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  چکیده

شیر روزانه به علـت نقـش مهـم پسـتان در اقتصـاد،      هدف از این تحقیق مطالعه صفات مورفولوژي پستان و اهمیت انها در برآورد 

رأس گوسـفند شـامل نـژاد قـزل و      41در این تحقیـق  . سالمت دام، کیفیت شیر و سازگاري با دستگاه شیردوشی در گوسفند است

 Digimizerبا استفاده از نرم افزار آنالیز تصویر. آرخارمرینوس مورد آزمایش قرار گرفتند-مغانی و آرخارمرینوس-هاي قزلدورگ

9,1نرم افزار آمـاري  GLMامکان استخراج و محاسبه داده هاي مورفولوژي از طریق تصاویر دیجیتال فراهم شد و با کمک رویه 

SAS 01/0(گروه ژنتیکی از عوامل موثر بر طول و عمق پستان بود . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند<P .(  مرحله ي شیردهی اثـر

زاویه سرپستانک چپ و راست، زاویه، عمـق و طـول پسـتان داشـت     و  طول: مورفولوژي پستان از جملهمعنی داري روي صفات 

)05/0<P .( در نژاد قزل، طول سر پستانک راست، طول پسـتان و ارتفـاع پسـتان مهمتـرین عوامـل      نتایج این تحقیق نشان داد که

.مورفولوژي موثر بر تولید شیر روزانه بودند

  قزل-مورفولوژي-عمق پستان -زاویه پستان :کلمات کلیدي

  مقدمه 

هاي سود اقتصادي در پرورش گوسفند شیري، تولید شـیر اسـت کـه عامـل اصـلی در ایـن زمینـه         ترین جنبه یکی از اصلی     

به دلیل اهمیت پنیر گوسفندي، توجـه ویـژي   در کشورهاي حوزه مدیترانه، در سالهاي اخیر . و مورفولوژي پستان استسالمت

مقدمـه اي بـراي    وشـی گسترش ماشین هاي شیرد امروزه). 3(گوسفند شده است تولید شیرو  پستان صفات مورفولوژياي به 

در کشور فرانسـه هـر   . ولوژي موثر بر دستگاه هاي شیردهی شده استتوجه به صفات مورفترویج پرورش گوسفندان شیري و 

گیـرد و   رکورد برداري شیر و مورفولوژي پستان طبق گزارشات سازمان ایکار و معموالً در خود مزرعه صـورت مـی  ساله روند 

) 2009(کارتـا و همکـاران   ). 1(گیـرد  صفات مورفولوژي پستان براي گوسفندان شکم اول مورد ارزیابی و اندازه گیري قرار می

ترین رابطـه را بـا قابلیـت     ها و عمق پستان قويقرار گرفتن سرپستانکدر بین صفات مورفولوژي پستان نوع گزارش کردند که 

در . شـوند  هاي نسبتاً کوتاه توسط ماشین شیردوشی بهتر دوشیده می سرپستانککه شیردهی با دستگاه شیردوشی دارند به طوري 

بـاالي کشـور ایـران از     ظرفیته با توجه ب .اي داشت نتیجه در انتخاب نژادهاي شیري باید روي این سري از صفات توجه ویژه

نظر تعداد گوسفند و وجود نژادهاي شیري، توجه به صفات مورفولوژي پستان در سال هاي آتی می تواند زمینـه سـازي بـراي    

  .گرددبهبود صفات شیردهی گوسفند 

  مواد و روش ها

رأس  41در ایـن تحقیـق   . انجـام گرفـت  آزمایش در ایستگاه خلعت پوشان وابسته به دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه تبریـز         

و  )رأس15(آرخـارمرینوس  -هاي نسـل سـوم قـزل   و دورگ) رأس 11(هاي زایش اول و دوم شامل نژاد قزل گوسفند در دوره



، )هفتـه دوم (در اوایل سه دوره عکس برداري از پستان گوسفندان .مورد آزمایش قرار گرفتند) رأس 15(آرخارمرینوس -مغانی

به این ترتیب که قبل از دوشش، از پسـتان  . مورد آزمایش انجام گرفت) نوزدهم(ي شیردهیو اواخر دوره) یازدهمهفته (اواسط 

و سـپس گوسـفندان مـورد     گرفته شـد ) از نماي عقبی، نماي جانبی، سرپستانک چپ و سرپستانک راست(عکس  4هر حیوان 

3,6از نـرم افـزار آنـالیز عکـس     تصـاویر براي آنالیز . ده گردیددر این پژوهش از روش آنالیز تصویر استفا. دوشش قرار گرفتند

Digimizerتانک هـا، ارتفـاع پسـتان،    در این آزمایش صفات طول و زاویه سرپستانک چپ و راست، زاویه سرپس .استفاده شد

