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  چکیده

قیق برازش معادالت رگرسیون چندگانه با هدف از این تح. ذخایر چربی بدن نقش مهمی در تعیین کیفیتالشه و درجه بندي آن دارد

گیري وزن بدن همراه با قد و پس از اندازه. باشدتخمین وزن الشه و ذخایر چربی بدن می برايهاي خطی بدن گیرياستفاده از اندازه

هاتجزیه شد الشهسپس . راس بره نر مغانی، گوسفندان مذکور کشتار شدند 38طول حیوان، محیط دورسینه، دور شکم ودور گردن در 

آنالیز داده ها نشان داد که ضرایب همبستگی بین وزن کل چربی تولید شده در حیوان با محیط دور . و دنبه از آنهاجدا و وزن شد

، بین وزن بدن 36/0و  33/0، بین وزن بدن باوزن دنبه و عمق چربی زیر پوستی به ترتیب 60/0و  52/0شکم و دور گردن به ترتیب 

مقادیر ضرایب تشخیص . باشدمی 67/0و  63/0، بین وزن الشه بامحیط دور شکم و محیط گردن به ترتیب 92/0شه با وزن ال

درمعادالت رگرسیون براي تخمین وزن بدن، وزن الشه گرم، وزن دنبه، عمق چربی زیر پوستی و وزن کل چربی با استفاده از برخی 

-می 60/0و 23/0، 34/0، 61/0، 74/0به ترتیب  ،)cp(ي مالوکردن آماره واپتیمم Step wiseهاي خطی با روش گیرياندازه

توان وزن ذخایر چربی بدن و همچنین وزن الشه را با استفاده از این روش با دقت نسبتا دهد که مینتایج حاصل نشان می.باشد

  .باالییبرآورد نمود

  رگرسیون چندگانه -ب همبستگیضرای - چربی الشه -ترکیبات الشه - گیري خطیاندازه: کلیديکلمات

  مقدمه 

ق نقش بسزایی در تامین احتیاجات بدن به اسیدهاي آمینهاز طریمعموال یوانی، حتئین گوشت به عنوان مهمترین منبع پرو

چنین در هاي مختلف حیوانات وهمترکیبات الشه از لحاظ کمی و کیفی در بین گونه. جیره غذایی انسان برعهده دارد

دست یافتن به پتانسیل برتر  برايدیدگاه اصالح نژاد  زانه تنها ها این تفاوت. هاي بارزي داردگونه تفاوتداخل یک 

مسئله  نای. هاي مصرف کنندگان به شمار آیدهتواند منبع مهمی در تامین انواع ذائقمی، بلکهاست حائز اهمیتژنتیکی 

اي با خواستار الشه، غذایی بعنوان آخرین الیه اززنجیرهکننده مصرف. شته استواره مد نظر اصالح کنندگان قرار داهم

افزایش درآمد در ، کردن خواسته مصرف کننده هبرآورد برايلذا تالش . )3(د باشحداکثر میزان عضله و کمترین چربی می

و بهبود مطلوبتر باید به تولید گوشت و الشه  رقابتیبراي باقی ماندن در عرصه. تشداخواهدرا بدنبالهر واحد پرورشی 

 و قیاسوسیعمبهبودشایستگیالشهدراول نکته:بااینحالدونکتهاساسیدراینزمینهبایدمدنظرقرارگیرد. پرداختصفات مرتبط با آن 



دقت از درعینمقرونبهصرفهبودنبایده ک باشددرکبهبودحاصلشدهمیبرایابزارمناسبموردنیازپرورشدهندگانانتخاب نکتهدوم

به عنوان پیش بینی ... اي خطی بدن نظیر طول بدن، محیط دور ران وهگیرياز اندازهبرخی .)5(باشدنیز برخوردار کافی 

هاي پرورشی گوسفند گرایش خاصی به انتخاب حیوانات، به طور سنتی در برنامه.)4(کننده ترکیبات الشه مطرح هستند

هایی از هاي ظاهري به عنوان شاخصبر اساس ارزیابی شکل ظاهري و یا تطابق... کشتار، کیفیت الشه وپیش بینی وزن 

 برايهاي خطی بر روي حیوان زنده گیريازهبررسی امکان استفاده از اندهدفاز این تحقیق .)2(عضالنی بودن وجود دارد

  .باشدمیمغانی نژاد پیش بینی ترکیبات الشه در گوسفند

  هامواد و روش

-نیز میداردنبه هاي گوسفندان گوشتی کشور کهبه عنوان یکی از تیپ مغانیاننژاد گوسفندازبا استفادهمطالعه حاضر 

ي پرورش دوماهه قرار خریداري وتحت یک دوره 35/31±94/2وزن  راس بره نر مغانی با میانگین 38.باشد،انجام گرفت

محیط دورسینه، محیط دوربطن حیوان، قد حیوان  محیط دورگردن، با استفاده از یک متر نواريدر پایان دوره . گرفتند

