with a different number of 

input type. Data modeling were created by neural network software STATISTICA 10. In multiple 

regression data analyzed using software SAS 9.1.3 Protable with stepwise regression method and 

suitable model were selected according to R2, RMSE and bias. The results in this research showed a 

better accuracy of the ANN systems than regression methods (R-square value made by neural 

networks MLP1 to MLP3 equal to 0.998, 0.998 and 0.997 and RMSE value were estimated 0.96, 0.97 

and 1.22, respectively) for predicting yearling weight of these animals. 

Key words: Raeini goat, Artificial Neural Network and Regression models. 

 

 

 


