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  چکیده

نـژاد  از رکوردهاي ثبت شـده ایسـتگاه پـرورش و اصـالح     به منظور بررسی عوامل مؤثر بر صفت طول عمر اقتصادي گوسفند کردي خراسان شمالی
ترسیم جداول طول عمر تولیـدي از  . مادر بود، استفاده گردید 2258پدر و  187بره حاصل از  7469که شامل  1391تا  1369هاي گوسفندکردي طی سال

نتـایج نشـان داد کـه    . عمر حیوان اثر معنی داري داشـت عوامل ثابت سال و فصل بر طول . صورت گرفت 1/9نسخه  SASافزار نرم Life tableرویه 
و کمترین %) 1/33(ها مربوط به بیماري بیشترین درصد حذف در میش. هاي داشتی به دالیل غیر از سن از گله حذف گردیده انددرصد از میش 99حدود 

هـاي  یابد، اما حذف میشز گله با باال رفتن سن کاهش میهاي حذف شده اتعداد میش. باشدمی%) 11/0(درصد حذف در جنس نر مربوط به مسمومیت 
هـایی اسـت کـه زایـش دو قلـو      هایی که زایش تک قلو داشتند، بیشتر از میشمانی میشزنده. هاي جوان افزایش یافتسال در مقایسه با میش 4باالي 

هایی کـه در تمـام   نتایج نشان داد که میش. نی بیشتري را نشان دادندمابره، درصد زنده 3و  2هاي داراي بره نسبت به میش 1هاي داراي داشتند و میش
اگـر چـه   . مـانی کمتـر مشـاهده شـد    هایی داراي دو بره، درصد زندههستند، درحالی که در میش ها یک بره داشتند داراي باالترین درصد ماندگاريزایش

باشد، اما نتایج نشان داد تأکید بر دوقلوزایی موجب حذف میش هـا در سـنین    هاي کلی در دام هاي سبک به سمت افزایش میزان دوقلوزایی میسیاست
 . توان شرایط مدیریتی و محیطی گله را بهبود بخشیدبراي بهبود ماندگاري می. کاهش طول عمر اقتصادي خواهد شد پایین و
  

  .طول عمر میش، ، گوسفند کردي، مانیزندهحذف،  :هاي کلیديواژه
  

    1 مقدمه
هاي گاري یکی از مهمترین فاکتورهاي موثر بر سودآوري گلهماند

مرگ و میر مسئله پیچیده اي است که تحـت  ). 18( گوسفند می باشد
تاثیر عوامل محیطـی ماننـد شـرایط آب و هـوایی، تغذیـه، مـدیریت،       

ها و عوامل عفونت زا و عوامل غیر ژنتیکی از جمله سال تولـد،  بیماري
جـنس بـره و   زمان بره زایی، نوع تولـد،  سن و وضعیت بدنی میش در 

در حقیقت در تولید مـیش، طـول   ) 13، 12، 9(وزن تولد بره قرار دارد 
بـه طـور کلـی دو    ). 10(عمر مهمترین اثر را بر بـازده اقتصـادي دارد   

گیرد که شامل صفت در رابطه با ماندگاري در گوسفند مد نظر قرار می
و طـول عمـر   ) تـا حـذف   مدت زمـان عمـر از تولـد   (طول عمر واقعی 

طـول عمـر   . باشـد مـی ) مدت زمان بین اولین زایش تا حذف( تولیدي
اقتصادي یا طول عمر تولیدي در میش یک صفت با اهمیت اقتصادي 
                                                             

  زابل، دانشگاه نتیک و اصالح نژاد دامژ دکتري دانشجوي- 1
  دانشیار ژنتیک و اصالح نژاد دام، گروه علوم دامی، دانشگاه فردوسی مشهد،- 2
 خراسان طبیعی منابع و و آموزش کشاورزي تحقیقات مرکز علمی هیئت عضو- 3

  رضوي،
  .مشهد فردوسی دامی، دانشگاه علوم گروه ژنتیک و اصالح نژاد دام، استادیار- 4

 )saghi9099@yahoo.com:                            یسنده مسئولنو(* 

باال می باشد، زیرا افزایش طول عمر اقتصادي منجر به کـاهش نـرخ   
از فوایـد طـول    .)7( هاي جایگزینی در گله می شودحذف و نیز هزینه

هـاي  ها و بـره توان به افزایش میانگین سن گله، داشتن میشمی عمر
متوسط نرخ مرگ و  .)2( بیشتر براي فروش و افزایش تولید اشاره کرد
درصد گزارش شده  9-20میر در اغلب کشورهاي تولید کننده گوسفند

دالیل مـرگ  . است که بیانگر اهمیت آن در کاهش درآمد دامدار است
جراحـات و   گرسـنگی،  یمـاري، سـخت زایـی،   ها شـامل ب و میر میش

توانایی جلوگیري از حـذف شـدن بـه دلیـل     ). 15( باشدمسمومیت می
هاي طول عمر بیشـتر  یا بیماري از بازتاب تولید پایین، باروري پایین و

از فاکتورهاي مهم و تأثیرگذار بـر اقتصـاد دامپـروري تعـداد     . می باشد
 ، امامان عرضه به بازار را دارندکه قابلیت ماندگاري تا زاست هایی دام

