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 چكيده

 8082 رأس قوچ و 735حاصل از   رأس بره،9700ماني     زندهركوردهاي از  اين پژوهشدر
 1390 تا 1365هاي  طي سال  ايستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند مغانيةگل رأس ميش

  ةبا برنامسالگي  يكتا ها  برهماني     زنده فراواني علل حذف و تابع توزيع توزيع.استفاده گرديد
SAS)2000(بنا به سالگي يكتا ها   درصد از كل بره81/49 بيانگر حذفنتايج .  برآورد شد 

 ة ميزان تلفات طي باز.استاز گله   مانند اينها، و،عدم خلوص نژادي بيماري،همچون داليلي 
ماهة  درصد در سه 03/8ترتيب   بهكهبرآورد شد درصد  81/20سالگي  يكزماني از تولد تا 

ماهة  در سه درصد 85/0  و،ماهة سوم درصد سه 43/4ماهة دوم،   درصد سه5/7 ،ها  عمربرهاول
بر مبناي اين درصد ميزان ها  تجمعي برهماني     زنده.اتفاق افتاده استها  چهارم زندگي بره

از ها  برهماني     زندهميزان رگرسيون . برآورد شددرصد 19/79 الگيس از تولد تا يكمير،  و مرگ
. است اين نژادهاي  برهماني     زنده از ماهانهدرصد 77/1بيانگر كاهش سالگي  يك  تاتولد

 از  و نهم، ششم، چهارم،، دوماول، پنجمهاي  مربوط به ماهترتيب  ها به برهمير  و  مرگبيشترين
ماهة  در مقايسه با سهها  دوم زندگي بره ماهة اول و يزان تلفات در سهم. ه استبودها  عمر بره

   .استباالتر به داليل بارندگي و سرماي زياد مناطق قشالقي زندگي و چهارم سوم 
  

  . مير و مرگ، طول عمر، ماني   ، زندهمغانيهاي  بره :كليدواژگان
 

  مقدمه
 در آوريثر بر سودؤترين عوامل م از مهمها  ماني بره زنده

 با شناسايي علل چون .رود شمار مي ه بگوسفند پرورش
ها  برهمير  و  مرگكاهش قابل توجه در ميزان و خاص آن

 Kirk).توان سودآوري در سطح مزرعه را افزايش داد مي

& Anderson, 1982) سالم در يك فارم هاي  تعداد بره
يك گله در آينده نقش هاي  پرورشي در انتخاب ميش

امروزه يكي از صفات مهم توليدمثلي  كه ،ردمهمي دا
از هر ش فروسالم براي هاي  تعداد بره. رود  ميشمار به

 زيرا با ازدياد ،ميش در سودآوري گله اهميت زيادي دارد
هاي توليد  ميش مخارج هزينه هر ةشد يدهيهاي زا بره
هاي  درصد برهصورت  ها به برهماني     زنده.آيد ين مييپا

 ،شود  مي زماني تعريفةسالم در هر محيط طي يك باز
شده در   متولدة، تعداد بر ميش ميزان آبستنيكه تابعي از
صورت  به(تا زمان فروش ها  برهماني     زنده و،هر زايمان

طوري كه ضرايب اقتصادي  به .است )پروار يا جايگزين
 بعد از گوناگوندر سنين ها  برهماني     زندهنسبي ميزان

شده   متولدةميزان آبستني و تعداد بر(صفات توليد مثلي 
 بيشتر از صفات مربوط به رشد، پشم و) در هر زايمان

كيفيت پشم آنها چندان خصوص در نژاد مغاني كه  به(
 شده است  و تركيب الشه برآورد،)خوب نيست

هاي  رغم اين كه تالش به ).1388خواه و همكاران،  وطن(
  براي مواظبتگوناگون مديريت شرايط منظور بهفراواني 
در حين و ها  آنهاي  در خالل آبستني و برهها  از ميش

 هنوز با اين شرايط درصد گيرد،  ميبعد از تولد صورت
  تلف زماني قبل از بلوغةطي بازها   توجهي از برهشايان

