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استفاده از برخی ابعاد بدن برای برآورد وزن زنده در گوسفند فراهانی با در نظر گرفتن اثر عوامل محیطی
جعفر فخرایی1، حمید رحیمی2، حسین منصوری یاراحمدی1

• چکیده

وزن، اندازه دور سینه، ارتفاع جدوگاه و طول بدن در 3000 راس از گوسفندان نر و ماده فراهانی که در یکی 

از  گروه های سنی یک تا 5 ساله و در سی گله مورد بررسی قرار داشتند، اندازه گیری شد. اثر سن، جنس و گله 

بر روی وزن بدن معنی دار بود و اطالعات برای این اثرات تصحیح شدند. در بررسی معادالت رگرسیونی همه 

معادالت برازش شده معنی دار بودند و برای انتخاب بهترین مدل از مقایسه ضرایب تعیین و میانگین مربعات 

خطای مدل ها استفاده شد. مدل شامل اندازه دور سینه، طول بدن و ارتفاع جدوگاه با ضریب تعیین معادل 0/99 

و میانگین مربعات خطا  برابر با 0/78 به عنوان بهترین مدل گویای اثرات ابعاد بدنی بر وزن انتخاب شد. بیشترین 

همبستگی فنوتیپی بین ارتفاع جدوگاه و طول بدن و نیز بین وزن و اندازه دور سینه به ترتیب 0/99  و 0/98 و 

کمترین  آن بین طول بدن واندازه دور سینه )0/93( محاسبه می گردد

واژه های کلیدی: گوسفند فراهانی، وزن بدن، ابعاد بدن، عوامل محیطی.

 

1- عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك
2- کارشناس ارشد و مشاور علوم دامی
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• مقدمه
در ایران بررسی عملکرد گوسفندان از طریق اندازه گیری وزن بدن یکی از عملی ترین روشها است، اما عوامل 
بازدارنده زیادی برای اجرای بهینه انتخاب وجود دارد و به نظر می رسد نظارت محدودی بر روی برنامه های 
اصالح نژادی به دلیل عدم وجود معیارهای مناسب اعمال می شوند. این عوامل نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از 
کشور های دیگر هم)10( که در آنها شرایط محیطی و مدیریتی اجازه اندازه گیری آسان وزن را در گوسفندان نمی 
دهد، باعث ایجاد مشکالتی می شود. از این نظر برآورد وزن از طریق اندازه گیری دیگر خصوصیات مورفولوژیکی 
که اندازه گیری آنها آسان تر بوده و در دیگر گونه ها نیز مورد استفاده قرار گرفته است، می تواند مناسب باشد)10(.
به کار بردن ابعاد بدن برای برآورد وزن زنده حیوانات به خصوص هنگامی که ابزار وزن کشی در دسترس نباشد 
روشی قابل استفاده است. این روش در بیشتر حیوانات مزرعه ای همچون گاو، گوسفند، خوك و طیور استفاده می 
شود )9(. ضرایب تعیین گزارش شده توسط بسیاری از محققین)19، 7، 15، 8، 11، 21، 14، 3 و 5( برای برآورد 
وزن بدن از روی اندازه دور سینه همیشه معادل یا بیش از 0/9 بوده است و استفاده از دیگر خصوصیات بدنی 

معموال از اهمیت کمتری برخوردار بوده است.
اندازه های بدن در کنار اندازه گیری وزن نسبت به روش معمول وزن کشی در شناسایی خصوصیات یک فرد 
اندازه گیری های بیومتریک، برای شناسایی خصوصیات  یا یک جامعه از کارایی بیشتری برخوردار است)16(. 
حیوانات از نظر ظاهری، مورد استفاده قرار می گیرد که این خصوصیات ظاهری بسته به اثر نژاد، محیط و تغذیه 
می توانند متغیر باشد. به عالوه اطالعات مفیدی درباره مناسب بودن حیوانات برای انتخاب و در آمد حاصل از 
پیشرفت ژنتیکی را می توان با استفاده از اندازه گیری های مورفولوژیکی از بدن حیوانات به دست آورد. امکانات 
تولید یک نژاد از روی کیفیت های فیزیولوژیکی تعیین می شود و در واقع همین کیفیت ها مثل تولید شیر و کیفیت 
آن، سرعت رشد، کمیت مقدار گوشت و کیفیت آن، دارای بیشترین اهمیت را از جنبه های اقتصادی دارند. رشد 
نیز که یک فرآیند بیولوژیک پیچیده است از طریق توسعه بافت های مختلف بدن ایجاد می شود و در عمل، اندازه 
گیری های ظاهری بدن برای برآورد توسعه اسکلت و یا بافت نرم بدن به کار می آید. همبستگی بین ابعاد مختلف 

