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انی در متابع توزیع زندههاي ژنتیکی هاي واریانس و فراسنجهبینی مؤلفهتغییرات، پیشمطالعه 

 هاي نژاد کرمانیمیش

  
 3، ارسالن برازنده2زاده کشکوئیه، علی اسمعیلی*2، محمدرضا محمدآبادي1محبوبه کرد

 02/03/1397 : افتیدر خیتار

  15/10/1397 :رشیپذ خیتار
 

  چکیده
در شهرستان شهربابک استان قع اد گوسفند کرمانی وانژح صالورش و اپره یستگارأس میش داشـتی ا  772عمر ل طوي هاردکوعه از رمطالین در ا

ها با استفاده از نرم افزار مانی میشه بودند، استفاده شد. توزیع فراوانی علل حذف و تابع توزیع زندهشدآوري جمع 1387تا  1368ي هالطی ساکرمان که 
R یش بینی شد. همچنین، از مدل ویبال و نرم افزار پMatvec هاي ژنتیکی صفت طول عمر به عنوان بقاء، بینی اجزاي واریانس و فراسنجهبراي پیش

اري اند. بیمبره در طول عمر خود داشته 4/3طور متوسط سال به دست آمد که به 72/4ها در این مطالعه اسـتفاده شـد. متوسط طول عمر تولیدي میش  
درصد) را به خود اختصاص داد. پس از بیماري به ترتیب پیري، مشکالت باروري، تولید پایین شیر، مشکالت پستانی،  53ها (باالترین علت حذف میش

ی تلفات ها را شامل شدند. با افزایش سن احتمال شرطدرصد) بیشترین درصد حذف میش 5/0کشتار آزمایشی، حادثه فیزیکی و در آخر تیپ نامناسب (
مانی تجمعی روند کاهشی نشان داد. نسبت خطر مرگ تا سن چهار سالگی به طور جزئی، ولی بعد روند افزایشی را نشان داد، ولی برعکس آن میزان زنده

ـ مقی، یتمیرلگا سمقیا در هايپذیرثتورا از آن به شدت افزایش نشان داد.  و ريپد لمد از هدش حاصل خطر نسبت وثرـم يذیرـپتـثورا و هـلیاو ساـ
نتایج حاصله بیانگر آن است که جهت افزایش  طول عمر و زنده مانی  پیش بینی شدند. )145/0تا  002/0( االـــب کم به دـــح در لاـــیبو ابعـــت داراي
  .ها باید عالوه بر بهبود شرایط محیطی و بهداشتی و تصمیمات مدیریتی و کاربردي به اصالح ژنتیکی نیز اهتمام ورزیدمیش

  
  میش کرمانی. ،علل حذفطول عمر اقتصادي،  واژه هاي کلیدي:

  
      1 مقدمه

گوسفند در ایران وجود دارد که با مناطق  توده جمعیتی 26بالغ بر 
). در حال حاضر، تولید گوشت مهمترین 21اند (مختلف سـازگار شـده  

دلیل پرورش گوسفند در ایران است و تولیدات دیگر مانند پشم، شیر و 
). گوسفند کرمانی یکی 16ست در درجات بعدي اهمیت قرار دارند (پو

از مهمترین نژادهاي گوسـفند بومی ایران اسـت و به خوبی با شرایط   
محیطی خشن و نامطلوب قسمت جنوب شرقی کشور که عمدتا آب و 

ار ت هستند سازگیکیفهواي گرم و خشک غالب است و مراتع کم و کم
دار دو منظوره (گوشت و پشم) با دنبه). این گوسـفند  20شـده اسـت (  

) و در استان کرمان بسیاري از 20اندازه متوسـط و پشـم سفید است (  
از  ).16( کندنیازهاي مردم عشایر و دامپروران این استان را تأمین می

                                                        
  شجوي کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح نژاد دام، دانشگاه شهید باهنر کرمان.. دان1
 . استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید باهنر کرمان.2
  . استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه جیرفت.3

این رو توجه به بحث اصـالح نژاد این دام و بهبود شــرایط محیطی و  
به  تأمین بخشــی از نیازژنتیکی گوســفند کرمانی کمک بســزایی در 

   دامی مردم کرده است.محصوالت 
ــفت در رابطه با ماندگاري در حیوانات مد نظر  به طور کلی دو ص

ــامل طول عمر واقعی (مدت زمان عمر از تولد تا قرار می گیرد که شـ
حـذف) و طول عمر تولیـدي (مـدت زمان بین اولین زایش تا حذف)    

دي در گوسـفند داشتی، فاصلۀ  باشـد. طول عمر تولیدي یا اقتصـا  می
، 4( شودزایی تا زمان مرگ یا حذف میش تعریف میزمانی از اولین بره

طول عمر تولیدي در میش یک صفت با اهمیت  .) 36و  28، 12، 11
ــادي باال می ــادي منجر به  اقتص ــد، زیرا افزایش طول عمر اقتص باش