شوند كه مطالعات متعدد نشان داده است كه حدود  مي
 ماه اول زندگي آنها 6در ها  مير بره و  درصد مرگ10-35

 ,.Green & Morgan, 1993; Nash et al (افتد  مياتفاق

1996 & Yapi et al., 1990( . ميزانةدامنبيشترين  
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 13 تا 6شده  انجامهاي  طبق پژوهشها  برهمير  و مرگ
در طول پنج تا  بيشتراست كه در ابتداي تولد و درصد 

 ,.Scales et alدهد   ميهفت روز اول پس از تولد رخ

1986) ; Jordan & Le Feuvre, 1989 & Binns et al., 

در نژادهاي سالگي  يكاز تولد تا مير  و  مرگميزان ).2002
 گوناگونهوايي  و ه در شرايط آب گوسفند، كگوناگون

  درصد گزارش شده است59 تا 5از ، اند پرورش يافته
)Yapi et al., 1990; Green & Morgan, 1993; Nash 

et al., 2000; Mukasa-Mugerwa et al., 2000; 

Sawalha et al., 2007  .(رغم اين اهميت اقتصادي و  به
مير  و  مرگتوزيعو ها  برهماني     زندهبيولوژيكي، ميزان

با توجه به اين .  استنشده بررسي  مغانيدر نژادها  آن
تابع (ها  برهمير  و  مرگ زمان و ميزان وقوعكه اطالع از
ريزي براي كاهش  تواند در برنامه  مي)ماني توزيع زنده

ميزان تلفات و افزايش سودآوري در پرورش گوسفندان 
شدن تعداد   با كمدر عين حال .ثر واقع گرددؤ ممغاني

 كشاورزان ةبه علت تلفات شديد، ممكن است انگيزها  بره
 رو ازاين ،براي نگهداري و پرورش گوسفند كاهش يابد

هاي  برهماني     زندههدف از اين تحقيق بررسي تابع توزيع
  .استصورت ماهانه  بهسالگي  يكاز تولد تا مغاني 

  

  ها مواد و روش
مير  و  مرگوماني     زندهدر اين پژوهش از ركوردهاي

 رأس 8082 رأس قوچ و 735 رأس بره، حاصل از 9700
 اصالح نژاد گوسفند مغاني پرورش ايستگاه ةگل ميش
 استفاده 1390 تا 1365هاي  شده طي سال آوري جمع
دشت مغان  مركز اصلي پرورش گوسفند مغاني .گرديد

است، ولي امروزه در بسياري از شهرهاي اطراف مانند 
هاي مجاور  شهر، اردبيل، و نمين حتي استان ناهر، مشكي

روش  پرورش به .استنيز پرورش اين حيوان متداول 
ييالق و قشالق سبب گرديده است كه گوسفندان مغاني 

 درجه 25 الي 15در تمام ايام سال در حرارتي بين 
زندگي كنند و چون حيوان در هوايي نسبتاً معتدل و 

 خوبي دارد و در تمام كند، اشتهاي اندك سرد زندگي مي
پردازد و از مرتع سرسبز موجود  مدت روز به چرا مي
جفتگيري اين گوسفندان در  .برد نهايت استفاده را مي

تير، و مرداد  هاي خرداد،  بيشتر اوقات در ييالق در ماه
شروع  پاييز  از اواخرزايش گوسفندانو  گيرد صورت مي

 از زياديرصد ها د با توجه به اين كه بيماري .شود مي

 ,.Yapi et al( اند مير را به خود اختصاص داده و مرگ

1990 & Haughey, 1991( ، اطالعات مربوط به زايش
، نوع )قلو يا چندقلو تك(شامل جنس بره، نوع تولد 

 ثبت مانند اينها و ،)طبيعي يا غير طبيعي(زايمان 
ها از تولد تا شيرگيري آزادانه همراه مادران  بره. شود مي

 بر افزون دو تا سه هفتگيكنند و از  در مرتع تغذيه مي
همچنين . كنند يز دريافت ميشير مادر، غذاي كمكي ن

