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پارامترهای فنوتيپی و ژنتيكی عمق بافت نرم 
حاصل از اولتراسوند و سر سوزن در دام زنده و 

ارتباط آن با چربی الشه در بره های لري  بختياري

چكيد ه
 اين پژوهش به منظور برآورد پارامترهای فنوتيپی و ژنتيكی عمق بافت نرم اندازه گيری شده با استفاده از دستگاه اولتراسوند 
و سرسوزن در دام زنده و بررسی ارتباط آنها با چربی الشه در بره هاي لري بختياري به مدت پنج سال انجام گرفت. عمق بافت 
نرم در نقطه 12 س�انتيمتري از خط وسط پش�تي بدن روي دنده دوازده 1482 راس بره لري بختياري در سن شش ماهگي با 
استفاده از دستگاه اسكنر حيواني مدل 480، همچنين با فرو بردن سرسوزن شماره 22 در ناحيه مورد نظر تعيين شد. از اين 
تعداد حدود 247 راس بره در سن شش ماهگي كشتار شدند. مؤلفه هاي )كو(واريانس و پارامترهای ژنتيكي براي صفات مورد 
بررسي با استفاده از روش حداكثر درستنمائي محدود شده، تحت مدل حيواني و به صورت تجزيه چند صفتی برآورد گرديد. 
ميانگين عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند، سرسوزن در دام زنده و عمق بافت نرم حقيقی الشه به ترتب 8/44، 7/69 و 
8/62 ميلی متر بود. وراثت پذيری صفات عمق بافت نرم اندازه گيری شده با استفاده از اولتراسوند در دام زنده، عمق بافت 
نرم حقيقی در الشه، چربی زيرجلدی و كل چربی الشه به ترتيب 0/05 ± 0/23، 0/14 ± 0/29، 0/11 ± 0/28 و 0/10 ± 0/30 بود. 
با توجه به باال بودن همبستگی فنوتيپی بين عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند و سرسوزن با عمق بافت نرم حقيقی و چربی 
زيرجلدی )به ترتيب 0/64، 0/68 و 0/65 و 0/73(، همچنين همبستگی های ژنتيكی متوسط تا باال بين آنها )به ترتيب 0/55، 
0/94 و 0/77 و 0/92( می توان از اين تكنيك ها در دام زنده برای برنامه های انتخاب استفاده كرد. همچنين امكان جايگزينی 
تعيين عمق بافت نرم با استفاده از سرسوزن نسبت به اولتراسوند با توجه به همبستگی های فنوتيپی و ژنتيكی آن با عمق 

بافت حقيقی و صفات الشه نيز وجود دارد. 

كلمات كليد ي: اولتراسوند، سرسوزن، پارامتر ژنتيكی، چربی، گوسفند. 
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Genetic and phenotypic parameters of ultrasonic and needle soft tissue depth measurement in live lamb and their 
correlation with carcass fat in Lori-Bakhtiari lambs
By: M. A. Talebi , Scientific Members, Research Center of Agriculture and Natural Resources, Shahrekord,Iran. 
(Corresponding Author; Tel: +989131833943)

In this study in order to estimate the phenotypic and genetic parameters of the ultrasonic and needle measurement of soft 
tissue depth in live lambs and their relationship with carcass fat five years data of Lori-Bakhtiari lambs were used. Soft 
tissue depth over the 12th  rib at 12cm from the dorsal midline (GR) in 1482 Lori-Bakhtiari lambs at the age of six months 
using an animal model of scanner device 480, also with needle No. 22 in the desired area was determined. Of these about 
247 lambs were slaughtered at the age of six months. The means for ultrasonic and needle soft tissue depth measured in 
live lambs (UGR and NGR) with soft tissue depth in carcass (CGR) were 8.44, 7.69 and 8.62, respectively. The estimates 
of heritability and standard error for UGR, CGR, subcutaneous fat and total carcass fat traits were 0.23 ± 0.05, 0.29 ± 0.14, 
0.28 ± 0.011 and 0.30 ± 0.10, respectively. Due to the high phenotypic correlation between the UGR and NGR with CGR 
and subcutaneous fat (0.64, 0.68 and 0.65, 0.73, respectively) also the moderate to high genetic correlations between them 
of these (0.55, 0.94 and 0.77, 0.92, respectively) techniques can be used for selection programs. It is possible to replace the 
needle soft tissue depth measureing instad of ultrasound soft tissue depth due to phenotypic and genetic correlations with 
CGR and carcass traits. 
   Keywords: Ultrasonic, Needle, Genetic parameters, Fat, Sheep.