بدن و ترکیبات آن معنی دار گزارش شده است)14(.
تخمین رابطه بین اندازه های بدن در گوسفند می تواند امکان برآورد صفاتی را در دسترس قرار دهد که در 
شرایط مزرعه به راحتی و به طور معمول اندازه گیری نمی شوند)12(. ابعاد بدن که ممکن است به عنوان صفت 
های معیار اندازه گیری شوند در انتخاب برای رشد اهمیت زیادی می توانند داشته باشند و اصالح گر را با ایجاد 

توانایی در شناسایی حیوانات زود رس یا دیررس که اندازه های بدنی متفاوت دارند یاری کند. 
هم اکنون اصالح ژنتیکی صفات مطلوب در گوسفند بر اصالح نژاد دامهای بومی هر منطقه متمرکز شده است 
زیرا دام ها در مدت زمان طوالنی با شرایط محیطی و تغذیه ای همان منطقه تطابق پیدا کرده اند و ممکن است در 
محیط بومی خود از نژاد های وارداتی تولید بهتری داشته باشند. این نژاد های بومی می توانند در مراکز تحقیقاتی به 
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عنوان مواد آزمایشی مناسبی مورد استفاده قرار گیرند و ذخیره خوبی از ژنهای منحصر به فرد باشند که در صورت 
نیاز به تغییر روش های اصالحی در سیستم تولید به کار برده شوند )18(

گوسفند فراهانی یکی از نزاد های بومی منطقه فراهان در استان مرکزی می باشد که مطالعات محدودی درباره 
خصوصیات نژادی آن انجام شده است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد بدن و وزن بدن با در نظر 
گرفتن اثر عوامل محیطی و تعیین معادالت رگرسیونی برای برآورد وزن زنده در گوسفند فراهانی است. برازش 
معادالت با استفاده از برآورد اثر عوامل محیطی به روش حداقل مربعات و سپس استفاده از اطالعات تصحیح شده 

در تشکیل معادالت رگرسیونی می باشد.

• مواد و روشها
در این تحقیق اطالعات مورد استفاده شامل 30 گله و هر گله شامل یکصد راس گوسفند و از سه منطقه اراك، 

شازند و فراهان است که به صورت تصادفی در مناطق مورد نظر نمونه برداری گردیده است.
جدول 1نتایج اولیه بررسی داده ها را نشان می دهد. متغیرهای اندازه گیری شده روی سه هزار راس گوسفند 
شامل: وزن زنده، ارتفاع جدوگاه )St(، طول بدن )SL(، اندازه دور سینه )HG( می باشند )اندازه گیری به روش 
ثبت شدند  به عنوان عوامل محیطی  برداری  زمان رکورد  متغیرهایی که در  ماریا سارتی و همکاران )2003(1(. 

عبارتند از:جنس، سن)که به روش تعیین سن از روی دندان ها تخمین زده شد( و شماره گله. 

جدول 1- نتایج اولیه بررسی داده های تحقیق

انحراف معیارمیانگین وزنتعداد داده ها
300047/6310/40وزن زنده)کیلو گرم(

300076/058/22ارتفاع جدوگاه)سانتی متر(
300073/8710/06طول بدن)سانتی متر(

300087/858/11اندازه دور سینه)سانتی متر(
67661/378/76نرجنس

232443/646/83ماده

112246/368/28

2102045/368/93
380548/3410/52سن)سال(

478350/8811/89

527045/268/61

1- Maria Sarti et al.
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 )2-PC( 1اطالعات توسط نرم افزار هاروی )در اولین مرحله برای محاسبه اثر عوامل محیطی)جنس، سن و گله

به روش حداقل مربعات با استفاده از مدل آماری زیر تجزیه شدند.
gijkl= µ+ AGi+Sj+HRk+b1xijkl+b2yijkl+ b3zijkl+eijkl

که در آن:

gijkl: هریک از مشاهدات، µ: میانگین کل گله برای وزن بدن، AGi: اثر ثابت i امین سن گوسفندان، Sj: اثر ثابت 

j امین جنس دام، HRk: اثر ثابت k امین گله)سطح مدیریت(، b1: ضریب تابعیت خطی وزن دام از ارتفاع بدن، 

xijkl: انحراف از میانگین ارتفاع دام b2: ضریب تابعیت خطی وزن دام از طول بدن دام، yijkl: انحراف طول بدن دام 

از میانگین، b3: ضریب تابعیت خطی وزن دام از اندازه دور سینه، zijkl: انحراف اندازه دور سینه دام از میانگین، 

se است.
eijkl: اثر خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس 2

اطالعات برای اثر عوامل محیطی تصحیح شدند و به کمک نرم افزار SAS 8)17(  تجزیه رگرسیون انجام شد 

و انواع مدل های رگرسیونی که در آنها وزن به عنوان متغیر وابسته و ارتفاع بدن، طول بدن و اندازه دور سینه به 

عنوان متغیر های مستقل حضور داشتند، برازش گردیدند. روش stepwise برای لحاظ کردن یا حذف متغیرها 

استفاده شد.