کمتر مورد توجه بوده و براي رکوردبرداري، ارزیابی ژنتیکـی و  این امر 
در . اي طراحـی نشـده اسـت   عوامل مدیریتی موثر بر آن هـیچ برنامـه  

شرایط کشور ما مطالعات محدودي بر روي عوامل موثر بر طول عمـر  
مر اقتصـادي در  براي بررسی صفت طول ع. اقتصادي انجام شده است

منطقه خراسان از نژاد غالب این اسـتان کـه نـژاد کـردي مـی باشـد       
جهت ارزیابی و تعیـین اسـتراتژي افـزایش مانـدگاري در     . استفاده شد

بنـابراین هـدف   . جمعیت، الزم است عوامل مـوثر بـرآن تعیـین شـود    
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مطالعه حاضر بررسی عوامل محیطی نظیر بیماري، جراحـات فیزیکـی   
غیر ژنتیکی مثل سال تولد، سن، تیـپ تولـد و چنـد قلـو     و عوامل  ..و

زایی بر طول عمر اقتصادي گوسفندان کـردي خراسـان شـمالی مـی     
  .  باشد

  
  هامواد و روش

رأس میش حاصـل   7469در این تحقیق، از رکوردهاي مربوط به 
مادر با رکوردهاي فرزندان، کـه توسـط ایسـتگاه     2258پدر و  187از 

گوسفند کردي شمال خراسـان واقـع در بخـش     پرورش و اصالح نژاد
جمع آوري  1369-1391هاي حسین آباد شهرستان شیروان طی سال

سیستم پرورش در این ایسـتگاه بـه صـورت    . شده بود، استفاده گردید
پایین، باروري پایین یـا   به دلیل تولید عموماً هامیش. بود نیمه متمرکز

 هـا قوچ. شدندیري حذف میدلیل په سالگی ب 8تا  7 سن در بیماري و
داري دسـترس بودنـد نگـه    تا زمانی که فرزندان نر براي جایگزینی در

) بـه روز (عنوان سنی که مـیش  ه ب این مطالعه طول عمر در. شدندمی
 هاي حـذف و سیاست شود و تحت تأثیرتعریف می کند،گله راترك می
وایی منطقه ه با توجه به شرایط آب و. گیردمی ها قرارنرخ مرگ میش

ها از اواخر فـروردین مـاه جهـت چـراي     ها به همراه میشمعموالً بره
با توجه بـه  . شوندروزانه به مراتع میان بند اطراف ایستگاه فرستاده می

اي مرتع، به طور معمول تا اوایل تیرماه و زمان برداشت وضعیت علوفه
بـا  . نـد کنهاي زراعی شهرستان در مرتع چـرا مـی  گندم و جو از زمین

شروع فصل سرما و بارش باران و برف گله به ایستگاه منتقل شده و با 
-هاي آبستن، برهمیش(هاي غذایی مناسب هر گروه دامی تنظیم جیره

روز به طور سه وعده به طور جداگانه در شبانه) هاهاي نر و ماده و قوچ
سـازي و مبـارزه بـا انگـل هـاي      عملیات ایمـن . شوندتغذیه دستی می

میـزش از  آ فصـل . اي انجام می شـود اخلی و خارجی به صورت دورهد
هـا نیـز از اوایـل دي مـاه     اواسط مرداد تا اواخر مهر می باشد و زایش

در هنگام زایش برنامه بهداشتی و . شروع و تا اخر اسفند ادامه می یابد
ضدعفونی بند ناف انجام شده و شماره شناسایی بره بعـد از ثبـت وزن   

اطالعـات مربـوط بـه بـره شـامل      . شودها نصب میش برهنها به گوآ
و جـنس  ) تک قلو یا چنـد قلـو  ( شماره پدر و مادر، وزن تولد، نوع تولد

نیـز تـوزین شـده    ) روزگـی 90(بره ها در زمان از شیرگیري  .می باشند
تاریخ و علت تلف شدن هر بره در دفاتر ایستگاه به طـور دقیـق ثبـت    

  .شوندمی
هاي پرورشی که دو سال سن ثبت شده، میشدر فایل رکوردهاي 

ها به عنوان پایه براي بـرآرود  داشتند شناسایی شده و از رکوردهاي آن
اطالعات خاص درباره زمانی که یک . احتمال ماندگاري استفاده گردید

ها به دلیل کند در دسترس نیست و معموالً میشمیش گله را ترك می
. شـوند یـا مـرگ از گلـه حـذف مـی     ناباروري، تولید کم، بیماري، سن 

  n+1زایی داشتند امـا در  سال از سن بره nهایی که در همچنین میش

هـا  همـه مـاده  . شدندزایی نداشتند نیز از گله حذف میسال از سن بره
سـالگی از گلـه حـذف و جـاي خـود را بـه        7قبل از رسیدن به سـن  

  .ها می دادندجایگزین
گیـري شـده   ه دو صورت اندازهدر مطالعه حاضر صفت ماندگاري ب

ها از هر زایش نسبت به زایش اول تحت ماندگاري میش) 1که شامل 
ها از زایشی به زایـش دیگـر   ماندگاري میش) 2عنوان ماندگاري کلی 