مقد مه
بهب��ود ژنتیكي ب��راي حیوانات با توانایي در اندازه گیري دقیق و آس��ان 
ترکیب بدن در حیوان زنده افزایش مي یابد، با اندازه گیري نقاط مرجع بدن از 
نظر آناتومیكي، به دقت می توان پیش بیني ترکیب بدن را انجام داد. امروزه 
روش ها و تكنیك هاي متعددي برای برآورد ترکیب الش��ه در حیوانات زنده 
اس��تفاده میشود. یكي از وس��ایل مناسب براي ارزیابي روي حیوانات زنده که 
داراي قابلیت حمل و نقل مناس��ب، هزینه نس��بتاً کم، سرعت و دقت برآورد 
و قابل اس��تفاده در گوس��فند مي باشد، اس��تفاده از فناوری اولتراسوند است. 
البته وسایل و روش هاي دیگري نیز براي برآورد ترکیب الشه حیوانات زنده 
اس��تفاده مي ش��ود، در این رابطه مي توان به اس��تفاده از سرسوزن جراحي 
 براي تعیین عمق بافت نرم بر روي دنده دوازدهم گوس��فند اشاره کرد )28(. 
اندازه های اولتراس��وند برای پیش بینی صفات الشه در حیوان زنده استفاده 
ش��ده اس��ت و اطالعات آنها برای برنامه های ارزیاب��ی ژنتیكی برای بهبودی 

صفات رشد و الشه در بسیاری از کشورها نیز استفاده می شود )20(.   
کیان زاد )1383( متوسط عمق بافت نرم تعیین شده به وسیله اولتراسوند 
و سرس��وزن و بافت ن��رم حقیقی را بر روی دنده دوازده��م در نژاد مغانی به 
ترتیب 5/10، 5/40 و 3/50 میلی متر و در گوسفند ماکویی به ترتیب 4/18، 
4/14 و 2/66 میلی متر گزارش کرد. کیان زاد )1377( همبس��تگي نسبتاً باال 
و معني داري بین عمق بافت نرم تعیین ش��ده بوسیله اولتراسوند و سرسوزن 
ب��ا مقادیر مجموع چربي زیرجلدي و چربي بین عضالت در گوس��فندان لري 
بختیاري گزارش کرده و با توجه به ضریب همبس��تگي مثبت و زیاد بین دو 
اندازه تعیین شده بوسیله اولتراسوند و سرسوزن، امكان جایگزیني و استفاده 
از اندازه تعیین ش��ده بوس��یله سرسوزن را پیش��نهاد کرده است. در مطالعه 

دیگري میزان همبس��تگي فنوتیپی بین عمق بافت نرم تعیین ش��ده بوسیله 
سرس��وزن با میزان گوشت لخم، مجموع چربي، چربي زیرجلدي، چربي بین 
عضالت، دنبه و درصد چربي شیمیایي در گوسفندان مغاني به ترتیب 0/08، 
0/29، 0/57، 0/50، 0/20 و 0/21 و در گوسفندان ماکویي به ترتیب 0/21، 

0/43، 0/68، 0/36، 0/12 و 0/56 گزارش شده است )2(. 
Ramsey و هم��كاران )1991( اندازه گی��ري عمق بافت نرم روي دنده 
دوازدهم در فاصله 11 سانتیمتري از خط وسط پشتي بدن  )GR( با اولتراسوند 
و سرسوزن را به عنوان یك ابزار مناسب انتخاب معرفي کردند و متوسط عمق 
بافت نرم حاصل از اولتراس��وند را بر روی دنده دوازدهم 7/3 میلی متر بدست 
آورده اند. همبستگي فنوتیپی این اندازه در دام زنده با اولتراسوند و سرسوزن 
با اندازه آن در الش��ه و درصد چربي الش��ه به ترتیب 0/87، 0/80 و 0/80 و 
 GR 0/67 بدس��ت آوردهاند. در مطالعه دیگری عم��ق بافت چربي در محل
و س��طح مقطع عضله راس��ته را بهترین پیش بیني کنن��ده براي کل چربي 
زیرجلدي و کل بافت نرم عنوان کردند. با توجه به همبستگي ژنتیكي باال بین 
عمق بافت چربي در محل GR با چربي زیرجلدي الشه)0/87(، انتخاب براي 
کاهش GR منجر به کاهش چربي در کل الش��ه م��ي گردد )15(. میانگین 
وزنی وراثت پذیری عمق بافت چربی در حیوان زنده و الش��ه به ترتیب 0/26 

و 0/32 گزارش شده است )24(.  
Nsoso و هم��كاران )2004( در برآورد پارامتره��ای ژنتیكی، فنوتیپی 
 Border و پاس��خ در اج��زاء صفات ش��اخص ب��رای نژادهای انتخاب ش��ده
Leicester، Coop worth، Dorset Down و Corridale برای رشد 
بافت گوشت لخم نشان دادند پاسخ ها برای میزان گوشت و چربی بین نژادها 
متغیر بوده، که تنوع در پارامترهای ژنتیكی و فنوتیپی منجر به تنوع در پیش 
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بینی پاس��خ برای میزان گوش��ت و چربی در بین نژادها شده، در نتیجه این 
محققین پیشنهاد کرده اند که به منظور طراحی مطلوب تر برنامه های اصالح 
نژاد، پارامترها برای هر نژاد خاص بایس��تی به طور مس��تقل تعیین گردد. لذا 
ه��دف از این پژوهش برآورد پارامترهای فنوتیپ��ی و ژنتیكی عمق بافت نرم 
حاصل از اولتراسوند و سر سوزن در دام زنده و بررسی ارتباط آن با اندازه آن 

در الشه و چربی های الشه در بره های لري بختیاري بود.

