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   چکیده

 38در این تحقیق براي بررسی امکان تخمین ترکیبات الشه با استفاده از اولتراسوند از      
و مساحت  )ULMD(، عمق )USFT(ي نر مغانی استفاده شد. عمق چربی زیر پوستی راس بره

روي حیوان زنده با استفاده از دستگاه  13و  12در ناحیه بین دنده  )ULMA(عضله راسته 
به مدت  هاالشه ها کشتار شدند.گیري و سپس برهمگا هرتز اندازه 8اولتراسوند مجهز به پروپ 

هاي متناظر گیرينگهداري شدند و پس از آن اندازه درجه سانتیگراد 4ساعت در دماي  24
راست هر الشه بطور کامل به گوشت، چربی و استخوان تجزیه  الشه انجام شد. نیمه روي

- گیريبا اندازهULMA و  USFT ،ULMDکه ضرایب همبستگی بین  گردید. نتایج نشان داد
 بود. هم چنین ضرایب همبستگی بین  92/0 و 71/0، 51/0متناظر روي الشه به ترتیب  هاي

ULMAبود. ضریب تعیین در  48/0 و 33/0یب با میزان گوشت لخم و با میزان استخوان به ترت
 الشه سرد، الشه گرم، الشه وزن تخمین براي بدن وزن اساس معادالت رگرسیون تک متغیره بر

بود. معادالت  13/0و 77/0، 87/0، 85/0به ترتیب  الشه پوستی زیر چربی و دنبه بدون
رافی عالوه بر وزن بدن گیري شده با سونوگرگرسیون چندگانه با استفاده از متغیرهاي اندازه

افزایش داد. ضرایب تعیین براي  53/0و  83/0، 88/0، 86/0این ضرایب را به ترتیب به 
عمق عضله راسته الشه  و تخمین ULMAتخمین مساحت عضله راسته الشه، تنها با استفاده از 

داد که بود. نتایج این تحقیق نشان  50/0و  86/0به ترتیب ULMD نیز تنها با استفاده از 
تواند استفاده از سونوگرافی روي گوسفند زنده براي تخمین ترکیبات الشه، با موفقیت می

هاي گیري و در برنامهتوان صفات مورد نظر را اندازهو لذا بدون کشتار دام می انجام گیرد
   اصالح نژادي مورد استفاده قرار داد.

  
  ه راسته، گوسفند مغانیسونوگرافی، چربی زیر پوستی، عضل واژه هاي کلیدي:

  
  مقدمه

امروزه در آمد عمده در صنعت پرورش گوسفند، به 
پایدار، مشروط به توانایی دامپرور  لحاظ تولید اقتصادي

در تولید الشه با کیفیت باال است. کیفیت گوشت از 
هاي پرورش گوسفند برخوردار اهمیت بسزایی در برنامه

ت تاثیر قرار است. عوامل بسیاري کیفیت گوشت را تح

توان به نژاد، رژیم غذایی، دهند که از آن جمله میمی
-اجراي استانداردهاي قانونی قبل و بعد از کشتار، بسته

ي آن اشاره کرد. با این حال عامل اصلی بندي و ذخیره
 تعیین کننده کیفیت گوشت، میزان چربی است

)Junkuszew & Ringdorfer, 2005(.  در بسیاري از
کشورها چربی یک جزء نامطلوب تشکیل دهنده گوشت 
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ها را بوده، به طوري که مصرف کنندگان این نوع الشه
ناسالم در نظر گرفته و مصرف گوشت بدون چربی را 

همچنین ارتباطاتی مبنی بر مصرف  .دهندترجیح می
چربی حیوانات و افزایش ریسک ابتالء به سرطان و 

. از )Orman, et al., 2010( دارد حمالت قلبی وجود
طرفی براي تولید چربی در بدن حیوان نسبت به سایر 

نرژي بیشتري نیاز است. لذا با مواد از جمله پروتئین، به ا
توجه به نکات فوق براي پویایی صنعت گوشت و حداکثر 
کردن درآمد در این صنعت نیاز به انتخاب براي کیفیت 
باالتر الشه و عمدتا در راستاي کاهش چربی الشه است. 