ماندگاري مـیش هـا   (ماندگاري کلی . ايتحت عنوان ماندگاري حاشیه
بـه  )  n/2زایـش  (صفات ماندگاري ): از هر زایش نسبت به زایش اول

زایی داشـته باشـد   سالگی بره عنوان احتمالی که یک میش در سن دو
مساوي  nسال از سن، براي   nزایی درتعریف شده است، همچنین بره

ــا  ــدگاري شــامل  . ســالگی 6و  5، 4، 3اســت ب همــه رکوردهــاي مان
  .زایی داشتندسال از سنشان بره n هایی است که در  میش

): ها از زایشی به زایش دیگـر ري میشماندگا( ايماندگاري حاشیه
سـال از سـن     nبه عنوان احتمالی که یـک مـیش در  ) n/n-1زایش (

سـال از سـن هـم داراي     n-1زایی داشته باشد به شـرطی کـه در   بره
سال از سن تعریف  6و  5، 4، 3مساوي  nزایی باشد و براي رکورد بره
  .شده است

عمـر اقتصـادي در   به منظور برآورد عوامل مؤثر بر صـفت طـول   
ها پس از هر زایش بررسی و سـپس  گوسفند کردي، علل حذف میش

هـاي حـذف   سانسور صفر و میش هاي باقیمانده در گله کدبراي میش
به عنوان صفت ماندگاري در هر زایش اختصـاص   1سانسور  شده  کد

ها با توجه به تاریخ زایـش  همچنین طول عمر هر کدام از میش. یافت
بنابراین صفات ماندگاري پنج دسته . از گله محاسبه شد و تاریخ حذف
مـورد  ) پنجم و ششـم   هاي دوم، سوم، چهارم،زایش(، 1صفت دوتایی

 Lifeجداول طول عمر با اسـتفاده از رویـه   . تجزیه تحلیل قرار گرفت
table  نرم افزارSAS  استخراج شد 1/9نسخه .  

، )69-91هـاي  سـال ( عوامل محیطی موثر شامل سال تولد میش
افـزار  تیپ تولد و جنس بر هر یک از صفات ماندگاري با استفاده از نرم

مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفـت کـه    ) 14( 1/9نسخه  SASآماري 
  :باشدمدل کاربردي مورد استفاده به شرح زیر می

 )1(              
تعداد میش هاي زنـده  ( هاي زندهاحتمال میش: p0در این معادله؛ 

امـین سـال    iاثـر  : Yearمیانگین حیوانات گله، : µ، )میش ها به کل
اثـر  : eijlامین نوع تولد و  lاثر : B tlامین جنس بره،  jاثر : Sexjزایش، 

 . باشدباقیمانده می
 
 
 

                                                             
1- Binary 
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  نتایج و بحث
  عوامل موثر بر زنده مانی در گوسفند کردي

مـانی گوسـفند کـردي    نتایج حاصله از تجزیه عوامل موثر بر زنده
دهد کـه  نتایج نشان می. ارائه شده است) 1(خراسان شمالی در جدول 

درصـد و   1/33ها مربـوط بـه بیمـاري    بیشترین درصد حذف در میش
. باشـد درصد مـی  11/0کمترین درصد مربوط به مسمومیت در نرها با 

رسـد کـه مقاومـت کمتـر جـنس مـاده در برابـر        این طور به نظر مـی 
 و ها به بیماري و باالرفتن درصد مرگها باعث حساسیت میشبیماري
هایشان و در معرض ها همراه برهبه چرا رفتن میش. باشدها میمیر آن

بیماري، گرگ گرفتگی، صدمات فیزیکی، مسمومیت و غیره می توانـد  
میـزان  . باشـد هـا مـی  ومیر در میشاز دالیل دیگر باال رفتن نرخ مرگ

تواند بـه  باشد که میرصد مید 18/19ومیر نرها به دلیل بیماري مرگ
دلیل متمرکز بودن نرها در سالن پـرورش و در معـرض محـیط قـرار     

نتـایج  . ها و نیز ژنتیک قوي جنس نر نسبت به ماده باشـد نگرفتن آن
 5/33دهد که دوقلوها با بررسی اثر تیپ تولد بر حذف از گله نشان می

ري هسـتند  درصد بیشتر مستعد بیمـا  3/26درصد نسبت به تک قلوها 
هـاي  قلو و شرایط اولیـه بـره  شاید به دلیل ضعف دوقلو نسبت به تک

توان به وزن تولد کمتر دوقلوهـا  از آن شرایط می. قلو و دوقلو باشدتک
  . نسبت به تک قلوها، وزن از شیرگیري کمتر دوقلوها اشاره کرد

هاي فنوتیپیک ماندگاري پس از بررسی جنبه )6(هچر و همکاران 
قلوهـا  ومیر و تلفات را در تـک در گوسفند مرینواسترالیایی میزان مرگ

درصـد   54درصد و در سـه قلوهـا و بـاالتر را     34درصد، دوقلوها  20
گزارش نمودند که تقریباً مطابق با نتایج به دست آمده در این مطالعـه  

