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 لری بختیارینژاد های بررسی علل حذف و تابع توزیع زنده مانی در میش
 

 2و محمدعلی طالبی 1محمود وطن خواه*
 هرکردمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ش استادیار بخش علوم دامی2و  دانشیار1

  22/20/39 ؛ تاریخ پذیرش:22/22/39 تاریخ دریافت:  
 چکیده

 021و  پدررأس  212رأس میش، نتاج حاصل از  1022از رکوردهای طول عمر  تحقیقدر این 

رأس مادر، مربوط به گله ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند لری بختیاری )ایستگاه شولی( واقع 

با استفاده از  هاداده استفاده گردید.دند، جمع آوری شده بو 1931تا  1900ی هاطی سال که در شهرکرد

 تجزیه شدند. نتایج نشان داد که میانگین طول عمرSAS برنامه آماری  Lifetestو Freq ی هایهرو

 22/21ها )سال( بود. بیماری باالترین علت حذف میش 00/2روز )معادل  1222//92 هاتولیدی میش

بعد از بیماری به ترتیب پیری، مشکالت باروری، تولید  د.بو 1-9زایش  هایشکم در ویژهب ،درصد(

بیشترین درصد علت  پایین، کشتار آزمایشی، حادثه فیزیکی، مازاد داشتی و در آخر تیپ نامناسب

داشت افزایشی  یاحتمال شرطی تلفات با افزایش سن رونددادند. ها را به خود اختصاص حذف میش

طور سالگی به 0نسبت خطر مرگ تا سن نشان داد. یزان زنده مانی تجمعی روند کاهشی در حالی که م

ها مانی میشزندهطول عمر و به منظور بهبود  ،بنابراینجزئی ولی بعد از آن به شدت افزایش نشان داد. 

 ها مبادرت نمود. به پیشگیری و درمان بیماریشرایط محیطی و مدیریتی د با بهبو زم استال

 

 1های لری بختیاری. ، میشمانیزندهتابع  ،فذعلل ح: كليدي هاياژهو
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 مقدمه

کند، صرف تولید می میشطور معمول به صورت مدت زمانی که طول عمر تولیدی در گوسفند به

، منعکس کننده توانایی انفرادی گوسفندی هادر گله( و 1339)ون رادن و کالسکیت،  تعریف می شود

ی غیر ها. حفظ و نگهداری میش)اختیاری یا اجباری( استتاخیر انداختن حذف یک میش برای به 

ای در است، از این رو طول عمر نقش عمده قابل توجیهمولد و یا با تولید کم از نظر اقتصادی غیر 

. با افزایش طول عمر در گله، تعداد بره متولد شده در طول عمر هر کندتولید اقتصادی گوسفند ایفا می

 افزایش یافته و ضمن تامین جایگزین میش، تعداد بره بیشتری برای فروش تولید خواهد شد میش

در این ها حساس بوده و کاهش تلفات ها و انگلگوسفند در مقابل بسیاری از بیماری .(2212)بیون، 

ل متفاوتی دالیبهها برهگ و میر مراهمیت باالتری است.  دارایهای اهلی در مقایسه با سایر دامدام، 

های نژاد لری بختیاری میزان تلفات تا درصد و برای بره 23تا بیش از  2و در نژادهای مختلف از بوده 

سالگی تلفات کاهش  2عد از سن (. ب2219، خواهگزارش شده است )وطن درصد 92/21سالگی  یک

دامه دهند متوسط طول عمر سال نیز زنده مانده و به تولید ا 22ها قادرند تا پیدا کرده و برخی از میش

سالگی نیز  12سال می باشد و قوچ نیز قادر است تا سن  12تا  12های تجاری میش در خارج از گله

های تولیدی بسیار نادر یابی به این سنین در سیستمدست (.2221)سیمونز و ایکاریوس،  زنده بماند

ها بر داران برای حذف میشسط گلهبه طور معمول، طول عمر میش با تصمیمات اتخاذ شده تواست. 