حـد  (سرپسـتانک تا نقطه وسـط عـرض از قاعـده    ) cنقطه (فاصله بین نوك سرپستانک .مورد ارزیابی قرار گرفتندطول پستان

هـا  میانگین طول سرپستانک چپ و راست را متوسـط طـول سرپسـتانک   . را طول سرپستانک گویند) bو  aواسط بین دو نقطه

را ارتفاع پستان گوینـد و خـط   )  aنقطه (تا محل اتصال پستان به استخوان لگن) bنقطه(فاصله بین شکاف پستان ).3(گویند 

 بـه زاویـه  ).3(کند را طول پستان گویندمتصل می)  bنقطه (را به انتهاي پستان ) aنقطه (مستقیمی محل اتصال پستان به شکم 

) α(گذرد زاویه سرپستانک چـپ  بین خطی که از وسط سرپستانک چپ می گذرد و خطی راستی که از شکاف وسط پستان می

گـذرد  بین خطی که از وسط سرپستانک راست می گذرد و خطی راستی که از شکاف وسط پستان می همچنین به زاویه. گویند

شـود  زاویه بین سرپستانک ها گفتـه مـی  ) α+β(به مجموع زاویه چپ و راست سرپستانک . گویند) β(زاویه سرپستانک راست 

  )1شکل ().3(

زاویه سرپستانک  و طول پستان،ارتفاع پستان ،طول سرپستانک: از راست به چپ1: شکل

.هدف از این پروتوکل انجام روش جدید اندازه گیري غیر مستقیم توانایی شیردهی میش به ویژه مورفولوژي پستان اسـت       

منتقـل  3,6Digimizerتصاویر تهیه شده به نـرم افـزار   . این روش بر روي گوسفندان مورد مطالعه در این تحققیق اجرا گردید

از یک خـط کـش بـراي    . هاي دیجیتال توسط دوربین دیجیتال تهیه شدعکس. شده و اندازه گیري ها با این نرم افزار انجام شد

داده هاي جمع آوري شده مرتبط به شیر، ترکیبات شیر و مورفولوژي پستان و عوامل  کلیه. داشتن مقیاس در عکس استفاده شد

نـرم  GLMمرتب شدند و تجزیه تحلیل داده ها با اسـتفاده از رویـه     2007Excelمؤثر بر هر یک از صفات توسط نرم افزار 

.تصورت گرف SAS 9.1افزار آماري 

Yijkl=µ+Ai+Bj+Ck+Ai×Bj+Ai×Ck+eijkl                                                                                                                                  مدل اماري

Y=مشاهده مربوط به هر صفت ،µ= ،میانگین کلA= 1، 2، 3(نژاد  اثر=(I ،B= اثر نوبت زایش)1، 2، 3(j= ،C=ي  اثر مرحله

ي شـیردهی و گـروه    اثـر متقابـل مرحلـه    =C×Aiاثر متقابل نوبت زایش و گروه ژنتیکی، =k= ،Bj×Ai)1، 2، 3(شیردهی 

  .باشد اثر خطاي تصادفی می=eijkژنتیکی و 



  نتایج و بحث

، 55/2قزل به ترتیب  گروه ژنتیکیي شیردهی در اوایل، اواسط و اواخر دورهها  متوسط طول سرپستانک، 1با توجه به جدول        

آرخارمرینوس به ترتیـب  -مغانی گروه ژنتیکیو براي 33/3، 01/3، 70/2آرخارمرینوس به ترتیب -نژاد قزل، براي06/3و 76/2

 گروه ژنتیکـی ، براي20/94، 12/101، 05/122ها در نژاد قزل به ترتیب  متوسط زاویه سرپستانک. بوده است 08/3، 98/2، 65/2

، 31/99، 51/115آرخارمرینوس به ترتیـب  -مغانی گروه ژنتیکیو براي 66/87، 29/93، 76/106آرخارمرینوس به ترتیب -قزل

آرخـارمرینوس بـه   -قـزل  گـروه ژنتیکـی  ، بـراي 24/15، 64/16، 60/19ارتفاع پستان در نژاد قزل به ترتیـب  .بوده است 97/92

  .بوده است 19/15، 37/15، 82/17آرخارمرینوس به ترتیب -مغانی یکیگروه ژنتو براي 13/14، 90/14، 21/17ترتیب 

گروه هاي ژنتیکی آمار توصیفی میانگین صفات مورفولوژي طی مراحل شیردهی در هر یک از -1:جدول 

مرحله   نژاد

  شیردهی

طول 

سرپستانک 

)cm(چپ

طول 

سرپستانک 

  )cm(راست

طول   

سرپستانکها 

)cm(  

زاویه 

سرپستانک 

  )°(چپ

زاویه 

سرپستانک 

  )°(راست

زاویه 

سرپستانکها 

)°(  

ارتفاع 

پستان 

)cm(  

طول 

پستان 

)cm(  

  

