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  مقدمه

 

بز از جمله اولين حيواناتي است كه به دست انسان اهلي شده و با توجه به شواهد 

اسـاس برخـي    بـر . داننـد و قرائن موجود منشأ اهلي شدن اين دام را كشور ايـران مـي  

سـال قبـل از مـيالد     9000تا  7000گزارشات، تاريخ اهلي شدن بز در ايران به حدود 

توليد شير، (هاي ارزشمند اين دام مثل چند منظوره بودن ويژگي. دشوتخمين زده مي

، مقاومت باال در برابر شرايط سخت محيطي، قـانع بـودن، تغذيـه از    )گوشت و الياف

هاي ديگرقابل استفاده زارها كه براي دامها و بوتهارزش مثل سرشاخهمواد خشبي كم

هـا سـبب شـده اسـت     ه با سـاير دام نيست و در نهايت هزينه پايين نگهداري در مقايس

انسان به اين حيوان توجه خاص نموده و همواره به پرورش آن به عنوان يك حيـوان  

هاي گوسفند پـرورش  بز در كشور همواره به همراه گله. مفيد و پربازده مشغول باشد

-اكثر پرورش دهندگان گله. شودميداده شده و از آن به عنوان جلودار گله نام برده 

اي خالص بز، از وضع مالي مناسبي نسبت به ساير اقشار مـردم برخـوردار نبـوده بـه     ه
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ميليـون رأس بـز در    20در حـال حاضـر حـدود    . انـد كه آن را گاو فقرا ناميـده طوري

هـا  توده ژنتيكـي را تشـكيل داده و در تمـامي اسـتان     30كشور وجود دارد كه بالغ بر 

هزار تن بـوده و بـيش    100بز در كشور حدود توليد ساليانه گوشت . اندپراكنده شده

هـاي لبنيـاتي   تـر بـه فـرآورده   هزار تن شير نيز از اين دام توليد شده كـه بـيش   600از 

  . رسدتبديل گرديده و به مصرف مردم مي

  هاي اصالح شده خارجي در سـاليان اخيـر بـه دليـل توليـد بـاال سـبب        ورود دام

هـاي بـومي كشـور شـده و     دي حـذف تـوده  توجهي و در موارتوجهي و گاهاً بيكم

هـاي  هاي بدون برنامه و كنترل نشده سبب گرديده تا خلـوص دام عالوه بر آن تالقي

هاي بومي اسـت كـه در مقايسـه بـا     بز از جمله دام. بومي در موارد زيادي از بين برود

گـري مـورد   هـاي تالقـي  تـر در برنامـه  هاي بومي مثل گاو و گوسـفند كـم  ساير توده

تفاده قرار گرفته است و لذا الزم است هرچه زودتر براي حفظ و نگهداري از اين اس

اگرچه تاكنون براي معرفـي  . هاي بومي با ارزش اقدامات مؤثري صورت پذيردتوده

بزهاي بومي كشور اقدامات قابل توجهي صورت گرفته و اسناد با ارزشي منتشر شده 

هـا را  هاي معرفي شـده فقـط بخشـي از آن   است، ولي در اغلب اين منابع، تعداد توده

هاي ژنتيكـي بـز بـومي    بنابراين مجموعه حاضر با هدف معرفي توده. بيان نموده است

اميد است كه . هاي مختلف كشور در قالبي يكسان، تهيه و تدوين شده استدر استان

گامي هرچند كوچك ولي اثربخش براي معرفي اجمالي ايـن دام بـومي و بـا ارزش    

  .باشد كشور
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  آذربايجان شرقي دراستان بومي بز پرورش وضعيت

  تاريخچه پرورش بز در استان

پـرورش بـز   . شرقي براي پرورش بز، شرايط آب و هوايي مناسبي داردآذربايجان

 تصاوير مكشوفه در ها وكاريكه كندهطوريه در اين استان تاريخي طوالني دارد، ب

در ايـن   ني پـرورش بـز  سابقه طـوال  ي دال برمختلف و نواحي كوهستاني همگ مناطق

 مهابادي است كه در ،شرقينآذربايجااستان  توده ژنتيكي شاخص بز در. استان دارد

و  "گچـي " بـز بـالغ را   در زبـان تركـي  . بين دامداران محلي به بز بومي معروف است

  .نامندمي "چپيش" بزغاله را

  

  جغرافيايي مناطق پراكنش

  .شودمناطق مختلف استان يافت مياين توده ژنتيكي در 

  

  جمعيت

  .باشدس ميأر 513000استان  در در حال حاضر تعداد اين توده ژنتيكي بز

  

  هاي پرورشروش

مناطق كشور برپايه سـنتي   شرقي همانند اكثرهاي پرورش بز دراستان آذربايجانشيوه

  . و ايلي استوار است

  

  اشتغال زايي

 كـه نقـش بسـزايي در امـرار    ايگونـه ه هستند بـ  بزخانوارهاي زيادي مشغول پرورش 

  .معاش آنان دارد
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  ظاهري هايويژگي

امـا رنـگ   . شـود هاي مختلفي ديـده مـي  اي بزرگ دارد وبه رنگبز مهابادي جثه

اين توده ژنتيكي نسـبت بـه   . باشدهاي سفيد مييا سياه همراه با لكه غالب آن سفيد و

بـز مهابـادي داراي درصـد    . اوم اسـت هـا و شـرايط سـخت آب و هـوايي مقـ     بيماري