کنندگان گوشت، موارد کم چرب آن را زیرا مصرف
  . )Larsgard & Kolstad, 2003( دهندترجیح می

انتخاب با تکیه بر برخی خصوصیات الشه مثل 
نمرات ترکیب الشه و یا چربی آن که مستلزم 

تواند به عنوان یک روش انتخابی کشتارحیوان است، می
مطرح باشد که با دریافت این اطالعات در مرحله کشتار 

توان تنها خویشاوندان حیوان را انتخاب نمود در می
حیوان باقی نمانده حالی که فرصت براي انتخاب خود 

لذا اهمیت وجود یک ابزار  .)Maxa, et al., 2007( است
براي ارزیابی و انتخاب در حیوانات، زمانی که هنوز زنده 

باشند جهت مشارکت در بدست آوردن اطالعات در می
یک برنامه پرورشی با هدف بهبود کیفی الشه مشهود 

گردد. این ابزار هم باید داراي دقت الزم باشد و هم از می
  ن به صرفه باشد.لحاظ هزینه براي مصرف کنندگان مقرو

دستگاه اولتراسوند این پتانسیل را در تخمین 
باشد. برخی ترکیبات الشه بر روي حیوانات زنده دارا می

اند که دستگاه اولتراسوند یک شاخص منابع گزارش کرده
پیش بینی کننده مناسب براي محتواي چربی و عضله بر 

 & Bedhiaf Romdhani باشدروي حیوانات می
Djemali, 2006 (Delfa, et al., 1995; Fernández et 

al., 1998; Vergara, & Gallego, 1998; Junkuszew 
& Ringdorfer, 2005; Leeds, et al., 2008; 

Nishimura, et al., 1990) . این فناوري در برخی برنامه
گوسفند براي بهبود رشد و کیفیت الشه  هاي انتخاب

استفاده گردیده و نشان داده شده است که گنجاندن 
هاي عضالنی و چربی زیر پوستی اندازه گرفته گیرياندازه

هاي انتخاب، شده با دستگاه اولتراسوند در شاخص
ربوط ها و ارزش اصالحی مهمبستگی بین این شاخص

 داري افزایش دادبه خصوصیات الشه را بطور معنی

)Orman, et al., 2010(.  اطالعات بسیاري در این زمینه
ر مورد خوك و گاو منتشر شده است ولی هنوز د

اي در رابطه با استفاده از دستگاه اطالعات گسترده
 Thériault, et ;( اولتراسوند در مورد گوسفند وجود ندارد

al., 2009Wilson, 1992(.   
صیات گوسفند نظیر وجود پشم، پوست برخی خصو  

هاي نرم تهیه تصویر مناسب بشدت متحرك آن و چربی
از این موضع را در گوسفند مشکل نموده و بکارگیري آن 

 ,.Leeds, et al( را در این حیوان محدود کرده است

ولی با این حال ابزار اولتراسونیک به عنوان یک  .)2008
ابزار غیر مخرب، نسبتا کم هزینه، آسان براي حمل و 
نقل بوده که این مزایا منجر به تشویق استفاده از آن در 
 ارزیابی ترکیبات بدن در حیوانات زنده گردیده است

)Teixeira, et al., 2006(.  هدف از این مطالعه، سنجش
هاي اولتراسوندي روي گوسفند گیريارتباط بین اندازه

هاي متناظر آنها روي الشه و نیز گیريزنده با اندازه
گیري تعیین ارتباط بین صفات مختلف الشه با اندازه

-هاي سونوگرافی و با وزن بدن در گوسفند مغانی می
  باشد.
  

  هامواد و روش
که  دارمغانی دنبه ي نربرهراس  38مطالعه حاضر  در

 ±94/2از لحاظ وزن بدن و سن مشابه بودند (به ترتیب 
از محل پرورش اصلی روز) 135±15کیلوگرم و 35/31

گیري برهاد در دشت وسیع مغان پس از سن شیرژاین ن
خریداري و به موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ، ها

  شدند. واقع در کرج انتقال داده
در طی دوره پرورش تحت مدیریت  هابرهکلیه 

جایگاه قرار  داري، تغذیه وشرایط نگه لحاظاز ی یکنواخت
در یک جایگاه  هاداشتند. از لحاظ شرایط جایگاه بره

اي یافتند و از لحاظ شرایط تغذیهپرورش می نیمه باز
در  کنستانتره دهی بر پایه یونجه وخوراك روشتحت 