طور  هتاريخ تلفات يا حذف برها به همراه كد نوع حذف ب
  .شود انفرادي ثبت مي

 در اين پژوهش شامل ميزان شده صفت بررسي
سالگي و  ها از تولد تا پايان يك ماني تجمعي بره   زنده
 بر سن بره افزوناين مطالعه در . استصورت ماهيانه  به

 كد به نام ماهيانه، يك كد ةدر هر دور ماني   براي زنده
يعني هر (به هر بره داده شد ) يكصفر يا (سانسور 

براي هر بره شامل دو ستون سن در ماني     زندهركورد
در ) طول عمر(سن بره ). حين حذف و كد سانسور بود

كردن تاريخ تولد از تاريخ حذف  زمان حذف با كم
مثالً (ه مورد نظر كه قبل از ما  در صورتي.محاسبه گرديد

 تا اگر و يكبره تلف شده بود، كد سانسور ) ماهگي يك
براي .  كد سانسور صفر داده شد،آخر اين ماه زنده بود

)  مازادپرواريمثالً(ي كه به هر دليلي غير از مرگ يها بره
 از گله حذف شده بودند، سن بره در زمان حذف آورده

ر در نظر  ولي كد مربوط به نوع سانسور، صف،شد مي
شد، گرچه طول عمر بره در حين حذف  ميگرفته 
براي مثال ). Borg, 2007 (تر از ماه مورد نظر بود كوچك
فروش  ه مازادداشتي بدليل روزگي به100اي در  اگر بره

ماهگي چهاررسيده بود، در ستون مربوط به سن بره تا 
 ولي كد نوع سانسور صفر در ،شد  مي روز ثبت100عدد 

كه اگر همين بره در همين   در حالي،شد  ميهنظر گرفت
 شده بود، كد ) مرگ در اثر بيماريمثالً( سن تلف
با ها  سازي داده پس از آماده .شد  مي دادهيكسانسور 

 تجزيه برايي يفايل اجرا ،Excel و Foxpro هايافزار نرم
منظور تعيين توزيع فراواني علل حذف  به. ساخته شد

 ة برنام)جداول توزيع فراواني ةوير (Freqاز روش ها  بره
  . استفاده شد )SAS) 2000آماري 

از ماني     زندهمنظور تعيين تابع توزيع همچنين به
 كمك  با)SAS) 2000 آماري ة برنام،Lifetestروش 

 . شد ساخته 1 ةرابط
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 تعداد t ،njر زمان ماني د    احتمال زندهtS)(كه 

 تلف t  تعداد افرادي كه در زمانdjافراد در معرض خطر، 
اند،  شده

jj ndمير در زمان  و  نسبت مرگtj،و  
jj nd1ماني در زمان     نسبت زندهt است.  

  
 نتايج و بحث

را سالگي  يكاز تولد تا ها   حذف برهميزان 1 شكل
 بره سأ ر9700تعداد . دهد  مينشان حذف براساس علت

 سأ ر4832 كه تعداد است شدهدر اين مطالعه بررسي 
 و  شدنداز گله حذفسالگي  يكتا ها  آن) درصد81/49(

 در گله باقيها  آن) درصد 19/50(س أر 4868تعداد 

در ) درصد37( بيشترين درصد حذف مازادپرواري. ماندند
 كه بعد از سن شيرگيري ندعمدتاً نر بودگله را داشت كه 

از گله  و ندبه وزن مناسب كشتار رسيد پروار ةو طي دور
ساير موارد بيشترين ميزان حذف پس از . ندحذف شد

 مديريتي علل موجود ديدگاهمازادپرواري را داشت كه از 
 بايد به درستي مشخص شود كه در زمينهدر اين 

ري گي  گله و كاهش حذف گله تصميمةريزي آيند برنامه
در ها  برهمير  و  مرگ). درصد22( مناسب صورت گيرد 

 خود اختصاص حذف را به ازچندانياثر بيماري درصد 
نيز از  نداشتن ظاهر مناسب. )درصد8/20 (دهد مي

 شمار هبسالگي   يكتاها  عوامل اساسي در حذف بره
شده به علت نداشتن  حذفهاي  بره. )درصد2/8(رود  مي