  .باشدمی
اسـمیت   توسـط  هاي صـورت گرفتـه  بر اساس گزارشات پژوهش

اوِرت هینکز و  )18(سوتی و همکاران ، )11(موریس و همکاران  ،)17(
هاي به دنیا آمده با تیپ زایش سه قلـو نسـبت بـه    بره) 4(و همکاران 

  . ومیر برخوردار هستندقلو از ریسک باالي مرگدوقلو و تکهاي بره
 69/0هـا بـا   میر به مـاده ودر بحث مسمومیت بیشترین آمار مرگ

هـاي  هـا و اسـتفاده از علـف   درصد اختصاص دارد به چرا رفتن مـیش 

زا، مستعد بودن براي بیماري در چراگاه و به تبع آن نیاز بـه  مسمومیت
از دوز زیاد دارو، استفاده بیش از حد جو یا یونجـه   استفادهناَ دارو و احیا
ها بیشتر از نرها مسموم شده و تواند از دالیلی باشد که مادهو غیره می

  .شونداز گله حذف می
 بیشـتر از تـک  ) درصد 97/0(در بررسی اثر تیپ تولد نیز دوقلوها 

ا اند که از دالیل مستعد بودن دوقلوهمسموم شده) درصد 28/0(قلوها 
در مـوارد  . هـا اشـاره نمـود   توان به همان ضعف ناشـی از تیـپ آن  می

گرفتگـی، انـواع   مارگزیـدگی، گـرگ  : فیزیکی حذف از گله که شـامل 
ها، ضربه، اتفاقات داخل سالن و چراگاه، گرسنگی، اسـترس،  شکستگی

درصـد   71/4هـا بـا   شود، در بررسی اثر جـنس مـاده  تراکم و غیره می
ها نسبت تعداد بیشتر ماده. یل فیزیکی داشتندبیشترین حذف را به دال

توانـد از دالیـل حـذف فیزیکـی بیشـتر      به نرها و کوچ رفتنشـان مـی  
  .باشد) درصد 27/3(ها نسبت به نرها  میش

 درصد نسبت به تـک  34/5ها با در بررسی اثر تیپ تولد نیز دوقلو
 عوامل حـذف . درصد بیشترین حذف فیزیکی را داشتند 95/3قلوها با 

ها از به جزء بیماري، مسمومیت و دالیل فیزیکی که باعث حذف میش
ضعف و پیـري،  : شد در دسته سایر موارد قرار گرفت که شاملگله می

هـا و غیـره   ومیر بـا دالیـل نامشـخص و مفقـودي    جثه کوچک، مرگ
درصـد بیشـترین    33/27در این دسته نیز در جنس مـاده بـا   . باشد می

در اثر تیپ تولد نیـز در     . درصد گزارش شد 93/2حذف نسبت به نرها 
گـزارش  ) درصـد  28/7(بیشـتر از دوقلوهـا   ) درصد 97/17(قلوها تک
چرا کـه  . شود که شاید به دلیل تعداد بیشتر تک قلوها در گله باشد می

گروه قابل تـوجهی از  . ها ازتیپ دوقلو هستنددر گله درصد کمی از بره
  .باشندقلو میها تکبره

درصـد،   80/49یـز نشـان دادنـد کـه     ن) 19(خواه و همکاران وطن
ها به ترتیب به دلیـل بیمـاري،   درصد از میش 71/27درصد و  49/22

درصد از  85همچنین نشان دادند که . تولید پایین و پیري حذف شدند
هاي پرورشی زمانی که هفت سال یا کمتر سن دارند، بـه دلیـل   میش

  .شوندماري و تولید کم از گله حذف میبی

  

  ها به تفکیک اثرات جنس و تیپ تولددرصد تلفات دام -1جدول
Table 1- Percentage of sheep death according to sex and birth type affects  

  اثرات
Affects 

  دالیل تلفات
Death factors 

  بیماریها
Illness  

  مسمومیت
Poisoning 

 یدالیل فیزیک
Physical reasons 

 سایر موارد
Others 

 )Sex affect( اثر جنس
 Male( 19.118 0.11 0.27 2.93( نر

 Female( 33.1 0.69 4.71 27.33( ماده
 )Birth type affect( اثر تیپ تولد

 Single( 26.3 0.38 3.95 17.97( تک قلو
 Twin( 23.5 0.97 5.34 7.28( دوقلو
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ل حذف به دو دسته، حذف اجباري و حـذف  در مطالعه حاضر دالی

هاي حـذف اجبـاري شـامل تلفـات،     زیر گروه. انداختیاري تقسیم شده
هاي مربوط به حـذف  هاي قصر و ناقص بودن حیوان و زیر گروهمیش

هـا  هاي مازاد بر نیاز گله، فروش ترویجی و میشاختیاري شامل میش
  .با فنوتیپ نامناسب در نظر گرفته شده است

هـاي اجبـاري، بیشـترین درصـد     دهد که در حذفیج نشان مینتا
درصـد   17/0درصد و وجود نقص با  65/1هاي قصر با مربوط به میش

با توجه به برنامه . کمترین درصد حذف را به خود اختصاص داده است
هـا و تـالش بـراي    گیري براي میشاي جفتبندي سه مرحلهو زمان

