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برازش مدل های رگرسیونی تک متغیره و چند 
متغیره برای پیش بینی وزن دنبه و قطعات 

مختلف الشه با استفاده از خصوصیات ظاهری

چکید ه
آگاهی از قطعات مختلف الشه و وزن دنبه در حیوان زنده، می تواند به انتخاب و تعیین سن بهینه کشتار کمک کند. 
بدين منظور اندازه گیری وزن زنده، ابعاد فنوتیپی دنبه و همچنین اندازه گیری چربی پشتی و مساحت عضله چشمی با 
اولتراس�وند در 38 راس بره نر مغانی انجام گرفت. س�پس همه ی گوسفندان کشتار شده و پس از حذف کلیه اندام های 
داخلی بدن، الش�ه ها به مدت 24 س�اعت در دمای 4 درجه س�انتیگراد در س�ردخانه نگه داری شدند. پس از اين مدت 
هرالشه به دو نیم الشه تقسیم شده و سمت راست هرالشه به قطعات ران، سردست، قلوه گاه، راسته و گردن تقسیم و 
وزن هر قطعه ثبت شد. تجزيه آماری داده ها نشان داد که وزن بدن به تنهايی 0/85، 0/43، 0/56، 0/70، 0/52 و 0/50 از 
تغییرات مربوط به وزن نیم الشه، گردن، سردست، ران، راسته و قلوه گاه را به ترتیب، توضیح می دهد. مقادير انحراف 
اس�تاندارد باقیمانده در معادالت بدست آمده نیز بس�یار پايین و دارای دامنه ای از 0/10 تا 0/50 بود. افزودن متغیرهای 
اندازه گیری ش�ده به وس�یله س�ونوگرافی در قالب مدل های رگرسیون چندگانه ضرايب تش�خیص همه معادالت را، به 
ج�ز معادل�ه مربوط به پیش بینی وزن گردن افزايش داد و به ترتیب آن ها را به 0/86، 0/43، 0/59، 0/73، 0/58 و 0/57 
رسانید. پیش بینی وزن دنبه با بکار بردن متغیرهای محیط، عرض و قطر دنبه به روش گام به گام ضريب تشخیص مدل 
را 0/78 تعیین کرد در حالی که اس�تفاده از مدل کامل R2 را به 0/81 رس�انید. بر اس�اس يافته های اين پژوهش، پیش 
بینی قطعات الش�ه و وزن دنبه با اس�تفاده از برخی اندازه گیری های فنوتیپی و س�ونوگرافی، با صحت باال امکان پذير 

می باشد.

کلمات کلید ی: قطعات الشه، اولتراسوند، معادالت رگرسیون، انحراف استاندارد باقی مانده
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مقد مه
پ��رورش دهندگان گوس��فند در دنی��ا برای برآورده کردن خواس��ته 
مصرف کننده و افزایش تقاضا برای گوش��ت گوسفند باید در صدد تولید 
 .)1995 ،Ward( الش��ه ای با حداکثر عضل��ه و کمترین چربی باش��ند
اگ��ر چه تمهی��دات تغذی��ه ای و فیزیولوژیک��ی در این رابط��ه بی تاثیر 
نیس��ت، اما به نظر می رس��د انتخاب و پیش��رفت ژنتیک��ی در این رابطه 
 موثرتر باش��د. پیش��رفت ژنتیکی با داده برداری دقیق و تجزیه ی صحیح 
داده ها مقدور می باش��د. اما طبیعت برخی از صفات به گونه ای است که 
ام��کان داده برداری دقیق و بر روی دام زنده وجود ندارد. رکوردگیری در 
مورد برخی صفات نظیر ترکیبات الش��ه ی��ا وزن دنبه که به عنوان اصلی 
ترین صفات در برنامه های اصالحی گوسفند، مخصوصاً در ایران بر طبق 
وضعیت کنونی باید مد نظر قرار گیرند، با کش��تار خود حیوان و یا نهایتاً 
 Maxa،Norberg،Berg( با کش��تار خویشاوندان حیوان مقدور اس��ت
و Pedersen، 2007(. در م��ورد اول انتخ��اب خود حیوان دیگر منتفی 
اس��ت و در مورد دوم بعضاً صحت ارزیابی ها پایین است. لذا جهت اندازه 
گی��ری دقیق و آس��ان و نهایتاً ام��ر انتخاب نیاز به تعیین ش��اخص های 