بر  وری و تولید مثل کاهش خواهد یافت.بهرهمرتبط با ها و همچنین عملکرد صفات اساس سالمتی آن

سال است و اگر این میزان  2تا  0این اساس متوسط طول عمر یک میش در یک گله تجارتی حدود 

های جایگزینی نیز کاهش خواهد یافت و هزینهزائی میش افزایش سال افزایش یابد، درآمد 12بتواند به 

های نژاد آواسی و نجدی متوسط طول عمر تولیدی این دو میش در یک مطالعه بر روی(. 2212، )بیون

 (.2212دالقادر و همکاران، )عب سال( گزارش شد 20/2روز ) 1092سال( و  22/0) 2222 ترتیببه نژاد

باشد، ی تغذیه و مدیریت میهازینی میش وابسته به هزینهی جایگهابا توجه به این که عمده هزینه

ی مورد نیاز را کاهش خواهد داد و این هاتر، تعداد جایگزینهائی با طول عمر طوالنیداشتن میش

 .تواند بازدهی پرورش گوسفند را افزایش دهدمی

و دی مویش ماندگاری و طوول عمور اقتصوا، عملکرد از گله هاترین علل حذف میشممهی یشناسا

تواند در تدوین استراتژی مناسب برای بهبود ماندگاری و طول همچنین تابع توزیع زنده مانی میش می
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عمر اقتصادی میش مورد استفاده قرار گیرد. لذا هدف این تحقیق بررسوی علول حوذف مویش و توابع 

 باشد. ی لری بختیاری میهاتوزیع زنده مانی در میش

 

 هامواد و روش

رأس  021و قوچ رأس  212حاصل از ماده نتاج  رکورد طول عمر تولیدی 1022یق از در این تحق

ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند لری بختیاری )شوولی(  زا 1900-1931 یهاطی سالکه  میش

به صورت روستایی )چرای  . پرورش گله با توجه به اهداف ایستگاهاستفاده شدآوری شده بودند، جمع

 .(2219)وطن خواه،  صورت می گیردنیمه آزاد( 

ی زمانی یکسواله یوا هاماندگاری میش در گله به صورت دورهصفت مورد بررسی در این پژوهش 

صورت فاصله زمانی بین تولد تا حذف میش و به روز محاسبه هعمر کلی بطول . ماندگاری جزئی بود

 (امnسنمورد نظر )تا سن میش  یعنی ،(stay n/2تا سن خاص ) زئی. ماندگاری ج(2222گ، بور) شد

 12سون اینکه در سن دو سالگی در گله زایمان داشته است و توابر شرط ماست ضور داشته حدر گله 

جز مورگ و یوا تعریف شد. در هر یک از سنین اگر میش در گله بود یا به هر دلیلی به هاسالگی میش

شده( و اگر تلف شده بود کود سانسوور گله را ترک نموده بود، کد سانسور صفر )سانسور د کمی تولی

، Foxproافوزار با استفاده از نورم هاهاپس از آماده سازی داده یک )سانسور نشده( به وی تعلق گرفت.

 . جزیه شدندتبه شرح زیر د و تولی ی مختلفهای جهت تجزیهیی اجراهافایل

SAS (2222 )موه آمواری برنا  Freqهوا از روش منظور تعیین توزیع فراوانوی علول حوذف میشهب

و SAS (2222 )برناموه آمواری  Lifetest از روش 1استفاده شد. به منظور تعیین تابع توزیع زنده موانی

 .(2212)آلیسون،  استفاده شد (1)فرمول 

(1)       1)(
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تلف شده  tادی که در زمان تعداد افر jd، کل افرادتعداد  t، jnاحتمال زنده مانی در زمان  tS)(که 

jjاند،  nd  نسبت مرگ و میر در زمانjt و 
jj nd1  نسبت زنده مانی در زمانt .می باشد 

اند تلف شده یک سالهفاصله زمانی هر نسبت افرادی که در  یعنی تلفات شرطی همچنین احتمال

های حذف شده به صورت تعداد میش ،اندزنده بودهمربوطه ی مشروط بر این که در ابتدای دوره زمان
                                                        