  .باشدتري نسبت به گوسفندان محلي ميدوقلوزايي بيش

  

  موارد استفاده توليدات

پـرورش  . شـوند طور عمده جهت استفاده از شير و گوشت نگهـداري مـي  ه بزها ب

كننـد كـه   كره و غيره  اسـتفاده مـي   ،دهندگان، از شير بز براي توليد لبنيات مانند پنير

 مـاه در سـال اسـتفاده     6از شـير بـز حـدود    . ائي در تغذيـه خانوارهـا دارنـد   نقش بسـز 

  . شودمي

  
  شرقيصفات توليدي و توليدمثلي بز بومي آذربايجان -1جدول 

  )كيلوگرم الشه(گوشت  مو  كرك )ليتر(شير )روز(طول دوره شيردهي

180 180 - -  -  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ  ماهگي 6 شيرگيري تولد  

  60  - - 4  نر

  5/52  - - 5/3  ماده
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  آذربايجان شرقي) بومي(مهابادي ) پايين(ماده و ) باال(بز نر  -1تصوير

 

  

  غربيوضعيت پرورش بز مهابادي در استان آذربايجان

  مناطق پراكنش جغرافيايي

 د، پيرانشـهر مهابا هايشهرستان در و غربي آذربايجان استان جنوب در مهابادي بز

 گوسفند هايگله با توأم مناطق اين روستاهاي در مهابادي بز. دارد وجود سردشت و

  .شودمي داده پرورش

  

  
  



 معرفي بزهاي بومي ايران  � 6

  جمعيت

 منـابع  از يـك  هيچ در دام اين ايتغذيه و توليدي هايويژگي و جمعيت تعداد از

 نايـ  از عكـس  يك ايران ژنتيكي ذخاير كتاب در تنها نشده، ذكر مطلبي معتبر علمي

 25 حـدود  را دام ايـن  جمعيـت  رسـمي  غيـر  منابع. است رسيده چاپ به ژنتيكي توده

  . اندرأس اعالم نموده هزار

  

  هاي پرورشروش

اي به همراه گوسفند و با روش سنتي و عشـايري پـرورش   اين دام به صورت گله

  .شود و تاكنون پرورش صنعتي اين دام تجربه نشده استداده مي

  

  جتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستاييارتباط فرهنگي، ا

. شـود بز مهابادي به دليل توليد گوشت، شير و الياف، دامي سه منظوره تلقـي مـي  

باشـد و در  گوشت آن از نظر كيفي ترد، كم چرب و داراي طعم و بوي مطبـوع مـي  

  هــا تــرجيح منــاطق كردنشــين طرفــداران زيــادي دارد و آن را بــه گوشــت ســاير دام 

  .از الياف اين دام جهت تهيه طناب و بافت چادر استفاده مي شود. دهندمي

  

  هاي ظاهريويژگي

هـاي بـدن   رنگ الياف پوششي اين بز در قسمت سر و گردن سياه و بقيـه قسـمت  

اي متوسط تا بزرگ، حدقه چشم برجسته و رنگ اين بز حيواني با جثه. باشدسفيد مي

هـا صـاف و كمـي دراز و صـورت     ك، گـوش پوزه باريـ . باشدچشم داراي تنوع مي

كـه در بـز مـاده    شاخ در جنس نر ضخيم و پيچشي است در حالي. بدون كرك است

گردن كوتاه و پوشـيده از اليـاف، پاهـا،    . شودباريك بوده و با پيچش ماليم ديده مي
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زير شكم و تمامي بدن پوشيده از الياف پوششي، سينه كم عمق، پشت تقريباً صاف و 

  .باشدتاه و باريك ميپاها كو

  

  موارد استفاده توليدات

  اي درسـت  اي ويـژه دهندگان از شير ايـن دام ماسـت، كـره و پنيـر كـوزه     پرورش

تـر  باشد و چون بخـش بـيش  كنند كه غذاي روزمره ساكنان محل پرورش آن ميمي

باشد كه العبور است در نتيجه بز ماده همچون گاو كوچك خانوارها ميمنطقه صعب

از اليـاف آن در منطقـه بـا تبـديل     . شـود ماه از شير آن استفاده مـي  3-7نه حدود ساال

گوشـت آن بـه عنـوان يـك منبـع      . كننـد الياف به نخ، پارچه، طناب و چادر تهيه مـي 

 . گيردپروتئيني با ارزش براي اهالي منطقه مورد استفاده قرار مي

  
  )كيلوگرم(ان غربي صفات توليدي و توليدمثلي بز مهابادي آذربايج -2جدول 

  

طول دوره

  )روز(شيردهي 

  )الشه(گوشت   مو كرك )ليتر(شير

210 216 - -  -  

فاصله دو زايش  )ماه(سن جفتگيري )ماه(سن بلوغ 

  )ماه(

 (%)دوقلوزايي  (%)باروري 

8-6  - - -  80-60  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ  ماهگي6 شيرگيري تولد  

  و باالتر80 - - -  نر

  40-50 - - -  ادهم

 -  35/30 19-20 2-5/3 ميانگين گله
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  مهابادي آذربايجان غربي) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -2تصوير

  

