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بررسي عوامل مؤثر بر مرگ و مير بره هاي لري 
بختياري از بدو تولد تا هنگام از شيرگيري  

چکيد ه
هدف از انجام اين تحقيق شناس�ايي عوامل مهم و ميزان تأثير آنها در مرگ و مير بره هاي لري بختياري از بدو تولد تا هنگام از 
ش�يرگيري بود. داده هاي مربوط به 4991 رأس بره متولد ش�ده از س�ال 1370 تا 1384 در ايستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند 
لري بختياري، مورد آناليز آماري قرار گرفت. جهت آناليز داده ها از مدل رگرسيون لجستيک استفاده شد که در آن متغير مرگ 
به عنوان متغير وابس�ته و متغيرهاي وزن مادر در هنگام جفت گيري، س�ن مادر، وزن بره هنگام تولد، جنس بره، سال تولد بره و 
دهه تولد بره به عنوان متغيرهاي مس�تقل وارد مدل ش�دند. عالوه بر ضرايب رگرسيون، نسبت هاي احتمال وقوع براي هر يک از 
متغيرهاي پيوس�ته و هر يک از س�طوح هر متغير ناپيوسته نسبت به سطح اول آن متغير محاسبه گرديد. بر اساس نتايج حاصل، 
سال تولد بره، دهه تولد بره و وزن بره هنگام تولد اثر بسيار معني داري بر مرگ ومير بره ها داشتند. احتمال مرگ بره هاي تولد 
يافته در اوايل فصل زايش کمتر از احتمال مرگ بره هاي تولد يافته در انتهاي فصل زايش و بره هاي تولد يافته در اوايل بهار بود. 
احتم�ال م�رگ بره هاي نر 1/5 براب�ر احتمال مرگ بره هاي ماده بود. همچنين احتمال مرگ بره هاي متولد ش�ده از ميش هاي 5 
ساله، کمتر از احتمال مرگ بره هاي حاصل از ساير ميش ها بود. افزايش هر واحد به وزن تولد بره ها، باعث کاهش احتمال مرگ 
آنها از بدو تولد تا هنگام از ش�يرگيري مي گردد اما افزايش يک واحد به وزن مادر در زمان جفت گيري، س�بب افزايش جزئي در 

احتمال مرگ بره هاي آنها از بدو تولد تا هنگام از شيرگيري مي شود.

کلمات کليد ي:  بره، مرگ و مير، گوسفند لری بختياری
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مقد مه
مشخص شده است كه تعداد بره از شير گرفته عاملي بسيار با اهميت در 
راندمان پرورش گوسفند داشتي است)10(. با وجود درآمد كم حاصل از توليد 
پش��م، الزم است كه توليد كنندگان با كارآيي بيشتري گوشت توليد نمايند. 
همچنين نياز اس��ت كه به منظور تعديل هزينه هاي ثابت و پايداري فعاليت 
توليدي، تعداد بره هاي توليد ش��ده به ازاي هر ميش افزايش يابد. تعداد بره 
متولد شده به ازاي هر ميش مطمئناً صفت اقتصادي مهمي در فعاليت پرورش 
گوسفند مي باشد. اما سودآوري اين فعاليت تا حد بسيار زيادي به تعداد بره 
فروخته ش��ده به ازاي هر ميش بس��تگي دارد. در بسياري از تحقيقات انجام 
ش��ده، مرگ و مير بره ها از عوامل مهم در كاه��ش راندمان توليدي پرورش 
گوس��فند گزارش گرديده است)23(. Fogarty و همكاران )1985( گزارش 
كردند كه بقای بره ها از بدو تولد تا هنگام از شيرگيري عامل بسيار مؤثر در 
تعداد بره از ش��يرگرفته به ازاي هر زايش مي باشد)3(. چندين تحقيق نشان 
داده اند كه حدود 5 تا 59 درصد از بره ها در ش��رايط اقليمي مختلف تا سن 
يک س��الگي مي ميرند و در اين ميان مرگ و مير بره هاي تازه متولد ش��ده 
س��هم بيش��تري را به خود اختصاص مي دهد)4، 13، 15، 20، 25(. بنابراين 
براي مراقبت از ميش هاي آبستن و بره هاي آنها در قبل، حين و پس از زايش 
بايد تالش وافري نمود. شناخت عوامل مؤثر بر مرگ و مير بره ها كمک شايان 

