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بررسی علل حذف و تابع توزیع زنده مانی در میشهای نژاد لری بختیاری
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*محمود وطن خواه 1و محمدعلی طالبی

1دانشیار و 2استادیار بخش علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
تاریخ دریافت39/22/22 :؛ تاریخ پذیرش39/20/22 :

چکیده
در این تحقیق از رکوردهای طول عمر  1022رأس میش ،نتاج حاصل از  212رأس پدر و 021
رأس مادر ،مربوط به گله ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند لری بختیاری (ایستگاه شولی) واقع
در شهرکرد که طی سالهای  1900تا  1931جمع آوری شده بودند ،استفاده گردید .دادهها با استفاده از
رویههای  Freqو  Lifetestبرنامه آماری  SASتجزیه شدند .نتایج نشان داد که میانگین طول عمر
تولیدی میشها  1222//92روز (معادل  2/00سال) بود .بیماری باالترین علت حذف میشها (21/22
درصد) ،بویژه در شکمهای زایش  1- 9بود .بعد از بیماری به ترتیب پیری ،مشکالت باروری ،تولید
پایین ،کشتار آزمایشی ،حادثه فیزیکی ،مازاد داشتی و در آخر تیپ نامناسب بیشترین درصد علت
حذف میشها را به خود اختصاص دادند .احتمال شرطی تلفات با افزایش سن روندی افزایشی داشت
در حالی که میزان زنده مانی تجمعی روند کاهشی نشان داد .نسبت خطر مرگ تا سن  0سالگی بهطور
جزئی ولی بعد از آن به شدت افزایش نشان داد .بنابراین ،به منظور بهبود طول عمر و زندهمانی میشها
الزم است با بهبود شرایط محیطی و مدیریتی به پیشگیری و درمان بیماریها مبادرت نمود.
واژههاي كليدي :علل حذف ،تابع زندهمانی ،میشهای لری بختیاری.