1- Kaplan-Meier 
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محاسبه اند( هبودهائی که در ابتدای هر گروه سنی زنده )تعداد میشیا تلف شده تقسیم بر اندازه موثر 

 (. 2212محاسبه شد )آلیسون،  (2فرمول )همچنین نسبت خطر به صورت  د.یگرد
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)(که  imth نسبت خطر در حد وسط فاصله زمانی ،iام؛id تعداد تلفات در زمان ،iام؛ib عرض ،

 اند.ام سانسور شدهi، تعداد افرادی که در فاصله زمانی iwفواصل زمانی و 

 

 نتايج 

روز( برآورد شد. توزیع  92/1222سال ) 00/2عه برابر با در این مطال هامیانگین کل طول عمر میش

راس و  329تعداد  بیماری با نشان داده شده است. 1در جدول از گله ها دالیل حذف میشفراوانی 

ترتیب پیری، بعد از بیماری بهرا به خود اختصاص داد.  ترین عامل حذفمهمی درصد 22/21فراوانی 

به  کشتار آزمایشی، حادثه فیزیکی، مازاد داشتی و در آخر تیپ نامناسبمشکالت باروری، تولید پایین، 

 . دادندها را به خود اختصاص ترین درصد علت حذف میشراس پائین 2تعداد 
 

 فراوانی علل حذف ميش از گله -1جدول 

 فراوانی نسبی )درصد( فراوانی )راس( عنوان 

 22/21 329 بیماری

 22/22 232 پیری

 22/0 119 ریمشکالت بارو

 22/2 122 تولید پایین

 01/9 02 کشتار آزمایشی

 03/2 22 حادثه فیزیکی

 22/2 23 مازاد داشتی

 20/2 2 تیپ نامناسب

 122 1022 جمع
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سالگی  2با افزایش سن میش تا  دهد.می در سنین مختلف را نشان هامیزان حذف میش 1 شکل

 2به طور جزئی کاهش و دوباره در سن  0و  2ی سنی اهمیزان حذف روند افزایشی داشته، در گروه

ست و ساله اتفاق افتاده ا 2ی هاسالگی افزایش نشان داده به طوری که باالترین میزان حذف در میش

سالگی  0تا سن  هادرصد میش 32که نزدیک به  دهدمینشان  شکلاین بعد از آن کاهش یافته است. 

 اند.سالگی زنده بوده و به تولید ادامه داده 12رصد تا سن د 1از گله حذف شده اند و کمتر از 

 

 
 سنين مختلف تاها ميزان حذف ميش -1 شكل

 

 درصود( 22/21) دادها را به خود اختصواص باتوجه به این که بیماری بیشترین عامل حذف میش

و  هوایماریها در اثر بیماری حذف می شوند، می تواند در خصوص پیشگیری از بتعیین سنی که میش

که باالترین درصد حذف در اثور بیمواری  دهدمینشان  2 شکلکاهش حذف غیر اختیاری مفید باشد. 

ها ساله یعنی شکم دوم زایش بود و اگرچه بعد از این سن، میزان تلفات میش 9های مربوط به گروه میش

سال نیز باالتر از  0تا  2ی سنی هادر اثر بیماری دارای روند نسبتاً نزولی بوده ولی شیوع بیماری در گروه

 2ن قبل از بلوغ کامل )ها در سنیدرصد از تلفات میش 22عبارت دیگر بیش از ه حد مورد انتظار بود. ب

 اند. ی مختلف تلف شده و از گله حذف شدههاتولید در اثر ابتال به بیماری سالگی( و اوج
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 هاشميزان حذف در اثر بيماري به تفكيک سن مي -2 شكل

 

نشان داده شده است. این تابع شکل پلکانی کواهش زنوده  9شکلدر  هاتابع توزیع زنده مانی میش

 هوادیگر کاهش زنده مانی بوا افوزایش سون میش ه عبارت. بدهدمیمانی با افزایش سن میش را نشان 

ر نقاطی از باشد. اگر یک خط فرضی راست بر روی این تابع در نظر گرفته شود، دبطور یکنواخت نمی