مرتبط با کیفیت الش��ه قبل از کش��تار حیوان می باشد. برای این صفات 
م��ی توان به اندازه گی��ری برخی ابعاد ظاهری حیوان��ات زنده تکیه کرد. 
 اس��اس این روش ها بر مبنای همبس��تگی های فنوتیپی و ژنتیکی و نیز 
 تجزیه ی رگرسیون استوار است. اندازه گیری برخی ابعاد ظاهری در حیوانات 
می تواند به عنوان معیاری از چگونگی رشد و تغییرات در بدن دام مطرح 
باش��د )Butterfield، 1988(. در مطالع��ه که بر روی 46 راس بره نر و 
م��اده ن��ژاد بومی کورا دترا کونت��ه1 انجام گرفت، بیان ش��د که وزن زنده 
حیوان شاخص خوبی برای تعیین مقادیر عضله و چربی تولیدی در حیوان 
می باش��د و مقادیر R2  در این مطالعه دامنه ای از 0/37 تا 0/85 داشت 

)Silva و همکاران 2006(. 
     از روش های دیگری که می توان برای پیش بینی ترکیبات الشه 
حیوان مورد استفاده قرار داد، باید به استفاده از تکنیک های سونوگرافی  
RTU(2( و توموگرافی کامپیوتری 3)CT( اش��اره کرد که با آنها می توان 

 .)2005 ،Ringdorfer و Junkuszew( ترکیبات بدن را تخمی��ن زد
برخی تکنولوژی ه��ای دیگری نیز نظیر تکنولوژی آنالیز تصاویر ویدئویی  
VIA(4( وجود دارند، که این تکنیک اخیرا کاربرد بیش��تری برای مرتب 
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Awareness of the animal carcass parts and fat-tail weight, in live animal can help to select and determine the optimum 
slaughtering age. For this purpose, live weight, phenotypic dimension of fat-tail as well as back fat thickness and eye 
muscle area were measured by ultrasound in 38 Moghani male lambs. Then, all sheep were slaughtered and after 
removal of their internal organs, carcasses were stored in cold temperatures for 24 hours at 4 °C. Then, each carcass 
was divided into two equal parts. Right sides of each carcass were cut in to, leg, shoulder, brisket, rack and neck and 
were weighed. Data analysis showed that body weight alone explains the 0.85, 0.43, 0.56, 0.70, 0.52 and 0.50 of the 
variations of half-carcasses, neck, shoulder, leg, rack and brisket, respectively. Residual standard deviation (RSD) 
in these equations was also very low and range from 0.10 to 0.50. Coefficient of determination of all equations were 
increased with adding variables measured by ultrasound in multivariate models except for neck weight, and were 
increased to 0.86, 0.43, 0.59, 0.73, 0.58 and 0.57, respectively. Coefficient of determination was 0.78 for estimated fat-
tail weight with the use of circumference, width and diameter of the fat-tail in step wise procedure. While, coefficient of 
determination with using full model increased to 0.81. Based on results of this research, prediction of carcass cuts and 
fat tail weight is possible with high accuracy by using some phenotypic and ultrasound measurements.

Key words: Carcass parts, Ultrasound, Regression equations, Residual standard deviation 
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کردن و طبقه بندی الش��ه ه��ا دارد )Maltin،Matthews،Roehe و 
2009(. در مطالعه ای بر روی بره های آواسی5 معلوم شد که اضافه کردن 
متغیرهای اندازه گیری ش��ده با اولتراسوند در معادالت می تواند ضرایب 
تش��خیص پیش بینی وزن الش��ه و میزان چربی زیرپوستی را بهبود دهد 

)Orman و همکاران 2008(.
تخمین دقیق ترکیبات مختلف الشه و همچنین سنجش کیفیت هر 
ک��دام از ای��ن قطعات عالوه بر کمک به انتخاب، ج��زء فاکتورهای مهم و 
تاثیر گذار در سیس��تم های درجه بندی الشه در دنیا محسوب می شوند 
)Rius-Vilarrasa و هم��کاران 2009(. در ای��ن سیس��تم ها بازاریابی 
محص��والت و همچنین تامین خواس��ته ی مصرف کنن��دگان نیز مبتنی 
بر تخمین دقیق ترکیبات مختلف الش��ه و س��نجش کیفیت خوراکی آنها 
اس��ت. س��ال ها اس��ت که مصرف کنندگان ترجیحات خاص��ی به برخی 
 قطعات الشه بر طبق اندازه و کیفیت این قطعات، از خود نشان می دهند 
)Kvame ،McEwan ،Amer ،Jopson، 2004(. وج��ود دنبه بزرگ 
و ی��ا ذخایر چربی بیش از اندازه در بدن با کاهش مقبولیت الش��ه از نظر 
مص��رف کنن��ده در نهایت باعث کاهش س��ود حاصل از ف��روش هر راس 
ب��رای دام دار می گردد. توجه به این نکته که س��نتز چربی در مقایس��ه 
با س��ایر م��واد در بدن دام، به انرژی بیش��تری نی��از دارد، اهمیت مطلب 
 را بیش��تر م��ی کند. با اس��تفاده از ای��ن چنین معیار ه��ای طبقه بندی 
می توان از پرداخت عادالنه قیمت محصوالت به تولید کنندگان اطمینان 
حاص��ل نمود و همچنین می توان به برق��راری ارتباط با نیازهای مصرف 
 ,Rius-Vilarrasa( کنندگان از طریق زنجیره تامین غذایی کمک کرد
و همکاران 2009(. با توجه به دالیل بیان شده و دالیل مشابه دیگر لزوم 
پیش بینی و اطمینان از ترکیبات الش��ه وقتی که هنوز دام زنده اس��ت، 
مش��هود می گردد. با دانستن این نکته تعیین سن مطلوب کشتار، که در 
این س��ن بیش��ترین عضله و کمترین چربی وجود دارد، میسر می گردد 
)Orman و هم��کاران 2008(.  بنابراین مطالعه حاضر به منظور برازش 
معادالت تابعیت مناس��ب جه��ت پیش بینی وزن دنب��ه و قطعات اصلی 
الش��ه، که در سیستم های بازاری و برنامه های اصالحی از اهمیت باالیی 