*نویسنده مسئولvatankhah_mah@yahoo.com :
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مقدمه
طول عمر تولیدی در گوسفند بهطور معمول به صورت مدت زمانی که میش صرف تولید میکند،
تعریف می شود (ون رادن و کالسکیت )1339 ،و در گلههای گوسفند ،منعکس کننده توانایی انفرادی
یک میش برای به تاخیر انداختن حذف (اختیاری یا اجباری) است .حفظ و نگهداری میشهای غیر
مولد و یا با تولید کم از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه است ،از این رو طول عمر نقش عمدهای در
تولید اقتصادی گوسفند ایفا میکند .با افزایش طول عمر در گله ،تعداد بره متولد شده در طول عمر هر
میش افزایش یافته و ضمن تامین جایگزین میش ،تعداد بره بیشتری برای فروش تولید خواهد شد
(بیون .)2212 ،گوسفند در مقابل بسیاری از بیماریها و انگلها حساس بوده و کاهش تلفات در این
دام ،در مقایسه با سایر دامهای اهلی دارای اهمیت باالتری است .مرگ و میر برهها بهدالیل متفاوتی
بوده و در نژادهای مختلف از  2تا بیش از  23درصد و برای برههای نژاد لری بختیاری میزان تلفات تا
یک سالگی  21/92درصد گزارش شده است (وطنخواه .)2219 ،بعد از سن  2سالگی تلفات کاهش
پیدا کرده و برخی از میشها قادرند تا  22سال نیز زنده مانده و به تولید ادامه دهند متوسط طول عمر
میش در خارج از گلههای تجاری  12تا  12سال می باشد و قوچ نیز قادر است تا سن  12سالگی نیز
زنده بماند (سیمونز و ایکاریوس .)2221 ،دستیابی به این سنین در سیستمهای تولیدی بسیار نادر
است .به طور معمول ،طول عمر میش با تصمیمات اتخاذ شده توسط گلهداران برای حذف میشها بر
اساس سالمتی آنها و همچنین عملکرد صفات مرتبط با بهرهوری و تولید مثل کاهش خواهد یافت .بر
این اساس متوسط طول عمر یک میش در یک گله تجارتی حدود  0تا  2سال است و اگر این میزان
بتواند به  12سال افزایش یابد ،درآمدزائی میش افزایش و هزینههای جایگزینی نیز کاهش خواهد یافت
(بیون .)2212 ،در یک مطالعه بر روی میشهای نژاد آواسی و نجدی متوسط طول عمر تولیدی این دو
نژاد بهترتیب  0/22( 2222سال) و  1092روز ( 2/20سال) گزارش شد (عبدالقادر و همکاران.)2212 ،
با توجه به این که عمده هزینههای جایگزینی میش وابسته به هزینههای تغذیه و مدیریت میباشد،
داشتن میشهائی با طول عمر طوالنیتر ،تعداد جایگزینهای مورد نیاز را کاهش خواهد داد و این
میتواند بازدهی پرورش گوسفند را افزایش دهد.
شناسایی مهمترین علل حذف میشها از گله ،عملکرد ماندگاری و طوول عمور اقتصوادی مویش و
همچنین تابع توزیع زنده مانی میش میتواند در تدوین استراتژی مناسب برای بهبود ماندگاری و طول
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عمر اقتصادی میش مورد استفاده قرار گیرد .لذا هدف این تحقیق بررسوی علول حوذف مویش و توابع
توزیع زنده مانی در میشهای لری بختیاری میباشد.
مواد و روشها
در این تحقیق از  1022رکورد طول عمر تولیدی نتاج ماده حاصل از  212رأس قوچ و  021رأس
میش که طی سالهای  1900-1931از ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند لری بختیاری (شوولی)
جمعآوری شده بودند ،استفاده شد .پرورش گله با توجه به اهداف ایستگاه به صورت روستایی (چرای
نیمه آزاد) صورت می گیرد (وطن خواه.)2219 ،
صفت مورد بررسی در این پژوهش ماندگاری میش در گله به صورت دورههای زمانی یکسواله یوا
ماندگاری جزئی بود .طول عمر کلی به صورت فاصله زمانی بین تولد تا حذف میش و به روز محاسبه
شد (بورگ .)2222 ،ماندگاری جزئی تا سن خاص ( ،)stay n/2یعنی میش تا سن مورد نظر (سنnام)
در گله حضور داشته است مشرط بر اینکه در سن دو سالگی در گله زایمان داشته است و توا سون12
سالگی میشها تعریف شد .در هر یک از سنین اگر میش در گله بود یا به هر دلیلی بهجز مورگ و یوا
کمی تولید گله را ترک نموده بود ،کد سانسور صفر (سانسور شده) و اگر تلف شده بود کود سانسوور
یک (سانسور نشده) به وی تعلق گرفت .پس از آماده سازی دادههاها با استفاده از نورمافوزار ،Foxpro
فایلهای اجرایی جهت تجزیههای مختلف تولید و به شرح زیر تجزیه شدند.
بهمنظور تعیین توزیع فراوانوی علول حوذف میشهوا از روش  Freqبرناموه آمواری )2222( SAS
استفاده شد .به منظور تعیین تابع توزیع زنده موانی 1از روش  Lifetestبرناموه آمواری  )2222( SASو
فرمول ( )1استفاده شد (آلیسون.)2212 ،
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که )  S (tاحتمال زنده مانی در زمان  nj ،tتعداد کل افراد dj ،تعداد افرادی که در زمان  tتلف شده
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اند d j n j ،نسبت مرگ و میر در زمان  tjو  1  d j n jنسبت زنده مانی در زمان  tمی باشد.
همچنین احتمال شرطی تلفات یعنی نسبت افرادی که در هر فاصله زمانی یک ساله تلف شدهاند
مشروط بر این که در ابتدای دوره زمانی مربوطه زنده بودهاند ،به صورت تعداد میشهای حذف شده
1- Kaplan-Meier
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یا تلف شده تقسیم بر اندازه موثر (تعداد میشهائی که در ابتدای هر گروه سنی زنده بودهاند) محاسبه
گردید .همچنین نسبت خطر به صورت فرمول ( )2محاسبه شد (آلیسون.)2212 ،
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که )  ، h(timنسبت خطر در حد وسط فاصله زمانی iام؛  ، d iتعداد تلفات در زمان iام؛  ، biعرض
h(t im ) 

