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  گزارش کوتاه علمی
  یکسالگی تا تولد هاي کرکی راینی از بزغاله در مانی زنده توزیع تابع مطالعه

  

  4اسدي فوزي سعودم و 3، ارسالن برازنده2يبادآمحمدرضا محمد*، 1نژادفاطمه محمدي
  دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي،4استاد و 2، ارشد ي کارشناسیدانشجو1

  دانشگاه جیرفت ، دانشکده کشاورزي،علوم دامیگروه استادیار 3
  4/11/96 ؛ تاریخ پذیرش:18/8/96 تاریخ دریافت:

  1چکیده
هـاي تکنولـوژیکی،   هاي صنعتی، جهانی شـدن و پیشـرفت  شرفترغم تغییرات زیاد در کشاورزي به دلیل پی علیسابقه و هدف: 

یکی از عناصر کلیدي دخیل در اقتصاد کشاورزانی دارد که در نواحی خشک  جمعیت بز در جهان افزایش یافته است. پرورش بز
وجود دارد کـه  میلیون راس بز کرکی در سراسر جهان  30حدود کنند. و نیمه خشک دربرگیرنده بیشتر مساحت ایران زندگی می

جنوب شرقی در  کشور بوده وبز کرکی راینی مهمترین نژاد کرکی شوند. ها در ایران پرورش داده میمیلیون راس از آن 5تا  5/4
تقریبا سه میلیون رأس از این نژاد در اسـتان کرمـان وجـود    براي تولید گوشت و کرك نگهداري می شود. گسترده است و ایران 
ولـی منجـر بـه     ،مطالعه و حفاظت از تنوع ژنتیکی این نـژاد اجـرا شـده    منظور برنامه ملی اصالح نژاد بهخیر هاي ادر سالدارد. 

بـراي  فقدان یک شاخص انتخـاب اقتصـادي    تواندمییکی از دالیل آن  ر سوددهی اقتصادي آن نشده است کهپیشرفت زیادي د
اسـت   ها و از عوامل تاثیرگذار بر درآمدزایی گله اقتصادي مهم صفات از یکی زنده مانیباشد.  صفات پایه در برنامه اصالح نژاد

ي هـا  در برنامـه  ایـن صـفت  ورود  ،بنـابراین  .را کاهش مـی دهـد  درآمد دامدار  میر یا حذف زودهنگام دامزیرا هر گونه مرگ و 
 ت زنده مانی و اینکه تا کنون زنـده با توجه به اهمی .آن و در نتیجه بازدهی اقتصادي بیشتر شودبهبود منجر به تواند اصالحی می

زمـان  ي کرکـی راینـی از   ها ده است، هدف از این مطالعه بررسی تابع توزیع زنده مانی بزغالهمانی بزهاي کرکی راینی مطالعه نش
  تولد تا یکسالگی بود.

  

راس بز  1309راس بز نر و  201(حاصل از  راس بزغاله 3055اد دـتع انیـمهدـنز يهاردکور از هشوپژ ینا در: ها مواد و روش
 1372-1386 يهالسا طیکـه  شهرسـتان بافـت    در قعبـز کرکـی راینـی وا    ح نـژاد صالا و ورشپر هیستگاا گله به طمربو ،ماده)
ها تا سن یکسـالگی بـا اسـتفاده از    مانی بزغاله زنده توزیع تابع و حذف علل فراوانی توزیع استفاده شد.ه بودند، شد آوري جمع

  برآورد شد. Rافزار  نرم
  

سه مـاه اول، دوم، سـوم و   مقدار آن در که باشد میدرصد  09/22ها از تولد تا سن یکسالگی برابر با بزغاله حذفمیزان : ها یافته
ترتیب اولویت مازاد پرواري و مرگ در اثـر   مهمترین دالیل حذف به باشد. می درصد 64/3و 17/2 ،08/5 ،2/11ترتیب  چهارم به

مانی  زنده میزان تابعیت درصد بود. ضریب 91/77ها از تولد تا سن یکسالگی است. میزان زنده مانی تجمعی بزغالهبیماري بوده 
   یابد. میکاهش ها از زنده مانی بزغاله صددر 048/0روزانه  کهداد  نشان از سن

  

                                                             
 mrm@uk.ac.irنویسنده مسئول: *
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 سیستم و مدیریت ةنحو در ددمیگر دیشنهاپ هابزغالهندگی ز اول ههما سه در تتلفا انمیز دنبو باالتر به توجه با: گیري نتیجه
ي اصالح ها در برنامه زنده مانی صفت نمودنلحاظ و و در کنار آن بهبود ظرفیت ژنتیکی نظر گردیده تجدید هابزغاله ورشپر

  نژادي مدنظر قرار گیرد.
  