. خاصثبت گردید هايدر فرم وگیري اندازهمتر دقت یک سانتی با اینگوسفندان و طول بدن) ه از سطح زمینارتفاع جدوگا(

ز ا پس. کشتار شدندشکل مرسومسپس گوسفندان به . شد و ثبت گیريبا استفاده از باسکول اندازه زنده هر حیوانوزن 

بین با برش . دشبه عنوان وزن الشه گرم ثبت و وزنالشه و  کلیه امعاء واحشا از بدن خارج گردید ،کشتاروکندن پوست

و محتواي چربی مربوط  دنبه. گیري شداندازهعمق چربی زیرپوستی در این ناحیه استفاده از کولیس  و 13و  12هاي دنده

  .از الشه جدا و وزن شد به هر الشه

آنالیزهاي بعدي با استفاده . انجام شد2007Excelاي آنالیزهاي آماري بعدي در محیطهاي حاصل بروارد کردن داده

براي آنالیز  .به ترتیب براي برآورد ضرایب همبستگی و تابعیت انجام شد SASدر نرم افزار  Procregو نیز  Proccorrاز

  :رگرسیون از مدل آماري زیر استفاده شد

y= Xβ+ eE (y) = XβE (e) = 0وV (y) = σ2e

واریانس σ2eبردار باقیمانده، eبردار ضرایب رگرسیون متغیرهاي مستقل،  βماتریس طرح، xبردار مشاهدات،  yکه در آن

.باشدامید ریاضی میEعوامل باقیمانده و 

  نتایج و بحث 

  .داده شده استنمایش در جدول یک وزن الشه و وزن دنبهبا همراه ، بدنهاي خطی گیرياندازهتوصیف آماري مربوط به 

  گیري شدهاندازهاشتباه معیار مربوطه، انحراف استاندارد و ضریب تغییرات هر کدام از صفات ±میانگین - 1جدول 

  ضریب تغییرات  انحراف استاندارد  اشتباه معیار  میانگین  )سانتی متر(صفت

  95/5  11/2  34/0  52/35  محیط دور گردن حیوان

  13/5  35/3  54/0  47/65  قد حیوان

  73/2  44/1  23/0  76/52  طول بدن حیوان

  62/8  34/7  19/1  21/85  محیط دور سینه حیوان

  96/3  81/3  61/0  34/96  محیط دوربطن حیوان



  70/31  26/0  04/0  82/0  عمق چربی زیر پوستی

  78/21  28/1  20/0  91/5  )کیلوگرم(وزن دنبه 

  08/9  50/2  40/0  53/27  )کیلوگرم(گرم الشهوزن

  30/9  73/4  76/0  62/50  )کیلوگرم(وزن بدن 

  

عامل تنوع همکه  در جامعه است یکی از موارد نشان دهنده تنوع در جامعه ضریب تغییرات مربوط به آن صفت

باالترین ضرایب تغییرات مربوط به عمق چربی زیر  شودمالحظه میهمانطور که در جدول یک . پیشرفت ژنتیکی است

براي اصالح در بالقوه باشد که نشان دهنده پتانسیل می78/21با ضریب تنوع  و وزن دنبه70/31با ضریب تنوع پوستی 

و متوسط  6/65متوسط ارتفاع جدوگاه در تحقیقی .، استباشدمینیز کاهش چربی الشه که مورد عالقه مصرف کننده  براي

  .)6(باشندکه با تحقیق حاضر تقریبا مشابه می ه استدشمترگزارش سانتی 2/80محیط دورسینه 

  .داده شده استنمایش 2در جدول بدن و سایر صفات وزن ،هاي خطیگیريضرایب همبستگی پیرسون بین اندازه

  )داريسطح معنی(هاي خطی بدن و سایر صفات گیريضرایب همبستگی فنوتیپی بین اندازه -2جدول 
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زن و تغییراتگزارششدهکه. متغیر بود 92/0تا  33/0آنها از  يکلیه ضرایب همبستگی از متوسط تا باال بودند و دامنه

برطبق مشاهدات حاصل از .(1)باشندمیمطرح هایداخلیبدنبافتتغییرات  بدنبالتابلوغ به عنوان الگویی تولد بدو از  بدن

که نشان از تغییرات مستقیم این دو  .وزنالشهگرممالحظهشدبابینوزنبدن) 92/0(مطلوبو  باالهمبستگیضریب این تحقیق نیز

بر روي  انجام شده در تحقیق. )3(گزارششد80/0آواسیگوسفندانسرد درضریبهمبستگیبینوزنبدنووزنالشه. صفت با هم دارد

تقریبا هک.)6(گزارش شد95/0نیز همبستگی بین وزن الشه سردبا وزن بدن  Akkaramanراس بره  40

33/0و 36/0و وزن دنبه به ترتیب همچنین ضریب همبستگی بین وزن بدن با چربی زیر پوستی. مشابهتحقیقحاضراست