این شرایط در کل دوره براي . دداشتنقرار  حد اشتها
 2س از طی پ .تمام گوسفندان یکسان درنظر گرفته شد

 92/50±73/4 متوسط وزن بارورش و پ يدوره ماه
 .گوسفندان کشتار شدند

در ابتدا پشم حیوانات  ،ساعت قبل از کشتار 24
 و در سمت راست بدن 13و  12هاي دنده بین موقعیت
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بطور کامل  یچینپشم مخصوص  با استفاده از ماشین
با  با استفاده از دستگاه اولتراسوندچیده شد و سپس 

-Pie Medical Falco100, B mode, real)مشخصات
time ultrasound machine with a 6.8 cm length and 

a 8 MHz linear probe (The Netherlands)).  و آغشته
 برايبه ژل مخصوص سونوگرافی ( مذکور ناحیهکردن 
 ها یکبره يهمه از )پروپ ن پوست ویبهتر بارتباط 

س از حذف به این صورت که پ .شدعکس گرفته می
 4و به فاصله  13و 12ها در ناحیه بین دنده کامل پشم

 پروب قرار گرفت و ،سانتی متر از محور مرکزي بدن دام
. بعد استفاده شدهاي بعدي و براي تجزیه بطض تصاویر

گوسفندان تا لحظه اشاره شده  هايگیريانجام اندازهاز 
آب بطور . در جایگاه شدند انتقال دادهکشتار به جایگاه 
 غذا خوردن ازگوسفندان  ولی. ها بوددامآزاد در دسترس 

محروم بودند. بعد از آن گوسفندان به کشتارگاه موسسه 
به شکل مرسوم در این محل کشتار  منتقل شدند و

احشا از  لیه امعاء وک کنی، پوست از کشتار و پس. شدند
(مجموعه چربی اطراف  بدن خارج گردید. چربی احشایی

الشه  سپسجدا گردید و وزن شد. اعضاء داخلی بدن) 
 24الشه ها به مدت بعد از آن  د.شبت توزین و ثگرم 

 داريهنگدرجه سانتیگراد در سردخانه  4ساعت در دماي 
رج ها از سردخانه خاالشهاین مدت  د. بعد از طیشدن
ثبت  به عنوان وزن الشه سردکشی و دوباره وزن و شده
  شد. 

به صورت طولی  هاد. الشهشوزن  دنبه از الشه جدا و
دقیقا از وسط ستون در امتداد محور مرکزي بدن (

به دو قسمت کامال مساوي  برقیبا کمک اره فقرات)
بطور عمود بر  13و 12هاي در بین دنده تقسیم شد و

کمک اره برش داده شد و با استفاده از ستون فقرات با 
عمق  طول و کولیس عمق چربی پشتی در این ناحیه و

 یادداشت شد. با استفاده از و گیرياندازه راستهعضله 
 کاغذ کالک رسم وبر روي تصویري از این عضله  ماژیک،

داري نگه ،آنالیزهاي بعدي براي تعیین مساحت آن براي
ها به قطعات مختلف شهشد. سمت راست هر کدام از ال

 (ران، سردست، قلوه گاه، راسته و گردن) تقسیم شد و
، طور کامل به گوشتبه  ات الشهقطع یک از هر

ها د. کلیه این قسمتیچربی تفکیک گرد استخوان و
  توزین شد.

  محاسبات آماري
پس از جمع آوري اطالعات، کلیه داده در محیط 

)2007( Excel راي تجزیه تصاویر وارد شدند. در ادامه ب
حاصل از سونوگرافی و همچنین تصاویر حاصل از عضله 

 Image processing and(راسته از نرم افزار تخصصی 

analyzing software(  استفاده گردید. براي محاسبه
گیري شده به وسیله ضرایب همبستگی بین صفات اندازه

شه و هاي متناظر آنها بر روي الگیرياولتراسوند و اندازه
همچنین برآورد ضریب همبستگی بین سایر صفات از 

  (SAS, version 9.2, 2008) در نرم افزار Corr رویه
استفاده گردید. براي تخمین ترکیبات الشه از معادالت 

