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 دهیچک

 صفات با آن ارتباط وی سونوگراف توسط زنده دامی رو بر پشتی چرب و عضلهی ریگاندازه ارتباطی ابیارز منظوربه

( 5/55±2/7) یوزن نیانگیم و کسانی باًیتقر سن بای افشار نژاد نری ها بره از رأس 79 تعدادی افشار گوسفند در الشه

 21 و 22 دنده نیب هیناح در ،یسونوگراف دستگاه از استفاده با کشتار، از قبل. گرفتند قراری بررس مورد لوگرمیک

 وی چرب ضخامت نیهمچن. شدی ریگاندازه (longissimus dorsi) راسته عضله مقطع سطح و ضخامت ،یچرب ضخامت

 توسط ه،یناح همان در (چربی به اتصال محل تا استخوان روی از داشت را قطر بیشترین که محلی در) لهعض ضخامت

 طول از وی نگهدار سردخانه در ساعت 22 مدت به هاالشه. شدی ریگاندازه الشهی رو متریلیم 2 دقت بای فلز کشخط

 به مذکور الشه مین. دیگرد استفاده الشهی هااندازه نییتع جهت راست الشه مین دند،یگرد میتقس راست و چپ مهین دو به

 مقطع سطح اندازهی سونوگراف .شدی ریگاندازه عاتیضا و م،یتقس دنبه راسته، گاه، قلوه سردست، ران، گردن، قطعات

 و( 94/0)گاهقلوه ،(40/0)سردست ،(42/0) الشه وزن بایی باالی همبستگی دارا و داد نشان رایی باال دقت عضله

 انداره وی سونوگراف توسطراسته  عضله عمق اندازه. بود استخوان، همراه به عضالت صورت به هرکدام در (92/0)انر

 مقطع سطحی همبستگ از کمتر الشه قطعات وزن با آنی همبستگ اما. داد نشانی همبستگ 49/0 الشهی رو بر آنی ریگ

ی ریگاندازهی چرب عمق بای سونوگراف توسط شدهی ریگ اندازهی چرب عمقی همبستگ. بود مذکور قطعات وزن با عضله

ی سونوگرافی هایریگاندازه از استفاده با الشه صفاتی نیبشیپ جهتی ونیرگرس معادالت .بود 90/0 الشهی رو بر شده

 پشتی چرب و عضله مقطع سطحی ریگاندازه که دهدی م نشان پژوهش نیا جینتا .بود داریمعن% 2 سطح در الشه و

 .نمود استفاده الشه صفات ازی برخ برآوردی برا آن از توانی م و استی خوب نسبتاً دقتی دارای سونوگراف طتوس

 یافشار گوسفند -الشه صفات -یسونوگراف ی:دیکل واژه های

 

 

 

mailto:roonak87@gmail.com


 1931/ سال2شماره  22/ جلد یهاي علوم دامپژوهش نشریهخرمتابی، نظام آبادي و ...                                                                 162

Evaluation of directly and ultrasound measurements of muscle and back fat for 

prediction of Carcass traits of live animals in Afshari sheep 
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Abstract 

To evaluate capability of sonography for estimation of carcass traits of live animals in Afshari 

sheep a study was conducted using 97 male lambs of Afshari breeds. Lambs were at age of 11 

month before slaughtering.  Muscle thickness, loin muscle area and back fat thickness, between 

12th and 13th ribs was measured using the ultrasound. Back fat and muscle thickness was also 

measured directly using a metal ruler in same area on the carcasses. Carcasses were stored at cold 

room for 24 hours and afterward were divided into two halves of left and right. The right side of 

carcasses dissected into neck, leg, thigh, tail and waste. Ultrasound measurement of longissimous 

muscle showed a high accuracy and highly correlated with carcass weight (0.84), arm(0.8), flank 

area (0.78) and thigh (0.74) muscles with bone, respectively. Ultrasound muscle depth and its direct 

measurement on carcass were highly correlated (0.87). But its correlation with weight of carcass 

components was less than those of muscle area. Correlation between fat depth measured by 

ultrasound and fat depth measured on the carcass was 0.7. Regression equations for prediction of 

carcass traits using ultrasound and carcass measurements were calculated. The results of this study 

showed that measurement of loin muscle area and back fat by ultrasound has relatively good 

accuracy and can be used for estimation of some carcass traits. 
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 مقدمه