دنبه و (تغییرات مشترك وزن بدن با محتواي چربی الشه ند، چرا که هر دو این ضرایب متوسط ولی مطلوب .مشاهده شد

باال زیاد در حالی که چربی الشه بیشتر وزن  زیاد نخواهد بود و امکان افزایش وزن بدن براي رسیدن به بسیار) الشهچربی

ضرایب . چربی صورت گیرد کاهشبا توجه به هر دو پارامتر افزایش وزن الشه و  نتخاب بایدبهرحاالولی. وجود داردنرود 

  .باشندهاي خطی همگی باالمیگیريبین وزن الشه و وزن بدن نیز با اندازهموجود همبستگی 



داده شده نمایش 3در جدول بدن هایخطیگیريات مختلف براساس اندازهیبرآورد صفمعادالت رگرسیون چندگانه برا

. اشدبمی =61/0R2ضریب تعیینپیش بینی وزن الشه بر اساس تنها محیط شکم و محیط گردن  برطبق نتایج حاصل.است

بینی وزن کل پیش. بینی کردتوان وزن الشه را پیشمی =78/0Rبا دقت  ،گیري این دو پارامتراندازهدهد با نشان می این امر

اي ضریب تعیین پیش بینی کل چربی در مطالعه. مقدور است) 78/0(چربی تولید شده در حیوان نیز با همین مقدار دقت 

ی وزن دنبه به عنوان یکی از ذخایر نمیزان دقت در پیش بی.)6(بیان شد 87/0الشه بر اساس وزن بدن و محیط دور سینه 

  .میسر است 58/0مهم چربی در اکثر گوسفندان ایرانی، براساس طول بدن، محیط دور سینه و محیط دور گردن بادقت

  گیري هاي خطی براي پیش بینی وزن بدن، وزن الشه و ذخایر چربیمعادالت رگرسیون چندگانه با استفاده از اندازه-3جدول 

SSe  cp  R2
  صفت  تابعیت تمعادال

56/212  39/4  744/0  -98.27+0.37(Hb)+1.1(Lb)+0.46(Vc)+0.61(Nc)  BW  

93/88  3/3  615/0  -21.56+0.26(Vc)+0.58(Nc)  HCW  

66/40  6/2  34/0  5.67-0.26(Lb)+0.04(Hg)+0.28(Nc)Fattail

16/39  38/2  604/0  17.44+0.26(bw)-0.48(Lb)+0.16(Nc)  Total fat  

51/199  31/1  23/0  -24.63+0.22(Vc)+0.31(Nc)CFT  

BW:  ،وزن بدنHCW: ،وزن الشه گرمFat tail :وزن دنبه ،Total fat :چربی الشه+ وزن دنبه(کل چربی (،CFT: عمق چربی زیرپوستی،Lb : ،طول بدنHb :

R2، محیط دور گردن: Ncمحیط دورشکم،: Vc، قد حیوان
مجموع مربعات باقیمانده :SSeآماره مالو،  :cpیین، بضریب ت: 

نتیجه گیري

که براحتی قابل رکورد  درحیوان زندهگیري برخی خصوصیات فنوتیپین با اندازهاتوایج حاصل از این تحقیق میبرطبق نت

هاي براي برنامهبا این روش بنابراین ارزیابی حیوانات . خصوصیات الشه و ذخایر چربی آن را تعیین کردباشند،میگیري 

.خواهد بود ترو مقرون به صرفه ترکشتار دام آسان نسبت بهاصالحی و تغذیه اي 
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Evaluation theaccuracy of body linear measurements in Moghani lambs
to predict carcass production and carcass fat content after slaughter



Abstract

Body fat stores play an important role in determining the quality of carcass and its grading. The 
purpose of this study was to establish multiple regression equations using linear body 
measurements to estimate carcass weight and body fat stores. After measuring body weight, height 
and length of the animal, the chest, ventricle and neck circumference in 38 Moghani male lambs, 
sheep’s were slaughtered. Then, carcasses were analyzed and fat-tail was separate and weighed. 
Data analysis showed high correlation coefficients between total fat with ventricle and neck 
circumference 0.52 and 0.60, between body weight with fat-tail and subcutaneous fat depth 0.33 
and 0.36, between body weight with carcass weight 0.92, between carcass weight with ventricle 
and neck circumference 0.63 and 0.67, respectively. Coefficient of determination in the multiple 
regression equations to estimates body weight, carcass weight, fat-tail weight, subcutaneous fat 
depth and total fat, by the use of linear measurements with step wise methods and the optimal 
statistic (cp) were 0.74, 0.61, 0.34, 0.23 and 0.60, respectively. According to the results can be 
estimates the carcass weight and fat reserves weight with high accuracy by using a linear measure 
of body.

Keywords: linear measurements- body composition- body fat- Correlation coefficients- multiple 
regression