مواد و روش ها
ای��ن پژوهش ب��ه منظور بررس��ي اطالعات مرب��وط به عم��ق بافت نرم 
اندازه گیری ش��ده با استفاده از دستگاه اولتراس��وند و سرسوزن 1482 رأس 
بره که در مدت پنج سال از 1383 لغایت 1388 و همچنین اطالعات برخی 
از صفات 247 الش��ه بره هاي لري بختیاري که در ایس��تگاه توسعه، پرورش و 
اصالح نژاد گوسفند لري بختیاري اس��تان چهارمحال و بختیاري جمع آوري 
شد، مورد استفاده قرار گرفت. مدیریت گله به روش سیستم نیمه متحرك و 
روستایي بود )1(. بره ها در سن شش ماهگی و در زمان کشتار توزین شدند. 
عمق بافت نرم در نقطه 12 س��انتي متري از خط وسط پشتي بدن روي دنده 
دوازده در س��ن ش��ش ماهگي با استفاده از دستگاه اسكنر حیواني مدل 480 
)ساخت شرکت Pie-Medical مجهز به پروب 5 مگا هرتز و سیستم تثبیت 
نمودن تصویر و اندازه گیر داخلي( همچنین با فروبردن سرس��وزن شماره 22 
پس از مقید نمودن در جایگاه و بر طرف نمودن پشم ناحیه مورد نظر تعیین 
گردید. متوسط سن کشتار بره ها 32 ± 193 روز بود. پس از کشتار و پوست 
کني، تمام اعضاء بطني و صدري برداشت شد. الشه های گرم بالفاصله بعد از 
پوست کني و برداشت قسمت  هاي اضافي وزن شده و در درجه حرارت 3±2 
درجه س��انتي گراد و به مدت حدود 18 ساعت نگهداري می شدند. الشه های 
س��رد پس از توزین به روش برش ایراني تجزیه فیزیكی شدند )8(. کل عمق 
بافت نرم الش��ه های سرد در نقطه 11 سانتي متري از خط وسط پشتي الشه 
روي دن��ده دوازدهم با اس��تفاده از کولیس اندازه  گیري ش��د. برای تعیین اثر 
عوامل ثابت بر متغیرها، داده ها با اس��تفاده از رویه GLM برنامة نرم افزاری 

SAS )2002( و مدل آماري زیر تجزیه شدند. 

yijklm =  + Ai + Bj + Sk + Tl + bXijk + eijklm

که yijklm، مشاهده m امین حیوان مربوط به l امین نوع پرورش، k امین 
جنس و j امین سن میش داراي i امین نوع تولد براي هر صفت؛ ، میانگین 
جامع��ه؛ Ai ، اثر i امین نوع تولد )2 و i=1(؛ Bj، اثر j امین س��ن میش )7 و 
j=2 ،3 ،4 ،5 ،6(؛ Sk، اث��ر k امی��ن جنس )ماده و نر =k(؛ Tl، اثرl  امین نوع 
پرورش پس از شیرگیری )تغذیه گروهی، انفرادی(؛ b، ضریب تابعیت سن یا 
وزن در زمان رکوردگیری، Xijk، س��ن یا وزن در زمان رکوردگیری هر یك از 

بره ها و eijklm، اثر تصادفي باقیمانده هستند. 
از اطالعات صف��ات به منظور برآورد مؤلفه های )ک��و( واریانس ژنتیكي، 
فنوتیپی و محیطی و تخمین پارامترهای ژنتیكي از روش حداکثر درستنمایي 
محدود ش��ده )21( و به صورت تجزیه چن��د صفتي تحت مدل حیواني ذیل 

استفاده گردید.

yi = Xibi + Ziai + ei

که yi، بردار مش��اهدات براي i امین صفت )5 و000وi=1(؛ bi بردار اثر 
عوامل ثابت براي i امین صفت ش��امل س��ال،  نوع تولد بره، سن مادر، جنس 
بره )براي صفات الشه اثر جنس بره حذف شد(، نوع پرورش پس از شیرگیری 
)تغذیه گروه��ی، انفرادی( و ضریب تابعیت س��ن در زمان رکوردگیری براي 
صفات؛ ai بردار اثرات تصادفي ژنتیكي افزایش��ي مستقیم براي i امین صفت؛ 
ei ب��ردار اثرات تصادفي باقیمانده براي i امین صفت و Xi و Zi ماتریس هاي 
ط��رح که رکوردهايi  امی��ن صفت را به ترتیب به اثر عوام��ل ثابت و اثرات 

تصادفی ژنتیكي افزایشی مرتبط مي نمایند.