مروزه باال بودن قیمت تمام شده گوشت گوسفند از یک ا

طرف و باال بودن مقدار چربی آن از طرف دیگر، هر 

روز سهم آن در مصرف خانوارهای کشورمان را 

های فروشی عضالنی و با چربی کاهش می دهد. بره

کنند و گوشتی تولید کمتر با راندمان باالتری رشد می

کننده در مقایسه با گوشت کنند که توسط مصرف می

-های با چربی بیشتر و عضله کمتر ترجیح داده میبره

پرورش دهندگان گوسفند برای اینکه بتوانند سهم  شود.

خود در بازار مصرف را حفظ کنند ناچار خواهند شد 

 که الشه ای تولید کنند که مطابق سلیقه خریداران باشد.

تی نگهداری از آن جائی که دامهایی که به منظور داش

های تواند به منظور به دست آوردن اندازهمی شوند نمی

بایست به طور غیر الشه کشتار گردند، صفات الشه می

سونوگرافی می تواند این  مستقیم برآورد گردند.

توانایی را به محققان، اصالحگران، پروار بندها و تولید 

کنندگان گوشت بره بدهد که ترکیبات الشه را بر روی 

و  دلفا  ،2005و همکاران  سیلواام زنده ارزیابی نمایند )د

و برای اهدافی مانند ( 2770 و هاپکینز 2775همکاران 

اصالح نژاد، فیزیولوژی تولیدمثل و برای پشتیبانی 

تصمیمات تغذیه ای در مزرعه این اطالعات را در جهت 
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 و 2002 مولربهبود وضعیت موجود بکار ببرند )

 .(2772 ویلسون

گزارش نمودند  2000و همکاران  پنتینگوه بر این عال

که همانند گاو، در گوسفند نیز از تکنیک سونوگرافی 

توان جهت برآورد کمیت الشه و اجزای آن استفاده می

های زیاد استفاده از التراسوند رغم محدودیتنمود. علی

در گوسفند، هزینه نسبی پایین، آسانی حمل و نقل و 

لتراسوند را گزینه ای کاربردی و ون، ادقت قابل قبول آ

مناسب برای آینده جهت برآورد ترکیب الشه بر روی 

دام زنده قرار داده است. این فناوری به همراه برنامه 

های پردازش و آنالیز تصویر این امکان را فراهم آورده 

مقطع و  MRIاست که ترکیبات الشه به همان دقت 

و  زابو) قرار گیرد مورد ارزیابی 1نگاری رایانه ای

در گوسفند اطالعات کمی جهت ارزیابی  (.2777همکاران 

برداری در های مختلف عکسو مقایسه دقت جایگاه

کننده  ها اغلب گیجدسترس بوده و نتایج مفید بودن آن

و ربی ولترین جایگاه جهت بررسی عمق چاست. معم

ULMA هسطح مقطع عضله راست
فاصله ر بره، د 2

(. 2772 ویلسونباشد)وازدهم و سیزدهم میهای ددنده

-تعدادی دیگر از محققین همبستگی بیشتری بین اندازه

و الشه در مهره سوم و چهارم  سونوگرافیهای گیری

و  فرناندز و 2005و همکاران  سیلوا) نده ابه دست آورد

 و ساهیندر بررسی دیگری که توسط  (.2774همکاران 

دار انجام گرفت، به دنبه هایبر روی بره( 2002) آکماز

توان با استفاده از وزن زنده و این نتیجه رسیدند که می

های سونوگرافی، کل عضله، کل چربی بدن گیریاندازه

و وزن استخوان را با دقت باالیی به دست آورد. اما 

چربی دنبه ممکن است دلیلی برای این باشد که چرا 

ی، چربی توان چربی نقاط دیگر)چربی زیرپوستنمی

عضالنی، چربی غیر الشه( را به خوبی برآورد داخل

نمود، بدین معنی که بیشتر چربی در دنبه ذخیره شده و 

                                                           
1
 - computer tomography 

2
 - Ultrasonography Loin Muscle Area 

ماند. پژوهش حاضر به چربی مناطق دیگر نازک می

وی دام ر منظور بررسی امکان برآورد صفات الشه بر

زنده برای استفاده در گوسفندان داشتی نژاد افشاری 

 انجام گرفت.
 