توجهي به پايين نگه داشتن اين ميزان مرگ و مير خواهد بود.
مطالعات زيادي در ارتباط با الگوي مرگ و مير گوس��فندان انجام گرفته 
اس��ت. در برخي مناطق شكار توسط حيوانات وحش��ي از جمله عوامل مهم 
گزارش ش��ده اس��ت)1، 6، 16(. در بيش��تر اين مطالعات الگوي مرگ و مير 
بره ها مد نظر بوده اس��ت زيرا در بيش��تر سيس��تم هاي توليدي مرگ و مير 
ميش ها بس��يار اندك است. هدف از انجام اين تحقيق شناسايي عوامل مهم 
و ميزان تاثير آنها در مرگ و مير بره هاي لري بختياري از بدو تولد تا هنگام 

از شيرگيري مي باشد.

مواد و روش ها
داده ها و سيستم پرورش

جه��ت انجام اين تحقيق از داده هاي جمع آوري ش��ده از س��ال 1370 
تا 1384 در ايس��تگاه پرورش و اصالح نژاد گوس��فند لري بختياري واقع در 
ش��هركرد استفاده ش��د. تعداد كل بره هاي دخالت داده شده در اين مطالعه 

برابر 4991 رأس بود. 
گله نگهداري ش��ده در اين ايس��تگاه وابس��ته به امور دام سازمان جهاد 
كشاورزي بوده و به شكل سيستم روستايي پرورش داده مي شود. گوسفندان 
از آذرماه تا ارديبهش��ت ماه سال بعد، در سالن هاي ايستگاه نگهداري شده و 
در طي اين مدت بصورت دستي با جيره هايي شامل دانه جو، علوفه يونجه و 
كاه گندم و جو تغذيه مي گردند. در ماه هاي باقي مانده سال، گله از مراتع و 

مزارع به صورت چرا استفاده مي نمايد.
گوس��فند لري بختياري از لحاظ توليد مثلي يک گوس��فند فصلي بوده 
ك��ه فصل جف��ت گيري آن از اواخر مردادماه تا اواخ��ر مهر ماه ادامه مي يابد 
و بنابراين فصل زايش آن، بهمن و اس��فندماه خواهد بود. در اين ميان برخي 

ميش ها به طور استثناء در ساير مواقع سال نيز آبستن مي شوند.
بره ها تا س��ن س��ه ماهگي)5±90 روز( از ش��ير مادر تغذيه مي نمايند 
ولي از حدود روز پانزدهم به غذاي علوفه اي دسترس��ي آزادانه دارند. پس از 
شيرگيري، بره هاي نر و ماده از يكديگر جدا مي شوند. تعدادی از نرها جهت 
پرواربندی انتخاب شده و برخي ديگر به عنوان نر تخمي نگهداري مي شوند. 
 بيش��تر صفات مهم ركورد گيري ش��ده و در دفترچه هاي ركورد يادداش��ت 
م��ي گردد. در ص��ورت وقوع مرگ يا حذف، تاريخ و علت وقوع آن به ش��كل 

كدهايي از 1 تا 9 يادداشت مي گردد. 
كدهاي 1 تا 4 مربوط به مرگ و كدهاي 5 تا 8 مربوط به حذف اختياري 
و كد 9 مربوط به س��رقت اس��ت. در اين تحقيق كدهاي 1 تا 4 مورد مطالعه 

قرار گرفته است.

Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 85 pp: 8-15

Investigation of factors which affect lori-Bakhtiari lambs mortality from birth to weaning
By: Bagheri. M. Member of Scientific Board of Natural Resources and Agricultural Research Center of Shahrekord. 
(Corresponding Author; Tel: +989132855691).
The aim of this study was identification of important factors and their effects on mortality of Lori-Bakhtiari lambs 
from birth to weaning. The data set used for statistical analysis were collected from 4991 lambs born between 1370 and 
1384 in flock at Lori-Bakhtiari sheep breeding station. Data was modeled using logistic regression. Mortality variable 
as dependent and ewe weight at mating, ewe age, lamb birth weight, lamb sex, year of birth and decade of birth as in-
dependent variables interred to the model. Odds ratios in addition to regression coefficients were derived for continued 
variables and each level of non-continued variable with respect to first level of that variable. According to results, year 
of birth, decade of birth and birth weight had very significant effects on lamb mortality. Mortality probability of lambs 
born in the initial month of parturition period was lower than mortality likelihood of lambs born in the end month of 
parturition and spring born lambs. Male lambs’ mortality likelihood was 1.5 times higher than mortality likelihood of 
female lambs. Furthermore, mortality likelihood of lambs of 5-year-old ewes was lower than mortality likelihood of 
lambs born in younger and older ewes. Mortality probability from birth to weaning decreased due to each unit increase 
in lamb birth weight but by each unit increase in ewe weight at mating, mortality rate of lambs partially increase
Keywords: Lamb, Mortality, Lori-Bakhtiari sheep
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آناليز آماري
در ايس��تگاه پرورش و اصالح نژاد گوس��فند لري بختياري در مورد اكثر 
صفات گوس��فندان تحت پرورش ركوردگيري انجام مي شود و ركوردها پس 
از ثبت در دفاتر، ثبت كامپيوتري نيز مي ش��وند. پس از مراجعه به ايس��تگاه، 
داده ه��اي مربوط به تاريخ تول��د، وزن مادر در هنگام جفت گيري، وزن مادر 
در هن��گام زاي��ش، تاريخ جفت گيري، تاريخ تولد م��ادر، جنس بره، وزن بره 
هن��گام تولد، فرم تولد)تک قلو يا چند قلو(، كدها و تاريخ حذف يا مرگ بره، 
و همچنين ش��ماره هاي ثبت بره ها و ميش ها از س��ال 1370 تا 1384 اخذ 
گرديد. داده هاي خام توسط نرم افزار Excel ويرايش شده و تصحيحات الزم 
انجام گرفت. با اس��تفاده از داده هاي فوق متغيرهاي سن مادر، روز تولد بره، 

سال تولد بره، طول دوره آبستني و متغير دهه تولد بره تشكيل داده شد. به هر 
يک از دوره هاي ده روزه اول، دوم و سوم هر ماه براي تولد، يک كد اختصاص 
داده شد و متغير دهه تولد حاصل گرديد)به عنوان مثال 111 دهه اول بهمن 
و 11 دهه اول فروردين مي باشد(. به بره هايي كه تاريخ مرگ آنها با كد 1 تا 
4 پيش از تاريخ از شيرگيري آنها بود كد 1 )مرگ( و به سايرين كد 0 )زنده(، 
اختص��اص يافت و متغير مرگ به صورت يک متغير دودويي )0 و 1( ش��كل 
گرفت. بنابراين متغيرهاي وزن مادر در هنگام جفت گيري، س��ن مادر، وزن 
مادر در هنگام زايش، وزن بره هنگام تولد، فرم تولد، جنس بره، روز تولد بره، 
دهه تولد بره، سال تولد بره و طول دوره آبستني به عنوان متغيرهاي مستقل 

وارد مدل رگرسيون لجستيک1 زير شدند:

جدول 1- متغيرها و عالئم اختصاري آنها

عالمت اختصاريمتغير

)Mortality code( Mcodمرگ )0)زنده( و 1)مرده((

)Ebwtmat)Ewe body weight at matingوزن مادر در هنگام جفت گيري

)Ewp)Ewe weight at parturitionوزن مادر در هنگام زايش

)Ewe age(Eageسن مادر )2<، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9(

)Lbwt)Lamb birth weightوزن بره هنگام تولد

)Lamb number(Lnفرم تولد )1)تک قلو( و 2)چند قلو((

)Lamb sex(Lsجنس بره )1)ماده( و 2)نر((

)Birth day(Bdروز تولد بره )1 تا 365(

)Birth year(Byسال تولد بره )1370 تا 1384(

)Pregnancy length(Prelenghtطول دوره آبستني )145 تا 155(

)Birth decade(Bdecدهه تولد بره )111، 112، 113، 121، 122، 123، 11، 12، 13، 21، 22 و 23(

بررسي عوامل موثر ...
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π)x(=eβ%+β1x1+…+βixi / )1+ eβ%+β1x1+…+βixi(
كه در آن)π )x عبارت اس��ت از تابع رگرس��يون لجستيک كه در اينجا 
β مقدار ثابت و β 1 تا βi ضرايب 

0
)متغير مس��تقل )x( مرگ( p مي باش��د. 