 ار نگهداري و پرورش دادهد  توسط گلهظاهر مناسب
 ورسند   ميفروشه بآخر سال هاي  شود و در ماه مي

 ،شود حميل نميتدار   به گلهچندانيازنظر اقتصادي ضرر 
به هر دليلي ها  ها، حذف بره  انتخاب جايگزينجنبة از اما

پيشرفت ژنتيكي  شدن سبب كاهش شدت انتخاب و كم
هاي  د از بره درص5 فقطدر اين مطالعه . شود  ميدر گله

عنوان مازادداشتي  بهمديريتي هاي  به علت استراتژيماده 
دوقلوزايي در نژاد مغاني . اند به فروش رسانده شده

 10شود و حدود آن كمي بيشتر از   ميبيش ديده و كم
 ،ي در اين نژاديبودن دوقلوزا  پاييندليل به كه  استدرصد

ت خيلي باال نيسها  حذف به علت شيرسوزشدن بره
 شده نشان دادهها  طوري كه در پژوهش به .)درصد2/3(

ازاي  شده به  زنده متولدة با افزايش ميانگين تعداد براست
  (يابد  مينوزادان افزايشمير  و ، مرگهر ميش درگله

Camilla et al. 2012 ( درصد كم دليل آن وجودكه 
مورد  شير اند نتوانسته  در گله است كهدوقلوزاهاي  ميش
مرگ بر اثر (  موارد ة بقي.را تأمين كنند خود ةدو برنياز 

با ترتيب  به)  و عدم خلوص نژادي،حادثه، مفقودشدن
درصد كمترين ميزان حذف را در 8/1 و ،6/1، 4/0ميزان 

  .اين مطالعه نشان دادند

 

 
  )درصد(سالگي  يكتا ها   ميزان حذف بره.1 شكل

  
 در هر ماهها   ميزان كل حذف بره2 شكلدر 

 كه بيشترين و كمترين ميزان حذف. مشخص شده است
 ذكر شايان.  است12 و 5هاي  مربوط به ماهترتيب  به

چهارم تا هاي   زماني ماهةاست كه درصد حذف در باز
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  . استمازاد پرواريهاي  دليل فروش بره  بهكه عمدتاًدهد   ميخود اختصاص  حذف را بهةهفتم بيشترين دامن
 

 
  )درصد(در هر ماه سالگي  يك تا ها حذف بره ميزان كل .2 شكل

  
 آورده شـده    3 شكلفراواني تجمعي حذف در پايان هر ماه در         

 94/0شده با ضريب تبيـين       داده رگرسيون خطي برازش  . است
.  اسـت   درصـد  56/9 ميزان حذف تجمعي با شيب       ةدهند نشان

بـا شـيب    هـا     هاي پاياني سال ميزان حذف تجمعي بـره        در ماه 
  .يابد  ميي افزايش كمنسبتاً

  

 
 )درصد(سالگي  يكتا ها   فراواني تجمعي حذف بره.3 شكل

  
 از تولد تا 1ميير ـ  معروف به كاپلنماني     زندهتابع

رگرسيون يك دهد كه   مي نشان4 شكلدر سالگي  يك
 تواند براي  مي94/0ي يين باالببا ضريب تخطي 

با . داده شودش برازسالگي  يكاز تولد تا ها  برهماني    زنده
 ميزان، ضريب تابعيت منفي معادلة خطيتوجه به 

                                                                                  
1. Kaplan-Meier  
 

به ميزان ماه در هرسالگي  يكاز تولد تا ها  برهماني    زنده
تجمعي از ماني     زندهمنحني. يابد  ميدرصد كاهش 77/1

زير خط راست ها   زندگي برهماه چهارم تا ماه دهم
 5/1 اليباماهگي تا حدود  يك قرار دارد، از ،شده برازش

تا   ماهگي5/1ماهگي منحني باالي خط راست، از 
طور  ماهگي روي خط راست و در برخي مواقع بهچهار