  مرگ و میر، صفات اقتصادي مانی، زنده ،بز کرکی راینی :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
مـوثر بـر    یکـی ازمهـم تـرین عوامـل    زنده مـانی  

، زیرا هر گونه مرگ و میـر یـا   باشدسودآوري گله می
را کـاهش  حذف زودهنگام دام  میزان درآمـد دامـدار   

ي اصـالحی  هـا  آن در برنامـه  اسـتفاده از لـذا   ،دهد می
تواند در بهبود وضعیت اقتصـادي و پایـدار کـردن      می

یر یـک  مرگ و م .)8ي پرورش دام موثر باشد (ها نظام
که تحت تاثیر عوامل زیادي نظیر  ،مسئله پیچیده است

اي، مــدیریتی، ژنتیــک، شــرایط آب و هــوایی، تغذیــه
 بیشـترین نـرخ  باشد. ها و عوامل عفونت زا میبیماري

هـا  آن عمـدتا در اوایـل زنـدگی    هـا  مرگ و میر بزغاله
 صـورت گرفتـه  هـاي  در پـژوهش  .گزارش شده است

 انمیزگزارش شده کـه  گل و قره هاي مغانی روي بره
ــژه  به و ندگیز اول هما سه در هشد تحمیل تتلفا ویـ
ــاال هما در ــه اول ب ــارسبوده ک و یی زا سختدن، بو ن

بز کرکی ). 16باشد (ها از دالیل این تلفات میمانند آن
 )3(در ایران است  ي بزراینی یکی از مهمترین نژادها

و یـا زرد   ي سفید، سیاهها و کرك با کیفیت باالبا رنگ
ارزش تواننـد   مـی ، لـذا ایـن بزهـا    )12( کنـد تولید می

. )5( داشـته باشـند  اقتصادي بـاالیی در بـازار جهـانی    
سه میلیون رأس از ایـن نـژاد در اسـتان کرمـان      تقریباً

. این حیوانات هم براي تولید گوشـت  )5(وجود دارد 
در  .)11( شـوند و هم براي تولید کرك نگهداري مـی 

براي مطالعه و حفاظت از تنوع ژنتیکی  هاي اخیرسال
 ).13و12، 4، 2، 1( شده است اقداماتی انجاماین نژاد 

با توجه به تولیـدات مهـم و اسـتراتژیک بـز در دنیـا،      
از یکـی  . )15(اهمیت است داراي صنعت پرورش بز 

فقـدان   توانـد مـی ژنتیکـی زیـاد   عدم پیشـرفت   دالیل

صفات  معرفی و ایجاد یک شاخص انتخاب اقتصادي
بـا   .)6( باشـد پایه و اساسی در برنامه اصالح نـژادي  

زنده تا کنون  و اینکهزنده مانی صفت اهمیت  توجه به
 هـدف از است،  مانی بزهاي کرکی راینی مطالعه نشده

هـاي  رسی تابع توزیع زنده مـانی بزغالـه  بر این مطالعه
  .بودیکسالگی کرکی راینی از تولد تا سن 

  
  ها مواد و روش

ین مطالعه از اطالعات صفات زنده مانی گلـه  در ا
 يهاردکورایســتگاه بــز کرکــی راینــی اســتفاده شــد. 

 201حاصـل از   راس بزغاله 3055اد دـتع انیـم هدـنز
 يهالسا طیکـه  راس بـز مـاده    1309راس بز نـر و  

آوري شده بود مورد استفاده قـرار   جمع 1372 -1386
یـا   مه متمرکزاین ایستگاه در سیستم نی گله در گرفت.