ــودهاي جایگزینی در گله میکاهش نرخ حذف و نیز هزینه و  25( ش
یـابد و  بـا افزایش طول عمر، خطر حـذف اجبـاري کـاهش می    ). 31
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توان با تولید فرزندان بیشتر از مادران برتر، شدت انتخاب و میزان می
 .)10و  2پیشرفت ژنتیکی گله و در نتیجه سود دامدار را افزایش داد (

 ايبر تصفا ینا نتیکیژ يمترهاراپا بینیپیش عموضو نـیا به توجه با
 به ادينژ حصالا يهابرنامه در دهستفاا و انحیو اصالحی ارزش آوردبر

پدیري وراثـت  .)27ست (ا زمال نتیکیژ دبهبو دنکر کثراحد رمنظو
ــفـات طول عمر   ) در 23در مطـالعـات نداف فهمیده و همکاران (  صـ

ــفندان گیالنی، وطن خواه ( ــفندان لري بختیاري، 31گوسـ ) در گوسـ
در گوسفندان مهربان و نوید قوي ) 24حسـین زاده ( رمضـانی و قوي 

تا  002/0) در گوسفندان مغانی در دامنه 14حسـین زاده و همکاران ( 
فاده استمدل سازي صفت طول عمر با بینی گردیده است. پیش 22/0

هاي نسبت با مدل (بقاء) مانیهاي غیرخطی نظیر تجزیه زندهاز مدل
ال، خصـوصیات  هاي غیرنرمتر اسـت، زیرا ماهیت توزیع خطر مناسـب 

راي ب بقاءشده و همچنین اثرات وابسته به زمان بر  سانسور هايرکورد
که ایننظر به  .)22و  10، 6، 1( گیرندعوامـل محیطی را در نظر می 

ت ها است، کاهش تلفاها و انگلگوسفند حساس به بسیاري از بیماري
االیی هاي اهلی داراي اهمیت بدر این حیوان در مقایســه با ســایر دام

 12تا  10هاي تجاري در خارج از گله اسـت. متوسط طول عمر میش 
 29، 6سالگی زنده بماند ( 14باشد و قوچ نیز قادر است تا سن سال می

 هاي تولیدي معموال امکان). دسـتیابی به این سـنین در سیستم  32و 
 هاي مختلفپذیر نیسـت. طول عمر تولیدي میش براسـاس سـیاست   

سال قرار دارد  6تا  4مختلف متفاوت و در محدوده  حذف در نژادهاي
)7 .(  

هاي نژاد آواسی، نجدي و لري میش متوسط طول عمر تولیدي در
 ).32و 1( گزارش شـده است  86/4و  48/4، 04/6بختیاري به ترتیب 

ــایر نژادهاي گوســفند نیز نشــان داده که طول عمر    مطالعه روي س
اي در مطالعه .)26و  6، 4( یابداقتصادي با افزایش سن میش بهبود می

بر روي صـفات طول عمر اقتصادي گوسفند کردي نتیجه گرفتند که  
هاي گله به دالیل دیگري غیر از سن از گله درصد از میش 99حدود 

ورد هاي ماند. این محققین میانگین طول عمر تولیدي میشحذف شده
ند ه هر گوسفسال گزارش نمودند که بیانگر آن است ک 27/4بررسی را 

شـکم زایش نموده و سـپس حذف گردیده اســت    8/1به طور تقریبی 
ها از که بررسـی و شناسایی عوامل مهم حذف میش ). نظر به این25(

د، شوگله که منجر به کاهش عملکرد و طول عمر اقتصادي حیوان می
تواند در ارایه و تدوین راهبرد مناسب جهت ارتقا ماندگاري و طول می

صادي میش مورد استفاده قرار گیرد و عالوه بر این عدم وجود عمر اقت
فراسنجه هاي ژنتیکی صفات طول عمر گوسفند کرمانی، هدف از این 

هــاي واریــانس و بینی مؤلفــهتغییرات، پیشمطــالعــه پـژوهش    
 یهاي نژاد کرمانمانی در میشتابع توزیع زندههاي ژنتیکی فرأسنجه

 باشد.می
 

  هامواد و روش
رأس میش،  772اد دـــعمر تعل طوي هاردکواز رهش وین پژا در

ــل از  ه یستگاابه گله ط مربورأس میش،  541رأس قوچ و  68حاصـ
در شـهرستان شهربابک  قع اد گوسـفند کرمانی وا نژح صالورش و اپر

ــتان کرمان،  براي  1387تا  1368ي هالطی ساه شدآوري جمع اس
ین منطقه داراي اقلیم اســتفاده گردید. ابررســی طول عمر اقتصــادي 

متر در سال و میانگین میلی 150بیابانی اسـت، متوسـط بارندگی آن   
باشـد. این منطقه به صـورت دشت   درصـد می  34رطوبت نسـبی آن  

متر می  170مرتعی و مسـطح بوده و متوسط ارتفاع آن از سطح دریا  
طول عمر کلی برابر با فاصله زمانی بین تولد تا حذف میش بر  .باشد