  وضعيت پرورش بز خلخالي در استان اردبيل

  تاريخچه پرورش بز در استان

كوهستاني پرورش بز به همراه گوسفند از سابقه ديرينه پرورش اين دام در مناطق 

ــه   ــت دارد ب ــل حكاي ــتان اردبي ــورياس ــهريري،    ط ــده در  ش ــاكي ش ــار حك ــه آث   ك

هاي تيل هاي باالي كوهسي در دشت مغان و تصاوير تخته سنگمشگين شهر، قزقلعه

  و جعفرآبــاد در خلخــال همگــي نشــان از ديرينــه بــودن پــرورش ايــن دام در اســتان  

  .باشدمي
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  مناطق پراكنش جغرافيايي 

ويـژه در سـه بخـش    از قديم االيام در نقاط مختلف استان اردبيل و بـه  بز خلخالي

بـز خلخـالي حتـي بـه     . شده اسـت مركزي خلخال، هشتجين و كلور پرورش داده مي

هـاي خـالص در تعـداد قابـل تـوجهي از روسـتاهاي اطـراف در بخـش         صورت گلـه 

ه اسـت و تنهـا   شد ولي در ساليان اخير از تعداد آنها كاسته شدداري ميهشتجين نگه

در برخي از روستاها مانند نوده، گيلوان، ماجالن، تيـل و برنـدق تعـداد محـدودي از     

  .توان مشاهده نمودهاي خالص بز خلخالي را ميگله

  

  جمعيت 

ميليـون رأس   5/2در حال حاضر جمعيت گوسفند و بز در اسـتان اردبيـل حـدود    

د ندارد ولي در مناطق اصلي آمار مشخصي از تعداد بز خلخالي خالص وجو. باشدمي

بز و بزغاله در تركيب گله وجـود دارنـد و بـه    ) شهرستان خلخال(گسترش نژادي آن 

  .شوددرصد گله احتمال داده مي 5/44طور ميانگين حدود 

  

  هاي پرورش روش

 )درصـد  7/20(و نيمه عشـايري   )درصد 3/79(بز خلخالي به دو صورت روستايي

مـاه در ييالقـات    5/3در سيستم نيمه عشايري به مـدت   بز خلخالي. شودنگهداري مي

  .شودبخش مركزي نگهداري مي

  

  زايياشتغال

بخش مركزي خلخال، كلور و هشتجين به طور مسـتقيم بـه    3روستا در  42تعداد 

خانوار با  280دهد تعداد برآوردهاي اوليه نشان مي. پرورش بز خلخالي اشتغال دارند

عالوه بر تعـداد مـذكور   . پردازنده پرورش بز خلخالي مينفر ب 1980جمعيت تقريبي 
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گـري، كشـتارگاهي و يـا    نفر به طور غيرمستقيم در امـور واسـطه   650به طور تقريبي 

  .حمل و نقل و غيره اشتغال دارند

  

  ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع روستايي و عشايري

   )سـياه و سـفيد و شـاخ دار   (ا ابلـق  بز خلخالي كه غالباً به رنگ سياه يكدست و يـ 

گـرم شـير بـا درصـد      760باشد يك نژاد بومي بوده كه در دوبار دوشـش مقـدار   مي

گوشـت آن از نظـر كيفـي كـم     . ماهه توليد مي نمايد 6/5ي در يك دوره 4/4چربي 

باشد و در منطقـه هشـتجين خلخـال طرفـداران     چرب و داراي طعم و بوي مطبوع مي

كننـد از مـوي   درصد از گله داران، بز را  موچيني مي 33جود اينكه با و. زيادي دارد

مردم منطقه از شير بـز  . نمايندبز جهت تهيه طناب، پاالس و چادر آالچيق استفاده مي

هـاي لبنـي مثـل پنيـر،     معروف است جهت توليـد فـرآورده  خلخالي كه به بز آران نيز 

  .نمايندماست، كره و كشك استفاده مي

  

  ي ظاهريهاويژگي

است ولـي رنـگ غالـب آن     )نوع رنگ 12(بز خلخالي داراي تنوع رنگ زيادي 

هاي ديگر بـدون اسـتثناء داراي زمينـه    رنگ. باشدسياه يكدست و يا سياه و سفيد مي

اي متوسـط و چابـك بـوده و قـدرت راهپيمـايي و      ايـن بـز داراي جثـه   . باشدسياه مي

  .دارداستعداد چراي بااليي در مناطق كوهستاني 
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  صفات توليدي و توليدمثلي بز خلخالي - 3جدول

  

  )الشه(گوشت   الياف )ليتر(شير )روز(طول دوره شيردهي

168 128 22/0  16  

سن بلوغ 

  )ماه(

  )%(دوقلوزايي  )%(باروري  )ماده(فاصله دو زايش )ماه(سن جفتگيري

5/11  3/7 12 89  11  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ  ماهگي6 شيرگيري تولد  

  34  - 8/9 9/1  نر

  32  - 7/9 8/1  ماده

  

  موارد استفاده توليدات

دهندگان از شير اين دام، ماست، پنير، كره، كشك و قره قـروت درسـت   پرورش

دليـل   بـه . اي حاصل از شير اين دام در منطقه شهرت خاصي داردپنير كوزه. كنندمي

باشـد لـذا بـه عنـوان يـك دام      مـي  العبور و كوهستانياينكه مناطق پرورش آن صعب