 واد و روشم

رأس از بره های نر  79جهت اجرای تحقیق حاضر تعداد 

ماهگی( گله اصالح نژادی  22باسن تقریباً یکسان )

پژوهشی  -گوسفند افشاری در مزرعه آموزشی

دانشگاه زنجان استفاده گردید. به دلیل امکانات مزرعه 

و شرایط آب و هوائی منطقه زایش بره های ذکر شده 

شروع و تا نیمه اول تیر ماه  2144ه از دهم فروردین ما

% زایشها در یک ماه اول انجام شد. 40ادامه داشت. البته 

بره ها معموال تا سن چهار ماهگی بطور دائم و یا چند 

ساعت در روز به همراه مادرانشان بودند. بنابر این سن 

روزگی در این مطالعه بعنوان سن از شیر گیری  220

گوسفندان از تغذیه یکسان  تمامیدر نظر گرفته شد. 

هفته اول پس از  2تا  1بره ها در  برخوردار بودند.

زایش در کنار مادران قرار داشته و از شیر میشها بطور 

تمام وقت تغذیه می کردند. سپس از مادر جدا شده و 

از  تنها در سه نوبت صبح ، ظهر و شب برای استفاده

در این مدت شیر میشها در کنار آنها قرار می گرفتند 

سه نوبت نیز تغذیه دستی انجام می شد. جیره بره ها 

شامل مخلوطی از یونجه خرد شده ، آرد جو و مکملهای 

ویتامینی و درمانی بود که تا حد اشتها در مقابل دامها 

% خوراک داده 20قرار داده می شد بگونه ای که حدود 

شده باقی می ماند و در آخر هر روز جمع آوری  می 

ید. بره ها در سالنی مسقف و با نور و تهویه گرد

در جه سانتی گراد نگهداری  25تا  5مناسب در دمای 

چینی شده ها پشمیک هفته قبل از کشتار، بره .می شدند

توسط تیغ تراشیده شد.  21و  22و ناحیه بین دنده 

و  Sonovet 600سونوگرافی با استفاده از دستگاه 

 . برای اندازه گیریمگاهرتز انجام گرفت 5پراب 
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UBF ضخامت چربی پشت
 و ضخامت عضله راسته 1

ULMD
ها در ناحیه ذکر شده فیلم تهیه از تمامی بره 2

های فیلمبرای بررسی  Scion Imageافزار شد. نرم

ها بره و UBF ،ULMDگیری تهیه شده جهت اندازه

ساعت گرسنگی توزین و سپس کشتار  24پس از تحمل 

اه پس از بر داشتن پوست دام، در کشتارگ شدند.

CBF ضخامت چربی
CLMDو عضله  5

 22ین دنده ب 5

کش شده، توسط خطدر همان ناحیه سونوگرافی 21و 

گیری شد. متر روی الشه اندازهمیلی 2فلزی با دقت 

بندی الشه ها پس از کشتار توزین و به یک شرکت بسته

سردخانه  ساعت در 22گوشت منتقل و به مدت 

ی شدند. سپس الشه ها از سردخانه خارج و با نگهدار

دقت از طول به دو نیمه چپ و راست تقسیم گردیدند و 

های الشه استفاده نیم الشه راست جهت تعیین اندازه

گردید. نیم الشه مذکور به قطعات گردن، ران، سردست، 

)چربی روی  قلوه گاه، راسته، دنبه تقسیم و ضایعات

 یاهگیری شد. دادهن اندازهالشه و اعماء و احشاء( آ

ها از کشتار دام دقبل و بع هایآمده از بررسیبدست

تجزیه و تحلیل  SPSSو  SQL serverافزار توسط نرم

 شد.