ــده،  هايدادهدر فایل ). 6ســـب روز محاســـبه گردید (ح ثبت شـ
شناسایی شده و رکوردهاي  با سـن دو سـال   داشـتی هاي میش

مورد احتمال ماندگاري ورد بــــــرآ جهت آنهـا بـه عنوان پایه   
ها به دلیل ناباروري، تولید کم، معموالً میش قرار گرفت.استفاده 

همچنین  .ندشـوبیماري، سن یــا مــرگ از گلــه حــذف مـی    
ــا در سال  ،زایی داشتندسال از سن بره nهایی که در میش امــ
n+1 هـا . همـه مـادهشدندزایی نداشتند از گله حذف از سن بره
سـالگی از گلـه حـذف و جـاي خـود  8از رسیدن به سـن  پس

ماندگاري کلی دادند. در این مطالعه ها میرا بــــــه جـایگزین 
ــا از  ( ــیش هـ اندازه  )هر زایش نسبت به زایش اولماندگاري مـ

  گیري شد.
عنوان احتمالی که یک میش تا ) بهn/2صــفات ماندگاري (زایش 

ایی زام در گله حضور داشته به شرط اینکه در سن دو سالگی برهnسن 
سالگی  8و  7، 6،  5، 4، 3مسـاوي اسـت با    nداشـته باشـد و براي   

هاي ژنتیکی فراســـنجهبینی ).  جهت پیش25ها تعریف گردید (میش
 ها پسصفت طول عمر اقتصادي در هر یک از سنین علل حذف میش

هاي باقیمانده در گله مقدار از هر زایش بررســی و ســپس براي میش
عنوان صفت ماندگاري در هاي حذف شده مقدار یک بهصـفر و میش 

ها از تفاضل تاریخ هر زایش اختصاص یافت. همچنین طول عمر میش
 هر ايبر مانی هندز ردکور هر یعنیریخ حذف محاسبه گردید (تولد و تا

 رسانسو کد و ف بر حسب سالحذ حین در سن ن،ستو دو شامل میش
هــاي الزم و عملیــات مختلف براي ایجــاد ). تمــام ویرایش6(د) بو

ــب براي تجزیه وتحلیل داده فـایـل    ها با نرم افزارهاي هـاي مناسـ
ExcelوSql server  نی علل اوایع فرزتعیین توت انجـام گردید. جه

و همچنین جهــت تعیین تــابع توزیع  Rهــا از نرم افزار ف میشحذ
ــته آماري S(t) )32مـانی  زنـده  افزار ) این نرم29(Survival ) از بسـ

  استفاده گردید. 
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تعداد افراد  t ،jnمانی در زمان احتمال زنده S(t)در مدل باال، ه ک

ــده tتعداد افرادي که در زمان  jdطر، در معرض خ اند، تلف شـ
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نسبت مرگ و میر و 
j
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1 مانی در زمان نسبت زندهt .است  

ــبه   ــرطی حذف و نســبت خطر نیز محاس عالوه براین، احتمال ش
گردید. احتمال شـرطی حذف (نسـبت افرادي که در هر فاصله زمانی   

که در ابتداي دوره زمانی مربوطه اند به شرط اینحذف شده یک ساله
هاي حذف شده در فاصله زمانی اند) برابر است با تعداد میشزنده بوده

ــیم بر اندازه مؤثر (تعداد میش  ــاله تقس هاي زنده در ابتداي هر یک س
  گروه سنی). نسبت خطر نیز برابر است با 
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ام؛ iنسـبت خطر در حدوسط فاصله زمانی   imh(t(ال، در معادله با
di  تعداد تلفات در زمانi ام؛ib  عرض فواصل زمانی وiw  تعداد افرادي

  .)32و  25(اند از راستام سانسور شده iکه در فاصله زمانی 
صــفات نتیکی ي ژمترهاراپاو یانس ي وارهامولفهبینی اي پیشبر

) و نرم افزار 12ال زیر (یبل ومدطول عمر بـه عنوان صـــفـات بقا از   
Matvec )34 ــتفاده گردید. در این مدل  xiات ثابت، ثردار ابر β) اسـ

یع زبا توران یشی بین پدافزانتیکی ات ژثردار ابر sمــاتریس طرح، 

)0,(ه نرمال متغیرچنـد  2
sANs  ،A  نتیکی ژبط رواماتریس

2ران، یشی بین پدافزا
s ران و یشی بین پدافزانتیکی ژیانس وارz1  

  باشد.میح ماتریس طر
)exp()();;( 101 szxthzxth    

ري  ویبال پدل مداي بر یتمرلگاس بر پایه مقیاي پذیرثتاان ورمیز
  )34و  25(به صورت زیر برآورد شد 