برخوردار هستند، انجام گرفت.

مواد و روش ها
در مطالعه حاضر 38 راس گوسفند نر مغانی دنبه دار با متوسط  وزن 
و سن اولیه به ترتیب )2/94±31/35 کیلوگرم و 15±135 روز( از محل 
پرورش این نژاد در دش��ت مغان پس از سن شیرگیری بره ها، خریداری 
و به موسس��ه تحقیقات علوم دامی کشور واقع در کرج انتقال داده شدند. 
گوس��فندان در طی دوره پرورش تحت مدیریت یکنواخت قرار داش��تند. 
ش��رایط نگه داری و جایگاه در کل دوره برای تمام گوس��فندان یکس��ان 
درنظر گرفته ش��د. گوس��فندان در جایگاه نیمه باز و تحت روش خوراک 
دهی بر پایه یونجه و کنستانتره در حد اشتها قرار گرفتند. پس از طی 2 
ماه پرورش و در وزن متوس��ط 4/73±50/92 کیلوگرم گوسفندان کشتار 

شدند.
24 س��اعت قبل از کشتار با اس��تفاده از ماشین پشم چینی و قیچی 
مخصوص بین دنده های 12 و 13 در سمت راست بدن به طور کامل پشم 
چینی ش��د و با استفاده از دستگاه اولتراسوند6 و آغشته کردن این ناحیه 

 به ژل مخصوص س��ونوگرافی )جهت ارتباط بهتر بین پوس��ت و پروپ( از 
همه ی بره ها یک عکس گرفته شد. همچنین با استفاده از یک متر نواری 
محیط باال، وس��ط و پایین دنبه و نیز عرض باال، وسط و پایین دنبه اندازه 
گرفته ش��د. با اس��تفاده از کولیس و با دقت یک میلی متر قطرهای دنبه 
در همان س��ه موقعیت اندازه گیری و ثبت ش��دند. بعد از آن گوسفندان 
ت��ا لحظه کش��تار به جایگاه منتقل ش��دند جایی که به ط��ور آزاد به آب 
دسترس��ی داش��ته ولی از خوردن غذا محروم بودند. بعد از آن گوسفندان 
به کشتارگاه موسسه منتقل شدند و به شکل مرسوم در این محل کشتار 
ش��دند. پس از کش��تار و کندن پوس��ت، کلیه امعاء و احشا از بدن خارج 
گردید. الش��ه ها به مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتیگراد در سرد 
خانه ذخیره شدند. بعد از طی این دوره الشه ها از سرد خانه خارج شدند 
و دنبه از الشه جدا و وزن گردید. الشه ها به صورت طولی در امتداد محور 
مرکزی بدن )دقیقا از وسط ستون فقرات( با کمک اره به دو قسمت کامال 
مساوی تقسیم شدند و وزن هر نیم الشه ثبت شد. سپس نیم الشه سمت 
راس��ت به قطعات مختلف ران، سردست، قلوه گاه، راسته و گردن تقسیم 

شد. کلیه این قسمت ها به طور جداگانه توزین و ثبت شدند.