شود كه در تأمين نيازهاي غـذايي و  ماه شير آن استحصال مي 6مطمئن ساالنه حدود 

از مـوي بـز خلخـالي صـرفاً بـه      . نمايـد سالمتي مردم آن منطقه نقش بسزايي ايفاء مي

شود و از آن در تهيه پالس، طناب، چادر آالچيـق و حتـي   صورت محلي استفاده مي

  .شودنمودن بدنه تنور نان با گل اوليه مخلوط مي جهت محكم

  

  اقدامات انجام شده جهت شناسايي و اصالح نژاد

  يـك فقـره طـرح تحقيقـاتي پايـه در خصـوص شناسـايي نـژادي و           1378در سال 

هـاي توليـدي، توليـد مثلـي، تغذيـه، مـديريت پـرورش و مسـائل بهداشـت و          ويژگي



 معرفي بزهاي بومي ايران  � 12

جهـاد سـازندگي   (منـابع طبيعـي و امـور دام     هاي اين دام در مركـز تحقيقـات  بيماري

  .استان اردبيل اجرا شده است) سابق

  

  راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود عملكرد

  هاي موجود هاي انتخاب در گلهاستفاده از روش -1

 استفاده از شيوه هاي نوين تغذيه براي بهبود عملكرد توليدي و توليد مثلي  -2

بزهاي شيري از قبيل سانن بـه منظـور بهبـود    گيري با هاي دورگاستفاده از روش -3

 عملكرد توليد

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  
  خلخالي اردبيل) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -3تصوير
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  وضعيت پرورش بز مهابادي اردستان در استان اصفهان

  تاريخچه پرورش بز در استان

 كـه  ستا شده اهلي انسان توسط كه دانست حيواناتي اولين جزو را بز بتوان شايد

 اولـين  بـراي  ايـران  زاگرس هايكوه ويژه به غربي آسياي در پيش سال 9000 حدود

 تمـام  منشـأ  حاضـر  حـال  در و شـد  اهلـي   bezoar ibexنژاد   با بز عشاير، توسط بار

  .دانست توده ژنتيكي همين توانمي را بختياري عشاير اهلي بزهاي

  

  مناطق پراكنش جغرافيايي

يـام در اسـتانهاي اصـفهان، چهارمحـال و بختيـاري ، يـزد و       االبز مهابادي از قديم

زيسته ولي اكنـون از تعـداد آنهـا كاسـته شـده و تنهـا در بخشـي از اسـتان         كرمان مي

  .شوداصفهان ديده مي

  

  جمعيت

شهر رأس، فريدون 160000در حال حاضر جمعيت اين توده در شهرستان سميرم 

ــان  100000 ــفهان  38000رأس، چادگـ ــان  9000رأس، اصـ ــا و دهاقـ رأس، شهرضـ

در مجموع شـمار ايـن دام در   . باشدرأس مي 5000ها  رأس و ساير شهرستان 13000

  . باشدرأس مي 330000استان اصفهان  بالغ بر

  

  هاي پرورشروش

  اي و بـا روش عشـايري پـرورش داده    تـر جمعيـت ايـن دام بـه صـورت گلـه      بيش

  .به نشده استشود و تاكنون پرورش صنعتي اين دام تجرمي
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  اشتغال زايي

 1387 سـال  مـاه  تيـر  در كوچنـده  عشـاير  اقتصـادي  اجتماعي سرشماري بر اساس

 يـيالق  در نفر 51063 و خانوار 9232 با اصفهان استان عشاير ايران، آمار مركز توسط

 ايـل  سـه  در) نفر 52984 با خانوار 9605 جمعاً( قشالق در نفر 1921 با خانوار 373 و

 را سـال  از مـاه  5 حـدود  عشاير اين. هستند متشكل جرقويه عرب و تياريبخ قشقايي،

 جرقويـه  و شهرضـا  دهاقـان،  چادگـان،  سميرم، شهر،فريدون هايشهرستان در عمدتاً

ــفهان ــتقرار اص ــد اس ــن از. دارن ــداد اي ــانوار 5301 تع ــل از خ ــقايي اي ــتقر قش    در مس

 مسـتقردر  بختيـاري  ايـل  از خـانوار  4090 دهاقـان،  و شهرضـا  سـميرم،  هـاي شهرستان

 در مسـتقر  جرقويـه  عـرب  ايـل  از خـانوار  214و وچادگـان  فريدونشهر هايشهرستان

 و توليد دامداري، كشاورزي از عشاير معيشت و زندگي .باشند مي اصفهان شهرستان

  . گرددمي تأمين دستي صنايع انواع

  

  ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي 
 و دام بـر  متكـي  عشـاير  معيشـت  و اقتصـادي  هـاي فعاليـت  اصلي يزمينه و محور