ماهگي 12 تا 10 از سرانجامجزئي متمايل به زير خط و 
  .باالي خط قرار دارد
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  سالگي از تولد تا يكها  برهماني     زنده تابع توزيع.4 شكل

در خالل )  درصد81/20 (ها برهمير  و ميزان مرگ
تا در تحقيق حاضر ها   عمر برهگوناگونهاي  ماه
 .آورده شده است 5 در شكل ماهانهصورت  سالگي به يك
 نهم كاهش در ميزان  پنجم، ششم وهاي اول تا ماهدر 
بوده ) درصد در هر ماه73/1(ماني بيشتر از ميانگين    زنده

ر از دوازدهم كمتهفتم ،هشتم، يازدهم، و هاي  و در ماه
بر اين اساس بيشترين كاهش در ميزان . استميانگين 

 )ماهگي سهسن متوسط (ماني تا قبل از شيرگيري    زنده
بودن،  ، كه نارسها است مربوط به ماه اول زندگي بره

. مانند آنها از داليل اين تلفات است.زايي، و  سخت
هاي سبك اتفاق افتاد كه  مير نيز در بره و ترين مرگ عمده
 خواني داشته است گزارشات ديگر محققان همبا 

)Macleod et al., 1983 Huffman et al. 1985 & 

Ahmad et al. 2000(.  ،همچنين براساس مطالعات ديگر
توانايي بره براي تطبيق با شرايط محيط جديد اثر منفي 

هاي عفوني در اين  و حتي شرايط براي بروز بيماري دارد
 Khalaf et al., 1979b & Weiner( شود  فراهم ميزمان

et al., 1983.( سازگاريماني به علت   كاهش در زنده  
 و سوم )درصد8/2 (هاي دوم ها با محيط در ماه  برهبهتر

در ماه . است ) درصد5/3( كمتر از ماه اول)درصد73/1(
است اول  از ماه كمترماني    ميزان كاهش در زنده چهارم

كه اين كاهش به علت مديريت مناسب و شرايط بهتر 
فروردين و بعد از هاي  اي و قرارگرفتن دام در ماه تغذيه

ماني در اين ماه    همچنين كاهش در زنده. آن است

علت قرارگرفتن بره در محيط بعد از شيرگيري، بيش  به
   .از ماه سوم است

از مناطق ) ماه ارديبهشت به بعد(ها  زمان كوچ بره
ارسباران، در ـ  هاي بالن قشالقي به مراتع ييالقي در دامنه

در اين زمان ايالت مدت .  بعد از تولد استپنجمماه 
كنند  زيادي وقت صرف رسيدن به مراتع دوردست مي

طوري كه گوسفندان در طي راه  ، به) روز45حدود (
روي از دست  مقدار زيادي از وزن خود را در اثر پياده

شود كه از علل  دهند و تنش زيادي بر آنها وارد مي مي
مير  و گاوج مر .تلفات در اين ماه و شروع ماه ششم است

كاهش كميت و علت  در ماه نهم نيز مشاهده شد كه به
 )اواخر تابستان و اوايل پاييز(ماه اين كيفيت تغذيه در 

هاي  دليل بارندگي هاي دهم به بعد به در ماه. بوده است
ها ميزان  پاييز و بهترشدن كميت و كيفيت خوراك بره

  .يابد هاي قبل كاهش مي مير در مقايسه با ماه و مرگ
طور كلي از تولد تا  ها به مير بره و ميزان مرگ 
درصد  03/8، كه استدرصد  81/20سالگي برابر با  يك
  درصد43/4 دوم،هةما  سه درصد5/7 اول، هةما  سهدر آن
 چهارم زندگي هةدر سه ما درصد 85/0 و ، سومهةما سه
مير  و بر اين اساس ميزان مرگ. ها اتفاق افتاده است بره
 ميزان تلفات مشابهماهگي در اين مطالعه  هسها تا  بره

نژاد لري بختياري در ايران شده براي  گزارش
شده  گزارش  مقاديرةدامنحد در و ) 1390خواه، وطن(

 ,.Yapi et al( استبراي برخي از نژادهاي گوسفند 
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1990; Green & Morgan, 1993; Nash et al., 2000; 
Mukasa-Mugerwa et al., 2000; Mandal et al., 