ذیل در نرم افزار  رگرسیون تک متغیره و چند متغیره
SAS  و با استفاده از رویهReg :استفاده شد  

y = Xβ+ e     E (y) = Xβ           E (e) = 0          وV (y) = σ2e 

بردار   βماتریس طرح،  xبردار مشاهدات،  yکه در آن
 بردار باقیمانده، e ضرایب رگرسیون متغیرهاي مستقل، 

σ2e  واریانس عوامل باقیمانده و Eباشد. امید ریاضی می
در مورد معادالت تابعیت چند متغیره از روش گام به گام 

ه شد و بهترین معادالت بر مبناي این روش و با استفاد
 ي مالوبه آماره توجه

 
2 σ 2) (N-P) / σ CP=P+ 

(MSRES _
 AIC=N Log (SSRES / N)و معیار آکایک    

+ 2P انتخاب گردید. که در آنها 
MSRES  میانگین مربعات

برآورد  σ 2ها، مجموع مربعات ماندهSSRES ها، مانده
تعداد  Pتعداد مشاهدات،  Nواریانس مدل واقعی، 

  باشد.پارامترهاي مدل می
  

 نتایج و بحث
شامل وزن  توصیف آماري کلیه صفات مورد بررسی

گیري شده با اولتراسوند و صفات بدن، صفات اندازه
 نشان داده شده است. 2و  1مختلف الشه در جدول 

میانگین وزن زنده این گوسفندان در هنگام کشتار 
وزن یک سالگی در  .بود 30/9ییراتبا ضریب تغ 92/50

 و در جنس ماده 64/41گوسفندان مغانی در جنس نر 

تفاوت  .)Kiyanzad, 2004( کیلوگرم گزارش شد 93/35
هاي مورد باشد چرا که دامبه دلیل نوع روش پرورش می

ه روش معمول حیوانات بررسی در تحقیق گفته شده ب
قشالقی) پرورش  ییالقی و مراتع از استفادهداشتی (

یافتند درحالی که در تحقیق حاضر سیستم بر اساس 
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تغذیه در جایگاه بود که به لحاظ رشد و افزایش وزن 
قشالق رشد و افزایش وزن  -نسبت به سیستم ییالق

شود. میانگین وزن زنده در بیشتري در دام حاصل می

کیلوگرم 08/45ماهگی  6اي پرواري آواسی در سن هبره
واضح است که این  .)Orman, et al., 2008( اعالم گردید

 تفاوت ناشی از تفاوت در بین نژادها است.
  

 
  مربوط به صفات گیري شده به همراه میانگین، انحراف استاندارد و ضریب تغییراتصفات اندازه -1جدول 

 صفت (کیلوگرم) میانگین انحراف استاندارد ضریب تغییرات
  وزن بدن 92/50 73/4 30/9
 رموزن الشه گ 53/27 5/2 08/9
 وزن الشه سرد 91/26 5/2 29/9
 وزن الشه بدون دنبه 67/21 13/2 89/9
 عضله (گوشت لخم) 90/10 29/1 78/11
 چربی احشایی  67/0 46/0 55/68
 استخوان 11/4 37/0 26/9
 چربی الشه 59/5 02/1 29/18
 کل چربی الشه  5/11 63/1 21/14
 دنبه 91/5 28/1 78/21

  شه + دنبهال کل چربی الشه: چربی
  

هاي متناظر روي الشه به همراه گیريگیري شده با سونوگرافی و اندازهصفات اندازه -2جدول 
  انحراف استاندارد و ضریب تغییرات  میانگین،

  ضریب تغییرات  انحراف استاندارد  میانگین  صفت
CSFT (mm) 26/8 64/2 07/21 
USFT (mm) 85/5 28/1 02/32 

ULMA (cm2) 38/12 89/1 28/15 
CLMA (cm2) 96/12 33/2 99/17 
ULMD (mm) 53/27 87/3 07/14 
CLMD (mm) 65/25 66/3 29/14 

CSFTگیري شده از روي الشه، : عمق چربی پشتی اندازه:USFT گیري عمق چربی پشتی اندازه
: ULMDگیـري شـده بـا سـونوگرافی،     مساحت عضله راسته اندازه :ULMA شده با سونوگرافی،

گیـري  : مساحت عضله راسـته انـدازه  CLMAگیري شده با سونوگرافی، ضله راسته اندازهعمق ع
  گیري شده از روي الشه: عمق عضله راسته اندازهCLMDشده از روي الشه، 