رگرسيون براي متغيرهاي x1 تا xi مي باشند. اين مدل توسط 
اس��ت)8(.  پيش��نهاد گردي��ده   )1989( Lemeshow و   Hosmer
 متغيره��اي م��دل همراه با عالئ��م اختصاري آنه��ا در جدول 1 نش��ان داده 

شده اند.
تمامي متغيرهاي مس��تقل وارد مدل شدند و گزينش متغيرها بر اساس 
معن��ي داري در س��طح 0/05 و از طري��ق روش Backward انجام ش��د و 
متغيرهاي Ewp، Ln، Bd و Prelenght بر اين اساس از مدل حذف شدند 
و س��اير اثرات به عنوان اثرات اصلي پذيرفته ش��دند. اثرات متقابل قابل قبول 
 Backward بين اثرات اصلي نيز بر اساس سطح معني داري 0/05 و روش
گزينش شدند و مدل نهايي شكل گرفت. هيچكدام از اثرات متقابل بجز توان 

دوم Lbwt اثر معني داري بر روي مدل نداشتند.

نتايج
متغيرهاي مستقل معرفي شده در جدول 1 به همراه چندين اثر متقابل 
در يک مدل رگرسيون لجستيک وارد شده و از طريق روش  Backward در 

سطح 0/05 گزينش شدند كه نتايج آن در جدول 2 آورده شده است.
نتيجه آزمون Hosmer و Lemshow نش��ان دهنده تناس��ب بسيار 

خوب مدل براي مرگ و مير بره ها مي باشد.

 )β = 0(همچني��ن فرض صفر .)chi-sqr= 5/39 و df= 8 و p = 0/71(
از طريق آزمون Wald رد شد

.)w = 206/9 و df = 37 و p > 0/0001(
در برنام��ه آناليز، متغيره��اي Ebwtmat و Lbwt به عنوان متغيرهاي 
پيوسته و متغيرهاي By، Bdec، Ls و Eage به عنوان متغيرهاي ناپيوسته 
در مدل قرار داده شدند. براي متغيرهاي پيوسته و هر يک از سطوح متغيرهاي 
  2)Ψ( ناپيوسته ضرايب رگرسيون محاسبه شد. همچنين نسبت احتمال وقوع
هر سطح متغير ناپيوسته نسبت به سطح اول آن متغير محاسبه گرديد)جدول 
3(. درصد مرگ و مير بره ها از بدو تولد تا هنگام از شيرگيري نسبتاً پايين بود 
)5/4 درصد(. نس��بت هاي احتمال وقوع )Ψ، جدول 3( احتمال مرگ بره ها 
را در هر يک از مقادير متغيرهاي مستقل نشان مي دهند. از جدول 3 چنين 
اس��تنباط مي شود كه يک بره در س��ال 1371، 2/7 برابر)Ψ( احتمال مرگ 
بيش��تري نسبت به بره متولد 1370 داشته اس��ت. به همين ترتيب احتمال 
مرگ در س��اير سال ها نس��بت به س��ال 1370 در جدول آورده شده است. 