2007 Sawalha et al., 2007 & Morris et al., 2000.( 
در برخي از نژادها ميزان تلفات تا شيرگيري خيلي 

 براي. است در اين مطالعه آمده دست بهبيشتر از مقدار 
گل و تالي در پاكستان  مثال ميزان تلفات در نژادهاي قره

 ژاددر ن، )Ahrar et al., 2006( درصد 12 و 9ترتيب  به
 25 درصد، در نژاد هورو 8/8 تا قبل از شيرگيري منز

، و در نژاد )Mukasa-Mugerwa et al., 2000(درصد 
 تا شيرگيري گزارش  درصد8/5لري بختياري در ايران 

 ديگري بر ةدر مطالع ).1390خواه،  وطن (شده است
ها از  ماني بره    متوسط ميزان زندهسگوسفندان مرينو

ه است  درصد برآورد شد4/72تولد تا شيرگيري 
)Hatcher et al., 2009( ،ماني    كه كمتر از ميزان زنده

  .استدر اين پژوهش ) 19/79(سالگي  تجمعي تا يك

  

  
  سالگي  تا يكمغانيهاي  برهمير  و  مرگميزان .5 شكل

  
 گيري نتيجه

در اين پژوهش، سالگي   يكتجمعي تامير  و  مرگميزان
در مطالعات ه بيشتر نژادها ةشد  مقادير گزارشكمتر از

 و ،سوم، دوم، اولماهة  در سهمير  و  مرگ. استديگر
 .هاست اير نژادهشده براي س مشابه مقادير گزارشچهارم 
، سالگي از تولد تا يكها  برهماني     زندهتابع توزيعمطابق 

 اين نژاد،هاي  رغم زيادنبودن كل ميزان تلفات در بره به
 پيشنهادو است  توجه بوده شايانتلفات در ماه اول 

ها  گردد در نحوة مديريت و سيستم پرورش بره مي
در هنگام تولد توجه بيشتري ) كنترل دما و رطوبت(

 همچنين مديريت  .يابدتلفات كاهش صورت گيرد تا 
ند باعث كاهش فراواني در توا  مي اولهةما بهتر در سه

چهارم هاي  در ماهمير  و  مرگدرصد . اين زمان شودتلفات
د ناشي از توان  ميكه علت آن است توجه شايانو پنجم 

 .باشدها  زمان كوچ برهدر  ها، تنش پس از شيرگيري بره
 و مديريت بهتربعد از شيرگيري ها  برهمناسب  ةتغذي

طي زمان كوچ كميت و كيفيت غذاي قابل دسترس در
بر اين .  كندتواند به خوبي اين دوره را كنترل  ميدام
زندگي دوم  و اولساير نژادها، سه ماهة مشابه س اسا
 و استها  ترين دوره  ميزان تلفات حساسجنبةازها  بره

در اين نژاد بايستي ازطريق ها  برهمير  و مرگبراي كاهش 
كارهاي اصالحي  و ،بهبود شرايط محيطي، نحوة تغذيه

 نشانمير  و  مرگالگوي. متمركز شدها  بر اين دورهبيشتر 
 بسيار خوبي براي كاهش  شرايط مناسب وهدهد ك مي

اين نژاد هاي  در برهماني     زندهو بهبودمير  و  مرگميزان
ماهة  شده در سه زيرا كه ميزان تلفات تحميل. است فراهم

كه در همة   ـخصوص در ماه اول  به،ها اول زندگي بره
و كاهش آن كار گزارش شده نژادها در حد باالتري 

 و  در اين نژاد خيلي باال نيستـ است بسيار دشواري
دليل آن چندقلوزايي پايين اين نژاد و وزن تولد باالي 

 تواند باشد  مي)كيلوگرم1/4 الي 8/3(اين نژاد هاي  بره
گرفته  صورتهاي   طبق پژوهش كه )1354ستاري، (



 57  ...سالگي در از تولد تا يكومير  عوامل مرتبط با مرگ:  و همكارانرضايي  
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