 كوچنـدگي  زندگي يشيوه در بارزي و كننده تعيين نقش دام وجود .است دامداري

 وابسـتگي  اين است و يافته سازمان مرتع از دام تعليف مبناي بر عشاير دامداري .دارد

 رواج و پيـدايش  داليل از يكي .است هنهاد تأثير عشايري جامعه حيات شئون تمام بر

 كـه  بـوده  خـاطر  بـدان  بـار  مشـقت  و متحرك زندگي و معيشت يشيوه اين تداوم و

 توقف جاي به ايران فالت جغرافيايي - اقليمي خاص هايويژگي يپشتوانه به عشاير

ــراي زراعــي محصــوالت توليــد و محصــوالت برداشــت و داشــت كاشــت، بــراي  ب

 اسـاس  اقليمـي،  تغييـرات  بـا  خـود  زندگي شرايط كردن زگارسا با زندگي گذراندن

 قـرار  مرتـع  و دام يعنـي  معـاش،  تأمين ديگر منابع به اتكا با را خود معيشت و زندگي
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 بـا  انطبـاق  الگـوي  بـه  اتكا با كه اندآمده بر صدد در جامعه اين عبارتي به .است داده

 بـرداري  بهـره  نظـام  و توليـد  يشيوه الزم تمهيدات كسب همچنين و محيطي شرايط

 خـود  و اقتصـادي  نسبي اتكايي خود آن اصلي ويژگي كه آورند وجود به را خاصي

  .است بوده مصرفي

  

  هاي ظاهريويژگي

 آن موهـاي  از كه باشدمي بلند موهاي با سياه به رنگ اكثراً امروزي توده ژنتيكي

اي گ بـا جثـه  ايـن بـز حيـواني چابـك و زرنـ     . شودمي استفاده چادر سياه بافت براي

كوچك بوده و داراي سر مثلثي شكل با دو خط سفيد در پيشاني اسـت كـه از كنـار    

همچنين اين خط سفيد از زير شكم تـا  . پوزه شروع شده و تا زير چشم ادامه مي يابد

عموماً شـاخ در هـر دو   . انتهاي دست و پاها هم سفيد رنگ است. زير دم امتداد دارد

گـردن كوتـاه و    . شـود ها شاخ مشاهده نمـي عضاً در مادهاما ب. شودجنس مالحظه مي

پوشيده از كرك و تمامي بدن پوشيده از الياف پوششـي، پشـت تقريبـاً صـاف، پاهـا      

  .باشدكوتاه و باريك مي

  

  صادرات

از جنبـه ارزش صـادراتي بـر روي ايـن تـوده و محصـوالت آن فعـاليتي صــورت        

آن در صنايع مختلـف نسـاجي و فـرش     اما با توجه به استفاده از كرك. نگرفته است

  .اي در نظر گرفتتوان در اين زمينه تمركز ويژهمي
  

  موارد استفاده توليدات

كننـد كـه غـذاي    دهندگان از شير اين دام ماست، كره و پنير درسـت مـي  پرورش

از الياف آن در منطقه با تبـديل اليـاف بـه    . باشدروزمره ساكنان محل پرورش آن مي
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همچنين الياف آن جهت تهيه شال، كاله، . كنندهاي محلي تهيه ميباسنخ، فرش و ل

گوشـت آن بـه   . ساق بند، جوراب، ژاكت، سينه بند، جانماز، عبا و غيره كاربرد دارد

  . گيردعنوان يك منبع پروتئيني با ارزش براي اهالي منطقه مورد استفاده قرار مي

  
  ي اردستانصفات توليدي و توليدمثلي بز مهاباد – 4جدول 

  

ابعاد /جنس

  )سانتيمتر(بدن 

 دورسينه )قد(ارتفاع جدوگاه طول بدن

 9/95 72 1/52  نر بالغ

 4/90 69 53 ماده بالغ

طول دوره

  )روز(شيردهي 

مو  )كيلوگرم(كرك )ليتر(شير

 )كيلوگرم(

  )الشه(گوشت 

175  145 4/0 3/0  17  

سن جفتگيري )ماه(سن بلوغ 

  )ماه(

باروري   )اهم(فاصله دو زايش

(%)  

  (%)دوقلوزايي 

-  13 12 5/95  45  

 )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ ماهگي 6 شيرگيري تولد  

  40  21 18 9/2 نر

  35  5/17 16 7/2 ماده
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  مهابادي اردستان اصفهان) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -4تصوير

  

  

  

  وضعيت پرورش بز سياه در استان بوشهر

  تاريخچه پرورش بز در استان

ديربـاز   از اسـتان بوشـهر، ايـن منطقـه     نامساعد و سخت شرايط اقليميبا توجه به 

در ايـن شـرايط آب و    حيـوان  ايـن  .محل پرورش و نگهـداري بـز سـياه بـوده اسـت     

و به همـين علـت،    نمايد را توليد مي الياف و گوشت شير، مانند هوايي، محصوالتي

  .باشد ر ميدام غالب استان بوشه
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  مناطق پراكنش جغرافيايي

ها در تمام  بزهاي سياه بوده و پراكنش آن%) 80بيش از (اكثر بزهاي استان بوشهر 

 .دهند ها را تشكيل مي باشد اما در مناطق كوهستاني، تقريباً كل گله نقاط استان مي

  

  جمعيت

ده كـه  هزار رأس بو 625در حال حاضر جمعيت اين توده در استان بوشهر حدود 

  . خانوار باشد 6000بردار آن  شود تعداد بهره برآورد مي

  

  هاي پرورشروش

اي و عشـايري   پرورش بز سياه در استان بوشـهر، بـه سـه روش روسـتايي، مزرعـه     

  .شود انجام مي

منظور تأمين بخشي از نيازهاي غذايي  ها به در روش روستايي، تعدادي از خانواده

. كننـد  د نياز، تعداد محدودي بز در منزل نگهـداري مـي  هاي لبني مور و تهيه فرآورده