 .)Ψ =0/47(كمترين احتمال مرگ بره ها در سال 1384 بوده است
احتمال مرگ بره متولد ش��ده در دهه اول ارديبهشت ماه هر سال 1/54 
 براب��ر احتم��ال مرگ ب��ره متولد دهه اول فروردين ماه هر س��ال مي باش��د. 
بره هاي متولد دهه س��وم ارديبهش��ت ماه بيشترين احتمال مرگ )2/03( را 
در بين س��ايرين داشته اند. همچنين مشاهده مي گردد كه كمترين احتمال 
وقوع مرگ به ترتيب مربوط به دهه هاي اول، دوم و سوم بهمن ماه مي باشد 
)0/19، 0/29 و 0/32(. بعد از متولدين بهمن، متولدين اس��فند ماه كمترين 

جدول 2- متغيرها1 و اثرات متقابل قرار گرفته در مدل نهايي2

1- توضيح عالئم اختصاري در جدول 1 آورده شده است
-2 log-likelihood = 1893/77 و Convergence criterion = 1E -8-2

Wald chi-sqrPr>chi-sqrدرجه آزاديمتغير

Ebwtmat13/940/047

By1459/91>0/0001

Bdec1141/84>0/0001

Ls110/210/0014

Lbwt124/70/0001>

Lbwt*lbwt113/740/0002

Eage826/20/001
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جدول 3- نتايج آناليز مدل مرگ و مير بره ها )β = ضريب رگرسيون، Se = خطاي استاندارد، Ψ = نسبت احتمال وقوع، w = آزمون wcl Wald 95% = حدود اطمينان 95% براي Ψ بر اساس 
آزمون vs Wald= در مقايسه با)

%95 WclΨpwSeβمتغير
مقدار ثابت0/0028/9731/5174/54--

1-1/0471/0230/0473/9400/0110/023Ebwtmat

1/44-5/13vs )1370( 2/710/0029/5160/3241By 1371
0/64-2/78vs )1370( 1/340/4320/6170/3730/293By 1372
0/31-1/39vs )1370( 0/660/2751/1870/379-0/414By 1373
0/52-2/38vs )1370( 1/110/7840/0750/3880/106By 1374
0/49-2/20vs )1370( 1/040/9160/0100/3820/040By 1375
0/24-1/21vs )1370( 0/540/1372/2040/406-0/603By 1376
0/28-1/50vs )1370( 0/660/3220/9790/420-0/416By 1377
0/35-1/74vs )1370( 0/780/5510/3550/407-0/242By 1378
0/24-1/29vs )1370( 0/560/1771/8160/422-0/568By 1379
0/29-1/52vs )1370( 0/660/3350/9280/423-0/407By 1380
0/27-1/56vs )1370( 0/650/3370/9210/446-0/428By 1381
0/33-1/48vs )1370( 0/710/3620/8280/376-0/342By 1382
0/35-1/75vs )1370( 0/790/5620/3360/406-0/235By 1383
0/09-2/38vs )1370( 0/470/3680/8080/820-0/738By 1384
0/30-7/79)vs 11( 1/540/5950/2810/8240/437Bdec 21
0/06-0/58)vs 11( 0/190/0038/5730/552-1/616Bdec 111
0/21-0/65)vs 11( 0/370/000611/7820/285-0/979Bdec 121
0/64-2/94)vs 11( 1/380/4040/6940/3870/322Bdec 12

------Bdec 22
0/16-0/55)vs 11( 0/290/000114/7680/314-1/207Bdec 112
0/25-0/82)vs 11( 0/450/0086/9140/295-0/777Bdec 122
0/51-3/45)vs 11( 1/330/5470/3610/4840/291Bdec 13
0/19-21/42)vs 11( 2/030/5550/3481/2010/709Bdec 23
0/18-0/56)vs 11( 0/32>0/000115/9420/283-1/130Bdec 113
0/20-0/81)vs 11( 0/410/016/4950/348-0/889Bdec 123
1/18-1/99)vs 1( 1/530/00110/2160/1330/427Ls 2
0/40-0/560/475>0/000124/7010/560-2/786Lbwt

--0/000213/7400/0610/227Lbwt*Lbwt

0/43-3/01)vs >2( 1/140/7800/0770/4920/137Eage 2
0/29-2/19)vs>2( 0/800/6740/1760/509-0/213Eage 3
0/30-2/38)vs> 2( 0/850/7680/0860/522-0/153Eage 4
0/17-1/47)vs> 2( 0/510/2161/5300/539-0/666Eage 5
0/41-3/31)vs> 2( 1/160/7700/0850/5310/155Eage 6
0/37-3/42)vs> 2( 1/130/8270/0470/5650/123Eage 7
0/83-8/62)vs> 2( 2/680/0972/7420/5960/987Eage 8