فصـل جفـت گیـري از     .شـود روستایی نگه داري می
اواسط ماه مرداد تا اواسط ماه شهریور است. در نتیجه، 

ز اواسط ماه دي تا اواسط بهمـن  ها افصل تولد بزغاله
ــد.  مــــی  جنس شامل یشزا به طمربو تطالعااباشــ

 نیماو)، نـــوع زایا چندقل قلو (تک تولد عنو بزغالـــه،
 بزغاله فحذ یا تتلفا یخرتاو  بیعی)ط غیر یا (طبیعی

 صفت .ودــــــــشمی ثبت ف)حذ عنو کد اههمر (به
ــب ــه ینا در هشد سیررـ  مانی هندز انمیز شامل مطالع

 رتصو به یکســـالگی تا تولد از هـــالـــهابزغ تجمعی
 بزغالــه سن بر عـالوه  پـژوهش  ینا در. ستا انهــ ماه

 کد نـام  به کد یک ،انهماه دورههر در مانی هندز ايرـب
ــه هر به )یک یا صفر( رسانسو  دادهاختصــاص  بزغال

ــه هر ايبر مانی هندز ردکور هر یعنی، شد  شامل بزغال
 سن .دبو رسانسو دـک و فحذ حین در سن نستو دو
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 یخراـت دنکر کم با فحذ نماز در )عمر لطو( بزغاله
ــه   .یددگر محاسبه فحذ یخرتا از تولد ــورتی ک در ص

 تلف بزغالـه  )اهگیم یک مثالقبل از ماه مـورد نظـر (  
 هندز هما ینا آخــر  تا گرا و یک رسانسو کد د،بو هشد
 هــ ک ییها بزغاله ايبر. شد داده صفر رسانسو کد ،دبو
ــم از غیر لیلید هر به  گله از) واريپرزادما مثالً( گرــ

ارائــه  فحذ نماز در بزغالــه سن ،نددوــ ب هشد فحذ
ــفر ر،سانسو عنو به طمربو کد لیو شدمی  نظر در صـ
 حین دربزغالـــه  عمر لطو هــر چنــد   ،شدمی تهگرف
همــه . از مــاه مــورد نظــر بــود    تــرکوچک فحذ

ي الزم و عملیـات مختلـف بـراي ایجـاد     هـا  ویرایش
بـا نـرم    هـا  ي مناسب براي تجزیه وتحلیل دادهها فایل

 انجـام گردیـد.   2اس کیو ال سرور و  1اکسل افزارهاي
ــه فحذ علل نیاوافر یعزتو تعیین جهــت ــا بزغال  از ه
و  3آر افـزار  از نـرم  به شـیوه ماهانـه   یکسالگیتولد تا 
 )S(t) )9 ع زنده مـانی جهت تعیین تابع توزی همچنین

اسـتفاده  افـزار  نرماین  )17( 4سروایوال بسته آماري از
   .گردید

 
  نتایج و بحث

 سن تا هـــــابزغالـــــه فحذ علل نیاوافر یعزتو
نشان داده شـد کـه   ) 1(جدول بررسی شد  سالگییک
کـه   دبو راس 3055مطالعه  ردمو يها بزغاله کل ادتعد

 از یکسـالگی سن تادرصـد)   09/22راس ( 675تعداد 
 ها آن) درصــد 91/77راس ( 2380اد تعدو  فحذ گله
ــدماند باقی گله در ــه  .ن ــا توجــه ب  زادما ایــن نتــایج،ب
ــد 38( واريپر ــد)  5/0( لخلقهاناقص و) درصـ درصـ
ا بـه خـود   ر فحذ صددر کمترین و بیشترینترتیب  به

 حـذف شـده بـه سـبب     يهابزغاله .اند اختصاص داده
و  گیرير بوده که پس از سن شیرن عمدتاًپرواري مازاد

                                                             
1- Excel 
2- Sql server 
3- R 
4- Survival 

 حـذف  صددر بیشتریننـد.  ا هاز گله حذف شـد  پروار
 27بیمـاري (  بهمربـوط   واريپرزادما از پـس  هابزغاله

 یکسـالگی اتفـاق افتـاده    عمرطول  در که درصد) بود
ي هـا  بره) بر روي 2012طن خواه (در مطالعه و .است