در اين نـوع پـرورش بـز، دامـداري     . رأس متغير است 20تا  4ها بين  جمعيت اين گله

در . شـود  هاي روسـتايي محسـوب مـي    عنوان كار جنبي خانواده شغل اصلي نبوده و به

اسـتفاده   اين روش، بزها بـه جـز در روزهـاي بـاراني، در تمـام مـدت سـال از مراتـع        

هاي مختلف  هاي كوچك متعلق به خانواده صورت كه تعدادي از گله بدين. كنند مي

اي،  در روش مزرعـه . شـوند  آوري شده و توسط يك نفر چوپان به چرا برده مي جمع

هـاي   ها از گله جمعيت اين نوع گله. دامدار معموالً به كار كشاورزي نيز اشتغال دارد

هـا توسـط يكـي از اعضـاي      رأس متغيـر بـوده و دام   200 تـا  20تر و از روستايي بيش

اين دامداران داراي زمين و امكانات كشت بـوده و يـا   . شوند خانواده به چرا برده مي

در اين روش، بزها حدود نيمي از سال را از مراتع  و نيمـه ديگـر را از   . باغدار هستند
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رأس،  100ب بـيش از  هاي اغل در روش عشايري، گله. كنند چر مزارع تغذيه مي پس

در ايـن روش،  . كننـد  بر روي اراضي وسـيع بـراي پيـداكردن خـوراك حركـت مـي      

اند اما  حدود يك سوم عشاير استان اسكان يافته. باشد دامداري شغل اصلي دامدار مي

در . كننـد  جـا مـي   هايشان را جابـه  براساس فصول سال، براي پيداكردن علوفه سبز گله

شوند و مقدار شيري كـه بـه    راي توليد گوشت نگهداري ميتر باين روش، بزها بيش

شود چون حمل آن  هاي مختلف استفاده مي آيد، اغلب براي توليد فرآورده دست مي

  .كنند تر در مناطق كوهستاني زندگي مياين دامداران بيش. تر است به بازار آسان

  

  اشتغال زايي

ام مشغول بوده و از اين طريق خانوار به طور مستقيم به پرورش اين د 6000تعداد 

با توجه به ذائقه مردم استان به مصرف گوشت بـز، ايـن حيـوان    . كنندامرار معاش مي

  .اي از اشتغال مردم را به خود اختصاص داده استسهم عمده

  

  ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي

گوشـت  . شـود ن بز گوشتي نگهداري مـي عنوا بز سياه در استان بوشهر، معموالً به

ذائقـه اغلـب   . باشـد آن از نظر كيفي ترد، كم چرب و داراي طعم و بوي مطبوعي مي

هـا   مردم استان، تمايل زيادي بـه گوشـت ايـن بـز دارد و آن را بـه گوشـت سـاير دام       

  .دهندترجيح مي

  

  هاي ظاهري ويژگي

داراي پوشـش مـويي   الياف پوششي اين بز اغلب بـه رنـگ سـياه خـالص بـوده و      

باشد كه نسبت به شرايط آب و هوايي اسـتان بوشـهر كـامالً سـازگار شـده      بلندي مي
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البته طول پوشش مويي آن بـا توجـه بـه منـاطق مختلـف اسـتان، ممكـن اسـت         . است

-اي متوسط و پاهاي كوتـاه مـي  اين بز حيواني چابك و زرنگ با جثه. متفاوت باشد

بـا كمـي پوشـش در قسـمت پيشـاني اسـت و        صورت اين بـز بـدون پوشـش و   . باشد

. باشـند  درصد نرها شاخدار مـي  96ها و  درصد ماده 95حدود . ها صاف هستند گوش

گـردن اغلـب بزهـا    . درصد نرها داراي ريش هستند 94ها و  درصد ماده 92چنين،  هم

  .همراه پاها، زير شكم و تمامي بدن، پوشيده از الياف است كوتاه بوده و به

  

  صادرات

  .  شود طور كلي صادرات اين دام به خارج از كشور انجام نمي هب

  

  موارد استفاده توليدات

تـرين  هدف اصلي پرورش بز سياه در استان بوشهر، توليـد گوشـت بـوده و بـيش    

در ضمن، گوشت بز به دليل . مصرف گوشت مردم استان، مربوط به گوشت بز است

هـاي قلبـي عروقـي بسـيار      بيمـاري  داشتن چربي اندك، براي سالمتي و جلوگيري از

هاي روسـتايي از بـازار مصـرف شـير دور      كه خانواده علت اين از طرفي به. مفيد است

علت فسادپذيري و نبود امكانات الزم همواره با  هستند و حمل شير به مناطق شهري به

آمـده را اغلـب بـراي توليـد      دسـت  مشكالتي همراه است، بنابراين دامـداران شـير بـه   

  .كنند هاي لبني استفاده مي ردهفرآو

  

  شده جهت شناسايي و اصالح نژاد  اقدامات انجام

 "بررسي وضعيت پرورش بز در استان بوشهر"يك پروژه با عنوان  1374در سال 

تعيين طول دوره پروار و خصوصيات الشه  "نيز يك پروژه با عنوان  1382و در سال 
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كشاورزي و منـابع طبيعـي اسـتان بوشـهر     در مركز تحقيقات  "هاي بومي استان بزغاله