 
لیه اوپایه س یتمی به مقیارلگاس مقیاي از پذیرثتوراتبدیل اي بر

  )34و  25( شدده ستفاایر ل زفرموز انیز 

 
یع زمتر شکل تورانیز پا و ست ا v=5772/0ت ثابار مقد  νکه 

  باشد. پایه میول یبو
لیه س اوبر پایه مقیاي پذیرثتآورد ورابراي که بري یگرروش د

ده از ستفا، اباشدبسته نمیوانیز ل یباوتابع ي هامتررابه پاو شد د پیشنها
). 35ست (ه شده اموثر نامیدي پذیرثتان وراست که به عنوایر ل زفرمو

گر به ، اباشدمی 2و  1متر شکل تابع بین راپاار ین که مقدابا توجه به 

ن یکساپذیري از هر دو فرمول تقریبا آورد وراثتباشـــد، بریک دنز 2
  هد شد.اخو
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  نتایج و بحث
هاي مورد بررسی در این پژوهش میشمتوسط طول عمر تولیدي  

بره در طول عمر خود  4/3طور متوسط سال به دست آمد که به 72/4
ین میانگاند. در مطالعات انجام شده برروي گوسفند نژاد کردي داشـته 

) و 25( 8/1زایی سـال با متوسط بره  27/4ها طول عمر تولیدي میش
با  32/5ها پی متوســط طول عمر تولیدي میشدر گوســفند نژاد اتیو

بینی گردیده است. در مقایسه با این )  پیش13( 6/2زایی متوسـط بره 
ــفنـد کرمـانی داراي عملکرد طول عمر تولیدي بهتري    دو نژاد  گوسـ

روي میش نژاد آواسی و نجدي متوسط طول اي دیگر در مطالعهاست. 
بینی شد سـال پیش  48/4 و 04/6عمر تولیدي این دو نژاد به ترتیب 

). این آمار 1بره در طول عمر خود داشــتند (  3/3و  1/4که به ترتیب 
هاي کرمانی کمتر از آواسی و مشابه دهد که طول عمر میشنشان می

ــد.نجدي می ــده  1ها در جدول فراوانی علل حذف میش باش آورده ش
است. همانگونه که مشخص است، مهمترین عامل تلف شدن و حذف 

درصد) را به خود  53رأس ( 399ام در این گله بیماري است که تعداد د
عوامل پیري، مشـکالت باروري (قصر بودن و  اختصـاص داده اسـت.   

مشـکالت سخت زایی)، تولید پایین (تولید شیر و مشکالت پستانی)،  
کشتار آزمایشی، حادثه فیزیکی و تیپ نامناسب (مشکالت ظاهري) به 

  بعدي قرار دارند.هاي ترتیب در جایگاه
) بر روي نژاد لري بختیاري و 32(در مطالعه وطن خواه و طالبی 

) در نژاد کردي نیز بیماري مهمترین عامل حذف 25ساقی و همکاران (
بود. با توجه به نتایج مطالعات این محققین و مطالعه حاضر شاید بتوان 

ــتی  گفت که در گله ــائل بهداش ــتی ایران عدم رعایت مس  وهاي داش
ه کبا توجه به اینترین عوامل تلف شـدن دام هستند.  مدیرتی از مهم

هد دحذف به علت بیماري بیش از نصف تلفات را به خود اختصاص می
درصـد)، عملیات مدیریتی که منجر به حفاظت، پیشگیري، عدم   53(

ــترش و درمـان بیماري  گردد در نژاد کرمانی اهمیت دارد. ها میگسـ
گل و بلوچی هاي قرهاي بر روي میشدر مطالعه) 3بحري بینـابـاج (  

ها در این نژادها درصد از حذف 30تا  10بیان کرد که  به ترتیب حدود 
هاي باشــد. همچنین، در میشهاي مختلف میعلت شــیوع بیماريبه

). هر 18درصـد گزارش گردیده است (  2/6میول حذف در اثر بیماري 
عه در اثر بیماري بسیار کمتر از مطالچند نتایج این سه مطالعه تلفات را 

ــر گزارش کردند، ولی در میش ) و لري بختیاري 6هاي تارگی (حاضـ
ها به درصد از میش 72و  66) گزارش شد که به ترتیب نزدیک به 33(

ــن (پیري) گلـه را ترك نموده   انـد. بنابراین،  خـاطر عواملی غیر از سـ
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 قدامات پیشگیرانه وها بررسی و ابایسـتی نوع و زمان شـیوع بیماري  
ه کها انجام گیرد. از طرفی با توجه به ایندرمانی در خصوص بیماري

اختیاري (بیماري، حادثه فیزیکی و پیري) حدود هاي غیرمجموع حذف

توان نتیجه دهند، میدرصـد از کل تلفات را به خود اختصاص می  83
انتخاب ها غیراختیاري بوده و عمالً توان گرفت که بخش عمده حذف

 خاطر کمی تولید بسیار اندك بوده است.ها و حذف بهمیش
  

  فراوانی علل حذف میش ها از گله -1جدول 
Table 1- Frequency of the culling causes of ewe in the herd 

  دلیل
Cause 

  فراوانی(حیوان)
Frequency(animal) 