فواصل زمانی و  ، wiتعداد افرادی که در فاصله زمانی iام سانسور شدهاند.
نتايج
میانگین کل طول عمر میشها در این مطالعه برابر با  2/00سال ( 1222/92روز) برآورد شد .توزیع
فراوانی دالیل حذف میشها از گله در جدول  1نشان داده شده است .بیماری با تعداد  329راس و
فراوانی  21/22درصدی مهمترین عامل حذف را به خود اختصاص داد .بعد از بیماری بهترتیب پیری،
مشکالت باروری ،تولید پایین ،کشتار آزمایشی ،حادثه فیزیکی ،مازاد داشتی و در آخر تیپ نامناسب به
تعداد  2راس پائینترین درصد علت حذف میشها را به خود اختصاص دادند.
جدول  -1فراوانی علل حذف ميش از گله
عنوان

فراوانی (راس)

فراوانی نسبی (درصد)

بیماری

329

21/22

پیری

232

22/22

مشکالت باروری

119

0/22

تولید پایین

122

2/22

کشتار آزمایشی

02

9/01

حادثه فیزیکی

22

2/03

مازاد داشتی

23

2/22

تیپ نامناسب

2

2/20

1022

122

جمع
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شکل  1میزان حذف میشها در سنین مختلف را نشان میدهد .با افزایش سن میش تا  2سالگی
میزان حذف روند افزایشی داشته ،در گروههای سنی  2و  0به طور جزئی کاهش و دوباره در سن 2
سالگی افزایش نشان داده به طوری که باالترین میزان حذف در میشهای  2ساله اتفاق افتاده است و
بعد از آن کاهش یافته است .این شکل نشان میدهد که نزدیک به  32درصد میشها تا سن  0سالگی
از گله حذف شده اند و کمتر از  1درصد تا سن  12سالگی زنده بوده و به تولید ادامه دادهاند.

شكل  -1ميزان حذف ميشها تا سنين مختلف

باتوجه به این که بیماری بیشترین عامل حذف میشها را به خود اختصواص داد ( 21/22درصود)
تعیین سنی که میشها در اثر بیماری حذف می شوند ،می تواند در خصوص پیشگیری از بیماریهوا و
کاهش حذف غیر اختیاری مفید باشد .شکل  2نشان میدهد که باالترین درصد حذف در اثور بیمواری
مربوط به گروه میشهای  9ساله یعنی شکم دوم زایش بود و اگرچه بعد از این سن ،میزان تلفات میشها
در اثر بیماری دارای روند نسبتاً نزولی بوده ولی شیوع بیماری در گروههای سنی  2تا  0سال نیز باالتر از
حد مورد انتظار بود .به عبارت دیگر بیش از  22درصد از تلفات میشها در سنین قبل از بلوغ کامل (2
سالگی) و اوج تولید در اثر ابتال به بیماریهای مختلف تلف شده و از گله حذف شدهاند.
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شكل  -2ميزان حذف در اثر بيماري به تفكيک سن ميشها