ULMA  مورد استفاده قرارگرفت. همچنین 2طبق شکل 

ابعاد مربوط به طول بدن، دور سینه و فاصله دوپا به 

با استفاده از ای و ارتفاع جدوگاه وسیله متر پارچه

 گیری شد.کولیس فلزی بزرگ اندازه

 

 

                                                           
3
 - Ultrasonography Back Fat 

4
 - Ultrasonography Loin Muscle Depth 

5
 - Carcass Back fat  

6
 - Carcass Longissimus Muscle Depth  
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آمده ویر به دستصتی شده بر رو های الزم، از اطالعات ثبتگیریاندازه جهت، 13و 12عکس سونوگرافی بین دنده  -1شکل

ضخامت چربی : cدام متفاوت، دو یر ناحیه مذکور در: تصوbوaدر استفاده شد. Sion Image افزارلتراسوند و نرموتوسط ا

 : ضخامت چربی پشت و عضله راسته و سطح مقطع عضله راسته نشان داده شده است.dراسته،  عضلهپشت و 

 

 نتایج و بحث

های قبل و بعد از کشتار در نتایج حاصل از آنالیز داده

 ها قبل ازآمده است. میانگین وزن بره 2جدول شماره

یلوگرم و دارای دامنه ک 5/55ماهگی  22کشتار در سن 

ها از کیلوگرم بود. این بره 5/40تا  5/12تغییراتی از 

لحاظ جثه نیز اغلب در وضعیت مناسبی بودند. طوری 

که میانگین ارتفاع جدوگاه، دور سینه و فاصله جدوگاه 

 202(، 97تا  22)با دامنه تغییرات از  92تا کپل به ترتیب 

 (. 2متر بود )جدول ی( سانت52تا  22) 50( و 222تا  40)

 ULMD 1/2متر مربع، سانتی UBF 1/20میانگین 

متر بود. همچنین میانگین سانتی UBF 19/0متر، سانتی

متر و سانتی CLMD 1/2کیلوگرم،  4/22وزن الشه 

CBF 5/2 میانگین  گیری شد.متر اندازهسانتیLMD 

 بدست آمده توسط سونوگرافی و اندازه گیری شده بر

اختالف  BFه نزدیک هم بودند اما در مورد روی الش

تواند به دلیل این باشد که اختالف میاین  وجود داشت.

در هنگام کندن پوست از روی الشه بافت چربی نیز به 

همراه پوست به بیرون کشیده شده و موجب نفوذ هوا 

داخل این بافت شده و به آن حالتی پف کرده می دهد، 

ساعت نگهداری  22پس از  BF گیریاحتماالً اگر اندازه

ها به هم شد، ممکن بود میانگیندر سردخانه انجام می

( نیز گزارش 2007تریاولت و همکاران ) نزدیکتر باشد.

کرده اند که ضخامت چربی پشت اندازه گیری شده با 

سونوگرافی در حیوانات گوشتی و حیوانات با چربی 

میزان واقعی  زیاد به ترتیب اندکی باالتر و پایین تر از

  آن است.

بدست آمده از  BFبا وجود این همبستگی بین میانگین 

به  9/0اندازه گیری شده بر روی الشه  سونوگرافی و

و  لیدزدست آمد که همبستگی نسبتاً باالیی است. 

و  ساهین( در گوسفندان بدون دنبه  و 2004همکاران ) 

ق را ( در گوسفندان دنبه دار همبستگی فو2002) آکماز 

 فرناندزگزارش کرده اند. همچنین  99/0و  4/0به ترتیب 

( این فراسنجه را برای بره های 2779و همکاران )

گزارش کرده اند که نتایج فوق تا  92/0مرینوس فرانسه 

a b 

c d 
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 حدود زیادی مشابه تحقیق حاضر است. از طرفی