 (درصد) فراوانی نسبی
Relative frequency (%) 

 بیماري
Disease   399 53 

 پیري
Oldness  

196 26  
  مثلیمشکالت تولید

Reproductive problems 
38 5.07 

 تولید پایین
Low production 

68  9.04 

  کشتار آزمایشی
Experimental slaughter 

19 5.2 

  حادثه فیزیکی 
Physical phenomenon 

29  3.89 

  تیپ نامناسب
Bad type 

4 0.5  
 کل 
All 

753 100  
  

نشان داده شده  1ها در سنین مختلف در شکل میزان حذف میش
کم و تقریباً مثل هم بوده،  حذفدرصد در سن دو و سه سالگی . است

در سن چهار سالگی به اوج خود رسیده، از این سن به بعد دوباره روند 
سالگی  6تا  5کاهشـی داشـته به طوري که نوسـانات جزئی در سن    

لگی کاهش اتفاق افتاده است. نتایج نشان سا 8و  7داشـته و در سن  
سالگی از گله حذف  8ها قبل از رسیدن به سن دهد که اکثر میشمی

هاي چهار ساله ماندگاري گزارش شـده که میش  اند. در تحقیقیشـده 
) که با نتایج ما 18تر و پیرتر دارند (هاي جوانبیشتري نسبت به میش

ــترین عامل حذف کـه در این  نظر بـه این مغـایرت دارد.   مطالعه بیشـ
درصد) است، شاید بتوان با تعیین سن  53(مربوط به بیماري  هامیش

ــگیرانه و درمانی حذف حـذف میش  ها در اثر بیماري با اقدامات پیشـ
  .غیراختیاري را کاهش داد

دهد باالترین درصــد حذف  نشــان می  2گونه که شــکل  همان
شــکم سوم (هار سـاله  هاي چواسـطه بیماري مربوط به گروه میش به

ــن، میزان تلفـات میش   )زایش هـا در اثر  بود. هر چنـد پس از این سـ
اي هبیماري داراي روند نسـبتاً نزولی بوده، ولی شیوع بیماري درگروه 

ها در از تلفات میش نیمی بیش از. سنی پنج و شش سال نیز باال بود
ــمی و پیـک تولید در اثر ابتال به    ــنین پیش از بلوغ کـامـل جسـ  سـ

ــدهبیماري اند که باید مورد توجه هاي مختلف تلف و از گله حذف شـ
قرار گیرد، زیرا بیانگر آن اسـت که این تعداد میش قبل از رسیدن به  

) 32شــوند. در مطالعه وطن خواه و طالبی (اوج تولید از گله حذف می
ها قبل از بلوغ کامل میش، به اي از تلفات در اثر بیماريبخش عمده

ــک  ــوص ش م دوم زایش اتفاق افتاد. این محققین بیان کردند که خص
ا هترین دالیل پایین بودن عملکرد طول عمر میششاید یکی از مهم

  . باشددر این نژاد، باال بودن تلفات در ابتداي عمر تولیدي آنها می
ها را نشان مانی طول عمر میشتابع توزیع تجمعی زنده 3شـکل  

مانی با افزایش سـن میش را به صورت  دهد. این تابع کاهش زندهمی
ا مانی بشود کاهش زندهدهد. همانطور که مشاهده میپلکانی نشان می

باشــد. در محدوده چهار تا شــش ها یکســان نمیافزایش ســن میش
ــایر ســنین   2000تا  1500ســالگی ( ــتر از س روزگی) میزان افت بیش

گی نتایج هاي لري بختیاري و تارشـود. در بررسی میش مشـاهده می 
   ).32و  6( مشابهی گزارش شد

مانی و نسبت خطر با جزئیات بیشتر در جدول توزیع فراوانی زنده
هاي حذف آورده شـده اسـت. در ستون دوم این جدول تعداد میش   2

اي هشده در فواصل زمانی یک ساله نشان داده شده است. تعداد میش
یافته،  ی افزایشحذف شده ابتدا با افزایش سن میش تا سن پنج سالگ

طوري که در هشت سالگی به ولی از این سـن به بعد کاهش یافته به 
هاي زنده راس رسـیده است. تعداد میش  19کمترین مقدار خود یعنی 

در ابتداي هر گروه سنی (اندازه موثر) در ستون سوم جدول نشان داده 
ابتدا رأس در  772شده است. اندازه مؤثر داراي روند کاهشی بوده و از 
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هاي هشــت ســاله  رأس در میش 19هاي یک ســاله به براي میش
کاهش یافته اسـت. در ستون چهارم احتمال شرطی تلفات، که بیانگر  

 اند مشروط بر این کهنسبت افرادي که در هر فاصله زمانی تلف شده
دهد. این معیار نیز با اند را نشـــان میدر ابتداي دوره زمانی زنده بوده

وند افزایشی نشان داده و در میش هاي هشت ساله به افزایش سـن ر 
ــت. میزان زنده   100یک ( ــیده اس ــد) رس مانی تجمعی برخالف درص