تابع توزیع زنده مانی میشها در شکل 9نشان داده شده است .این تابع شکل پلکانی کواهش زنوده
مانی با افزایش سن میش را نشان میدهد .به عبارت دیگر کاهش زنده مانی بوا افوزایش سون میشهوا
بطور یکنواخت نمی باشد .اگر یک خط فرضی راست بر روی این تابع در نظر گرفته شود ،در نقاطی از
سن میش که تابع زیر خط راست قرار می گیرد نشان دهنده کواهش بیشوتر زنودهموانی و بورعکس در
نقاطی که تابع باالی خط قرار میگیرد ،نشان دهنده کاهش کمتر زندهمانی می باشود .توزیوع فراوانوی
زنده مانی و نسبت خطر با تفصیل بیشتری در جدول  2نشان داده شده است .ستون دوم ایون جودول
تعداد میشهای حذف شده در فواصل زمانی یک ساله را نشان میدهد .تعداد میشهوای حوذف شوده
ابتدا با افزایش سن میش تا سن  2سالگی افزایش یافته ،از سن  2تا  0سالگی کاهش جزئی داشته و در
سن  0تا  2سالگی به بیشترین تعداد افزایش یافته است و بعد دوباره تا سن  12سالگی رونود کاهشوی
نشان داده است .اندازه موثر یعنی تعداد میشهایی که در ابتدای هر گروه سنی زنده ماندهاند در سوتون
سوم جدول آورده شده است .این تعداد (اندازه موثر) با روند کاهشوی ،از  1022راس در ابتودا بورای
میشهای یک ساله به  19راس در میشهای  3تا  12ساله ک اهش یافته است .احتمال شرطی تلفات نیز
با افزایش سن روند افزایشی نشان داده و در میشهای  3تا  12ساله به یک رسیده است .این احتموال
نسبت افرادی که در هر فاصله زمانی تلف شدهاند مشروط بر این که در ابتدای دوره زمانی زنده بووده
اند را نشان میدهد و به صورت تعداد میشهای حذف شده یا تلف شده تقسیم بر اندازه موثر محاسبه
گردیده است  .همچنین بر خالف احتمال شرطی تلفات که با افزایش سون رونود افزایشوی نشوان داده
است ،میزان زنده مانی تجمعی روند کاهشی داشته و از یک در ابتدای دوره زمانی به صوفر در انتهوای
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سن  3تا  12سالگی کاهش یافته است .میزان زنده مانی ،نسبتی از افراد را نشوان میدهود کوه در یوک
فاصله زمانی و بیشتر از آن زنده مانده اند .برای مثال احتمال زنوده موانی یوک راس مویش در سون 2
سالگی یا بیش از  2سال معادل  2/332است .میزان (تابع) خطر در ستون آخور جودول  2و شوکل 9
نشان داده شده است .نسبت خ طر در هر فاصله زمانی ،در حقیقت احتموال وقووع رخوداد (مورگ یوا
حذف) در فاصله زمانی مربوطه را نشان میدهد  .این نسبت بوا افوزایش سون توا  0سوالگی بوه طوور
یکنواخت و جزئی افزایش یافته است ولی از سن  0سالگی به بعد بطور فزایندهای افوزایش یافتوه ،بوه
گونهای که در سن  3تا  12سالگی به  2رسیده است .اگر میزان خطر باال باشد ،نشان دهنده این اسوت
که مرگ بزودی رخ خواهد داد و طول عمر کوتاه خواهد بود .الزم به ذکور اسوت کوه معکووس ایون
نسبت اطالعات مفیدتری را در اختیار قرار میدهد زیرا معکووس ایون نسوبت در یوک فاصوله زموانی
خاص ،مشروط بر این که میزان خطر در این فاصله زمانی ثابت باقی بمانود ،مودت زموانی کوه طوول
می کشد تا حادثه (مرگ) رخ دهد را خواهد داد .برای مثال در صورتی که میزان خطر در فاصله زموانی
 9تا  2سال ثابت باقی بماند ،طول عمر میش معادل معکوس  2/2120یعنی  2/22سال خواهد بود .در
صورتی که برای میشهای  3تا  12ساله معکوس  2معادل  2/2سال خواهد شد و نشان میدهد که اگر
میزان خطر طی این فاصله زمانی ثابت باقی بماند ،طول عمر میش فقط نصف سال ( 0ماه) خواهد بود.
بعبارتی دیگر در این شرایط همه میشهای زنده مانده در این گروه بعد از  0مواه تلوف خواهنود شود.
شکل 9نیز به خوبی نشان میدهد که خطر مرگ در میشها چگونه بعد از سن  0سالگی با شویب بواال
افزایش خواهد یافت.