0/52-22/90)vs> 2( 3/470/1961/6680/9631/244Eage 9
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احتمال مرگ را داشته اند )به ترتيب 0/37، 0/45 و 0/41 براي دهه اول، دوم 
و سوم(. بره های تولد يافته در دهه دوم ارديبهشت ماه تنها 4 رأس بودند كه 

به لحاظ تعداد كم از ذكر نتايج آن خودداري شد.
طبق نتايج حاصل، احتمال مرگ هر بره نر نس��بت به هر بره ماده 1/53 
برابر مي باش��د. احتمال مرگ بره هاي متولد شده از مادران 5 ساله نسبت به 
بره هاي متولد شده از مادران زير 2 سال برابر 51 درصد )0/51( بود. احتمال 
 مرگ بره هاي مادران كوچكتر و بزرگتر از 5 س��ال، بيش��تر از احتمال مرگ 
بره هاي مادران 5 س��اله بوده و در بره هاي مادران باالي 5 س��ال اين احتمال 

بسيار بزرگتر مي باشد.

بحث
تحقيق��ات انج��ام گرفته ب��ر روي مرگ و مي��ر بره ها نش��ان داده اند كه 
بره ها از بدو تولد تا هنگام از ش��يرگيري آس��يب پذيرتر هس��تند)6، 9، 17(. 
همچنين در بررس��ي روند مرگ و مير بره ها عواملي چون وزن تولد و تعداد 
 Young و Purser .)17( قل��و از جمل��ه عوامل مهم گزارش ش��ده اس��ت
)1964( گ��زارش كردند ك��ه در 14 روز اول زندگي بره ها، ارتباط قوي بين 
وزن هن��گام تول��د و مرگ و مير آنها وج��ود دارد)19(. در اين تحقيق درصد 
 مرگ و مير بره ها در حدود گزارش��ات حاص��ل از برخي تحقيقات ديگر بود 

.)25 ،20 ،15 ،13 ،11 ،4(
 وزن م��ادر در هنگام جفت گي��ري به عنوان يک متغير پيوس��ته، تاثير 
معني داري در مرگ و مير بره ها داشت)p>0/05 (. در مورد صفات پيوسته 
نسبت احتمال وقوع )Ψ( نشان دهنده افزايش يا كاهش احتمال مرگ به شرط 
يک واحد افزايش در آن صفت مي باشد. با توجه به نتايج، يک واحد افزايش 
در وزن م��ادر در هنگام جفت گيري، باعث مقدار جزئي)2 درصد( افزايش در 
مرگ و مير بره ها مي گردد)Ψ =1/023(. اين موضوع از ضريب رگرسيون نيز 
قابل درك است. در صورتي كه به نظر مي رسد بايد ارتباط وزن مادر در هنگام 
زايش با وزن تولد بره و ميزان مرگ و مير بره ها بيش��تر باش��د اما وزن مادر 
 .)p>0/05(در هنگام زايش اثر معني داري بر روي مرگ و مير بره ها نداش��ت
علت اين امر اين است كه احتماالً افزايش وزن در طي دوران آبستني به علت 
مايعات اطراف جنين آنقدر زياد است كه اختالف وزن ناشي از خود جنين را 

تحت تاثير قرار مي دهد.
معني دار بودن اثر س��ال تول��د بر روي زنده ماني بره ه��ا موضوع دور از 
 انتظاري نيس��ت همانگونه كه س��اير مطالع��ات نيز اثر اين عام��ل را گزارش 
 )p>0/0001(هر چند اثر س��ال تولد معني دار بود .)نموده اند )14، 16، 21
اما بر اس��اس نس��بت هاي احتمال وقوع)Ψ( احتمال مرگ بجز در سال هاي 
1370، 1371، 1372، 1374 و 1375 در ساير سال ها تقريبا در يک دامنه 
قرار دارد)0/5 تا 0/8 نس��بت به س��ال 1370(. همچنين بيش��ترين احتمال 
وقوع مرگ در س��ال 1371 بوده است )Ψ =2/71(. اختالف در احتمال مرگ 
در س��ال هاي مختلف ممكن اس��ت به علت عوامل مديريتي و تفاوت شرايط 
محيطي و قابليت در دسترس بودن علوفه و غذاي مناسب باشد. Mandal و 
همكاران )2007( نيز چنين اثر معني داري از سال تولد را بر روي زنده ماني 