• نتایج و بحث

در جدول شماره2 تجزیه واریانس، میانگین و ضریب تغییرات عوامل موثر بر روی وزن بدن آمده است. اثر 

> α معنی دار محاسبه شد.در  اندازه دور سینه در حد خطای0/01  ارتفاع بدن، طول بدن و  جنس، سن، گله، 

منابع مختلف اثر جنس، گله، منطقه رشد و نوع تولد و شیرگیری درگوسفندان کوتوله آفریقایی و یانکاسا معنی 

دار گزارش شده است )20، 2، 4، 10، 12 و 16( که با تحقیق حاضر همخوانی دارد. بر اساس داده های جدول 

شماره 3 همبستگی فنوتیپی بین صفت وزن با ابعاد بدن همگی در سطح باالیی بودند به طوری که کمترین مقدار 

همبستگی بین وزن با طول بدن به میزان 0/96 و بیشترین آن بین وزن بدن و اندازه دور سینه به میزان 0/98 به 

دست آمد. همچنین بیشترین همبستگی  بین ابعاد بدن میان ارتفاع جدوگاه و طول بدن به میزان 0/99 و کمترین 

همبستگی میان طول بدن و اندازه دور سینه به مقدار 0/93 به دست آمد. همبستگی های باال بین ابعاد بدن با وزن 

نشان دهنده امکان استفاده از این ابعاد در تخمین وزن بدن می باشد.

1 - Harvey
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جدول 2- تجزیه واریانس، میانگین و ضریب تغییرات عوامل محیطی در صفت وزن بدن
تجزیه واریانساثر

ضریب تغییراتمیانگین میانگین مربعاتدرجه آزادیاثرهای اصلی

--**128/45جنس
3/020/35**42/78سن
-**2990/64گله

70/0510/80**18/82ارتفاع بدن

73/8713/62**13926/14طول بدن
87/859/23**1491/45اندازه دور سینه

α < 0/01 معنی دار در حد خطای *

جدول 3- همبستگی فنوتیپی بین وزن و ابعاد بدن

اندازه دور سینهطول بدنارتفاع بدنوزنعنوان

**0/98**0/96**0/96**1/00وزن

**0/96**0/99**1/00-ارتفاع بدن

**0/93**1/00--طول بدن

**1/00---اندازه دور سینه

α < 0/01 معنی دار در سطح خطای **

آفوالیان و همکاران)2006(1 همبستگی بین وزن ابعاد مختلف بدن را متوسط تا باال )0/79-0/87( و بسیار 

معنی دار)P >0/001( گزارش کرده اند. برای برازش معادالت رگرسیونی تصحیح داده ها با توجه به میزان تاثیر 

هر یک از عوامل محیطی انجام شد. تصحیح اطالعات برای اثر عوامل محیطی باعث می شود در برآورد ضرایب 

رگرسیونی تفاوت بین افراد که ناشی از این عوامل می باشد از مدل های رگرسیونی حذف شود.

با استفاده از رگرسیون ساده خطی رابطه بین وزن بدن با قد، طول بدن و اندازه دور سینه بررسی شد)جدول 

4( که در این حالت بیشترین مقدار تغییرات وزن بدن توسط طول بدن تشریح شد و ضریب تعیین مدل در حالتی 

که تنها اندازه طول بدن در مدل باشد حدود 89 درصد به دست آمد.

برای بررسی روابط خطی چند متغیره، این روابط توسط مدل رگرسیون چند جمله ای بررسی شدند)جدول 4( 

که در بهترین حالت 99 درصد از تغییرات توسط مدل چند متغیره شامل ارتفاع و طول بدن و اندازه دور سینه بیان 

شد. در جدول شماره سه خطای استاندارد و ضرایب تعیین)R2( مدل های مختلف برازش شده آمده است.

1- Afolayan et al.
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به طور کلی با ورود متغیر های جدید به مدل مقدار ضرایب تعیین افزایش یافته و مقادیر خطای استاندارد 

برآوردها کاهش یافته است. 