شكل  -3تابع توزیع زنده مانی در ميشهاي لري بختياري

515

محمود وطنخواه و محمدعلی طالبی
جدول  -2جدول توزیع زنده مانی و نسبت خطر
احتمال شرطی حذف

زنده مانی تجمعی

(درصد)

(درصد)

صفر تا 1

3

1022

2/22±2/12

122/2±2/22

2/2222±2/2212

 1تا 2

129

1239

2/30±2/02

33/22±2/12

2/2091±2/2203

 2تا 9

222

1022

12/12±2/00

31/20±2/02

2/1093±2129

 9تا 2

202

1222

13/22±1/22

22/03±2/30

2/2120±2/2120

 2تا 2

223

1199

21/30±1/29

02/02±1/12

2/2203±2/2122

 2تا 0

229

002

22/23±1/22

23/20±1/10

2/9102±2/2222

 0تا 2

912

021

20/33±1/32

92/22±1/19

2/0200±2/2920

 2تا 0

222

922

00/22±2/22

10/12±2/31

1/2213±2/2232

 0تا 3

32

129

02/90±9/22

2/22±2/22

1/2212±2/1292

 3تا 12

19

19

122/2±2/22

2/22±2/22

2/2222±2/2222

سن (سال)

تعداد حذف
(راس)