       
مساحت عضله  وزیر پوستی میانگین عمق چربی 

 26/8بر روي الشه این گوسفندان به ترتیب  راسته
در تحقیقی  .دبومربع  ترمسانتی96/12متر و میلی

میانگین عمق چربی پشتی درگوسفندان نر و ماده 
 ,Kiyanzad( متر گزارش شدمیلی 1/5یکساله مغانی 

بودن میانگین عمق چربی پشتی در  ترپایین .)2004
سفندان مقایسه با تحقیق حاضر مربوط به وزن این گو

 64/38باشد. چون میانگین وزن در مطالعات ایشان می
هاي آواسی بر روي بره ايمطالعهدر  کیلوگرم بود.
در هنگام کشتار باعث افزایش  باالتر وزنگزارش شد، 

 گردددر ضخامت چربی پشتی میتوجهی  قابل
)Orman, et al., 2008(. 147اي دیگر بر روي درمطالعه 

تعیین  مترمیلی 3/7صفت ماده میانگین این گوسفند نر و
با این حال  کیلوگرم بود. 7/31شد که میانگین وزن آنها 

 52سافولک و44بره ( 96میانگین همین صفات در 
 2/6به ترتیب  کیلوگرم 47میانگین وزن  با دورست)

 شدتعیین متر مربع سانتی 28/16متر ومیلی
)Thériault, et al., 2009( میانگین مساحت عضله .

-سانتیAkkaraman، 25/12دار هاي دنبهراسته در بره
متر مربع گزارش شد که با تحقیق حاضر تقریبا مشابه 

.)Sahin, et al., 2008( است
 

 
هاي سونوگرافی و گیريضرایب همبستگی بین اندازه

نشان   3هاي متناظر بر روي الشه در جدول گیرياندازه
گیري ضریب همبستگی بین اندازه داده شده است.
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راسوند و ــله راسته با استفاده از اولتــمساحت عض
برآورد گردید که نشان  92/0 گیري از روي الشهاندازه

این صفت با استفاده از اولتراسوند با  گیريدهد اندازهمی
  باشد.دقت باال میسر می

  
ضرایب همبستگی فنوتیپی بین صفات اندازه گرفته  -3جدول 

  شده با اولتراسوند و اندازه گیري هاي متناظر روي الشه
USFT ULMA ULMD  

51/0 *** 08/0- NS 07/0- NS CSFT 
 92/0 *** 76/0 *** CLMA 
  71/0 *** CLMD 
  79/0 *** ULMA 

  دار: غیر معنی       P<  NS /001 سطح معنی داري***

 
هاي همین ضریب در مطالعات انجام شده بر روي بره

در  84/0و 88/0آواسی در دو جنس نر و ماده به ترتیب 
) تعیین شد که متوسط وزن آنها به  >01/0Pسطح (
 .)Orman, et al., 2010( کیلوگرم بود 40و  30ترتیب 

کیلوگرمی  30ضریب همبستگی بدست آمده در گروه 
تحقیق حاضر است. ولی به  گوسفند آواسی تقریبا مشابه

هر حال هر دو ضریب گزارش شده کمتر از این تحقیق 
همبستگی بین مساحت عضله راسته  باشند. ضریبمی

گیري متناظر روي گیري شده با سونوگرافی و اندازهاندازه
 -اصل از تالقی نژادهاي کلمبیاهاي نر حالشه در بره

با سطح احتمال  75/0سافولک با نر نهایی تکسل 
)05/P<گزارش شد ( )Leeds, et al., 2008(.  ضریب

گیري چربی زیر پوستی با بین اندازههمبستگی 
در  51/0گیري مستقیم از روي الشه اولتراسوند و اندازه

براي  77/0این ضریب ) حاصل گردید. >P/001سطح (
 ,.Sahin, et al( گزارش شدAkkaraman  گوسفندان

) براي همبستگی بین 82/0ضریب باالیی ( .)2008
همین دو صفت در گوسفندان سافولک و دورست 

که هر دو نسبت . )Thériault, et al., 2009( گزارش شد
در به ضرایب گزارش شده در این تحقیق باالتر هستند. 