( این همبستگی را در گوسفند 2005)  دمالی و رومدانی

  میلسکیو  21/0فندی دنبه دار است باربارین که گوس

( مقدار آن را در بره های دورگ 2002) جاندسک و 

تر از نتایج تحقیق حاضر اند که پایین، گزارش کرده22/0

 .باشدمی

های قبل و بعد از کشتار در مقادیر همبستگی بین داده

-های به دستخالصه شده است. همبستگی 1و2جدول

توسط  LMDبودند. اندازه دار % معنی2آمده در سطح 

ه گیری آن پس از کشتار بر روی زسونوگرافی و اندا

همبستگی نشان داد. این مقدار بیشتر از  49/0الشه 

میزان همبستگی گزارش شده توسط محققینی است که 

ی تحقیق کرده اند؛ که ممکن یبر روی نژادهای اروپا

است به دلیل ضخامت بیشتر چربی در این ناحیه و تیپ 

و  2007وهمکاران  تریولتنژادها باشد) متفاوت این دنب

از  (.2009وهمکاران  هاپکینز و 2004و همکاران لیدز 

طرفی در مورد گزارشات اشاره شده، تفاوتی که با 

تحقیق حاضر داشت این بود که آنها عمق عضله راسته 

ساعت ماندن در سردخانه اندازه گرفته اند.  22را بعد از 

 با ی صفات مختلف اندازه گیری شدهنمودار همبستگ

استفاده از سونوگرافی و اندازه گیری مستقیم بر روی 

 ت.شان داده شده اسن 2الشه در شکل

               

 های به دست آمده از صفات قبل و بعد از کشتارخالصه آماره -1جدول
 ماکزیمم مینیمم انحراف معیار میانگین صفت

     ز کشتارقبل ا

 5/40 5/12 2/7 5/55 (کیلوگرموزن زنده)

 97 22 5/2 92 (مترسانتیارتفاع جدوگاه)

 52 22 7/1 50 (مترسانتیطول بدن)

 222 40 2/4 2/202 (مترسانتیدورسینه)

 21 22 5/2 4/24 (مترسانتیفاصله دوپا)

ULMA(متر مربعسانتی) 7/25 7/2 2/2 1/20 

ULMD(مترسانتی) 2/1 1/2 15/0 1/2 

UBF(مترسانتی) 9/0 2/0 21/0 19/0 

     بعد از کشتار

 2/19 2/21 9/2 4/22 (کیلوگرموزن الشه)

 55 4/12 1/1 7/21 درصد الشه)%(

 1/1 2 22/0 2 (کیلوگرمگردن)

 22 2/1 5/2 9/9 (کیلوگرمران)

 2/9 1/2 2 2/2 (کیلوگرمسردست)

 4/5 7/2 4/0 2 (کیلوگرمراسته)

 7/5 25/2 72/0 2/2 (کیلوگرمگاه)وهقل

 5/2 2/0 52/0 15/2 (کیلوگرمدنبه)

 5/2 1/0 27/0 7/0 (کیلوگرمضایعات)

CLMD(مترسانتی) 4/1 25/2 22/0 1/2 

CBF(مترسانتی) 5/2 5/0 24/0 5/2 
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 های سونوگرافی و الشهنتایج همبستگی داده -2جدول                   
 ULMD CLMD UBF CBF ULMA وزن الشه وزن زنده 

ULMD 2 **49/0 
**59/0 

**12/0 
**41/0  

**92/0 **92/0 

CLMD    2 
**51/0 

**12/0 
**91/0 

**55/0 
**52/0 

UBF     2 
**9/0 

**52/0  **51/0 
**52/0 

CBF      2 
**12/0 

**12/0 
**1/0 

ULMA       2 
**42/0 

**42/0 

 2        وزن زنده
**71/0 

 2         وزن الشه

 %2داری در سطح معنی **                   

 

 های سونوگرافیهای قبل و بعد کشتار با دادهنتایج همبستگی داده -3جدول          
 ULMD CLMD UBF CBF ULMA وزن زنده 

 29/0** ارتفاع جدوگاه
**14/0 

*21/0 05/0 
**24/0 

**57/0 

 27/0  27/0  طول بدن
*22/0 21/0 

*25/0 
**15/0 

 55/0** دورسینه
**54/0 

**51/0 
*22/0 

**51/0 
**91/0 

 50/0** فاصله دوپا
**24/0 

**25/0 
*25/0 

**52/0 
**50/0 

 22/0** درصد الشه
**12/0 22/0 05/0 

**12/0  25/0 

 11/0** گردن
**22/0 

*19/0 
*25/0 

**25/0 
**50/0 

 57/0**  ران
**24/0 

**52/0 
*25/0 **92/0 

**45/0 

 51/0** راسته
**50/0 

**24/0 
*22/0 

**52/0 
**95/0 

 57/0** قلوه گاه
**52/0 

**55/0 
*25/0 

**94/0 
**45/0 

 54/0** سردست
**50/0 

**54/0 
*25/0 

**40/0 
**45/0 

 54/0**  دنبه
**55/0 

**24/0 20/0 
**52/0 

**92/0 

 27/0** ضایعات
**20/0 

**22/0 20/0 
**59/0 

**59/0 

 %2داری در سطح معنی **%   5داری در سطح معنی *               
 

 LMDبا اندازه  LMAهمبستگی اندازه سونوگرافی 

در مقایسه  ULMAبود. اما اندازه  91/0پس از کشتار 

، دارای همبستگی باالتری با وزن ULMD  با اندازه

( و 94/0(، قلوه گاه)40/0(، سردست)42/0الشه)