نتايج و بحث
خصوصيات فنوتيپی صفات

میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات صفات عمق بافت نرم حاصل از 
اولتراس��وند و سرسوزن در دام زنده و عمق بافت نرم حقیقی الشه در جدول 
1 نش��ان شده  اس��ت. میانگین عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند، سرسوزن 
در دام زن��ده و عمق بافت نرم حقیقی الش��ه به ترت��ب 8/44، 7/69 و 8/62 
میلی مت��ر بود. دقت اندازه گیری عمق بافت نرم روی دنده دوازدهم در فاصله 
11 س��انتیمتري از خط وسط پش��تي بدن به همان اندازه پیش بینی چربی 
الش��ه در روی عضله راسته بیان شده است )16(. کیان زاد )1377( متوسط 
عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند و سرسوزن و عمق بافت نرم حقیقی الشه 
را در گروه های سنی و جنس��ی متفاوت گوسفندان لری بختیاری )98 رأس( 
به ترتیب 5 ± 6/9، 4/8 ± 6/5 و 4/8 ± 5/3 میلی متر گزارش کرده اس��ت. 
کیان زاد )1383( متوس��ط عمق بافت نرم تعیین ش��ده به وسیله اولتراسوند 
و سرس��وزن و بافت ن��رم حقیقی را بر روی دنده دوازده��م در نژاد مغانی به 
ترتیب 5/10، 5/40 و 3/50 میلی متر و در گوسفند ماکویی به ترتیب 4/18، 
4/14 و 2/66 میلی متر گزارش کرد. در مطالعه دیگری عمق بافت نرم حاصل 
از اولتراس��وند و سرس��وزن در بره های مغانی به ترتیب 12 و 11/7 میلی متر 
گزارش ش��ده اس��ت )18(. مقادیر متفاوت در نژادهای داخلی ناشی از تفاوت 
در تعداد، گروه های سنی و جنسی، نژاد و وزن بدن در زمان کشتار می باشد. 
Ramsey و همكاران )1991( متوس��ط عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند 
و سرسوزن و عمق بافت نرم حقیقی الشه بر روی دنده دوازدهم در بره های 
با متوس��ط س��ن 170/5 روز و وزن بدن 31/7 کیلوگرم را به ترتیب 3/2 ± 
7/3، 4/0 ± 7/8 و 3/5 ± 7/7 میلیمت��ر و ب��ا دامنه  ای از 2 تا 17، 2 تا 19 و 
1 ت��ا 18 میلی متر عنوان نموده اند. Stanford و همكاران )1995( میانگین 
 عمق بافت نرم روی دنده دوازدهم در بره های نژادهای گوش��تی و پش��می را

 Fogarty .3/98 ± 12/41 و دامنه آن را از 2 تا 25 میلی متر بدست آورده اند
و همكاران )2003( عمق بافت نرم روی دنده دوازدهم الش��ه از 7/1 تا 10/1 
میلی متر در س��ه اس��ترین عمده مرینوس و ضریب تغییرات آن را 47 درصد 
 گ��زارش کرده اند. Fogarty و همكاران )2005( نش��ان دادن��د که نژاد اثر 
معنی داری بر عمق بافت نرم روی دنده دوازده داش��ته است و میانگین عمق 
بافت نرم روی دنده دوازدهم الش��ه بره های آمیخته که برای وزن الش��ه 22 
کیلوگ��رم )دامنه وزن زن��ده از 32/8 تا 39/0 کیلوگرم( تصحیح ش��ده اند، از 
11/1 ت��ا 17/2 میلی متر گزارش کردند. باال ب��ودن دامنه صفات عمق بافت 
نرم حاصل از اولتراسوند و سرسوزن در دام زنده و بافت نرم حقیقی در الشه 
منجر به افزایش ضریب تغییرات این صفات ش��ده است. Safari و همكاران 
)2005( ضریب تغیی��رات عمق بافت نرم روی دنده دوازدهم را 40/1 درصد 
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گزارش کرده اند. همچنین عنوان ش��ده اس��ت که عم��ق بافت نرم روی دنده 
دوازدهم در فاصله 11 سانتیمتري از خط وسط پشتي الشه 40 تا 76 درصد 
از تنوع در میزان چربی الش��ه و 44 تا 72 درصد از تنوع در میزان گوش��ت 
الش��ه را توضیح می دهد )14، 17(. تفاوت موجود در خصوص میانگین ها و 
دامنه تغییرات ممكن اس��ت عالوه بر اثرات ناشی از تفاوت مدل دستگاههای 
اولتراسوند و اپراتورهای مختلف به این دلیل باشد که گوسفندان ایرانی چربی 
را در داخل س��لول ها، بین عضالت، زیر جلد، داخل حفره بطنی و به صورت 
دنبه ذخیره می نمایند. این در حالی اس��ت که گوسفندان خارجی فاقد دنبه 
بوده و احتماالً تفاوت موجود می تواند به چربی زیرجلدی نسبت داده شود که 
به نظر می رسد در گوسفندان خارجی بیشتر از گوسفندان ایرانی است )4(. 

اثر عوامل محیطی بر عمق بافت نرم روی دنده دوازده
اث��ر عوام��ل محیطی بر صفات عمق بافت نرم تعیین ش��ده با اس��تفاده از 
اولتراس��وند و سرس��وزن در دام زنده و عمق بافت نرم حقیقی الش��ه در سن و 
وزن ثابت بره هاي لري بختیاري در جداول 2 و 3 ارائه ش��ده اس��ت. همانطوری 
 )P >0/001(که در جدول مالحظه می ش��ود نوع تولد تاثیر بس��یار معنیداری
بر صفات عمق بافت نرم حاصل از اولتراس��وند و سرس��وزن در دام زنده و عمق 
بافت نرم حقیقی الش��ه در س��ن ثابت داشت، به طوری که در بره های تك قلو 
نس��بت به بره های دو قلو بدنیا آمده عمق بافت نرم روی دنده دوازدهم بیش��تر 
ب��ود. اثر معنی دار نوع تولد بر عمق بافت نرم توس��ط برخی از محققان گزارش 