عنـوان   مازاد پروراي و بیمـاري بـه   ،نژاد لري بختیاري
مهمترین عوامل حذف بره گزارش شدند که نتایج این 

 . با توجـه بـه اینکـه   )18( با آن همخوانی داردمطالعه 
 ،باشدها میدام ناخواسته بیماري مهم ترین دلیل حذف

و افـزایش   کـاهش بیمـاري   ،طـول عمـر  ء براي ارتقـا 
بهبود شرایط مدیریتی و محیطی اولین گام  ،ماندگاري

اجراي مـنظم برنامـه   و  از جمله بهداشت جایگاه ،گله
نداشتن ظاهر مناسب نیز  ).14( واکسیناسیون می باشد
را بـه خـود   از حذف درصد)  10درصد قابل توجهی (

ـ  هـا  گونـه بزغالـه   ایـن چنـد  دهد. هر  اختصاص می ه ب
 ولـی  آنها کمتر است ادياقتصیان ز و رسند می فروش

به هر دلیلی سبب کاهش شدت انتخـاب   ها حذف بره
مهم تلقـی  شده و  گله در ژنتیکی رفتپیش و کم شدن

  ).18شوند (می
) مشخص 1(شکل مانی هندز یعزتو تابع بررسی با

ــد  ندگیز اول هما در تجمعی مانیهندز منحنی که شــ
دارد.  ارقر هشد ازشبر تابعیت کلـی  خطباالي  بزغاله

ــاهگی 2 سن از  منحنی ینا ماهگی 7 سن ودحد تا مـ
 9 از ماهگی روي خـط تابعیـت و   8تابعیت،  زیر خط
 ماهگی باالي خط تابعیت قـرار دارد. در  12تا ماهگی 

ــت خط یرز منحنی که قعیامو  ارقر هشد ازشبر تابعیـ
ــه    ــت ک ــی اس ــدین معن  کاهش مانیهندز انمیزدارد ب

ــاه)  73/1میانگین ( از يبیشتر ــر م ــد در ه دارد.  درص
ــابراین، ــا هشــتم دوم يهــا هما در بن  انمیز در کاهش ت

 درصد در هر ماه) و 73/1( میانگین از بیشتر مانیهندز
 مانیهندز انمیز در کاهشنهم تا دوازدهـم   يها هما در

 از پـیش تا  اسـاس  ینا باشد. بـر  می میانگین از کمتر
ــاهگی)  يشیرگیر ــه مـ  انیزم در کاهش بیشترین (سـ

ــه ندگیز اول هما به طمربو مانیهندز  ، درستا هابزغال
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 تجمعی مانی هندز در کاهش انمیز مسو و دوم يهاهما
 هـــک رمچها هما در، ستا ختایکنو و اول هما از کمتر
باشد. می هابزغالـه  يگیرشیر از پس دوران با دفمصا
 و ستا موــــس هما از بیشتر مانیهندز در کاهش انمیز

 هما اول، در هما از پــــس مانیهندز در کاهش بیشترین
ــارم  يکمتر تشد با کاهش یندد، اگرمی همشاهد چه

  است. شتهدا مهادا ندگیز دوازدهم هما تا

  
  یکسالگیها تا سن ف بزغالهنی علل حذاوایع فرزتو: 1 ولجد

Table 1. Frequency distribution of the causes of kids’ removal to one year old 
          عنوان
Title  

  تعداد (راس)
Number (Head)  

  درصد
Percent  

  فراوانی تجمعی (راس)
Cumulative Frequency 

(Head)  

  درصد تجمعی
The cumulative 

percentage  
  Death due to illness  182  27  182  27          مرگ در اثر بیماري

  Death due to accident  17  2.50  199  29.50          مرگ بر اثر حادثه
  eformed  3  0.5  202  30                                ناقص الخلقه

  Orphan  23  3.4  225  33.4                                      شیر سوز
  Supplements  257  38  482  71.4                           مازاد پرواري

  نداشتن ظاهر مناسب
Not having the proper appearance  68  10  550  81.4  

  Laboratory killing 81  12.03  631  93.43             کشتار آزمایشگاهی
  Surplus  34  5.02  665  98.45                                   مازاد داشتی