اندازه گیری شده  LMD. همچنین اندازه ( بود92/0ران)

بر روی الشه دام دارای همبستگی مطلوبی با وزن 

( بود که 90/0( و قلوه گاه)55/0(، سردست)57/0الشه)

نشان دهنده ارتباط باالی اندازه های سونوگرافی با 

 2اندازه های واقعی پس از کشتار است )جدول شماره 

نی که هدف، ( این موضوع نشان می دهد در زما1و 

نگهداری دام در گله است می توان با استفاده از 

ورد آسونوگرافی اطالعات الزم را از صفات الشه بر

 نموده و در برنامه های اصالح نژاد از آن استفاده کرد.

اندازه گیری شده توسط سونوگرافی با  BFهمبستگی 

BF ( 22-21بین دنده ) اندازه گیری شده بر روی الشه 

( این همبستگی را 2009و همکارن ) هاپکینز .بود 90/0

در تحقیقی که برروی گوسفندان هیبرید سه نژاد 

گزارش کرده اند که با  59/0استرالیایی انجام دادند 

اما این نتایج با آنچه  نتایج این پژوهش مشابه است.

برای گاو گزارش شده است مطابقت نداشته و معموال 
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و گرینر ر بوده است )در مورد گاو این همبستگی بیشت

چربی زیر پوست  آگاهی از وضعیت(. 2001همکاران 

که مشخصه خوبی از وضعیت چربی الشه است می 

تواند با استفاده از دستگاه سونوگرافی حاصل شود که 

برای دامداران و پروار کنندگان بره این موضوع از 

نتایج این پژوهش نشان اهمیت زیادی برخوردار است. 

توسط  BFو  LMAاندازه گیری  می دهد که

دارای دقت نسبتاً خوبی است و می توان از  سونوگرافی

. آن برای برآورد برخی از صفات الشه استفاده نمود

صفات الشه کلیه فاکتورهای مؤثر  بینی دقیقجهت پیش

بر این صفات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آن 

وده و سن ها از یک نژاد و یک جنس بجایی که بره

تقریباً یکسان داشتند، در برآورد صفات الشه اثر سن و 

نژاد و جنس به عنوان اثرات ثابت در مدل رگرسیون 

خطی موردنظر وارد نشد. همچنین اثر سن مادر و نوع 

تولد به عنوان اثر ثابت و وزن تولد به عنوان کوواریت 

دار نشد و به همین دلیل از بر روی این صفات معنی

دار نشدن این اثرات گرسیونی حذف شدند. معنیمدل ر

ماهگی  22ها در سن احتماالً به دلیل این بوده که بره

قرار داشته و تأثیر این فاکتورها در این سن، بر روی 

صفات الشه از بین رفته است. با استفاده از اندازه 

گیری های سونوگرافی می توان معادالت رگرسیونی 

 (.2)جدول  ارائه داد BFو  LMDبینی شجهت پی

 

 (C) و وزن الشه CBF (B) ،ULMAو  CLMD (A) ،UBFو  ULMDنمودار همبستگی  -2شکل
 

 با استفاده از اندازه گیری های سونوگرافی BFو  LMDبرآورد  -4جدول                 
  ULMD UBF 

2  صفت
 R

2
         MSE         ضریبb      ابتث R

2
         MSE        ضریبb      ثابت 

CLMD    022/0        95/0        779/0      025/0-   077/0        17/0        79/2       55/2 
CBF      2 /0           2/0          21/0        51/0     22/0          5 /0      549/2      545/0 

r= 9/0  r= 49/0  
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مشاهده می شود  2ول شماره همانگونه که در جد