هم بیشترین درصد حذف اجبـاري   ها بازجلوگیري از قصر بودن میش
  .باشدهاي قصر میمربوط به میش

ها به دلیل نقص ژنتیکـی  درصد از ماده17/0درصد از نرها و 22/0
هـا  درصد از مـیش  04/1در بررسی اثر تیپ تولد . انداز گله حذف شده

این در . انددرصد به دلیل نقص زنتیکی از گله حذف شده 21/0قصر و 
هاي اجباري را بـه خـود   دوقلو هیچ نرخی از حذفحالی است که تیپ 
  .اختصاص نداده است

مـاتوس و  ، )18(سـوتی و همکـاران   ، )16(هـا و همکـاران   ساوال
ومیر را ازعوامـل مهـم حـذف اجبـاري از گلـه      هم مرگ) 8( همکاران
  .ردندعنوان ک

دهد کـه مطـابق انتظـار    نتایج مربوط به حذف اختیاري نشان می
ها البته در جنس نر بیشترین نرخ حذف اختیاري مربوط به فروش  دام

درصد  68/16ها درصد و در ماده 06/4مازاد نیاز گله در نرها . باشدمی
توانـد بـه دلیـل جمعیـت بـزرگ      ها مـی درصد بیشتر در ماده. باشدمی

 7/55فروش ترویجی در جنس نـر  . ر گله مورد مطالعه باشدها دمیش
باشد که بیشترین درصد حذف اختیاري را به خود اختصاص درصد می
درصـد   78/0در حالی که جنس ماده بسیار محدود و برابـر  . داده است

این امر به دلیل ایجاد جـایگزینی و پشـتوانه مناسـب بـراي گلـه      . بود
  .رسدنظر میاصالحی و پرورشی، طبیعی به 

دهد که فروش ترویجی نتایج مربوط به اثر تیپ تولد نیز نشان می

هـا  نسـبت بـه سـایر زیـر گـروه     ) قلو و دوقلـو تک(در هر دو نوع تیپ 
درصـد و در   5/24این نرخ در تـک قلوهـا   . بیشترین مقدار بوده است

قلوهـا  درصد از تک 28/11. درصد به دست آمده است 18/27دوقلوها 
که مـازاد نیـاز گلـه بودنـد بـه      درصد از دوقلوها به دلیل این 19/10و 

 25/14در بررسی اثر تیپ تولد نیز . صورت اختیاري از گله حذف شدند
درصـد از دوقلوهـا بـه دلیـل فنوتیـپ       17/ 27قلوهـا و درصد از تـک 

. سازي نژاد از گله مورد مطالعـه حـذف شـدند   نامناسب و هدف خالص
تواند طـول عمـر حیوانـات گلـه را ارتقـاء      یمانی مزنده برعوامل موثر 

 حـذف  ترین علتگله مورد مطالعه بیماري مهم در. بخشد یا تنزل دهد
هر گونه عملیات مدیریتی کـه موجـب    .بود از گله هامیشزود هنگام 

هـا شـود باعـث    حفاظت و جلوگیري از گسترش بیماري در بین میش
ایج بیماري مهمترین دلیل با توجه به نت .شودمانی میافزایش نرخ زنده

براي ارتقاي طول عمر اولین گام کاهش بیماري . باشدها میتلفات دام
به وسیله بهبود عوامل محیطی مانند تغذیه سالم، سالمتی، بهداشـت و  

 .باشدعوامل مدیریتی و افزایش مقاومت ژنتیکی به بیماري می
 

  )سالگی 2-6(ها در هر گروه سنیتعداد میش
سـالگی  2سـاله کـه در    2مـیش   1488ایج، مجموعـاً  بر اساس نت

سالگی هم در گله مانده بودنـد، شـامل    6اند و تا اولین زایش را داشته
هاي حذف شده از گله و درصد میش. شدندهاي مورد مطالعه میمیش

ارائه  )3(در جدول ) اي و تجمعیحاشیه(هاي حذف شده فراوانی میش
هایی هستند که در سن مـورد  هاي حذف شده، میشمیش. شده است

اند اما قبل از این که به زایش زایی داشتهبره) هاستون سن میش(نظر 
هـاي داخـل   نسبت میش  اي،حذف حاشیه. اندبعدي برسند، حذف شده

دهـد و حـذف   انـد را نشـان مـی   هر گروه سنی که از گله حذف شـده 
هاي حذف شده از گله را بعد از هر سـال تولیـدي   تجمعی تعداد میش

هاي درصد از میش 99طبق نتایج به دست آمده حدود . دهدنشان می
..) بیماري، مسمومیت، دالیل فیزیکی و(پرورشی به دالیلی غیر از سن 

 .انداز گله حذف شده
  

  )درصد( هاي مورد بررسیهاي اجباري و اختیاري در دامنرخ حذف -2جدول
Table 2- Involuntary and voluntary culling rate in investigating sheep (Percentage)  