  قزل

76/248/255/208/6497/5705/12260/1990/12  اوایل

08/368/276/222/4990/5112/10164/1633/10  اواسط

14/305/306/356/4718/4720/9424/1597/10  اواخر

ــزل -قــــــــ

  آرخارمرینوس

  

86/25/270/290/5386/5276/10621/1764/9  اوایل

95/203/301/301/4627/4729/9390/1476/8  اواسط

25/340/333/311/4355/4466/8713/1407/8  اواخر

ــانی -مغــــــ

  آرخارمرینوس

  

82/249/265/266/5884/5651/11582/1782/10  اوایل

06/393/298/219/5012/4931/9937/1565/8  اواسط

09/304/308/387/4632/4797/9219/1555/8  اواخر

تواند  دلیل این امر می. آرخارمرینوس از نظر ارتفاع پستان وجود داشت-بین نژاد قزل و قزل) P>05/0(تفاوت معنی داري       

آرخارمرینوس به علـت  -قزل باشد چون ارتفاع پستان یک عامل مهم در تولید شیر است و در دورگ هاي قزلشیري بودن نژاد 

از نظـر طـول پسـتان تفـاوت معنـی داري      . تالقی دادن نژاد قزل با نژاد پشمی آرخارمرینوس، این صفت کاهش پیدا کرده است

)05/0<P (  آرخـارمرینوس وجـود داشـت    -آرخـارمرینوس و مغـانی  -بین نژاد قزل با دورگ هـاي قـزل) روایـی و   ).2جـدول

گروه هاي ژنتیکـی  گروه ژنتیکی را عامل موثر بر ارتفاع پستان بیان کردند در حالی که تفاوت معنی داري بین ) 2007(همکاران 

  .طول پستان مشاهده نکردندمورد مطالعه از نظر 

صفات مورفولوژي پستان به تفکیک نژاد SE±میانگین حداقل مربعات براي   GLMنتایج آزمون-2: جدول

طول سرپستانک   گروه ژنتیکی

)cm(چپ

طول سرپستانک 

  )cm(راست

زاویه سرپستانک 

  )°(چپ 

زاویه سرپستانک 

  )°(راست

زاویه 

  )°(سرپستانکها

ارتفاع پستان 

)cm(  

طول پستان 

)cm(  

a±89/10548/0±36/5205/4±68/5324/2±75/224/2±98/2082/0±088/0  قزل
17/1740/0±a

40/11

b±77/9541/0±18/4857/3±59/4715/2±97/201/2±02/307/0±07/0  آرخارمرینوس-قزل
39/1536/0±b

80/8

ab±59/10240/0±09/5144/3±90/5104/2±82/293/1±99/206/0±07/0  آرخارمرینوس-مغانی
12/1634/0±b

34/9

  باشد حرف مشابه در هر ردیف بیانگر عدم وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد میحروف التین داراي 



دهد که طول سرپستانک چپ، طول سرپستانک راست، زاویه سرپستانک چپ، زاویه سرپستانک راست،  نشان می 3جدول      

) P>05/0(به طوري که تفـاوت معنـی داري    دارندي شیردهی قرار زاویه پستان، ارتفاع پستان و طول پستان تحت تأثیر مرحله

بین طول سرپستانک راست در ) P>05/0(تفاوت معنی داري  .بین طول سرپستانک چپ در اوایل و اواخر شیردهی وجود دارد

همچنین تفاوت معنی داري بین طـول سرپسـتانک راسـت در اواسـط و     . اوایل شیردهی با اواسط و اواخر شیردهی وجود دارد

ي شیردهی، مکش سرپستانک توسط دستگاه شـیردهی و   دلیل افزایش طول سرپستانک در طی دوره. شیردهی وجود دارد اواخر

بین زاویه سرپسـتانک چـپ در اوایـل شـیردهی بـا اواسـط و اواخـر        تفاوت معنی داري. ي شیرخوارگی استبره در طی دوره

تفـاوت معنـی   ). P<05/0(دهی مشـاهده نشـد  سط و اواخر شیراما تفاوت معنی داري بین اوا. )P>05/0(شیردهی وجود دارد

بـین زاویـه   تفـاوت معنـی داري  . )P>05/0(بین زاویه سرپستانک راست در اوایل شیردهی و اواخر شیردهی وجود دارد داري

 پسـتان تفاوت معنی داري بین زاویه. )P>05/0(سرپستانک راست در اواسط شیردهی با اوایل و اواخر شیردهی وجود نداشت

ي شـیردهی نیـز بـه    دلیل کاهش زاویه پستان در طی دوره .)P>05/0(اواسط و اواخر شیردهی وجود دارددر اوایل شیردهی با 