بره ها گزارش نموده اند)11(.
متغي��ر ده��ه تولد)Bdec( بر روي م��رگ و مير بره ها اث��ر معني داري 
داشت)p>0/0001(. بر اساس نس��بت هاي احتمال وقوع، كمترين احتمال 
م��رگ ب��ه ترتيب مربوط به س��ه دهه اول، دوم و س��وم بهمن م��اه و پس از 

 آن مربوط به دهه هاي اول، س��وم و دوم اس��فند ماه بوده اس��ت. طبق نتايج 
مي توان اينگونه نظر داد كه احتمال مرگ بره هاي متولد بهار و بره هايي كه 
در انتهاي فصل زايش به دنيا آمده اند بييشتر از احتمال مرگ بره هاي متولد 

ابتداي فصل زايش مي باشد.
Sawalha و هم��كاران )2007( چني��ن اختالف��ي را در م��ورد روز 
تول��د گزارش نموده ان��د)20(. بره هاي متولد اوايل فص��ل زايش مدت زمان 
بيش��تري را در آغل و جايگاه بس��ته س��پري م��ي كنند و تح��ت مراقبت و 
 رس��يدگي بيش��تري مي باش��ند. اما بره ه��اي متولد انتهاي فص��ل زايش و 
بره هاي متولد بهار، در وزن و س��ن كمتري به چراگاه برده مي ش��وند و شايد 
علت بيشتر بودن مرگ و مير در ميان آنها همين باشد. همچنين ميش هاي 
با خصوصيات توليد مثلي ضعيف تر و نيز ميش هاي با اس��كور بدني پايين و 
يا ميش هاي بيمار، در ابتداي فصل جفت گيري آبستن نمي شوند و آبستني 
آنها تا انتهاي فصل جفت گيري به تعويق مي افتد. از اين ميش ها بره هايي 
در انتهاي فصل زايش به دنيا مي آيند كه احتماالً ضعيف تر و حس��اس تر از 

بره هاي ساير ميش ها هستند.
 جن��س ب��ره اث��ر معن��ي داري ب��ر روي م��رگ و مي��ر بره ها داش��ت

)p = 0/0014(. احتمال مرگ بره هاي نر نسبت به بره هاي ماده 1/53 برابر 
مي باش��د. بره هاي نر نس��بت به بره هاي ماده از مادرهايش��ان بيشتر فاصله 
مي گيرند و وابس��تگي آنها به مادرش��ان زودتر كاهش می يابد)24(. گزارش 
ش��ده اس��ت كه فاصله بين مادر و بره با آس��يب پذيري بره رابطه دارد)24(. 
 س��اير تحقيقات نيز اثر جنس را بر روي مرگ و مي��ر بره ها گزارش كرده اند 

.)20 ،15 ،13 ،11(
در بسياري تحقيقات كه آناليز داده ها بر اساس مدل هاي خطي صورت 
گرفته است فرم تولد)تک قلو يا چند قلو( اثر معني داري بر روي مرگ و مير 
بره ها داشته است. اما در اين تحقيق زماني كه متغيرهاي اوليه از جمله فرم 
تولد وارد مدل ش��د و گزينش متغيرها بر اس��اس سطح معني داري 0/05 و 
روش Backward انج��ام گرفت، فرم تولد از مدل حذف گرديد اما در عين 
حال در صورتي كه وزن تولد بره در مدل قرار داده نش��ود، اثر فرم تولد بسيار 
معني دار مي گردد)p>0/0001(. اين نتيجه نشان مي دهد كه اين وزن تولد 
اس��ت كه بر روي زنده ماني اثر دارد و بره هاي دو يا چند قلو در صورتي كه 
از وزن تولد مناس��بي برخوردار باشند با بره هاي تک قلو اختالفي در مرگ و 
 Mystrud و Warren مير نخواهند داشت. اين نتيجه مطابق با يافته هاي