محاسبات آماری
ابتدا کلیه داده های جمع آوری ش��ده در محیط Excel 2007 وارد 
ش��دند. آنالیز تصاویر حاصل از س��ونوگرافی و همچنین تصاویر حاصل از 
عضله چشمی با استفاده از نرم افزار تخصصی7 انجام شد. تخمین ترکیبات 
الش��ه با برازش معادالت تابعیت تک متغیره و چند متغیره با اس��تفاده از 
Proc Reg در نرم افزار )SAS )SAS, version 9.2 انجام شد. برازش 

معادالت رگرسیون خطی با استفاده از معادله زیر انجام شد:
y= a + b1 )BW( + b2 )UFT( + b3 )ULMA( + e

ک��ه در آنy  متغیر وابس��ته، a ع��رض از مب��دا، b1,2,3 به ترتیب 
 ضرای��ب تابعی��ت متغیرهای مس��تقل وزن بدن، عمق چربی زیرپوس��تی 
اندازه گیری ش��ده با سونوگرافی و مس��احت عضله چشمی اندازه گیری 
شده با س��ونوگرافی، BW وزن زنده، UFTعمق چربی زیرپوستی اندازه 
گیری شده با سونوگرافی، ULMA مساحت عضله چشمی اندازه گیری 
ش��ده با سونوگرافی و e مقدار باقی مانده می باشد. برای پیش بینی وزن 
دنب��ه نیز ابعاد ظاهری اندازه گرفته ش��ده روی دنبه به عنوان متغیرهای 
مس��تقل اس��تفاده ش��دند. معادالت تابعی��ت چند متغیره ب��ه روش گام 
ب��ه گام انج��ام و معتبرترین مع��ادالت بر مبنای ای��ن روش و با توجه به 
 آم��اره ی مال��وCP = P+ (MSRES _ σ2) (N-P)/ σ2  و معیار آکایک

AIC = N Log (SSRES / N) + 2P انتخ��اب ش��دند. ک��ه در آنه��ا 
MSRES میانگی��ن مربعات باقی مانده ها،  SSRES مجموع مربعات باقی 
مانده ها، σ 2 برآورد واریانس مدل واقعی، N تعداد مش��اهدات، P تعداد 

پارامترهای مدل می باشد.

نتايج و بحث
 توصیف آماری صفات بررس��ی ش��ده در الش��ه، وزن ب��دن و صفات 

اندازه گیری شده با اولتراسوند در جدول 1 آورده شده است.
در طبق��ه بندی گوس��فندان ایرانی، ن��ژاد مغانی یک��ی از تیپ های 
گوسفندان گوشتی کشور و جزء گوسفندان دنبه دار می باشد. رشد دنبه 

برازش مدل های رگرسیونی ...
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در ای��ن نژاد باال ب��وده و در نتیجه میزان دنبه ی زیادی تولید می کند. با 
توجه به میل و ذائقه مصرف کنندگان در عصر حاضر نس��بت به گوش��ت 
کم چربی و اینکه ارزش گذاری گوسفندان برای تولید گوشت تابع میزان 
خالص تولید گوش��ت آنها فارغ از چربی می باشد، دنبه بزرگ در این نژاد 
سود کمتری را عاید تولید کننده می کند. در این سیستم قیمت دنبه در 
مقایس��ه با سایر قسمت های الشه پایین تر می باشد. به هرحال، متوسط 
وزن الش��ه سرد در گوسفند مغانی با متوس��ط وزن زنده 53/2 کیلوگرم، 
برابر ب��ا 25 کیلوگرم اعالم ش��د )Abarghani و همکاران 2010(. که 
تقریب��ا مش��ابه با تحقیق حاضر اس��ت. در تحقیقی دیگر وزن کل الش��ه 
ب��ر روی گوس��فند کردی با میانگین وزن زن��ده 46 کیلوگرم که تقریباً با 
وزن زنده گوس��فندان این تحقیق برابر بود، 23 کیلوگرم اعالم شده است 

.)2005 ،Kiyanzad(
در سطح جهانی معموال ران، راسته و فیله از لحاظ اقتصادی، با ارزش 
ترین  قسمت الشه گوسفند محسوب می شوند و همین قطعات همراه با 
سردست کمیت الشه را تعیین می کنند. طبق نتایج حاصل از این تحقیق 
بیش��ترین اوزان مربوط به ران، قلوه گاه و همچنین سردس��ت می باشد. 
وزن این قطعات )در کل الش��ه( در گوسفندان 52/6 کیلوگرمی مغانی به 
ترتی��ب 7/47، 4/24، 2/57، 1/28، 1/21 کیلوگرم برای ران، سردس��ت، 
راسته، قلوه گاه و گردن گزارش شدند )Abarghani و همکاران 2010(. 
متوسط وزن ران، راسته، قلوه گاه و سر دست در تحقیقی دیگر به ترتیب 

4/36، 2/86، 1/5 و 4/9 اع��الم ش��دند )Rius-Vilarrasa و همکاران 
2009(.  در تحقیق��ی دیگر متوس��ط وزن گردن براب��ر 0/794 کیلوگرم 
تعیین ش��د )Leeds و هم��کاران 2008(. کلیه مقادیر مربوط به قطعات 

مختلف الشه تقریباً مشابه با گوسفند مغانی در این تحقیق می باشد. 
توصی��ف آماری وزن دنبه به همراه اندازه گیری های فنوتیپی مربوط 