در  موانی و بورعکسسن میش که تابع زیر خط راست قرار می گیرد نشان دهنده کواهش بیشوتر زنوده

مانی می باشود. توزیوع فراوانوی گیرد، نشان دهنده کاهش کمتر زندهکه تابع باالی خط قرار می نقاطی

دوم ایون جودول نشان داده شده است. ستون  2زنده مانی و نسبت خطر با تفصیل بیشتری در جدول 

هوای حوذف شوده . تعداد میشدهدمیی حذف شده در فواصل زمانی یک ساله را نشان هاتعداد میش

سالگی کاهش جزئی داشته و در  0تا  2سالگی افزایش یافته، از سن  2ابتدا با افزایش سن میش تا سن 

سالگی رونود کاهشوی  12تعداد افزایش یافته است و بعد دوباره تا سن  بیشترینسالگی به  2تا  0سن 

اند در سوتون ی که در ابتدای هر گروه سنی زنده ماندهیهانشان داده است. اندازه موثر یعنی تعداد میش

راس در ابتودا بورای  1022سوم جدول آورده شده است. این تعداد )اندازه موثر(  با روند کاهشوی، از 

اهش یافته است. احتمال شرطی تلفات نیز ساله ک 12تا  3های میش درراس  19های یک ساله به میش

ساله به یک رسیده است. این احتموال  12تا  3ی هابا افزایش سن روند افزایشی نشان داده و در میش

اند مشروط بر این که در ابتدای دوره زمانی زنده بووده فاصله زمانی تلف شدههر نسبت افرادی که در 

های حذف شده یا تلف شده تقسیم بر اندازه موثر محاسبه شو به صورت تعداد می دهدمیاند را نشان 

. همچنین بر خالف احتمال شرطی تلفات که با افزایش سون رونود افزایشوی نشوان داده ه استدیگرد

است، میزان زنده مانی تجمعی روند کاهشی داشته و از یک در ابتدای دوره زمانی به صوفر در انتهوای 
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کوه در یوک  دهودمیست. میزان زنده مانی، نسبتی از افراد را نشوان سالگی کاهش یافته ا 12تا  3سن 

 2از آن زنده مانده اند. برای مثال احتمال زنوده موانی یوک راس مویش در سون  بیشترفاصله زمانی و 

 9شوکل و  2است. میزان )تابع( خطر در ستون آخور جودول  332/2سال معادل  2سالگی یا بیش از 

طر در هر فاصله زمانی، در حقیقت احتموال وقووع رخوداد )مورگ یوا نشان داده شده است. نسبت خ

سوالگی بوه طوور  0. این نسبت بوا افوزایش سون توا دهدمیحذف( در فاصله زمانی مربوطه را نشان 

ه، بوه یافتوای افوزایش سالگی به بعد بطور فزاینده 0یکنواخت و جزئی افزایش یافته است ولی از سن 

رسیده است. اگر میزان خطر باال باشد، نشان دهنده این اسوت  2سالگی به  12تا  3ای که در سن گونه

که مرگ بزودی رخ خواهد داد و طول عمر کوتاه خواهد بود. الزم به ذکور اسوت کوه معکووس ایون 

دهد زیرا معکووس ایون نسوبت در یوک فاصوله زموانی نسبت اطالعات مفیدتری را در اختیار قرار می

مشروط بر این که میزان خطر در این فاصله زمانی ثابت باقی بمانود، مودت زموانی کوه طوول  خاص،

کشد تا حادثه )مرگ( رخ دهد را خواهد داد. برای مثال در صورتی که میزان خطر در فاصله زموانی می

 در بود.سال خواهد  22/2یعنی  2120/2سال ثابت باقی بماند، طول عمر میش معادل معکوس  2تا  9

دهد که اگر سال خواهد شد و نشان می 2/2معادل  2ساله معکوس  12تا  3ی هاصورتی که برای میش

ماه( خواهد بود.  0میزان خطر طی این فاصله زمانی ثابت باقی بماند، طول عمر میش فقط نصف سال )

واهنود شود. مواه تلوف خ 0ی زنده مانده در این گروه بعد از هابعبارتی دیگر در این شرایط همه میش

سالگی با شویب بواال  0چگونه بعد از سن  هاکه خطر مرگ در میش دهدمینیز به خوبی نشان  9شکل

 افزایش خواهد یافت.