  Steal  10  1.55  675  100                                            سرقت
  -  -  Culled  675  22.09                                  ها حذف شده
  -  -  Unculled  2380  77.91                              ها حذف نشده

  -  -  Total  3055  100                                         جمع کل
  
 در هــاي راینــی بزغالــه میر و گمر نسبی یعزتو

 نشانیکسالگی  تا هاغالهبزعمر  مختلف يها هما لخال
 و گمر انمیز بیشترین هابزغالهندگی ز اول ماه داد که

 يها هما . در)2(شکل  را شامل می شود درصد) 7( میر
 محیط با هابزغاله بیشتر ريگازسا علت به مسو و دوم

ــنظ از شیورپر یطاشر نشد همچنین مساعدتر و  رـــ
 و آب یطاشر و س (شیر مادر)سترد قابل ايغذ انمیز
ــب میر و گمر انمیز یبهشت)ارد و ینورد(فر ئیاهو  هـ

ــر ــد در 5از  کمت ــت یافته کاهش هما هر درص  هما. اس
 گیارخوشیر قطع با همزمــــــــان که ،ندگیز رمچها

ــهب ــا زغال ــا آن دمجد ريگازسا و ه  جدید یطاشر به ه

 میر و گمر انمیز، باشدمی يشیرگیر از پس شیورپر
 اهشــــک گیــــماه 8 سن تا رهبادو و یافته یشافزا

نزدیک شده ماهگی به صفر  9و در  دارد را ختیایکنو
ــت ــاره اس ــی   ماهگی 10 سن در و دوب ــد افزایش رون

ــا  دفکه مصامــاهگی  12و در گرفتــه   شدید کاهشب
ذر و ي آها ه(ما ها ارعلفز و تعامرارع، مز گیاهی پوشش

 اوج سهرسـد. در کـل    دي) می باشد، به اوج خود می
 همشاهد دوازدهم و اول، چهارم يها هام در میر و گمر

 محیط با هابزغالـــه ريگازسا به طمربو که ستا هشد
ــسجدید  ــس ايتغذیه یطاشر تغییر، تولد از پـ  از پـ
 کاهش در نهایـــــت و سبز علوفه کاهش و يشیرگیر
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 هـــب. باشدمی ندگیز در تغذیه کیفیت و کمیت شدید
ــه میر و گمر انمیز ،کلی رطو سن  ات تولد از هابزغالـ

 2/11 کهباشــد،  می صددر 09/22 با برابر یکســالگی
 به طمربودرصــد  08/5اول،  هما سه به طمربو درصــد

 و مسو هما سه به طمربودرصـــد  17/2مـــاه دوم،  سه
 قتفاا هـا بزغالهندگی ز رمچهاه ما سه در درصد 64/3

  .ستا دهفتاا

  

  
  الگیسها از تولد تا یکمانی بزغالهتابع توزیع زنده :1 شکل

Figure 1. Survival distribution function of kids from birth to one year of old 
  

بیشترین میزان مرگ و میر در این نژاد در سه مـاه  
اتفاق افتـاده کـه در مطابقـت بـا      ها بزغالهاول زندگی 

ي ها در مطالعه بر روي بره .)7و  6( است ها سایر نژاد
ــل  ــره گ ــر و گمر صددر بیشترین ق ــب می ــاهرـ  در ه

ــمز ودهدـــمح ــت تولد انیـ  حتماالًا که دبو هفتگی 1 اـ
از  دــــبع جدید یطاشر با هـــا هبر دننبو رگازسا بدلیل

زایمان بود که با نتایج تحقیق حاضـر همخـوانی دارد   
 بزهاي کرکی راینیروي نتایج حاصله از تحقیق  ).16(
) و سایر مطالعات مشابه نشان دهنده این است که 10(
ا وجود سهم زیاد عوامل محیطی بر صفت زنده مانی ب

)، در 0/0-11/0و وراثــت پــذیري کــم ایــن صــفت (
صورت تداوم انتخاب ژنتیکی ارتقـا ظرفیـت ژنتیکـی    

 غمر به حیوانات در این زمینه وجود خواهـد داشـت.  
 در تین تلفااد، انژ این در تتلفا انمیز کل دننبود یاز
ــهما  ،سساا ینا بر .تسا دهبو توجهن شایا اول ايهــ