 صفتبراي این  42/0 ضریب اي دیگردر مطالعه مقابل
 ,Milerski( گردیدگزارش آمیخته  بر روي گوسفندان

 گیري عمق عضلهضریب همبستگی بین اندازه .)2002

 71/0 گیري آن از روي الشهراسته با سونوگرافی و اندازه
بدست آمد که باالتر از ضریب ) P>0001/0در سطح (

دان ـگزارش شده در مطالعات بر روي گوسفن 60/0
 .)Orman, et al., 2008( باشدمی Akkaramanدار دنبه

همبستگی بین مساحت عضله راسته حاصل از 

سونوگرافی با عمق این عضله بدست آمده با سونوگرافی 
بود که بیانگر همبستگی  >P)0001/0 (در سطح  79/0

تخمین مساحت  باشد وباالي این دو صفت با هم می
گیري عمق این عضله با عضله راسته را با اندازه

 تصاویر تجزیه صیسونوگرافی در نبود نرم افزارهاي تخص

سازد. ضرایب همبستگی بین وزن بدن با ممکن می
  نشان داده شده است. 4ترکیبات مختلف الشه در جدول 

/ 34در دامنه  ها متوسط به باالتمامی این همبستگی
باشند. بیشترین همبستگی بین وزن بدن و می 75/0تا 

 بدست آمده است. 75/0میزان عضله (گوشت لخم) الشه 
 67/0ضریب همبستگی بین وزن بدن و وزن استخوان 

ضریب همبستگی بین وزن بدن با وزن گوشت لخم  بود.
در گوسفندان  85/0و  88/0و با وزن استخوان به ترتیب 

 Yardimci, et( گزارش شده است Akkaramanدار دنبه

al., 2009( از طرفی بین وزن استخوان با میزان عضله .
وجود دارد. مطالعاتی که در  68/0نیز همبستگی باال 

هاي مختلف بدن صورت گرفته اند موید مورد رشد بافت
این مطلب هستند که ابتدا بافت استخوان و به همراه آن 

شود در حالی که بافت چربی در بافت عضالنی کامل می
 .)Afonso & Thompson, 1996( گرددانتها کامل می

همبستگی بین این دو صفت (وزن استخوان، میزان 
عضله) با وزن چربی الشه کمتر از همبستگی بین 

). همبستگی بین 38/0 و 19/0خودشان است (به ترتیب 
مساحت عضله راسته اندازه گرفته شده این دو صفت با 

بدست آمد.  48/0و  33/0با سونوگرافی نیز به ترتیب 
همچنین ضرایب همبستگی بین وزن الشه سرد و وزن 

) 79/0تا  61/0دار و باال (ترکیبات مختلف الشه معنی
بود، بجز ضریب همبستگی وزن الشه سرد و چربی 
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ر نبود. اري معنی داـــاظ آمــایی که از لحــاحش
ن وزن ــی بیـــریب همبستگـــرین ضـــاالتـــب

  ود.ــــه بـــی الشــل چربـــا کـــرد بـــه ســـالش

  
  (سطح احتمال)ضرایب همبستگی فنوتیپی بین وزن بدن و ترکیبات مختلف الشه  -4جدول 

 کل چربی استخوان عضله چربی احشایی چربی الشه  صفات
                 64/0 وزن بدن

)0001/0<(  
34/0            

 )0375/0(  
75/0              

)0001/0<( 
67/0              

)0001/0<( 
66/0               

)0001/0<( 
                 65/0  وزن الشه سرد

)0001/0<(  
22/0  

(NS)  
74/0              

)0001/0<( 
61/0              

)0001/0<( 
79/0               

)0001/0<( 
          51/0    چربی الشه

  )001/0(  
38/0              

)01/0<( 
19/0  

(NS)  
61/0              

)0001<( 
  42/0    عضله

)008( 1 68/0              
)0001/0<(  

21/0  
(NS)  

ULMA     33/0               
 )04/0( 

48/0            
   )002/0( 

05/0-             
(NS) 

ULMA :گیري شده با اولتراسوند، اندازه مساحت عضله چشمیNSدار: غیر معنی  
  

همبستگی بین وزن الشه سرد با میزان عضله و 
حاصل شد. در  61/0و  74/0میزان استخوان به ترتیب 

، Akkaramanراس گوسفند نژاد  40تحقیقی روي 

اعالم گردید که  85/0 و 94/0همین ضرایب به ترتیب 
 ,Yardimci(  این مطالعه بزرگتر بودند هر دو از ضرایب

et al., 2009(.  
  