  .هاي مختلف  اين بز بررسي شده است ها، ويژگي اجرا شده كه در طي اين پروژه

  
  صفات توليدي و توليدمثلي بز سياه بوشهر – 5جدول 

  

  )مترسانتي(دورسينه )مترسانتي(جدوگاهارتفاع )مترسانتي(طول بدن  جنس

  9/78  9/73 56  نر بالغ

  5/76  4/67 2/55  ماده بالغ

طول دوره شيردهي

  )روز(

  )الشه(گوشت   مو كرك )ليتر(شير

120 65 - -  5/17  

سن بلوغ

  )ماه(

فاصله دو زايش  )ماه(سن جفتگيري

  )ماه(

دوقلوزايي  (%)باروري 

(%)  

6  9 6 95  15  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ  ماهگي6 شيرگيري تولد  

  5/35  5/24 5/16 6/1  نر

  3/31  5/21 3/15 4/1  ماده
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  سياه بوشهر) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -5تصوير

 

  وضعيت پرورش بز عدني در استان بوشهر

  تاريخچه پرورش 

بز عدني احتماالً از زماني كه كشورهاي مستعمره اروپايي در خليج فارس حضور 

حلي كه داراي آب و هواي اين بز در مناطق سا. پيدا كردند به استان بوشهر وارد شد

گرم و مرطوب است به راحتي سازگار شده و توانسته است با قابليت مانـدگاري بـاال   
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هاي متمـادي تحـت تـأثير     اين بز طي نسل. و توليد شير مطلوب، بومي اين استان شود

هـاي   در اصطالح محلي، اين بز بـا نـام  . انتخاب طبيعي و مصنوعي پرورش يافته است

  .شود اني، خارگي و گيسي نيز شناخته ميعدناني، عد
  

  مناطق پراكنش جغرافيايي

فقط در استان بوشهر وجود دارد و بيشتر در مناطق ساحلي از بندر گناوه تا  اين بز

تـر  بندر عسلويه مشاهده شده و هرچه به طرف ارتفاعـات كوهسـتاني اسـتان نزديـك    

پـراكنش ايـن اكوتيـپ    شويم به علت افزايش خشكي هوا و كـاهش رطوبـت، از    مي

  .شود كاسته مي

  جمعيت

هزار رأس به صورت آميختـه   35هاي مردمي تقريباً حدود  جمعيت اين بز در گله

. هـاي اسـتان وجـود دارد    با بزهاي سياه بومي و پاكستاني است كه در بيشتر شهرستان

رأس بـه   90رأس بـز عـدني و    340در حال حاضر در ايستگاه اصالح نژاد بز عـدني،  

  .رت آميخته با آلپاين و سانن موجود استصو

  

  هاي پرورشروش

ــه ــين   جمعيــت گل ــز ب ــن ب ــا  2هــاي اي ــه  . باشــد رأس مــي 50ت علــت اصــلي عالق

. هزينه، دوقلوزايي و توليد شـير زيـاد آن اسـت    دهندگان به اين بز، تغذيه كم پرورش

  :گيرد پرورش اين بز در استان بوشهر به دو روش زير صورت مي

بزهـا  در  . رأس اسـت  5تـا   2در اين روش تعداد بزها اغلب بين : يپرورش خانگ

تغذيـه  . شـوند  آغل سنتي در خانه، نگهداري شده و در طول سـال تغذيـه دسـتي مـي    

كه مصـرف   3، خرماي درجه )دهي در فصل شير(شامل نان خشك، مقدار كمي جو 

  .باشد  هاي سفره مي انساني ندارد و پسمانده
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اين . باشد رأس مي 50تا  15ن روش تعداد بزها اغلب بين در اي: پرورش روستايي

هـا   چنـين، دام  هـم . روش، بيشتر در مزارع روستايي نـوار سـاحلي اسـتان وجـود دارد    

روزها از مراتـع اطـراف روسـتا تعليـف نمـوده و تغذيـه دسـتي ماننـد روش پـرورش          

  .خانگي است

 

  زايي اشتغال

روسـتائيان بـه شـهر،      اهش مهاجرتبا پرورش اين بز به روش صنعتي، عالوه بر ك

پرورش سه رأس بز مولد اين اكوتيپ، بيشتر . شود زايي نيز فراهم مي موجبات اشتغال

  .كندگوشت مصرفي يك خانوار چهار نفره در يك سال را تأمين مي

  

  ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي

گوشـت آن از نظـر كيفـي،    . است )وشتيگ -شيري(بز عدني حيواني دو منظوره 

فنوتيپ اين دام بسـيار  . چرب بوده و در استان بوشهر طرفداران زيادي دارد ترد و كم

كه باعث افزايش ارزش آن به ويژه در كشورهاي حوزه خلـيج  ) مانند آهو( زيبا بوده

مقاومت اين دام به شرايط سخت محيطي نوار ساحلي استان، تمايل . فارس شده است

  . امداران را به پرورش آن افزايش داده استد

  