  اثرات
Affects 

  حذف اجباري
Involuntary culling 

  حذف اختیاري 
Voluntary culling 

  تلفات
Death  

  قصر
Barren  

  نقص
Defect 

  هاي مازادمیش 
Excess ewes 

  فروش ترویجی
Extension sale 

  مناسبفنوتیپ نا
Inappropriate phenotype 

  )Sex affect( اثر جنس
 Male(  0 0  0.22  4.06 55.75  14.44( نر

 Female(  0.17 1.65 0.17  16.68 0.78 14.67( ماده
  )Birth phenotype affect( اثر تیپ تولد

 Single(  0.10 1.04 0.21  11.28 24.5 14.25( تک قلو
 Twin(  0 0 0  10.19 27.18 17.27( دوقلو
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  )سالگی 2-6(ها در هر گروه سنی تعداد میش - 3جدول 
Table1- Number of ewes in each age group (2 to 6 year)  

  )سال(ها سن میش
Ewe age (yr)  

  تعداد میش ها
No. ewes  

  هاي حذف شده از گلهمیش
Ewes removed from flock  

  هاي حذف شده از گلهفراوانی میش
Frequency of ewes removed from flock  

  حذف حاشیه اي
Marginal loss  

  حذف تجمعی
Cumulative loss  

2  1488  728  0.48  0.48  
3  760  424  0.55  0.77  
4  336  226  0.67  0.92  
5  110  84  0.76  0.98  
6  26  20  0.76  0.99  
7  6  6  1  1  

  
هاي حذف شده از گلـه بـا بـاال رفـتن سـن      همچنین تعداد میش

-سال در مقایسه با میش 4هاي باالي یابد، اما حذف میشیکاهش م
و وطـن  ) 1(بـورگ   این در حالی است که .یابدهاي جوان افزایش می

درصد حذف کمتري نسبت به درصد بـه دسـت   ) 19(خواه و همکاران 
 درصد حذف به طوري که بورگ. کرده اندآمده در این مطالعه گزارش 

-درصد گزارش کـرده  66ی غیر از سن به دالیل را در گوسفندان تارقی
شدند و سپس سال نگهداري می 6ها به مدت اند که در این گله میش

  .گردیدندحذف می
گوسفندان لـري  با مطالعه اي بر روي ) 19(وطن خواه و همکاران 

 ..)بیماري، تولید پـایین و (درصد حذف بدالیلی غیر از سن 72 بختیاري
هـا بـه   درصد از مـیش  8/49دادند که  آنها نشان. نموده اندگزارش را 

ها به دلیل تولید کم از گله حذف درصد از میش 49/22دلیل بیماري و 
شـدند؛  ها به دلیل پیري حذف میدرصد از آن 71/27شدند و فقط می

سـال نگهـداري از گلـه حـذف      9هـا پـس از   البته در این گله مـیش 
 .گردیدند می

 
  شها بر اساس تیپ زایمانی میشزنده

دهـد  مانی در مطالعه حاضر نشان مـی نتایج حاصله از بررسی زنده
هایی قلو داشتند، بیشتر از میشهایی که زایش تکمانی میشکه زنده

قلـوزا و  هـاي تـک  مانی میشروند زنده. است که زایش دو قلو داشتند
بر اسـاس  .  آمده است 1روزه در شکل  500هاي زمانی دوقلوزا در بازه
روز تفاوت قابل  1000-1500شود که در بازه زمانی ه میشکل مشاهد

هـاي  هاي داراي بره تک قلو و مـیش مانی میشاي بین زندهمالحظه
سـاله   4هاي در این فاصله سنی که میش. قلو وجود دارد داراي بره دو

سـاله   4هايمانی مشاهده شده است و میشوجود دارند، بیشترین زنده
قلوزاهـا نشـان    دو میش هـاي  تري نسبت بهتک قلوزا زنده مانی بیش

توان مانی کمتر دو قلوزاها نسبت به تک قلوزاها میاز علل زنده. دادند
به عوامل محیطی خاص دوقلوزاها مثل شرایط خاص آبستنی، تـأمین  

زایـی و  نیازهاي بدنی و انرژي کافی در طول آبستنی، ریسـک سـخت  
شرایط بعد از زایمان . کردداشتن زایمان سخت در چند قلوزایی، اشاره 

مثل شیردهی، در معرض گرسنگی قـرار گـرفتن و کمبـود انـرژي در     

نسـبت بـه    ها و سرانه شیردهی بیشتر مـیش هـاي چنـد قلـوزا    میش
هایی که تنها یک بره دارند، همـه از مـواردي هسـتند کـه باعـث       می
شوند میش ضعیف شده، مستعد بیمـاري شـود و در معـرض خطـر      می

  . قرار گیردمرگ یا حذف 
کنـد بـه   ها نمـودار سـیر نزولـی طـی مـی     با باال رفتن سن میش

تفـاوت  ) سـالگی  4-8/6(روزگـی   1500-2500کـه در فاصـله    طوري
شـود، امـا صـفر    هاي تک قلوزا و دو قلـوزا کمتـر مـی   مانی میشزنده
توان به تجربـه مـیش در بـارداري، تغییـرات     شود از دالیل آن می نمی

تر بـه تبـع   شدن رحم، زایمان راحتمثل بزرگ فیزیولوژیک بدن میش
درشت شدن جثه مادر، تحمل بیشتر شرایط خاص چه محیطی و چـه  