احتمال شرطی تلفات روند کاهشی نشان داده و از یک در ابتداي دوره 
زمانی به دو در انتهاي سـن هشت سالگی رسیده است. این فرأسنجه  

یک فاصله زمانی و بیشتر از آن  دهد که درنسبتی از افراد را نشان می
ــتون آخر جدول زنده مانده ــده  2اند. میزان (تابع) خطر در س آورده ش

اســت. نســبت خطر در هر فاصــله زمانی در واقع بیانگر احتمال وقوع 
رخداد (مرگ یا حذف) در فاصله زمانی مربوطه است. این فرأسنجه با 

ــالگی به  ــن تا چهار س ه ی افزایش یافتطور یکنواخت و جزئافزایش س
ته، اي افزایش یافاست، ولی از سن چهار سالگی به بعد به طور فزاینده

  اي که در سن هفت تا هشت سالگی به دو رسیده است. گونهبه
ي وقوع زود هنگام مرگ خواهد بود، میزان خطر باال نشان دهنده

ــبت  .که طول عمر کوتاه خواهد بودیعنی این معموالًمعکوس این نسـ
ــبت در یک عـات مفیـدي را بیان می  اطال کند. زیرا معکوس این نسـ

فاصــله زمانی خاص، مشــروط بر این که میزان خطر در این فاصــله  
کشد تا حادثه (مرگ) زمانی ثابت باقی بماند، مدت زمانی که طول می

). به عنوان مثال، در فاصله زمانی سه 32رخ دهد را نشان خواهد داد (
یعنی دو سال  5298/0ش برابر با معکوس تا چهار سال طول عمر می

هاي هفت تا هشــت ســاله معکوس دو،  خواهد بود. ولی، براي میش

سال خواهد بود و بیانگر آن است اگر میزان خطرات در این  5/0معادل 
ي زمانی ثابت باقی بماند، طول عمر میش فقط شش ماه خواهد فاصله

شش ماه تلف خواهند  هاي زنده مانده در این گروه پس ازبود و میش
  شد.

) بر روي نژاد لري بختیاري و 32در مطالعه وطن خواه و طالبی (
ــابه 6بورگ ( ) بر روي نژاد تارگی روند افزایش خطر مرگ تقریباً مشـ

نتایج مطالعه حاضــر اســت. همانگونه که مشــاهده گردید تابع توزیع  
این مانی و نسـبت خطر حاصـل شده در   مانی، جدول توزیع زندهزنده

ــل روند زنده ــنین  پژوهش به طور مفص ــبت خطر را در س مانی و نس
تواند به عنوان الگو در اختیار پرورش مختلف میش بیان نمودند که می

  دهندگان این نژاد قرار گیرد. 
 مانیزنده نتیکیژ يمترهاراپا و یانسوار يها مولفهبینی پیش

ول جد در لیباو تابع داراي مختلف ياـهلدـم اـب هـتجزی از لـحاص
ـ یوار هــ مولفه است. شد داده ننشا 3 ـ نتیکژ انسـ ـ ب یـ ـ پ ینـ ، هاردـ

ــثورا  و لیهاو سمقیا در يپذیرثت، ورایتمیرلگا سمقیا در يپذیرتــ
 سن یشافزا با ريپد لدـم اـب هـتجزی از لـحاص موثر يپذیر ثتورا

ــمق کمترین به سالگی  7و  6 سن و در یافتهگوسفندان کاهش   اردــ
. سالگی شده است 7و  6سالگی بیشتر از  8ن ـس ه، دریدــ سر دوــ خ

ــثمیزان ورا ــپتـ ــحاصي ذیرـ ــش لـ ــم از هدـ  سمقیا ري، درپدلدـ
از کم به ه ـلیاو ساـمقی ، در)081/0تا  002/0از کم به باال (یتمی رلگا
کم به باال  حد در نیز موثر يپذیر ثتورا ) و145/0تا  003/0( باال

 است.  هشد ردآوبر )132/0تا  003/0(
  

 

 
  هاي مختلف عمرنمودار  نرخ  مرگ و میر گوسفندان کرمانی در خالل سال -1شکل 

Figure 1- Mortality rate at different ages of Kermani sheep 
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  هامیزان حذف در اثر بیماري به تفکیک سن میش -2شکل 

Figure 2- Culling rate of ewes due to disease by age 
 
 

  
  نمودار تابع توزیع زنده مانی گوسفند کرمانی از دو تا هشت سالگی -3شکل 

Figure 3-The survival distribution function in Kermani sheep from two to eight years’ old 
  

پذیري براورد شــده بر در بســیاري از تحقیقات انجام شــده وراثت
پذیري تغییر یافته به وراثتو  10/0الی  05/0مبنـاي لگـاریتمی بین   

ــت (  22/0تــا  18/0مبنـاي معمولی بین   ــده اسـ ). در 8گزارش شـ
پذیري برآورد شــده بر هاي انجام شــده در این تحقیق وراثتبررســی

سالگی  2کمترین مقدار و در  002/0سالگی با  7مبناي لگاریتمی در 
 هبیشــترین مقدار را به خود اختصــاص داده اندکه نســبت ب 081/0با 

  نتایج دیگر کمتر برآورد گردید. 