 
 ي لري بختياريهاتابع توزیع زنده مانی در ميش -3شكل 



 خواه و محمدعلی طالبیمحمود وطن

512 

 جدول توزیع زنده مانی و نسبت خطر -2جدول 

 سن )سال(
تعداد حذف 

 )راس(
 اندازه موثر

حذف  احتمال شرطی

 )درصد(
 زنده مانی تجمعی

 )درصد( 
 میزان خطر

 2222/2±2212/2 2/122±22/2 22/2±12/2 1022 3 1صفر تا 

 2091/2±2203/2 22/33±12/2 30/2±02/2 1239 129 2تا  1

 1093/2±2129 20/31±02/2 12/12±00/2 1022 222 9تا  2

 2120/2±2120/2 03/22±30/2 22/13±22/1 1222 202 2تا  9

 2203/2±2122/2 02/02±12/1 30/21±29/1 1199 223 2تا  2

 9102/2±2222/2 20/23±10/1 23/22±22/1 002 229 0تا  2

 0200/2±2920/2 22/92±19/1 33/20±32/1 021 912 2تا  0

 2213/1±2232/2 12/10±31/2 22/00±22/2 922 222 0تا  2

 2212/1±1292/2 22/2±22/2 90/02±22/9 129 32 3تا  0

 2222/2±2222/2 22/2±22/2 2/122±22/2 19 19 12تا  3

 

 
 

 

 شنمودار تابع خطر براي سنين مختلف مي -4شكل 

 

طر
 خ

ابع
ت

 

 سن میش )سال(
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 بحث

عنووان تواند بوهسال( می 00/2روز معادل  92/1222ها در این مطالعه )میانگین کل طول عمر میش

ریوزی و اری بورای برناموههای نوژاد لوری بختیومعیاری مناسب از عملکرد طول عمر تولیدی در میش

تواننود د. همچنین سایر پرورش دهندگان گوسفند لری بختیواری مویشومقایسه با سایر نژادها استفاده 

های خود را با این مقدار سنجیده و چگونگی طول عمر تولیدی در گله عملکرد طول عمر میش در گله

 ،های ماده در سال دوم تولد خوودجایگزینبا توجه به این که اغلب خود را ارزیابی و  اصالح نمایند. 

تولیود  فصل 2تا  9 هاطور متوسط میشبهشوند، میماهگی برای اولین بار آبستن  10یعنی سن حدود 

های مورد بررسی میشاند. البته بره زائی( را قبل از حذف شدن از گله طی نموده 2/9مثلی و بره زائی )

که این دامنه و همچنین  اندایش در طول عمر خود در گله داشتهشکم ز 12در این مطالعه تعداد یک تا 

ظه برای ماندگاری تولیدی تنوع قابل مالحنشان از  ،سال برای طول عمر 22/2انحراف استاندارد معادل 

های نژاد آواسوی و نجودی متوسوط میش در یک مطالعه بر رویباشد. های نژاد لری بختیاری میمیش

زائوی بره  9/9و  1/2بدست آمد که به ترتیب تعوداد  سال 20/2و  22/0و نژاد طول عمر تولیدی این د

دهنود کوه طوول عمور (. این ارقام نشوان می2212دالقادر و همکاران، اند )عبدر طول عمر خود داشته

زائی( بره 9/9)و بیشتر از نجدی زائی( بره 1/2)کمتر از آواسی بره زائی(  2/9)های لری بختیاری میش

 باشد.می

دهنوده اهمیوت درصد( در این مطالعه نشوان 22/21ها در اثر بیماری )حذف بیش از نیمی از میش

گول و بلووچی هوای قرهباشد. در میشهای نژاد لری بختیاری میها در میشپیشگیری و درمان بیماری

حری بینوا های مختلف بوده است )بها به علت شیوع بیماریدرصد از حذف 92و  12ترتیب حدود به