ــد ــاه اول سه، هاادنژ سایر مانن ــه ندگیز م ــابزغال  از ه
ــاس تتلفا انمیز حیث  ايبر و دهبو دوره ترین حســ

 از دبای ادنژ ینا در هابزغالـــه میر و گمر انمیز کاهش
 ینا بر نتیکیژ و تغذیه ومحیطی  یطاشر دبهبو طریق
  . شد متمرکز هادوره

  
  گیري نتیجه

 هــــهما سه در تتلفا انمیز دنبو ترباال به توجه با
 بودـهـب منظور  به ددمیگر دپیشنها هابزغالهندگی ز اول
 شـرایط  تـا یکسـالگی   تولـد  از هابزغاله در مانی زنده

ویـژه   و سیستم پـرورش را در ایـن دوره بـه   مدیریتی 
 ي آغازین بهبود بخشـید. اقـداماتی نظیـر کنتـرل    ها ماه

 روش اله،ـبزغ ماندن خشک و کردن خشک شیرواري،
 بزغالـه،  داشـتن  نگـه  گـرم  مـادر،  بـه  بزغالـه  پذیرش

 و آخـور  بهبـود وضـعیت   آغـوز،  اسـتفاده از  ررسیـب
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 بزغالـه،  نمانـدن  گرسـنه  زایـش،  محوطـه  در آبشخور
 کاربرد ناف و بند بهداشت ،E ویتامین و سلنیوم تزریق
مـوثر  توانـد   مـی  پنومـونی  کنتـرل  گرمایشی يها المپ

گذاري صفت زنده مـانی  تاثیرباشد. از طرفی به علت 
هـاي اصـالحی   بر سودآوري گله بهتر است در برنامـه 

  مورد توجه قرار گیرد.
    

  
  یکسالگی تا هابزغاله عمر مختلف يها ماه خالل در راینی کرکی هايبزغاله میر و درصد مرگ توزیع: 2شکل 

Figure 2. Distribution of mortality rate in Raini kids during different months until yearling  
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Abstract 
Background and objectives: The goat population has been increasing globally despite major 
changes in agriculture due to industrial progress, globalization, and technological advances in 
the developed countries. Goat farming is one of the key elements contributing to the economy 
of farmers living in the arid and semi-arid regions including most areas of Iran. There are 30 
million heads of cashmere goats around the world and 4.5-5 million heads of cashmere goats are 
bred in Iran. Raini goat is one of the most important Iranian native goats that spread in the 
southeast of Iran where these animals are kept for both meat and cashmere production. There 
are almost 3 million heads of this trait in Kerman province. Although many breeding programs 
were performed, but did not lead to much progress in its economic profitability. One of these 
reasons can be lack of an economic selection index for basic traits. Survival is one of the most 
important economic traits and effects on income of farmers, because death or early culling of 
animals decreases income of breeders. Hence, involving survival trait in breeding programs can 
improve it and increase economic performance of animals. Considering the importance of 
survival, and the fact that survival of Raini goats has never been studied, the aim of this study 
was to estimate survival distribution function in Raini kids from birth to yearling.  
 
Materials and methods: Data set used in this study were 3055 records of kids (from 201 male goats 
and 1309 female) related to the breeding station of Raini goat located in the Baft city of Kerman 
province, collected during the years 1992 to 2007. The frequency distribution for causes of culling 
and survival distribution function of kids to yearling age was estimated by R software.  
 
Results: The overall kids’ culling up to yearling age was 22.09 percent, which in the first, 
second, third and fourth triplet months was 11.2%, 5.08%, 2.17%, and 3.64%, respectively. The 
most common causes of removing kids from the flock were extra-fattening kids and mortality 
due to illness, respectively. The accumulative survival from birth to yearling age of kids was 
77.91 percent. The regression coefficient of survival showed that the survival rate decreased by 
0.048 percent per day.  
 
Conclusion: Considering the higher mortality rate in the first three months of life, it can be 
recommended to reconsider in the way of management and breeding system, improve genetic 
capacity and involve survival trait in breeding programs.  
  
Keywords: Survival, Economic traits, Mortality, Raini Cashmere goat.1 
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