شده است )11، 12، 19(. 
اث��ر جنس بر صفات عمق بافت نرم در بره های زنده در س��ن و وزن ثابت 
کام��اَل معنی دار )P >0/001( بود و بره های نر نس��بت ب��ه بره های ماده عمق 
بافت نرم حاصل از اولتراس��وند و سرسوزن بیشتری داشتند. وزن باالتر بره های 
نر در مقایسه با بره های ماده منجر به عمق بافت نرم باالتر شده است. در رابطه 
ب��ا اث��ر جنس بر عمق بافت نرم نتایج متفاوتی گزارش ش��ده اس��ت. کیان زاد 
)1377( بین بره ه��ای نر و ماده لری بختیاری برای عمق بافت نرم اندازه گیری 
ش��ده بوسیله اولتراس��وند و سرس��وزن و عمق بافت نرم حقیقی تفاوت معنی 
داری مش��اهده نكرد، علیرغم اینكه بره های نر عمق بافت نرم بیش��تری نسبت 
ب��ه بره های ماده داش��تند. هاپكینز و همكاران )1996( اث��ر جنس را بر عمق 

بافت نرم حاصل از اولتراسوند در بره ها بسیار معنی دار گزارش کرده اند.  
Kuame و Vangen )2007( ب��ا تصحیح عمق بافت چربی برای س��ن، بین 
بره های نر و ماده تفاوتی مش��اهده نكرده ان��د ولی زمانی که برای وزن تصحیح 
انجام گرفته جنس اثر بس��یار معنی داری بر عمق بافت چربی داش��ته اس��ت. 
 در مطالع��ه ای بره های م��اده دو نژاد مغانی و ماکویی عم��ق بافت نرم باالتری 

)P> 0/01( نسبت به بره های نر نشان دادند )4(. 
س��ن مادر تاثیر معنی داری بر صفات عمق بافت نرم حاصل از اولتراس��وند 
در دام زنده و عمق بافت نرم حقیقی الش��ه در س��ن ثابت داشت. بره های بدنیا 
آمده از میش های دو ساله کمترین عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند و عمق 
بافت نرم حقیقی را داش��تند. عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند و عمق بافت 
نرم حقیقی در بره های حاصل از میش های شش ساله بیشتر از بره های حاصل 
از س��ایر گروه های سنی بود. ولی اثر سن مادر بر صفات عمق بافت نرم حاصل 
از اولتراسوند و سر سوزن و عمق بافت نرم حقیقی الشه در وزن ثابت معنی دار 
نبود. در مطالعه ای اثر س��ن مادر بر عمق بافت چربی حاصل از اولتراس��وند با 
تصحیح برای وزن غیر معنی دار و با تصحیح برای س��ن معنی دار گزارش ش��ده 

است )19(. 
اثر نوع پرورش پس از شیرگیری بر صفت عمق بافت نرم اندازه گیری شده 
با اس��تفاده از اولتراس��وند و سرس��وزن و عمق بافت نرم حقیقی الشه در سن 
و وزن ثاب��ت بس��یار معنی دار )P>0/001( بود. بره هایی که ش��رایط نگهداری 
و تغذیه ای بهتری در زمان رش��د پس از ش��یرگیری داش��تند، عمق بافت نرم 
بیش��تری در نتیجه وزن باالتر را دارا بودند. نتایج نشان می دهد که اثرات ثابت 
ک��ه ش��امل اثرات غیر ژنتیكی و محیطی می باش��ند روی عم��ق بافت نرم در 
حیوان زنده و الش��ه که به عنوان معیاری از ترکیب الشه است، مؤثر می باشند 

و تصحیح صفات برای این عوامل ضروری به نظر می رسد.

پارامترهای ژنتيكی عمق بافت نرم روی دنده دوازهم
وراث��ت پذیری، همبس��تگی  های فنوتیپی و ژنتیكی بی��ن آنها در بره های 
لری بختیاری در جدول 4 ارائه ش��ده اس��ت. صفات عمق بافت نرم اندازه گیری 
ش��ده با اس��تفاده از اولتراس��وند در دام زنده، عمق بافت نرم حقیقی در الشه، 

ضريب تغييرات )درصد(انحراف معيارميانگينتعدادعالمت اختصاریصفت

BW6M492940/118/0713/45وزن بدن در شش ماهگی

UGR14788/441/9018/07عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند )میلی متر(

NGR14787/692/3825/02عمق بافت نرم حاصل از سرسوزن )میلی متر( 

CGR2478/623/2938/09بافت نرم حقیقی در الشه )میلی متر(

جدول 1- تعداد، ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات صفات وزن بدن و عمق بافت نرم بره هاي لري بختياري
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تعداداثر
عمق بافت نرم در سن ثابت