)1995( مي باشد)24(. 
 .)p>0/0001(اثر وزن تولد بر مرگ و مير بره ها بس��يار معن��ي دار بود
افزايش هر واحد در وزن تولد باعث كاهش در احتمال مرگ بره ها از بدو تولد 
تا هنگام از ش��يرگيري مي گردد. ت��وان دوم وزن تولد نيز اثر معني داري بر 
مرگ و مير بره ها داشت )p =0/0002( Smith )1977( نشان داد كه وزن 
تولد اثر بزرگي بر مرگ و مير بره ها دارد)22(. Morris و همكاران )2000( 
نيز چنين اثري را گزارش نمودند)12(. شايد علت كمتر بودن مرگ و مير از 
بدو تولد تا هنگام از شيرگيري در بين بره هاي با وزن هنگام تولد بيشتر، به 

علت قدرت باالتر و رشد سريع تر آنها باشد.
 .)p = 0/001(س��ن مادر اث��ر معني داري بر روي زنده ماني بره ه��ا دارد
چنين اثر معني داري در بس��ياري از تحقيقات گزارش شده است)2، 5، 18(. 
مي��ش ه��اي جوانتر بره هاي ب��ا وزن تولد كمتري به دنيا م��ي آورند)19( و 
ش��ير كمتري توليد مي نماين��د)2( و تجربه مادري كمت��ري دارند)7، 17(. 
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تمام��ي اي��ن خصوصيات باعث مي ش��ود كه بره هاي حاص��ل از ميش هاي 
جوانتر از زنده ماني كمتري برخوردار باش��ند. بر اس��اس نسبت هاي احتمال 
وقوع)Ψ(، احتمال مرگ بره هاي حاصل از ميش هاي كوچكتر و بزرگتر از 5 
سال، بيشتر از احتمال مرگ بره هاي حاصل از ميش هاي 5 ساله مي باشد. 
 احتمال مرگ بره هاي مادران 3 و 4 ساله نيز نسبت به بره هاي ساير ميش ها 
 Morris ،بجز بره هاي ميش هاي 5 ساله( كمتر بود. برخالف نتايج اين تحقيق(
و همكاران )2000( افزايش جزئي در زنده ماني بره ها با افزايش س��ن مادران 
 از 5 س��ال به ب��اال را گزارش نمودن��د)12(. Smith )1977( گزارش داد كه 
ميش هاي جوانتر بره هايي با وزن تولد كمتر و قدرت پايين تر و با درصد مرگ 

و مير بيشتر توليد مي نمايند)22(.

نتيجه گيري
در اي��ن تحقيق اثر برخي عوامل مانند وزن ميش در هنگام جفت گيري، 
وزن بره هنگام تولد، سال تولد بره، سن مادر، دهه تولد بره و جنس بره بر روي 
ميزان مرگ و مير بره ها از بدو تولد تا هنگام از ش��يرگيري مورد مطالعه قرار 
گرفت. وزن باالتر ميش در هنگام جفت گيري باعث افزايش جزئي در مرگ و 
مير بره ها مي شود در صورتي كه افزايش وزن بره ها هنگام تولد باعث كاهش 
مرگ و مير بره ها از بدو تولد تا هنگام از شيرگيري مي گردد. همچنين مرگ و 
مير بره هاي ماده نسبت به بره هاي نر پايين تر مي باشد. مادران 5 ساله نسبت 
به ساير ميش ها، بره هايي توليد مي كنند كه احتمال مرگ در بين آنها كمتر 
اس��ت. بره هايي كه در اوايل فصل زايش به دنيا مي آيند نس��بت به بره هاي 

تولد يافته در اواخر فصل زايش از قدرت زنده ماني بيشتري برخوردارند.

قدرداني
بدينوسيله از كاركنان ايستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند لري بختياري 
)شولي( براي در اختيار قرار دادن اطالعات، تشكر و قدرداني به عمل مي آيد.

پاورقی ها
1- Logistic regression
2- Odds ratio
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