پذیري صــفت طول عمر در این مطالعه با نتایج پیش بینی وراثت
 -059/0) در گوسفندان گیالنی (23نداف فهمیده و همکاران (مطالعه 

)، 01/0 -08/0) در گوسفندان لري بختیاري (31)، وطن خواه (002/0
 -004/0ن مغانی () در گوسفندا14و نوید قوي حسین زاده و همکاران (

) 24حسین زاده () همخوانی و کمتر از پژوهش رمضانی و قوي061/0
) در 18کوي و همکاران () و مک16/0 -22/0در گوسفندان مهربان (

   بینی گردیده است.) پیش27/0میش هاي  میول (
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  توزیع زنده مانی و نسبت خطر از تولد تا هشت سالگی در گوسفند کرمانی -2جدول 

Table 2- Distribution of relative survival and risk ratio from birth to eight years old in Kermani sheep 
 میزان خطر

Risk ratio  
 مانی تجمعی (درصد)زنده

Cumulative survival 
(%)  

 احتمال شرطی حذف (درصد)
Conditional culling 

probability (%)  

  اندازه موثر
Effective 
number 

  تعداد حذف (راس)
Number of culling 

)animal(  

  سن (سال)
Age 

)year(  
0.0094±0.1683  0.00±100.0  0.67±8.42 772  65 0 to 2  
0.0172±0.2914  0.23±91.58  0.86±14.14  707  103  2 to 3 
0.0401±0.5298  0.78±78.23  1.00±26.49  604  160  3 to 4 
0.0865±1.0865  1.29±57.51  1.28±54.28  444  241  4 to 5  
0.0606±1.3596  1.53±26.29  1.80±67.98  203  138  5 to 6 
0.0835±1.4153  0.89±8.42 2.29±70.76  65  46  6 to 7 
0.0000±2.0000  0.14±2.46  0.00±100.0  19  19  7 to 8 

 
 ل.یبادري وبا استفاده از مدل پمانی تجمعی هندزنتیکی ي ژهامترراپاو یانس ي وارهامولفهآورد بر -3ول جد

Table 3- Estimates of variance components and heritabilities obtained from Weibul sire model 
Productive life length trait 

اقتصادي صفت طول عمر  
 واریانس پدري

휎  
پذیري در مقیاس لگاریتمیوراثت  

ℎ  
پذیري در مقیاس اولیهوراثت  

ℎ  
 

پذیري موثروراثت  
ℎ  

سالگی  2 
2 year 

0.34012 0.081 0.145  0.132 

سالگی  3 
3 year 

0.03010 0.072 0.128  0.117 

سالگی  4 
4 year 

0.2715 0.065 0.0116  0.106 

سالگی  5 
5 year 

0.02424 0.058 0.103  0.095 

سالگی  6 
6 year 

0.00104 0.003 0.005  0.004 

سالگی  7 
7 year 

0.00073 0.002 0.003  0.003 

گیسال  8 
8 year 0.02679 0.064 0.114  0.104 

 
پذیري باالتر نرخ بقاء از طریق مدل حیوانی ویبال برآورد وراثـت 

ــبت به مدل پدري می تواند تا حدي به علت تعداد کمتر پدرها در نسـ
مقایسه با تعداد حیوانات در آنالیز باشد، و تا حدي به علت این واقعیت 

ــت کـه واریانس پدري براي فقط  یک چهارم از واریانس ژنتیکی  اسـ
حساب شده است، در حالی که کل واریانس ژنتیکی براي مدل حیوانی 

پذیري براي ). هر چند برآورد وراثت31 و 26، 22حسـاب شده است ( 
باشد، با این حال ممکن است بتوان پیشرفت صفت طول عمر کم می
  افزایش داد.هاي داراي ارزش اصالحی باالتر ژنتیکی را با انتخاب دام

  
  نتیجه گیري

نتایج حاصــل از این مطالعه نشــان داد که موثرترین عامل کوتاه 
هاي نژاد کرمانی مانی در میشبودن طول عمر و کاهش نســبت زنده

حذف در اثر بیماري، به خصوص در سنین قبل از بلوغ کامل است. در 

 ونتیجـه جهـت ارتقاء و بهبود طول عمر تولیدي باید عوامل محیطی   
مدیریتی نظیر تغذیه سالم، بهداشت بهبود و در مورد نوع و زمان وقوع 

ــیبیماري ــگیري و درمانها بررسـ هاي الزم هاي الزم انجام و پیشـ
صورت بگیرد و به لحاظ ژنتیکی نیز در صورت امکان به دنبال ایجاد 

ها و شرایط نا مساعد محیطی بود. از طرفی مقاومت ژنتیکی به بیماري
ویبال بیانگر آن است که جهت  تابع داراي يهالمد صـل از نتیجه حا