جدول 4- خطای استاندارد و R2 مدل های مختلف رگرسیونی برازش شده.

R2متغیر  مستقل در مدلمدل

میانگین
مربعات 

خطا

خطای استاندارد 
ضریب ثابت

b0

انحراف استاندارد ضریب متغیر 
مستقل

b1b2b3

1ST1*0/8417/230/710/01
2SL*0/8911/480/460/01
3HG*0/5943/311/310/01
4ST+SL*0/964/720/850/050/04
5ST+HG*0/972/870/360/01/01
6SL+HG*0/990/780/220/000/00
7ST+SL+HG*0/990/780/360/030/020/01

SL ،ST -1  و HG به ترتیب ارتفاع جدوگاه، طول بدن و اندازه دور سینه هستند.

α < 0/05 معنی دار در سطح خطای *

ضرایب  چون  دهد.  می  نشان  مختلف  های  مدل  در  را  رگرسیونی  ضرایب  های  برآورد   5 شماره  جدول 

رگرسیونی محاسبه شده در همه مدل های برازش شده معنی دار بودند)P ≥ 0/01( انتخاب بهترین مدل با توجه 

به ارزش های ضرایب تعیین و کمتر بودن انحراف استاندار ضرایب رگرسیون و همچنین میانگین مربعات خطای 

هر مدل صورت گرفت.

با استفاده از این روش بهترین مدل، مدل شماره 6 و بعد از آن مدل شماره 7 با مقدار R2 معادل 0/99 و میانگین 

مربعات خطای 0/78 بود که بیشترین تغییرات را با حضور سه متغیر طول و ارتفاع بدن و اندازه دور سینه بیان 

می کنند. اما برای اطمینان از صحت انتخاب نیز به روش Stepwise اقدام به مدل سازی با حضور سه متغیر اصلی 

گردید که در این حالت نیز همه متغیر ها در مدل وارد شدند و بر صحیح بودن روش انتخاب اول تاکید شد.

بنابراین بهترین مدل برازش شده برای تخمین وزن بدن از روی ابعاد بدن درگوسفندان فراهانی به صورت زیر 

ارائه می شود.

 )اندازه دور سینه(1/34 - )طول بدن(1/83 + 12/67 = وزن بدن

)اندازه دور سینه(1/1 - )طول بدن(1/92 + )ارتفاع جدوگاه(0/15 - 14/02= وزن بدن
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جدول 5- ضرایب رگرسیونی در مدل های مختلف برازش شده.

متغیر  مستقل در مدلمدل
ضریب ثابت

b0

ضریب متغیر مستقل

b1b2b3

1ST1*-39/871/15

2SL*-23/930/97

3HG*38/600/98

4ST+SL*28/19-3/253/61

5ST+HG*13/972/68-1/62

6SL+HG*12/671/83-1/34

7ST+SL+HG*14/02-0/151/92-1/10

SL ،ST -1  و HG به ترتیب ارتفاع جدوگاه، طول بدن و اندازه دور سینه هستند.

α < 0/05 معنی دار در سطح خطای *

در این تحقیق طول بدن حدود 90 در صد از تغییرات در وزن بدن را تحت تاثیر قرار می دهد که با دیگر منابع 

که در آنها اندازه دور سینه بیشترین تغییرات وزن بدن را بیان می کرد مطابقت ندارد)2 و 10(. تحقیق حاضر تایید 

کننده تحقیقات دیگر محققین در برآورد همبستگی های باال بین وزن و ابعاد بدن و بین ابعاد بدن می باشد)10، 4، 

2( اما برآورد های تحقیق حاضر در سطح باالی برآورد های ساالکو1)2006( می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق 

به لحاظ اثر جنسیت و سن بر وزن بدن در همخوانی با تحقیق موسی و همکاران2)2006( می باشد.

به طور کلی می توان گفت استفاده از اندازه هایی که به سادگی به دست می آیند و امکان برآورد نسبتا دقیقی از 

وزن بدن را فراهم می آورند می توانند به عنوان مبنایی برای ایجاد فرهنگ رکورد برداری از وزن در سیستم های 

روستایی قرار گیرند تا از این راه زمینه ای برای ایجاد و کاربرد روش های آماری پیچیده تر مهیا شود و این موضوع 

باعث برآورد بهتری از ارزش اقتصادی نژاد هایی می شود که در منطقه پراکنش خود منحصر به فرد هستند و با این 

شکل مدیریت و تصمیم گیری می توان به بهبود عملکرد و در نهایت حفاظت بیشتر از منابع امیدوار بود.

1 - Salako
2 - Musa et. al. 
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