به ابعاد دنبه در جدول 2 نمایش داده شده اند. 
     میانگی��ن وزن دنب��ه در تحقی��ق حاضر برای گوس��فندان مغانی 
5/91 کیلوگ��رم بود و دامنه ای از 3/13 ت��ا 8/49 کیلوگرم بود. میانگین 
وزن دنب��ه در گروه ه��ای 51/02 و 51/90 کیلوگرم��ی مغانی به ترتیب 
4/58 و 4/82 کیلوگ��رم تعیین ش��ده اس��ت )Abarghani و همکاران 
2010(. میانگین وزن دنبه در گوسفندان 3 ماهه تا 6 ساله گوسفند نژاد 
ل��ری بختیاری با میانگین وزن زن��ده 44/53، مقدار 2/71 کیلوگرم اعالم 
ش��ده اس��ت )Vatankhah و همکاران 2006(. در مطالعه ای دیگر بر 
روی 40 راس از گوس��فندان آکارامان5 متوس��ط وزن دنبه 3/01 در وزن 
زنده 41/58 گزارش شد )Sahin،Yardimci،Cetingul،Bayram و 
Sengor، 2008(. در تحقیقی بر روی چهل بره نر با متوس��ط وزن 41/6 
کیلوگرم نش��ان داده ش��د که اندازه گیری محیط دنبه دامنه ای از 60 تا 
68 س��انتی متر با میانگین 63/1 دارد همچنین متوس��ط عرض دنبه در 
این گوسفندان 32/9 سانتی متر تعیین شد )Yardimci،Çetingül و 
Bayram، 2009(. کمینه و بیش��ینه محیط باالی دنبه در گوس��فندان 

جدول 1- توصیف آماری وزن بدن، متغیرهای سونوگرافی و صفات اندازه گیری شده در الشه

انحراف استانداردبیشینهکمینهمیانگین± خطای معیارصفت )کیلوگرم(

0/7637/564/004/73±50/92وزن بدن

0/209/116/621/28±13/51نیم الشه سمت راست

0/020/561/220/14±0/81گردن

0/031/442/310/20±1/91سردست

0/062/444/540/39±3/76ران

0/031/132/090/20±1/63راسته

0/051/363/170/34±2/37قلوه گاه

0/23/5010/401/28±5/85چربی زیر پوستی )میلیمتر(

0/38/5017/001/89±12/38مساحت عضله چشمی)سانتیمتر مربع(

اثر روش های تولک بری ...
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لری بختیاری 14 و 97 سانتی متر گزارش شد و در مورد عرض دنبه 8 و 
51 سانتی متر گزارش گردید )Vatankhah و همکاران 2006(. عرض 
پایین دنبه در تحقیقی که بر روی گوسفندان ماکویی انجام شد، دامنه ای 
از 11 تا 32 س��انتی متر داش��ت )Farahani و همکاران 2010(. بیشتر 
تفاوت های مش��اهده شده در این اندازه گیری ها بین مطالعات مربوط به 
ویژگ��ی های مربوط به دنبه در هر نژاد و حاکی از وجود تنوع باال در این 
صفات در نژادهای مختلف و بعضا لزوم انتخاب بین نژادی برای امر اصالح 
گوس��فند دارد. احتماال بخش کوچکی از این تفاوت ناشی از تفاوت افراد 

در نمونه برداری باشد. 
    در ج��دول 3 مع��ادالت تابعی��ت ت��ک متغیره جه��ت پیش بینی 
قطعات مختلف الش��ه براس��اس وزن زنده بدن نمایش داده ش��ده است. 
از نتای��ج ج��دول مزبور می توان دریافت که وزن بدن به تنهایی قس��مت 
اعظم تغییرات مربوط به هر کدام از این قطعات را توصیف می کند. کلیه 
معادالت در س��طح معنی داری )p> 0/0001( برازش گردیدند. ضرایب 
تش��خیص از 0/43 برای پیش بینی وزن گردن تا 0/85 برای پیش بینی 
وزن نیم الش��ه متغیر بود. مقادیر انحراف اس��تاندارد باقیمانده نیز بسیار 

پایین و باالترین این مقدار تنها 0/5 می باشد. 