حقيقی در الشه )ميلی متر(سرسوزن )ميلی متر(اولتراسوند )ميلی متر(

*********سال

833359/59 ± 0/12 a9/17 ± 0/15 a10/49 ± 0/54 a

843258/81± 0/12 c8/48 ± 0/15 b9/16 ± 0/55 b

851598/51 ± 0/14 d8/35 ± 0/18 bc7/44 ± 0/81 c

863369/26 ± 0/80 b8/96 ± 0/12 a8/72± 0/41 bc

873238/80 ± 0/09 cd7/96 ± 0/11 c7/49 ± 0/56 bc

********نوع تولد

a8/98 ± 0/09 a9/43 ± 0/27 a 0/07 ± 10079/35تك قلو

b8/19 ± 0/11 b8/05 ± 0/36 b 0/09 ± 4718/64دو قلو

-******جنس

-a8/25 ± 0/13 a 0/10 ± 7258/69ماده

-b8/92 ± 0/08 b 0/07 ± 7359/31نر

*ns**سن مادر

23338/76 ± 0/10 b8/76 ± 0/10 b7/69 ± 0/41 c

33369/11 ± 0/10 a9/11 ± 0/10 a9/13 ± 0/46 ab

42899/04 ± 0/10 a9/04 ± 0/10 a8/73 ± 0/44 abc

52449/05 ± 0/11 a9/05 ± 0/11 a8/31 ± 0/50 bc

61779/20 ± 0/13 a9/20 ± 0/13 a9/81± 0/51 a

7998/83 ± 0/16 ab8/83 ± 0/16 ab8/78 ± 0/55 abc

*********نوع پرورش

a6/98 ± 0/07 a6/67 ± 0/34 a 0/05 ± 12227/84گروهی

b10/19 ± 0/01 b10/81 ± 0/58 b 0/14 ± 25610/15انفرادی

R20/360/350/33

ns، * ، *** به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح احتمال كوچكتر از 0/05 و 0/001

ميانگين هاي مربوط به سطوح هر اثر كه با حروف يكسان مشخص شده اند، از نظر آماري در سطح احتمال كوچكتر از 0/05 معني دار نيستند.

جدول 2-  اثر عوامل محيطی بر صفات عمق بافت نرم در سن ثابت بره هاي لري بختياري 
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تعداداثر
عمق بافت نرم در سن ثابت

حقيقی در الشه )ميلی متر(سرسوزن )ميلی متر(اولتراسوند )ميلی متر(

*********سال

833359/22 ± 0/10 a8/73± 0/13 a9/97 ± 0/47 a

843258/54 ± 0/10 b8/17 ± 0/13 b8/76 ± 0/47 b

851598/14 ± 0/10 c7/92 ± 0/16 b7/57 ± 0/69 ab

863369/08± 0/08 a8/75 ± 0/10 a9/03± 0/35 b

873238/72 ± 0/07 b7/88± 0/09 b8/16 ± 0/48 b

nsnsnsنوع تولد

a8/30 ± 0/09 a8/64 ± 0/24 a 0/07 ± 10078/75تك قلو

a8/28 ± 0/10 a8/76 ± 0/32 a 0/07 ± 4718/73دو قلو

-******جنس

-a8/86 ± 0/11 a 0/08 ± 7259/24ماده

-b7/73 ± 0/09 b 0/07 ± 8/24 735نر

nsnsnsسن مادر

23338/75 ± 0/8 a8/28 ± 0/11 a8/34 ± 0/36 a

33368/83 ± 0/8 a8/29 ± 0/11 a9/16 ± 0/39 a

42898/75 ± 0/09 a8/26 ± 0/12 a8/76 ± 0/38 a

52448/74 ± 0/09 a8/32 ± 0/12 a8/33 ± 0/43 a

61778/76± 0/11 a8/24 ± 0/14 a9/36± 0/44 a

7998/62 ± 0/14 a8/36 ± 0/18 a8/25 ± 0/47 a

********نوع پرورش

a7/32 ± 0/06 a7/59 ± 0/30 a 0/04 ± 12228/15گروهی

b9/26 ± 0/15 b9/81 ± 0/50 b 0/12 ± 2569/33انفرادی

R20/570/520/51

ns، * ، *** به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح احتمال كوچكتر از 0/05 و 0/001

ميانگين هاي مربوط به سطوح هر اثر كه با حروف يكسان مشخص شده اند، از نظر آماري در سطح احتمال كوچكتر از 0/05 معني دار نيستند.

جدول 3-  اثر عوامل محيطی بر صفات عمق بافت نرم در وزن ثابت بره هاي لري بختياري 
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چربی زیرجلدی و کل چربی الش��ه وراثت پذیری متوس��طی )0/23 تا 0/30( 
در سن ثابت داشتند. 

وراثت پذی��ری صف��ات عمق بافت ن��رم اندازه گیری ش��ده با اس��تفاده از 
اولتراسوند در دام زنده، عمق بافت نرم حقیقی در الشه، چربی زیرجلدی و کل 
چربی الش��ه در وزن ثابت به ترتی��ب 0/06 ± 0/26، 0/16 ± 0/35، 0/14 ± 
 Safari 0/34 و 0/17 ± 0/32 بود. که در محدوده مقادیر گزارش شده توسط
و همكاران )2005( است، که میانگین وزنی وراثت پذیری عمق بافت چربی در 
حیوان زنده و الش��ه را به ترتیب 0/26 و 0/32 گزارش کرده اند. وراثت پذیری 
عمق بافت نرم اندازه  گیری شده با استفاده از سرسوزن در مقایسه با عمق بافت 
نرم اندازه گیری ش��ده با استفاده از اولتراسوند در سن ثابت کمتر )0/19( ولی 