ULMD  نسبت بهUBF  می تواندR
 MSEبیشتر و  2

ارائه دهد، بنابرای بهتر  CLMDکمتری جهت پیش بینی 

استفاده کرد.  CLMDبینی جهت پیش ULMDاست از 

Rبا  ULMDنسبت به  UBFتوسط  همچنین می توان
2 

بینی نمود. را پیش CBFکمتر،  MSEبیشتر و 

و ضرایب مربوطه در  در هر مدل شدهوارد   فاکتورهای

. بنابراین می توان باشنددار می معنی یک درصدسطح 

معادالت  رگرسیونی زیر را جهت پیش بینی این صفات 

 نمود:ارائه

 

95/0= R
 CLMD              ULMD  ×779/0 +025/0–=   yمدل          2

5/0= R
 CBF                         UBF  ×549/2 +545/0=   yمدل          2

                       

همچنین می توان با استفاده از اندازه گیری های 

سونوگرافی صفاتی از الشه را که اهمیت بیشتری داشته 

و بیشتر وزن الشه مربوط به این قطعات می باشد 

(. جهت برآورد این صفات 5برآورد نمود )جدول شماره 

همانگونه که . ه استفاده شداز مدل رگرسیونی چندگان

در تمامی صفات مورد  شودمشاهده می 5در جدول 

در مدل رگرسیونی، اثر  ULMA بررسی با وارد شدن

آمده از تصاویر های به دستگیریسایر اندازه

جهت  ULMAسونوگرافی، از بین رفته و هنگامی که 

Rاستفاده می شود  صفات الشه  پیش بینی
بیشتری  2

و میانگین مربعات خطا در صفات مورد  دارائه می ده

بررسی کاهش یافته و در برآورد صفات مذکور خطای 

و ضرایب وارد شده در  فاکتورها. دهدکمتری رخ می

% 2در سطح های پیش بینی صفات مورد بررسی مدل

 (.5باشند)جدول شماره دار میمعنی

مدلی که  های به دست آمده برای هر صفت ،از بین مدل

Rرین بیشت
را داشت به عنوان مدل نهایی انتخاب  2

بینی آمده جهت پیشهای به دستگردید. بنابراین مدل

 باشد:این صفات به صورت زیر می

 

   ULMA  ×52/0 +12/2=   y                                         بینی وزن ران:    مدل پیش

  ULMA  ×15/0 +55/0=   y                                  گاه:      بینی وزن قلوهمدل پیش

   ULMA  ×22/0 +02/0=   y                          بینی وزن سردست:            مدل پیش

      ULMA  ×49/2 +55/5=   y                                           بینی وزن الشه: مدل پیش
  

Rو  MSE -5جدول
 بینی صفات الشههای پیشجهت مدل آمدهبه دست 2

 ULMA ULMD UBF 

R صفت
2
       MSE     ضریبb    ثابت R

2
       MSE      ضریبb     ثابت R

2
       MSE      ضریبb    ثابت 

 15/5      22/5     27/0       51/2   4/2        5/2       12/0        5/2    12/2     52/0     55/0         2      ران

 52/2      01/2     1/0        52/0    -25/0       49/2     24/0       29/0   55/0     15/0      52/0      15/0    قلوه گاه

 2/2         7/2     12/0       4/0      -92/0       22/2     29/0       52/0   02/0     22/0      52/0      22/0    سردست

 5/25     19/22    19/0      5/22     17/2       5/7       5/0         2/22   55/5     49/2      9/0         7/5     وزن الشه

MSE          : 2در سطح  هفاکتورهای وارد شد    میانگین مربعات خطا( %02/0< P )باشنددار میمعنی. 
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ت الشه هم برای تولید با توجه به اینکه امروزه کیفی 

کنندگان و هم برای مصرف کنندگان از اهمیت زیادی 

برخوردار است، اصالح نژاد در جهت بهبود کیفیت آن 

حائز اهمیت زیادی است. در این راستا استفاده از 

های ارائه شده در این پژوهش مدلسونوگرافی و 

انتخاب بره های نر دارای وضعیت الشه تواند جهت  می

 مورد استفاده قرار گیرد. مناسب
 

 تقدیر و تشکر

از آقای مهندس علیاری کارشناس محترم مزرعه  

پژوهشی دانشگاه زنجان، آقای مهندس عالء  -آموزشی

فیزیولوژی دام، آقای مهندس  کارشناسی ارشدالدین 

ژنتیک واصالح دام به کارشناسی ارشد مهدی نیکمرد 

ن پژوهش خاطر همکاریهای بیدریغشان در پیشبرد ای

نهایت تشکر به عمل می آید.