هاي تک قلوزا و دو قلوزا را بـه  مانی میشاي اشاره کرد که زندهتغذیه
 1500روزگـی،   1200مـانی در  میانگین زنـده . هم نزدیک کرده است

 41، 62، 72به ترتیـب  ها روزگی میش 2500روزگی و  2000روزگی، 
  .درصد برآورد گردید 28و 

مـاتوس و  ، )11(مـوریس و همکـاران   نتایج گزارش شده توسـط  
در رابطه با میزان بقاء درتیـپ  ) 16(ها و همکاران و ساوال) 8(همکاران 

آنهـا مانـدگاري   . قلو مطابق با مطالعه حاضـر بـود  زایش تک قلو و دو 
 .هاي دو قلوزا را کمتر از تک قلو زاها گزارش نمودندمیش

هـاي زایـش   مانی میش ها براساس تعداد بـره مقایسه زنده
  شده

 )2(ها بر اساس تعداد بره در شکل مانی میشنتایج حاصل از زنده
بـره نسـبت بـه     1هـاي داراي  بر اساس شکل، میش. ارائه شده است

. مانی بیشتري را نشـان دادنـد  بره، درصد زنده 3و  2هاي داراي میش
ها یک بره داشتند هایی که در تمام زایشدهد که میشنتایج نشان می

حـالی کـه در    در. هسـتند ) درصـد  1(داراي باالترین درصد ماندگاري 
. دمانی کمتر مشاهده شـ هایی که داراي دو بره بودند، درصد زندهمیش

درصـد را   70-90میش هاي داراي دو بره به طور متوسط زنده مـانی  
هاي داراي سه بـره  مانی میشاین در حالی است که زنده. نشان دادند

روزگـی   2500روزگی رونـد نزولـی طـی کردنـد تـا بـه        1000بعد از 
روزگـی بـا    1000مـانی را بعـد از   ها حداکثر درصد زندهمیش. رسیدند
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روزگـی بـا    2500مـانی را در  حداقل درصد زنـده درصد و   60متوسط 
  .درصد نشان دادند 5متوسط 

هر چند در برخی مطالعات هیچ الگوي خاصی براي اثر سن میش 

اورت و  ،)3(کلوئـت و همکـاران   مـانی گـزارش نشـده اسـت     در زنده
 3/74درصـد و دوقلوهـا    6/85تک قلوها نرخ ماندگاري ) 5(همکاران 

 .درصد گزارش کردند
  

  
 

هاي بر اساس تیپ زایشمانی میشزنده - 1شکل   
Figure 1- Ewes survival according to lambing type 

  

  
شده یشزا يها ها براساس تعداد بره یشم مانیزنده یسهمقا- 2 شکل  

Figure 2 – Comparing ewes survival according to number of   lambing  
  

  هاي کردي خراسان شمالیمانی میشجدول زنده
میش اسـتفاده   1488مانی تعداد در این مطالعه از رکوردهاي زنده

-1000روز،  0-500بـازه   6روزه در  500هـاي زمـانی   فاصله. گردید

روز و  2000-2500روز،  1500-2000روز،  1000-1500روز،  500
هـا در  مـانی مـیش  روز به منظور تعیین خطر نسبی زنده 3000-2500

روز اول کـه حـدوداً زایـش اول     500در فاصله زمانی . نظر گرفته شد

  )روز(زمان زنده مانی 
Survival time (days)  

 

انی
ده م

د زن
رص

د
  %
su

rv
iv

in
g 

s (
t)

  

Ewe survival 2  

Ewe survival 1  
انی

ده م
د زن

رص
د

  %
su

rv
iv

in
g 

s (
t)

  

  )روز(زمان زنده مانی 
Survival time (days)  

 



  1394 زمستان 4، شماره 7جلد  ایران علوم دامیپژوهشهاي نشریه      484

گیرد، مشاهده سنسـور شـده وجـود نداشـت و در     ها را در بر میمیش
کمترین و بیشترین مشاهدات . ها حضور داشتاولین زایش همه میش

رکـورد   54روز با  2500-3000ی سنسور شده به ترتیب در فاصله زمان
از . رکـورد مشـاهده گردیـد    420روز بـا   1000-1500و فاصله زمانی 

تـوان بـه جـوان بـودن     دالیل باال بودن مشاهدات سنسـور شـده مـی   
هاي قصر و حذف به دلیل عدم آبستنی ها، باال بودن تعداد میش میش

روز  1000-1500ومیر در بازه زمـانی  بیشترین تعداد مرگ. اشاره نمود
روز بـود کـه در ایـن     2500-3000و کمترین تعداد مرگ هم در بازه 

از لحاظ درصـد مـرگ و   . ها کم و در حد نرمال بودبازه تلفات در میش
) درصـد  6/65(روز بیشترین درصد مرگ و میر  2000-2500میر، بازه 

ها از را به خود اختصاص داده بود که با توجه به سیر نزولی تعداد میش
ومیـر و  یشی به زایش دیگر، وجود رکوردهاي سنسور شـده و مـرگ  زا

هـاي انتهـایی،   ها، باال بودن نسبت مشاهدات مرده در بازهحذف میش
کمترین و بیشترین خطر نسبی بـه ترتیـب در   . رسدطبیعی به نظر می