ــایــد مانی هندز انمیز ءتقاار  ملاعو دبهبو بر وهعالو طول عمر شـ
همچنین  .توجه نمود نیز ادنژ خلدا در باــــنتخا بهباید  نتیکیژغیر

پذیري باال که همبستگی ژنتیکی باالیی با صفات صفات داراي وراثت
ی و انتخاب غیرمستقیم براساس انها انجام طول عمر دارند را شـناسای 

  د.شو
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Introduction1: The Kermani sheep breed is one of the most important native breeds in Iran. It is well adapted 

to the harsh and undesirable environmental conditions of the southeastern part of the country. Therefore, 
consideration to the breeding of Kermani sheep and the improvement of the environmental and genetic conditions 
of this breed can contributed greatly to providing a part of the livelihood needs of the people. The longevity in the 
ewe is a high economic trait, because increasing the longevity will lead to a reduction in the culling rate as well as 
replacement costs in the herd and increasing of number of lambs. Considering that the investigation and 
identification of the important factors influence culling of ewes from the herd, which leads to a decrease in the 
yield and longevity of the animal, can be used to provide and develop a suitable strategy to promote the survival 
and longevity of the ewes. In addition, due to the absence of genetic parameters of production life length in 
Kermani sheep, the aim of this study was to study changes, prediction of components of variance and genetic 
parameters of survival distribution function in Kermani ewes. 

Materials and Methods: In this research, longevity records of 772 heads of Kermani ewes (collected from 
1989 to 2008) at the Kermani sheep station (Shahr Babak, Kerman province) were studied. The overall production 
life length was equal to the time between births to ewe culling. Frequency distribution for causes of culling and 
survival distribution function for ewes were estimated using R software. The Weibull model and Matvec software 
were also used for estimating variance component and genetic parameters of longevity traits as survival.  

Results and Discussion: The results showed that the mean of ewe’s longevity was 4.72 years with average 
lambing of 3.4 in life time. The most important cause of culling was disease (53%), especially in the first three 
parity of the ewe. After disease, oldness, reproductive problems, low production, physical phenomenon, 
experimental slaughter, selling additional ewes and bad type (0.5%) are the accounted causes for remaining ewe 
culling, respectively. Considering that culling due to disease accounts for more than half of the deaths, prevention 
and treatment of diseases are important in this breed. Therefore, the type and timing of the prevalence should be 
investigated and preventive and therapeutic proceeding should be taken for diseases. The total amount of non-
optional culling (illness, physical incidence, and aging) was about 83% of total casualties. It can be concluded that 
the deletion due to the low production was very small. At the age of two and three, the mortality rate was low, 
reaching its peak at the age of four, has declined since this age, with partial fluctuations between the ages of 5 and 
6, and at the age of 7 and 8 years decline have happened. Therefore, most ewes were culled from the herd before 
reaching the age of 8. Most culling has occurred in pre-maturity ages, so it should be taken into consideration 
because it indicates that the ewes were eliminated before they reach the peak of production. 

The conditional culling probability increases with age, while cumulative survival rate decreased with age of 
ewe. The hazard ratio of death increased with age up to 6 years of old steadily and then increased strongly, and 
reached two at 7 to 8 years of old. The high hazard ratio indicated an early death or short longevity. Normally, 
inverse of this ratio expresses useful information. The reversal of this ratio at a certain time interval, provided that 
the hazard level remains constant at this interval, will indicate the time it takes to occur (death). For example, at a 
time interval of 3 to 4 years, the ewe's longevity will be equal to a reversal of 0.5298, equivalent to two years. But, 
for 7 to 8 years old, the reciprocal of two will be 0.5 years that indicating if the dangers remain constant at this 
interval, the ewe's life will be only 6 months, and ewes remaining in this group will be lost after 6 months. Trend 
of survival and hazard ratio at different ages of ewes can be provided as a model to breeders of this breed. 
Heritability on the logarithmic scale, the original scale and effective heritability of the risk ratio obtained from the 
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sire model with the Weibull function was predicted at low to high (0.002-0.145). Although heritability estimates 
for longevity are low, but genetic improvement may be increased by selecting animals with higher inbreeding 
values. 

Conclusion: The results of this study showed that the most effective factor in shortening the longevity and 
decreasing survival in Kermani ewes is culling due to disease, especially in pre-maturity. Therefore, in order to 
improve the longevity, necessary studies and necessary preventive should be taken regarding the type and timing 
of the disease. Genetically, if possible, it would seek to create genetic resistance to diseases and environmental 
conditions. On the other hand, the results of models with the Weibull function indicate that in order to improve the 
survival rate and longevity, in addition to improving the non-genetic factors, the selection should be considered 
within the breed. Also, high heritability traits with high genetic correlation with longevity traits are identified and 
indirect selection be done based on them. 

 
Keywords: Cause of culling, Economic life length, Kermani ewe.  
 