     ضریب تش��خیص پیش بینی وزن نیم الش��ه براس��اس وزن بدن 
حی��وان باال و برابر 0/85 بود. انتظار م��ی رود با افزایش یک کیلوگرم در 
وزن زنده حیوان، وزن الشه در حیوان 0/25 کیلوگرم، افزایش یابد. برای 
پیش بینی وزن الش��ه سرد در 20 راس بره نر آواسی بر اساس وزن بدن 
 ،Dikmen و Orman،Caliskan( ضریب تشخیص 0/66 تعیین شد
2010(. در مطالعه ای مش��ابه بر روی جنس ماده گوسفند آواسی 0/78 
تغییرات وزن الشه توسط وزن بدن قابل توجیه بود )Orman و همکاران 
2010(. که به هر حال هر دو ضریب کمتر از مقدار R2 در تحقیق حاضر 
اس��ت. کمترین ضریب تعیین، برای پیش بینی وزن گردن براساس وزن 
بدن حاصل ش��د. این ضریب تنها 0/43 با مقدار انحراف اس��تاندارد باقی 
مان��ده 0/10 بود. هر چن��د اضافه کردن متغیرهای اندازه گیری ش��ده با 
اس��تفاده از س��ونوگرافی این ضریب را به 0/46 رس��انید اما این متغیرها 
در س��طح کمتر از 0/05 معنی دار نبوده و لذا با اس��تفاده از روش گام به 
گام هی��چ کدام در مدل ق��رار نگرفته و ضریب تعیین همان 0/43 حاصل 
ش��د )جدول 4(. مشابه تحقیق حاضر، پیش بینی وزن گردن در بره های 
س��افولک- تکس��ل می باش��د که  بر اس��اس وزن بدن تنها 29 درصد از 

تغییرات وزن گردن قابل پیش بینی بود )Leeds و همکاران 2008(.

جدول 2- توصیف آماری مربوط به وزن دنبه و اندازه گیری ابعاد دنبه 

)دقت اندازه گیری ابعاد دنبه به غیر از مقادير مربوط به قطرکه يک میلیمتر است، يک سانتیمترمی باشد(.

انحراف استانداردماکزيمممینیمممیانگین± خطای معیارصفت )سانتیمتر(

0/203/138/491/28±5/91وزن دنبه )کیلوگرم(

1/2164/0095/007/46±77/65محیط باال دنبه

1/1558/0089/007/14±74/02محیط وسط دنبه

1/2848/0076/007/93±59/23محیط پایین دنبه

0/8135/0059/005/01±44/36عرض باال دنبه

0/8535/0057/005/25±44/89عرض وسط دنبه

0/8127/0047/005/00±33/15عرض پایین دنبه

0/082/005/200/55±3/25قطر باال دنبه

0/091/904/300/56±3/04قطر وسط دنبه

0/111/905/100/69±2/91قطر پایین دنبه

برازش مدل های رگرسیونی ...
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)دقت اندازه گیری ابعاد دنبه به غیر از مقادير مربوط به قطرکه يک میلیمتر است، يک سانتیمترمی باشد(.

وزن ران با ضریب تعیین 0/70 به وسیله وزن بدن قابل توضیح است. 
باال بودن چنین ضرایب تعیین برای پیش بینی وزن قطعات مختلف الشه 
از متغیر وزن بدن که به راحتی قابل اندازه گیری است، امر انتخاب برای 
افزایش این قطعات را بر اس��اس وزن بدن میسر خواهد کرد. مقادیر دقت 
برآورد، برای پیش بینی وزن سردس��ت، راس��ته و قلوه گاه بر اساس وزن 
بدن به ترتیب 0/75، 0/72 و 0/71 می باشد. این مقادیر دقت می توانند 
ب��ه اندازه ی کافی به عنوان مقادیری باال برای دقت در یک انتخاب موفق 

محسوب گردند.
در ج��دول 4 برازش معادالت تابعیت چندگانه براس��اس وزن بدن به 
عالوه متغیرهای اندازه گیری ش��ده با اولتراسوند نمایش داده شده است. 
مقادی��ر آکایک مربوط به همه ی معادالت منفی و پایین بودند. از طرفی 
مقایسه مقادیر ضرایب تشخیص و مقادیر RSD هر کدام از این معادالت 
ب��ا معادالت متناظر آنه��ا در جدول 3 حاکی از افزایش R2 و کاهش برای 
RSD می باش��د. لذا هم ضخامت چربی زیر پوستی و هم مساحت عضله 
چشمی اندازه گرفته شده بر روی دام زنده با تکنولوژی سونوگرافی هر دو 

می توانند به عنوان شاخص هایی از عضالنی بودن بدن مطرح باشند.
باالتری��ن افزای��ش ضریب R2 در م��ورد پیش بین��ی وزن قلوه گاه و 
برابر با 6/8 درصد می باش��د. این افزایش در ضریب تعیین ناش��ی از وارد 
شدن عمق چربی پشتی اندازه گیری شده به وسیله اولتراسوند در معادله 
تابعیت می باشد. دومین متغیری که در معادله پیش بینی وزن نیم الشه 