 2/0بوه علوت بیمواری را  1میوول یهوا( حذف میش2223همچنین مکاوی و همکاران )(. 1932باج، 

درصد گزارش کردند. از طرفی همانند نتایج حاصل شده در این مطالعه، گزارش شده است که نزدیک 

)بوورگ،  به خاطر عواملی غیر از سن )پیری( گله را ترک نمووده انود2ی تارگیهادرصد از میش 00به 

های این نوژاد در حود بواالی میزان حذف به علت بیماری در میش دهند کهاین ارقام نشان می(. 2222

هوا نسوبت بوه سایر نژادها بوده و بایستی با بررسی بیشوتر در خصووص نووع و زموان شویوع بیماری

گ در اثر بیمواری در مر ودردر حالی که انتظار می ها اقدام اساسی انجام داد.پیشگیری و درمان بیماری

                                                        

1- Mule 

2- Targhee 
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 22هوا )بویش ازده تلفوات در اثور بیماریوقوع بخش عمهای زایش آخر عمر میش بیشتر باشد، شکم

شوکم اول زایوش بخصووص شوکم دوم زایوش، اهمیوت  9درصد( در قبل از بلوغ کامل میش یعنوی 

هوا درصد میش 22پرداختن به این موضوع را بیشتر نمایان می نماید. این بدین معنی است که بیش از 

اند وشواید یکوی از شکم زایش( تلف شوده 2/9در سنین جوانی و قبل از عبور از میانگین طول عمر )

ها در ایون نوژاد، تلفوات در ابتودای عمور تولیودی مهمترین دالیل پایین بودن عملکرد طول عمر میش

کوه در  بورد زیکوی نوامهای غیر اختیاری را می توان بیماری و حادثوه فیاز جمله حذف ها باشد.میش

درصد( هم  22/22گر حذف به علت پیری )دهند و ارصد از کل تلفات را تشکیل مید 22/20مجموع 

وده و عموالً تووان ها غیر اختیواری بوبخش عمده حذفتوان دریافت که ، میگرددبه این مقدار اضافه 

 ها و حذف به خاطر کمی تولید بسیار اندک خواهد بود. انتخاب میش

بع توزیع زنده مانی، جدول توزیع زنده مانی و نسبت خطر حاصل شده در این مطالعه به تفصیل تا

چگونگی زنده مانی و نسبت خطر در سنین متفاوت میش را نشان داده است که می تواننود بوه عنووان 

ی ایون نوژاد پورورش یافتوه تحوت هامعیارهائی مناسب، الگوی زنده مانی و خطر مرگ را برای میش

ستم روستائی بیان نموده و مورد استفاده سایر پرورش دهندگان قرار گیرند. افزایش نسبتاً یکنواخت سی

سالگی حاصل شده در  0سالگی و سپس خطر مرگ تصاعدی بعد از سن  0تا سن  هاخطر مرگ میش

. این (2222ی نژاد تارگی می باشد )بورگ، هااین مطالعه در توافق با روند افزایش خطر مرگ در میش

ئی که گله را ترک می نمایند با افزایش سن، رونود هامحقق گزارش نموده است که اگرچه تعداد میش

 2ی پیرتر با افزایش سون بعود از هاکاهشی نشان داد ولی کاهش حاشیه ای )احتمال شرطی( در میش

 شدت افزایش نشان داد.هسالگی ب

مهمترین عامل موثر بور کوتواه  ه گیری نمود کهمی توان نتیج پژوهشدست آمده در این از نتایج به

ی نژاد لری بختیاری، حذف در اثر بیماری اسوت هابودن طول عمر و کاهش نسبت زنده مانی در میش

به منظور بهبود طول عمر و زنوده موانی،  بوقوع می پیوندد. های زایش اولیه میشهاکه عمدتاً در شکم

ی اولیوه زایوش مویش هابخصوص در شوکم هاوقوع بیماریی بیشتری در مورد نوع و زمان هابررسی

)در صورت امکوان ایجواد  هاصورت پذیرد و اقدامات مناسبی در خصوص پیشگیری و درمان بیماری

 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.  
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