. روز مشــاهده گردیــد 2000-2500روز و  1000-1500هــاي فاصــله
ها، خطر نسبی ه با افزایش سن میشدهد کروند خطر نسبی نشان می

کـه در  شـوند بـه طـوري   باال رفته و حیوانات بیشتري از گله حذف می
ها و بیشترین خطر نسـبی بـراي   ها، کمترین تعداد میشآخرین زایش

ها از ابتـداي  به طور کلی، در طول مدتی که میش. شودحذف دیده می
ها به دالیلی ي از آنکنند، تعداددوره از زایشی به زایش دیگر طی می

هـا و مشـکالت فیزیکـی حـذف     مانند قصر بودن، بیماري، ناهنجاري
. رونـد شوند و تعدادي هم به دلیل بیماري و مرگ و میر از بین مـی  می

رویـم  هاي انتهایی پیش مـی در نتیجه این امر، هر چه به سمت زایش
آخرین شود تا جایی که در ها کمتر و خطر نسبی بیشتر میتعداد میش

ها و نزدیک شدن به انتهاي دوره ها به دلیل باال رفتن سن میشزایش
طول عمر تولیدي، خطر نسبی بیشترین مقدار خـود را داشـته اسـت و    

هـا بـه آخـرین زایـش     فقط در انتهاي دوره تعداد بسیار کمی از مـیش 
  .شوندشان از گله حذف میرسیده و به دلیل سن

 درهـا  دلیل حذف زود هنگام مـیش جا که بیماري مهمترین نآاز 

هاي بهداشتی دقیق باشد می توان با اجراي برنامهمی مورد مطالعه گله
و مـدون بــراي جایگــاه و حیــوان و همچنــین اجــراي برنامــه مــنظم  

هـا  میش زود هنگام ن حذفآواکسیناسیون از اشاعه بیماري و به تبع 
مقـرر قصـر    ها زودتـر از موعـد  دلیل دیگر حذف میش. جلوگیري کرد

و  هاي منظم جفتگیرياجراي برنامهکه می توان با  ها بودمیش ماندن
اي مناسب براي تجدید قواي میش مرتفـع نمـود تـا    هاي تغذیهبرنامه
گله حذف شوند چرا کـه هـر    ازبستنی آهاي کمتري بدلیل عدم میش

ها کم و خطـر  چه از زایشی به زایش دیگر پیش می رویم تعداد میش
شود با حداقل کردن عواملی مانند بیماري، عدم ابستنی، اد مینسبی زی

از کـم شـدن    ...هـا و عدم جراحات فیزیکی منجر به حذف، مسمومیت
هاي انتهایی جلوگیري کرد تا در انتهـاي دوره  ها در زایشتعداد میش

از ) سن(بدلیل ضعف و پیري  تنها هاي بیشتري داشته باشیم کهمیش
  .  اندگله حذف شده

 
  کلی گیرينتیجه

بنابراین براي ارتقاي  ،باشدها میبیماري مهمترین دلیل تلفات دام
طول عمر اولین گام بـه منظـور کـاهش بیمـاري و بهبـود مانـدگاري       

توان شرایط مدیریتی و محیطـی گلـه از قبیـل بهداشـت جایگـاه،       می
کوبی را بهبـود  تغذیه مناسب، اجراي منظم برنامه واکسیناسیون و مایه

از تـوان  محیطی موثر بر ماندگاري می اقل کردن عواملبا حد .بخشید
هاي انتهـایی جلـوگیري کـرد تـا در     ها در زایشکم شدن تعداد میش

از گلـه حـذف   ) سـن (بدلیل ضعف و پیـري  تنها  هاانتهاي دوره میش
بر اساس مجموع نتـایج بدسـت آمـده از ایـن تحقیـق یکـی از        .شوند

 ندچ هر ،باشدها دو قلوزایی میادي میشبیشترین عوامل حذف غیر ار
هاي سبک به سمت هاي اصالح نژادي در دامهاي کلی برنامهسیاست

، اما تأکید بر دوقلو زایی موجـب حـذف   استافزایش میزان دوقلوزایی 
کاهش طول عمر اقتصـادي مـیش خواهـد     و ها در سنین پایینمیش

 . شد

  
   روزه 500هاي زمانی زههاي تولیدي در بامانی میشزنده -4جدول

Table 4- Productive ewes survival in 500 days periods (Life Table) 

  )روز(بازه زمانی 
Time period(day)  

  زنده ها در ابتداي بازه
Alives at first of 

period  

  مشاهدات سنسور شده
Sensored 

observations  

  حیوانات در معرض خطر
Animal at the risk 

of hazard  

  تعداد مرگ
Number of 

death  

  نسبت مشاهدات مرده
Death observation  

 ratio  

  خطر نسبی
 

Proportional 
hazard  

  
0 - 500  1488  0  1488  0  0  0  
500 - 1000  1488  0  1488  294  0.197  0.000438  
1000 - 1500  984  420  984  294  0.298  0.000703  
1500 - 2000  380  199  380  107  0.281  0.000654 
2000 - 2500  86  86  86  21  0.160  0.000349  
2500 - 3000  40  54  40  12  0.300 0.000706 
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