ها به سـمت پـایین پسـتان متمایـل     ها، سرپستانک گردد، به طوري که با افزایش طول سرپستانکافزایش طول سرپستانک بر می

بین طول و ارتفاع پسـتان در  ) P>05/0(تفاوت معنی داري . پستان را به همراه خواهد داشتي  شوند در نتیجه کاهش زاویه می

براي گوسفندان فریزین شرقی اثر معنی ) 2003(مک کاسیک و همکاران  .اوایل شیردهی با اواسط و اواخر شیردهی وجود دارد

دلیل کاهش ارتفاع  .ارتفاع پستان گزارش نکردند روي) اوایل و اواسط شیردهی(ي شیردهی  براي تأثیر مرحله) P>05/0(داري 

با نزدیک شدن به انتهـاي  . ي شیردهی کاهش تولید شیر و شیب منفی نمودار منحنی تولید شیر استو طول پستان در طی دوره

و طـول  شود و ارتفـاع   ي پستان کم می ي خشکی کاهش و اندازه ي شیردهی، مکانیسم ترشح شیر به علت نزدیکی به دورهدوره

  .)1(یابد پستان کاهش می

مقایسات میانگین حداقل مربعات اثر مرحله شیردهی بر روي صفات مورفولوژي پستان -3: جدول

طول سرپستانک   مرحله شیردهی

)cm(چپ

طول سرپستانک 

  )cm(راست

زاویه سرپستانک 

  )°(چپ 

زاویه سرپستانک 

  )°(راست

  پستانزاویه 

)°(  

ارتفاع پستان 

)cm(  

طول پستان 

)cm(  

a±07/0  اوایل شیردهی
82/207/0±a

48/299/1±a
63/5813/2±a

86/5553/3±a
50/11442/0±a

14/1836/0±a
10/11

ab±08/0  اواسط شیردهی
04/308/0±b

90/209/2±b
65/4824/2±ab

32/4972/3±b
99/9745/0±b

35/1537/0±b
27/9

b±07/0  اواخر شیردهی
14/307/0±c

16/309/2±b
89/4524/2±b

44/4676/3±b
76/9142/0±b

18/1536/0±b
18/9

  باشد حروف التین داراي حرف مشابه در هر ردیف بیانگر عدم وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد می

راست، ارتفاع و طول پسـتان شـامل   مهمترین صفات مورفولوژي موثر بر تولید شیر روزانه در نژاد قزل را طول سرپستانک      

ي آرخـارمرینوس زاویـه  -هـاي مغـانی  طـول سرپسـتانک راسـت و در دورگ   آرخـارمرینوس -قـزل در دورگ هـاي  . شـوند می

با توجه به ضریب تببین پـایین معادلـه خـط رگرسـیون در دورگ     . بودندسرپستانک راست مهمترین صفات موثر بر تولید شیر 

بر خالف نژاد قزل در  بنظر می رسد صـفات مورفولـوژي پسـتان از قابلیـت     آرخارمرینوس-قزلو  آرخارمرینوس-مغانیهاي 

شیري بودن نژاد قزل نسبت بـه  را می توان به که دلیل این امر  .کمی براي برآورد شیر روزانه در برخوردار باشندو دقت اعتماد 

پستان را در نژاد قزل از عوامل اصلی در بـراورد شـیر    طول) 1997(ایزدي فرد و ضمیري .هاي مورد مطالعه عنوان کرد دورگ

  .گزارش کردند

657/0R2(معادله خط رگرسیون تولید شیر روزانه براي نژاد قزل 
adj=(  Y=-297.51-439.1*X1 +7.39*X2+48.03*X3  



Y= تولید شیر روزانه(متغیر وابسته ( ،X1 = ،طول سرپستانک راستX2 = ،ارتفاع پستانX3 =طول پستان  
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Abstract
Objective of the experiment was studying udder morphometrics traits and their importance in estimated 
daily milk, due to udder important role to economic, animal health, milk quality and adaptation with 
machine milking. Forty one ewes were recorded inclosive: Ghezel purebred and Ghezel×Arkhamerino 
and Moghani× Arkharmerino crossbreds. The implementation of digital picture analysis for the 
measurements of udder morphology has been possible thanks to several macros developed by the 
software Digimizer 3.6 that allow the extraction and calculation of measurements from a digital picture 
and for statistical analysis was performed by using the GLM procedure SAS 9.1. The genotype group 
had significant effects on length and depth udder (P<0.01). The stage of lactation had significant 
effects on left and right teat of length and angle, teat opening, udder of length and height (P<0.05). The 
results of this experiment showed that the right teat length, udder length and udder height were the 
most important factors affecting morphology in the Ghezel breed. 
Keywords: teat opening- udder depth-morphology-Ghezel