معادالت رگرسیون ساده براي تخمین ترکیبات الشه با استفاده از وزن بدن  -5جدول 
  و متغیرهاي سونوگرافی (ضریب رگرسیون هرمتغیر )

  R2  RSD  متغیر هاي مستقل    وابسته متغیر

  BW USFT  ULMA  ULMD      
HCW  48/0  _  _  _  85/0  96/0  
CCW  49/0  _  _  _  87/0  88/0  

CCWF  39/0  _  _  _  77/0  02/1  
CSFT  20/0  _  _  _  13/0  49/2  
CSFT  _  03/1  _  _  25/0  31/2  
CLMA  _  _  14/1  _  86/0  88/0  
CLMD  _  _  _  66/0  50/0  63/2  

HCW ،وزن الشه گرم :CCW ،وزن الشه سرد :CCWF ،وزن الشه بدون دنبه :CSFT :
 گیري شده با سونوگرافی،بی پشتی اندازهعمق چر USFT:عمق چربی زیر پوستی الشه، 

ULMA: گیري شده با سونوگرافی، مساحت عضله راسته اندازهULMD عمق عضله :
گیري شده از : مساحت عضله راسته اندازهCLMAگیري شده با سونوگرافی، راسته اندازه
یص، : ضریب تشخR2گیري شده از روي الشه، : عمق عضله راسته اندازهCLMDروي الشه، 

RSD انحراف استاندارد باقیمانده : 
  

  معادالت رگرسیونی پیش بینی ترکیبات الشه
معادالت تابعیت تک متغیره براي توصیف متغیرهاي 

  و  )R2( ریب تعیینــراه ضــبه هم وابسته مرتبط با الشه
نمایش  5در جدول  )RSD( انحراف استاندارد باقیمانده

ي تخمین وزن الشه داده شده است. اولین معادالت برا
گرم و الشه سرد و الشه بدون دنبه، به عنوان مهمترین 
عوامل موثر بر  بازده اقتصادي صورت گرفت. ضرایب 
تشخیص این معادالت با در نظر گرفتن وزن بدن به 

، 85/0عنوان متغیر مستقل، همگی باال و به ترتیب 

انجام شده بر روي  تحقیقات باشد. درمی 77/0و  87/0
 64/0هاي آواسی نشان داده شد که تنها راس از بره 26

از واریانس وزن الشه سرد توسط وزن بدن قابل برآورد 
در حالی که تخمین وزن  .)Orman, et al., 2008( است

الشه گرم و وزن الشه بدون دنبه در گوسفند لري 
 65/0و  93/0بختیاري به ترتیب با ضرایب تعیین 

تخمین  .)Vatankhah, et al., 2004( گزارش شده است
متر بر اساس وزن بدن میزان چربی پشتی بر حسب میلی

 25/0و  13/0به تنهایی به ترتیب  USFTهایی و به تن
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درصد از تنوع این صفت را نمایش داد. ضریب تشخیص 
، در تحقیقات بر USFTبر اساس  CSFTمعادله تخمین 

 زارشــگ Barbarine 18/0دار هــهاي دنبروي بره
 (Bedhiaf Romdhani & Djemali, 2006 ).د ـــش

استفاده از معادالت رگرسیون چندگانه براي این صفت 
ضریب  ULMDو  USFTبا در نظر گرفتن وزن بدن، 

). تخمین مساحت 6رسانید (جدول 53/0تشخیص را به 
با استفاده عضله راسته الشه و عمق این عضله در الشه 

هاي متناظر بر روي دام زنده با اولتراسوند گیرياز اندازه
 6میسر بود. جدول  50/0و  86/0به ترتیب R2 با 

 معادالت رگرسیون براي پیش بینی صفات مرتبط با

هاي گیريالشه را با استفاده از متغیر وزن بدن و اندازه
دهد. ضریب تشخیص کلیه سونوگرافی نمایش می

گیري شده با با داخل شدن متغیرهاي اندازه معادالت
سونوگرافی بر روي دام زنده بهبود پیدا کردند که این 