وارد م��دل م��ی گردد نیز، همین عمق چربی پش��تی اندازه گیری ش��ده 
به وس��یله اولتراسوند است و بواس��طه ی آن 1/6درصد بهبود در ضریب 
تعیین حاصل می ش��ود. این در حالی اس��ت که با وارد شدن متغیر عمق 
چربی پش��تی اندازه گیری شده به وسیله اولتراسوند بهبود 3/4 درصدی 
در پی��ش بینی وزن سردس��ت حاصل می گ��ردد. مطالعه ی نتایج برخی 
تحقیقات نش��ان می دهد که چربی پشتی یکی از معیارهای اصلی طبقه 
بندی الشه و نیز از معیار های مهم پیش بینی دقیق ترکیبات الشه است 
)Smith،Carpenter و King، 1969(. دومین متغیری که در معادله 
پیش بینی وزن ران وارد می گردد، مس��احت عضله چشمی اندازه گیری 
شده به وسیله اولتراسوند است که در نهایت ضریب تشخیص را به 73/5 
درصد می رساند. با این حال در تحقیقی معلوم شد که اضافه کردن اندازه 
گیری چربی پش��تی و مساحت عضله چش��می با اولتراسوند در معادله به 
اضاف��ه ب��رآورد اثر ثابت جن��س و وزن بدن همگی، ق��ادر به پیش گویی 
91 درص��د از تغییرات وزن ران می باش��ند )Leeds و همکاران 2008(. 
مساحت عضله چشمی اندازه گرفته شده با اولتراسوند در دام زنده با وزن 
راس��ته در ارتباط می باش��د و لذا، ضریب تعیین این صفت بر اساس وزن 
بدن و ULMA به میزان 6/2 درصد در مقایسه با زمانی که وزن بدن به 
تنهایی در معادله استفاده می شد، بهبود نشان داد. مطابق با نتایج حاصل 
از تحقیق حاضر در تحقیقی دیگر نشان داده شده است که مساحت عضله 
چشمی شاخص بهتری از عضالنی بودن حیوان نسبت به نمرات داده شده 

جدول 3- معادالت رگرسیون پیش بینی ترکیبات الشه بر اساس متغیر مستقل وزن بدن

انحراف استاندارد باقی ماندهضريب تشخیصضريب تابعیت± اشتباه معیارعرض از مبداصفت

0/010/850/50±0/810/25نیم الشه سمت راست

0/0030/430/10±0/170/01-گردن

0/0040/560/13±0/260/03سردست

0/0070/700/22±0/180/07ران

0/0050/520/15±0/010/03راسته

0/0080/500/25±0/240/05-قلوه گاه
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به ران می باشد )Smith و همکاران 1969(.
معادالت رگرس��یونی برای پیش بینی وزن دنبه براساس اندازه گیری 
ه��ای ابعاد دنبه با روش گام به گام و همچنین با اس��تفاده از مدل کامل 
در جدول 5 آورده ش��ده اس��ت. هر دو مدل در جدول 5 در سطح معنی 
داری 0/0001 ب��رازش یافتند. برطبق نتایج ای��ن پژوهش، محیط پایین 
دنبه به تنهایی 0/62 از تغییرات وزن دنبه را توضیح می دهد. این مطلب 
نش��ان می دهد که هرگونه تغییر در محی��ط پایین دنبه در نژاد مغانی با 
تغییرات مس��تقیم در وزن دنبه مترادف اس��ت. ضریب تابعیت برای وزن 
دنبه از محیط پایین برابر 0/093 می باش��د. اضافه ش��دن محیط پایین 
دنب��ه و ع��رض باالی دنبه ب��ه معادله پیش بینی وزن دنب��ه با روش گام 
ب��ه گام، به ترتیب ضریب تعیین را 0/13 و 0/02 بهبود می بخش��د و در 
نهایت ضریب تعیین 0/78 محاس��به می ش��ود. مش��ابه با تحقیق حاضر 
پیش بینی وزن دنبه نژاد لری بختیاری با اس��تفاده از محیط باالی دنبه 
و عرض پایین آن 0/76 تعیین ش��د )Vatankhah و همکاران 2006(. 
گزارش ش��ده است که معادالت برازش ش��ده برای پیش بینی وزن دنبه 
در 40 راس ب��ره آکارامان با اس��تفاده از محیط دنبه و محیط دورس��ینه 
حیوان قادر به توضیح 0/78 از تغییرات وزن دنبه هستند )Yardimci و 
همکاران 2009(. در مطالعه ای بر روی گوسفند ماکویی مشخص گردید 

ک��ه ضریب تعیین برای پیش بینی وزن دنبه بر اس��اس وزن بدن، اندازه 
 گی��ری طول، عرض و محی��ط دنبه و همچنین محیط دور س��ینه 0/63 
می باش��د )Farahani و همکاران 2010( اس��تفاده از کلیه ابعاد اندازه 
گیری ش��ده بر روی دنبه که در جدول 2 به آنها اش��اره ش��د، برای پیش 
بینی وزن الش��ه در قالب مدل کامل ضریب تشخیص را به 0/81 رسانید. 
مقادیر انحراف اس��تاندارد باقی مانده هم کاهش )0/01( داش��ت. بر این 
اس��اس وقتی با این م��دل برای وزن دنبه انتخاب انجام ش��ود دقت برابر 
0/90 می باشد. با بکار بردن وزن بدن، محیط، عرض، طول و عمق شکاف 
دنبه مربوط به نژاد لری بختیاری پیش بینی وزن دنبه با R2 برابر 0/818 

حاصل شد )Vatankhah و همکاران 2006(.