 

 مورد استفاده منابع

Delfa R, Teixeira A, Gonzalez C and Blasco I, 1995. Ultrasonic estimates of fat thickness and longissimus 

dorsi muscle depth for predicting carcass composition of live Aragon lambs. Small Rumin Res 16:159–

164. 

Fernandez C, Gallego L and Quintanilla A, 1997. Lamb fat thickness and longissimus muscle area measured 

by a computerized ultrasonic system. Small Rumin Res 26:277–282. 

Fernandez C, Garcia  A, Vergara H and Gallego  L, 1998. Using ultrasound to determine fat thickness and 

longissimus dorsi area on Manchego lambs of different live weight. Small Rumin Res 7:159–165. 

Greiner SP, Rousem GH, Wilson DE, Cundiff LV and Wheeler TL, 2003. The relationship between 

ultrasound measurements and carcass fat thickness and longissimus muscle area in beef cattle. J Anim Sci 

81(3): p. 676-82. 

Hopkins DL, 1990. The use of ultrasound to Predict fatness in lambs. Meat Sci 27: 275–281.  

Hopkins DL, Stanley DF and Ponnampalam EN, 2007. Relationship between real-time ultrasound and 

carcass measures and composition in heavy sheep. Aus J of Exper Agri 47: p. 1304-1308.  

Leeds TD, Mousel MR, Notter DR, Zerby HN, Moffet CA and Lewis GS, 2008. B-mode, real-time 

ultrasound for estimating carcass measures in live sheep: accuracy of ultrasound measures and their 

relationships with carcass yield and value. J Anim Sci 86(11):3203-3214.  

Milerski M and Jandaisek J, 2002. The application of the ultrasonography in the sheep breeding in the Czech 

Republic. In 7th world congress on genetics applied to livestock production. August.19–23. 

Moeller SJ, 2002. Evolution and use of ultrasonic technology in the swine industry. J Anim Sci 80(Suppl. 

2):E19–E27.  

Panting RR, Harrison SN, Jensen JC, Nash S, Packham JH and Whittier D, 2000. Utilizing real-time   

ultrasound to predict carcass quality of lambs. J Dairy Sci Vol. 83, Suppl.1/2000. 

Romdhani SB and Djemali M, 2006. Estimation of sheep carcass traits by ultrasound technology. Livest Sci 

101(1–3):  294–299. 

Sahin EH and Akmaz A, 2002. Fattening performance, slaughter and carcass characteristics of Akkaraman 

lambs at different slaughter weights. J Vet Sci 18(3–4): 29–36. 

Silva SR, Gomes MJ, as-da-Silva A, Gil LF and Azevedo JM, 2005. Estimation in vivo of the body and 

carcass chemical composition of growing lambs by real-time ultrasonography. J Anim Sci 83(2):350-357. 

Silva SR, Afonso JJ, Santos VA, Monteiro A, Guedes CM, Azevedo JM and da-Silva A, 2006. In vivo 

estimation of sheep carcass composition using real-time ultrasound with two probes of 5 and 7.5 MHz 

and image analysis. J Anim Sci 84(12):3433-3439. 

Szabo C, Babinszky L, Verstegen MWA, Vangen O, Jansman AJM and Kanis E, 1999. The application of 

digital imaging techniques in the in vivo estimation of body composition of pigs: a review. Livest Prod. 

Sci 60:1–11 



 111                      الشه دام زنده در گوسفند افشاريصفات  برآوردوگرافی عضله و چربی پشت جهت گیري مستقیم و سونارتباط اندازهارزیابی 

Theriault M, Pomar C and Castonguay FW, 2009. Accuracy of real-time ultrasound measurements of total 

tissue, fat, and muscle depths at different measuring sites in lamb. J Anim Sci 87(5):1801-1813. 

Wilson DE, 1992. Application of ultrasound for genetic improvement. J Anim Sci 70(3):973-98. 