 بسته به متغیر وابسته، متفاوت بود. 40تا % 1بهبود از %

نسبت به معادالت تک  RSDنیز تمامی مقادیر مربوط به 

همانطور که  R2متغیره کاهش یافت. باالترین  بهبود در 
 .)=53/0R2( باشدي عمق چربی پشتی میاشاره شد برا

اوزان الشه نیز همگی با بکار بردن متغیرهاي سونوگرافی 
با دقت باالتر محاسبه گردید، اما این مقدار کم بود که 
ناشی از دقت باالي وزن بدن در پیش بینی این صفات 

باشد. افزایش ناچیز ضریب تعیین با اضافه کردن می
USFT  و ULMA ي مستقل براي پیش به متغیرها

هاي آواسی بینی وزن الشه سرد در مطالعات بر روي بره
 . ولی در)Orman, et al., 2008( خوردهم به چشم می

نشان داده شد که Manchego هاي مطالعه بر روي بره
 12گیري چربی در موقعیت دنده متغیر مستقل اندازه

توانایی باالیی براي تخمین وزن الشه سرد دارد به  13و
 ,.Fernández, et al( گزارش شد =70/0R2طوري که

. دقت پیش بینی وزن الشه بدون دنبه در این )1998
دهد و پیش بینی الشه را نشان می 6/5ه افزایش%گرو

  دهند.را نمایش می 4/1سرد نیز افزایش % گرم و

  
  هاي سونوگرافی براي تخمین ترکیبات الشهمعادالت رگرسیون چندگانه با استفاده از وزن بدن و متغیر - 6جدول 

 R2 CP AIC RSD معادالت تابعیت متغیر وابسته  

HCW 02/1 + 49/0BW + 19/0USFT 864/0 86/2 22/1- 94/0 

CCW 31/0 + 50/0BW + 16/0USFT 884/0 64/2 23/7- 87/0 

CCWF 77/1- +41/0BW + 39/0USFT 826/0 18/3 70/3- 91/0 

CSFT 33/12-+32/1USFT+ 28/0BW 16/0 -ULMD 527/0 35/2 52/52 8/1 

HCW ،وزن الشه گرم :CCW ،وزن الشه سرد :CCWFنبه، : وزن الشه بدون دCSFT ،عمق چربی زیر پوستی الشه :R2 ضریب :
  : انحراف استاندارد باقیماندهRSD: معیار آکایک، AICي مالو، : آمارهCPتشخیص، 

  
  گیرينتیجه
هاي اصالحی براي پیدا مطالعات زیادي در برنامه 

هاي انتخاب بر روي حیوانات زنده انجام گرفته کردن راه
رخی خصوصیات فنوتیپی است. بدین منظور تکیه به ب

نظیر وزن بدن صورت گرفته است. همانطور که نتایج 
توان با استفاده از وزن بدن مطالعه حاضر نشان داد، می

بینی برخی از صفات الشه را با دقت نسبتا باالیی پیش
از جمله  کرد. بکارگیري برخی تجهیزات و وسایل جدید،

ا براي ـکارهــکی دیگر از راهی ،تکنیک سونوگرافی
نتایج این  بینی ترکیبات بدن در دام زنده است.پیش

هاي حاصل از گیريگر ارتباط باال بین اندازهتحقیق بیان
هاي متناظر بر روي گیرياولتراسوند در دام زنده و اندازه

گیري شده الشه است. همچنین استفاده از صفات اندازه
یش با اولتراسوند به عنوان متغیرهاي مستقل جهت پ

 تکنیک استفاده از این باشد.بینی ترکیبات بدن مفید می
 ،ترکیبات بدن در دام زندهتر دقیق به تخمین با کمک
 .کندهاي پرورشی را میسر میحیوانات در برنامهانتخاب 

به هر حال تحقیقات بیشتري مورد نیاز است تا تغییرات 
هاي مختلف و تحت در وزن و ترکیبات الشه در دوره

  ط فیزیولوژیک مختلف را توضیح داد.شرای
  

  سپاسگزاري
مراحل اجرایی این تحقیق در موسسه تحقیقات علوم 
دامی کشور انجام شد. بدینوسیله از آقاي دکتر فضائلی و 



 1391، 4، شماره 43دوره ایران علوم دامی مجله             520

همچنین کلیه کارکنان بخش تحقیقات گوسفند و بز 
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور جهت همکاري در 

  گردد.می تشکر اجراي این تحقیق تقدیر و
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