نتیجه گیری
جهت انتخاب حیوانات برتر از لحاظ تولید گوشت نیاز به اندازه گیری 
ترکیب��ات بدن با دقت باال در حیوانات زنده می باش��د. ب��ر مبنای نتایج 
تحقی��ق حاضر می توان برای برآورد ترکیبات الش��ه در دام های زنده از 
معادالت تابعیت و با استفاده از صفاتی که به راحتی بر روی دام زنده قابل 
اندازه گیری اند، اس��تفاده کرد. دقت این برآوردها با در نظر گرفته شدن 
دقت کاف��ی در حین انجام رکورد برداری باال می باش��د. لذا پیش بینی، 

جدول 4- معادالت رگرسیونی برای پیش بینی قطعات الشه بر مبنای وزن بدن و متغیرهای سونوگرافی

 :AIC ،آماره ی مالو :CP ،ضريب تعیین :R2 ،مساحت عضله چشمی اندازه گرفته شده با سونوگرافی :ULMA ،عمق چربی زير پوستی اندازه گرفته شده با سونوگرافی :UFT ،وزن بدن :BW

معیار آکايک، RSD: انحراف استاندارد باقیمانده

RSDAICCPR2صفتمعادالت رگرسیون

0/48-51/383/640/861-0/06+0/25 BW+0/10 UFTنیم الشه راست

0/10-166/881/60/430/17+0/01 BWگردن

0/12-149/253/890/594-0/0029+0/03 BW+0/031 UFTسردست

0/20-107/813/740/735-0/19+0/06 BW+0/03 ULMAران

0/13-146/963/350/582-0/26+0/03 BW+0/02 ULMAراسته

0/23-115/522/820/568-0/84+0/05 BW+0/07 UFTقلوه گاه

برازش مدل های رگرسیونی ...
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جدول 5- ضرايب رگرسیون ابعاد دنبه با معادله کامل و با روش گام به گام

)داخل " " ضريب تعیین جزيی هر متغیر را در روش گام به گام نشان می دهد(.

روش گام به گام )Step wise(مدل کامل )full model(صفت

0/06±0/01   "0/13"0/02±0/023محیط باال دنبه

-0/02±0/049محیط وسط دنبه

0/01±0/12   "0/62"0/02±0/093محیط پایین دنبه

0/02±0/05   "0/02"0/04±0/075عرض باال دنبه

-0/04±0/058-عرض وسط دنبه

-0/03±0/023-عرض پایین دنبه

-0/31±0/061قطر باال دنبه

-0/29±0/245قطر وسط دنبه

-0/023±0/015-قطر پایین دنبه

0/810/78ضریب تعیین

0/640/63انحراف استاندارد باقیمانده

)CP( 2/93-آماره ی مالو

)AIC( 31/01--معار آکایک



42 )پژوهشوسازندگی(

انتخاب و پیش��رفت ژنتیکی برای ترکیبات الش��ه قبل از کشتار حیوان با 
اس��تفاده از اندازه گیری های مزبور و یا با اس��تفاده از برخی تکنیک های 
جدید از جمله تکنولوژی س��ونوگرافی به راحتی میس��ر اس��ت. همچنین 
اندازه گیری وزن دنبه و رابطه آن با وزن بدن و یا س��ایر صفات نیز، یکی 
از مسائل پیش روی انتخاب برای این صفت در برنامه های اصالحی است 
که بر اس��اس نتایج تحقیق حاضر امکان ب��رآورد آن با اندازه گیری ابعاد 
ظاهری آن میس��ر اس��ت. به هرحال، آنچه که آینده پیش بینی برای این 
قبی��ل صفات را هموارتر می کند، توس��عه ی تکنیک ها به همراه به روز 
رس��انی مدل ها و الگوریتم ها و شناسایی پتانسیل استفاده از این عوامل 

در پژوهش های علوم دامی در راستای ارزیابی کیفیت الشه می باشد.

پاورقی ها
1- Churra da Terra Quente
2- Real-time ultrasound
3- computer tomography
4- Video Image Analysis technology
5- Awassi
6- Pie Medical Falco100, B mode, real-time ultrasound 

machine with a 6.8 cm length and a 8 MHz linear probe 
(The Netherlands).

7- Image Processing and Analyzing Software
8- Akkaraman
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