در وزن ثابت مشابه )0/06 ± 0/26( بود. 
مقادیر وراثت پذیری برآورد ش��ده در وزن ثابت نس��بت به مقادیر وراثت 
پذیری برآورد ش��ده در سن ثابت باالتر می باش��د. Fogarty )1995( وراثت 
پذیري عم��ق بافت نرم روی دنده دوازدهم در فاصله 11 س��انتیمتري از خط 
وس��ط پش��تي بدن در دام زنده و الش��ه را به ترتیب از 0/10 تا 0/25 و 0/19 
تا 0/28 گزارش کرده اس��ت. در مطالعه دیگری توس��ط Fogarty و همكاران 
)2003( وراث��ت پذیری عمق بافت نرم روی دنده دوازدهم در الش��ه 0/09 ± 
0/33 ارائه شده است. Kenney و همكاران )1995( وراثت پذیری عمق بافت 
نرم روی دنده دوازدهم در الش��ه گرم و سرد بره های آمیخته نژادهای مختلف 
را ب��ه ترتیب 0/20 و 0/28 گ��زارش کرده اند. Gilmour و همكاران )1994( 
وراثت پذیري عمق بافت چربي روی دنده دوازدهم و روي عضله راسته در دام 
زنده اندازه گیري شده با استفاده از فناوري اولتراسوند و تصحیح شده براي وزن 
زنده بدن را 0/05±0/10 بدس��ت آورده ان��د. Ap Dewi و همكاران )2002( 
برآورد وراثت پذیری های متوس��ط ب��رای صفات وزن بدن و صفات اندازه گیری 
ش��ده با اولتراس��وند را دلیلی بر وجود پتانس��یل برای انتخ��اب این صفات در 

گوسفند نژاد ولش مونتان  گزارش کرده اند.
همبس��تگی ژنتیكی و فنوتیپی بین عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند با 
عمق بافت نرم حاصل از سرسوزن، چربی زیر جلدی و کل چربی الشه باال، ولی 
همبستگی ژنتیكی آن با عمق بافت نرم حقیقی الشه نسبتاً متوسط بود. عمق 
بافت نرم اندازه گیری ش��ده با اس��تفاده از سرس��وزن با عمق بافت نرم حقیقی 
الش��ه، چربی زیرجلدی و کل چربی الشه همبستگی ژنتیكی باالیی )به ترتیب 

0/77، 0/92 و 0/75( داشتند. 
همبس��تگی ژنتیكی عمق بافت نرم حقیقی الشه با چربی زیرجلدی و کل 
چربی الش��ه باال )به ترتیب 0/76 و 0/61( و همبس��تگی فنوتیپی بین آنها نیز 
باال ) به ترتیب 0/74 و 0/77( بود. لذا انتخاب برای کاهش عمق بافت نرم روی 
دنده دوازدهم منجر به کاهش میزان چربی الشه خواهد شد. کیان زاد )1377( 
در گوس��فندان لري بختیاري عمق بافت نرم تعیین ش��ده بوسیله اولتراسوند و 
سرس��وزن با مقادیر مجموع چربي زیرجلدي و چربي بین عضالت همبس��تگي 
فنوتیپی نسبتاً باال و معني دار و همبستگي فنوتیپی مثبت و باال بین دو اندازه 
تعیین ش��ده بوس��یله اولتراس��وند و سرسوزن گزارش کرده اس��ت. در مطالعه 
دیگري میزان همبس��تگي فنوتیپی بین عمق بافت نرم تعیین ش��ده بوس��یله 
سرس��وزن با میزان مجموع چربي، چرب��ي زیرجلدي، چربي بین عضالت، دنبه 
و درصد چربي شیمیایي در گوس��فندان مغاني به ترتیب 0/29، 0/57، 0/50، 
0/20 و 0/21 و در گوس��فندان ماکویي به ترتی��ب 0/43، 0/68، 0/36، 0/12 
و 0/56 گزارش ش��ده است )2(. همبستگي فنوتیپی عمق بافت نرم روي دنده 

دوازدهم حاصل از اولتراس��وند و سرس��وزن در دام زنده با اندازه آن در الشه و 
درصد چربي الش��ه به ترتیب 0/87، 0/80 و 0/80 و 0/67 گزارش ش��ده است 
)23(، ک��ه با مقادیر همبس��تگی های فنوتیپی حاصل از ای��ن تحقیق مطابقت 
دارد. همبستگی های ژنتیكی از پایین )0/2 تا 0/2-( تا متوسط )0/4 تا 0/6( و 
فنوتیپی از متوسط تا باال )0/6>( برای صفات وزن زنده، عمق چربی و گوشت 

با اندازه های حاصل از اولتراسوند گزارش شده است )6، 7 ، 29(. 
در مطالعه ای همبستگي فنوتیپي و ژنتیكي عمق بافت چربي در فاصله 11 
سانتیمتري از خط وسط پشتي بدن روي دنده دوازدهم و روي عضله راسته در 
دام زنده اندازه گیري شده با استفاده از فناوري اولتراسوند و تصحیح شده براي 
وزن زن��ده بدن را به ترتی��ب 0/02 ± 0/43 و 0/19 ± 0/76 گزارش کرده اند 
)12(، که با میزان همبستگی فنوتیپی عمق بافت نرم حقیقی الشه روي دنده 
دوازدهم با چربی زیر جلدی الشه در تحقیق حاضر مطابقت دارد. Kenney و 
همكاران )1995( همبستگي ژنتیكي و فنوتیپی بین عمق بافت نرم روي دنده 
دوازدهم در فاصله 11 سانتیمتري از خط وسط پشتي بدن با چربي زیرجلدي 
الشه را به ترتیب 0/87 و 0/79 ارائه نموده  اند. که با میزان همبستگي ژنتیكي 