اندازه موثر

میزان خطر

تابع خطر

سن میش (سال)
شكل  -4نمودار تابع خطر براي سنين مختلف مي ش

512

نشريه پژوهش در نشخواركنندگان ( ،)2شماره (5131 )2

بحث
میانگین کل طول عمر میشها در این مطالعه ( 1222/92روز معادل  2/00سال) میتواند بوهعنووان
معیاری مناسب از عملکرد طول عمر تولیدی در میشهای نوژاد لوری بختیواری بورای برناموهریوزی و
مقایسه با سایر نژادها استفاده شود .همچنین سایر پرورش دهندگان گوسفند لری بختیواری مویتواننود
عملکرد طول عمر میش در گلههای خود را با این مقدار سنجیده و چگونگی طول عمر تولیدی در گله
خود را ارزیابی و اصالح نمایند .با توجه به این که اغلب جایگزینهای ماده در سال دوم تولد خوود،
یعنی سن حدود  10ماهگی برای اولین بار آبستن میشوند ،بهطور متوسط میشها  9تا  2فصل تولیود
مثلی و بره زائی ( 9/2بره زائی) را قبل از حذف شدن از گله طی نمودهاند .البته میشهای مورد بررسی
در این مطالعه تعداد یک تا  12شکم زایش در طول عمر خود در گله داشتهاند که این دامنه و همچنین
انحراف استاندارد معادل  2/22سال برای طول عمر ،نشان از تنوع قابل مالحظه برای ماندگاری تولیدی
میشهای نژاد لری بختیاری میباشد .در یک مطالعه بر روی میشهای نژاد آواسوی و نجودی متوسوط
طول عمر تولیدی این دو نژاد  0/22و  2/20سال بدست آمد که به ترتیب تعوداد  2/1و  9/9برهزائوی
در طول عمر خود داشتهاند (عبدالقادر و همکاران .)2212 ،این ارقام نشوان میدهنود کوه طوول عمور
میشهای لری بختیاری ( 9/2بره زائی) کمتر از آواسی ( 2/1برهزائی) و بیشتر از نجدی ( 9/9برهزائی)
میباشد.
حذف بیش از نیمی از میشها در اثر بیماری ( 21/22درصد) در این مطالعه نشواندهنوده اهمیوت
پیشگیری و درمان بیماریها در میشهای نژاد لری بختیاری میباشد .در میشهوای قرهگول و بلووچی
بهترتیب حدود  12و  92درصد از حذفها به علت شیوع بیماریهای مختلف بوده است (بحری بینوا
باج .)1932 ،همچنین مکاوی و همکاران ( )2223حذف میشهوای میوول 1بوه علوت بیمواری را 0/2
درصد گزارش کردند .از طرفی همانند نتایج حاصل شده در این مطالعه ،گزارش شده است که نزدیک
به  00درصد از میشهای تارگی2به خاطر عواملی غیر از سن (پیری) گله را ترک نمووده انود (بوورگ،
 .)2222این ارقام نشان میدهند که میزان حذف به علت بیماری در میشهای این نوژاد در حود بواالی
سایر نژادها بوده و بایستی با بررسی بیشوتر در خصووص نووع و زموان شویوع بیماریهوا نسوبت بوه
پیشگیری و درمان بیماریها اقدام اساسی انجام داد .در حالی که انتظار میرود مرگ در اثر بیمواری در
1- Mule
2- Targhee
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شکمهای زایش آخر عمر میش بیشتر باشد ،وقوع بخش عمده تلفوات در اثور بیماریهوا (بویش از22
درصد) در قبل از بلوغ کامل میش یعنوی  9شوکم اول زایوش بخصووص شوکم دوم زایوش ،اهمیوت
پرداختن به این موضوع را بیشتر نمایان می نماید .این بدین معنی است که بیش از  22درصد میشهوا
در سنین جوانی و قبل از عبور از میانگین طول عمر ( 9/2شکم زایش) تلف شودهاند وشواید یکوی از
مهمترین دالیل پایین بودن عملکرد طول عمر میشها در ایون نوژاد ،تلفوات در ابتودای عمور تولیودی
میشها باشد .از جمله حذفهای غیر اختیاری را می توان بیماری و حادثوه فیزیکوی نوام بورد کوه در
مجموع  20/22درصد از کل تلفات را تشکیل میدهند و اگر حذف به علت پیری ( 22/22درصد) هم
به این مقدار اضافه گردد ،میتوان دریافت که بخش عمده حذفها غیر اختیواری بووده و عموالً تووان
انتخاب میشها و حذف به خاطر کمی تولید بسیار اندک خواهد بود.
تا بع توزیع زنده مانی ،جدول توزیع زنده مانی و نسبت خطر حاصل شده در این مطالعه به تفصیل
چگونگی زنده مانی و نسبت خطر در سنین متفاوت میش را نشان داده است که می تواننود بوه عنووان
معیارهائی مناسب ،الگوی زنده مانی و خطر مرگ را برای میشهای ایون نوژاد پورورش یافتوه تحوت
سی ستم روستائی بیان نموده و مورد استفاده سایر پرورش دهندگان قرار گیرند .افزایش نسبتاً یکنواخت
خطر مرگ میشها تا سن  0سالگی و سپس خطر مرگ تصاعدی بعد از سن  0سالگی حاصل شده در
این مطالعه در توافق با روند افزایش خطر مرگ در میشهای نژاد تارگی می باشد (بورگ .)2222 ،این
محقق گزارش نموده است که اگرچه تعداد میشها ئی که گله را ترک می نمایند با افزایش سن ،رونود
کاهشی نشان داد ولی کاهش حاشیه ای (احتمال شرطی) در میشهای پیرتر با افزایش سون بعود از 2
سالگی بهشدت افزایش نشان داد.
از نتایج بهدست آمده در این پژوهش می توان نتیجه گیری نمود که مهمترین عامل موثر بور کوتواه
بودن طول عمر و کاهش نسبت زنده مانی در میشهای نژاد لری بختیاری ،حذف در اثر بیماری اسوت
که عمدتاً در شکمهای زایش اولیه میشها بوقوع می پیوندد .به منظور بهبود طول عمر و زنوده موانی،
بررسیهای بیشتری در مورد نوع و زمان وقوع بیماریها بخصوص در شوکمهای اولیوه زایوش مویش
صورت پذیرد و اقدامات مناسبی در خصوص پیشگیری و درمان بیماریها (در صورت امکوان ایجواد
مقاوت ژنتیکی) صورت پذیرد.
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Abstract
The data set used in this study were 1082 records of ewe’s life length from 217
sires and 851 dams collected during 1989 to 2012, from the Lori-Bakhtiari flock at
Shooli station in Shahrekord. The data were analyzed using Freq and Life test
procedures of SAS. The results showed that the overall mean of ewe’s life length
was 1774.37 days (4.86 years). The most important cause of culling was disease
(51.22%), especially in the first three parity of the ewe. After disease cause,
oldness, reproductive problems, low production, physical phenomenon,
experimental slaughter, additional ewe and bad type causes accounted for
remaining ewe culling, respectively. The conditional probability increases with
age, while survival cumulative rate decrease with age of ewe. The hazard ratio of
death increases with age up to 6 years of old steadily and then increases strongly.
Thus, the longevity and survival rate of ewe can be improved first by farm
management practices and improving environmental factors for preventing and
treating of diseases.
Keywords: Culling causes, Survival function, Lori-Bakhtiari ewes.1
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