و فنوتیپی حاصل از این تحقیق )به ترتیب 0/94 و 0/68( مطابقت دارد. 
همبس��تگی ژنتیكی بین عمق بافت نرم حاصل از اولتراس��وند و سرسوزن 
ب��ا وزن زن��ده بدن به ترتیب 0/55 و 0/34 و همبس��تگی فنوتیپی بین آنها به 
ترتی��ب 0/58 و 0/51 ب��ود، یعنی ب��ا افزایش وزن زنده عم��ق بافت نرم روی 
دنده دوازدهم نیز افزایش می یابد. Fogarty و همكاران )2003( همبس��تگی 
ژنتیك��ی و فنوتیپی بی��ن عمق بافت ن��رم روي دنده دوازده��م در فاصله 11 
سانتي متري از خط وسط پشتي الشه با وزن زنده بدن در گوسفندان مرینوس 
را ب��ه ترتی��ب 0/11± 0/12- و 0/04±0/10-  گ��زارش کرده اند که بس��یار 
متفاوت از نتایج حاصل از تحقیق حاضر است. Wldron و همكاران )1992( 
همبستگی ژنتیكی و فنوتیپی بین عمق بافت نرم روي دنده دوازدهم در فاصله 
11 سانتي متري از خط وسط پشتي الشه با وزن الشه را در گوسفندان رامنی 
به ترتیب 0/61 و 0/67 بدست آوردند. با توجه به باال بودن همبستگی فنوتیپی 
بین عمق بافت نرم حاصل از اولتراس��وند و سر سوزن با عمق بافت نرم حقیقی 
و چربی زیرجلدی، همچنین همبستگی های ژنتیكی متوسط بین آنها می توان 
از این تكنیك ها در دام زنده برای برنامه های انتخاب اس��تفاده کرد و با انتخاب 
برای کاهش عمق بافت نرم روی دنده دوازدهم می توان چربی الش��ه را کاهش 
داد. امكان جایگزینی تعیین عمق بافت نرم با اس��تفاده از س��ر س��وزن نسبت 
به اولتراس��وند با توجه به همبس��تگی های فنوتیپی و ژنتیكی آن با عمق بافت 

حقیقی و صفات الشه نیز وجود دارد.
نتایج نشان می  دهد که اثرات ثابت که شامل اثرات غیر ژنتیكی و محیطی 
می باش��ند روی عمق بافت نرم در حیوان زنده و الش��ه که به عنوان معیاری از 
ترکیب الش��ه است، مؤثر می باش��ند و تصحیح صفات برای این عوامل ضروری 

به نظر می رسد. 
برآورد وراثت پذیری های متوس��ط برای صفات عم��ق بافت نرم حاصل از 
اولتراس��وند در دام زنده، عمق بافت نرم حقیقی در الش��ه، چربی زیرجلدی و 
کل چربی الشه دلیلی بر وجود پتانسیل برای انتخاب این صفات است. با توجه 
ب��ه باال بودن همبس��تگی فنوتیپی بین عمق بافت نرم حاصل از اولتراس��وند و 
سرسوزن با عمق بافت نرم حقیقی و چربی زیرجلدی، همچنین همبستگی های 
ژنتیكی متوس��ط بین آنها ب��ا انتخاب برای کاهش عمق باف��ت نرم روی دنده 

دوازدهم می توان چربی الشه را کاهش داد. 
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شماره 97، نشريه علوم د امی، زمستان 1391

صفتوزن بدن در شش ماهگیاولتراسوندسرسوزنحقيقی در الشهچربی زيرجلدیكل چربی الشه

وزن بدن در شش ماهگی0/03 ± 0/100/29 ± 0/140/55 ± 0/230/34 ± 0/190/13 ± 0/150/26 ± 0/70

اولتراسوند0/02 ± 0/050/58 ± 0/040/23 ± 0/220/95 ± 0/130/55 ± 0/180/94 ± 0/67

سرسوزن0/02 0/010/51± ± 0/050/80 ± 0/190/19 ± 0/120/77 ± 0/150/92 ± 0/75

حقیقی در الشه0/05 ± 0/040/47 ± 0/040/64 ± 0/140/65 ± 0/170/29 ± 0/220/76 ± 0/61

چربی زیرجلدی0/04 ± 0/030/60 ± 0/030/68 ± 0/040/73 ± 0/110/74 0/130/28± 0/78±

کل چربی الشه0/02 ± 0/030/78 ± 0/030/63 ± 0/030/64 ± 0/020/77 ± 0/100/82 ± 0/30

وراثت پذيری، همبستگی فنوتيپی و ژنتيكی به ترتيب روی، پائين و باالی قطر

جدول 4- پارامترهای ژنتيكی عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند و سرسوزن با برخی از صفات الشه در بره های لری بختياری 
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