  هاي ظاهري ويژگي

ها و پاها بسـيار ظريـف، سـم كوچـك، سـر       جثه حيوان كوچك و ظريف، دست

درصد  80ها داراي زنگوله، عرض و ظريف، برخي دام شكل و ظريف، پوزه كم مثلثي

هـا   آن بـدن . اسـت  Vها به شكل  ها شاخدار هستند كه شاخ آن درصد ماده 68نرها و 

، قرمز متمايل به حنـايي  )فراواني زياد(هاي آهويي  اين بز به رنگ. بسيار كم مو است

دست، ابلق سياه و سفيد و ابلق سـفيد و   دست، سياه يك ، سفيد يك)فراواني متوسط(
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هاي پستان بـزرگ و حجـيم    كارتيه. شود اي كه فراواني كمتري دارند، ديده مي قهوه

ها ظريف و طول و قطر متوسـط   سرپستان. دن خود دام استبوده و معموالً به رنگ ب

در مجاورت . ها از پهلو و پشت كامالً مشخص هستند در فصل شيردهي، پستان. دارند

اي و يا سياه و سفيد وجـود دارد كـه از    هاي بور و قهوه ستون فقرات، نواري به رنگ

هـا نـواري بـه رنـگ      ها، از زير چشم بر روي گونه. باشد اختصاصات اين اكوتيپ مي

 .اي روشن تا سير يا مشكي تا ابتداي پوزه وجود دارد قهوه

  

  صادرات

باشد لذا  هاي متنوعي بوده و به شكل آهو مي با توجه به اينكه اين دام داراي رنگ

تـوان  براي تكثير و صـادرات ايـن دام بـه عنـوان يـك كـاالي غيرنفتـي ارزآور، مـي        

ترين ذخاير ژنتيكي و بيولـوژيكي دام كشـور    مهمبز عدني يكي از . ريزي كرد برنامه

است كه با توان توليدي مناسب و قيمت باالي آن در كشورهاي حوزه خليج فارس، 

  .هاي آينده براي صادرات آن  اقدام كرد ريزي توان در برنامه مي

  

  موارد استفاده توليدات

ز شير، ماسـت،  با توجه به تعداد كم بز عدني، فقط ساكنان محل پرورش اين دام ا

گوشت اين دام نيز بـه عنـوان يـك منبـع     . كنند شده استفاده مي كشك و روغن توليد

  .گيردپروتئيني با ارزش، براي اهالي منطقه مورد استفاده قرار مي
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  صفات توليدي و توليدمثلي بز عدني – 6جدول 

  

   ارتفاع جدوگاه )مترسانتي(طول بدن  جنس

  )مترسانتي(

  )مترسانتي(دورسينه

  4/75 6/71 54  نر بالغ

  76 6/68 3/43  ماده بالغ

طول دوره شيردهي
 )روز(

  )الشه(گوشت   مو كرك )ليتر(شير

120 120-90 - -  17-15  

سن جفتگيري )ماه(سن بلوغ
 )ماه(

فاصله دو زايش 
 )ماه(

باروري 
(%)  

  (%)دوقلوزايي 

6 12 6 95  35  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ  هگيما6 شيرگيري تولد  

  30-35  5/15 8/6 7/2  نر

  18-20  1/14 4/6 4/2 ماده
  

  

  شده جهت شناسايي و اصالح نژاد اقدامات انجام

 1364معاونت بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر از سـال  

احداث يـك ايسـتگاه اصـالح     1375مطالعات خود را بر روي اين بز آغاز و در سال 

درحـال حاضـر، ايـن    . و ذخيره ژنتيكي اين اكوتيپ را شـروع كـرد   نژاد جهت حفظ

بزغاله نـر،  رأس  30بز ماده مولد، رأس  190بز عدني شامل رأس  340ايستگاه داراي 

پـروژه  در ايـن ايسـتگاه،   . باشـد  بزغاله مـاده جـايگزين مـي   رأس  95بز نر و رأس  25

زايش توليد گوشت و شـير و  گري اين بز با نژادهاي آلپاين و سانن با هدف اف آميخته

پرورش بز بصورت متمركز، جهت كاهش فشار بر مراتع استان در حال انجام است و 

تـرين   مهـم . رأس بز عدني آميختـه بـا آلپـاين و سـانن وجـود دارد      90در حال حاضر 

  :اهداف ايستگاه اصالح نژاد بز عدني عبارتند از
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  ز اين سرمايه بيولوژيكيتكثير، توليد و پرورش بز عدني به منظور حفاظت ا -1

 بهبود ژنتيكي و اصالح نژاد  -2

 شده بين دامداران توليد و توزيع دام نر مولد اصالح -3

 توليد اسپرم، جنين و توسعه عمليات تلقيح مصنوعي -4

 

  راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود عملكرد

 تعيين ضرايب اقتصادي و تعريف اهداف اصالحي اين دام در سامانه مرتعي  -1

 ي دامداران جهت بهبود تغذيه و راندمان توليدمثلراهنماي -2

  ريزي جهت پرورش اين دام از روش سنتي به صنعتي برنامه -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  عدني بوشهر) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -6تصوير
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  وضعيت پرورش بز سياه بختياري در استان چهارمحال و بختياري

  تاريخچه پرورش بز در استان

. هزار سال مـي رسـد   7به بيش از  استان چهارمحال و بختياريدر  سابقه دامداري

ها به منـابع علوفـه بـه صـورت     جهت دسترسي دام اين استانشايد شروع دامداري در 

نگهـداري دام   .به صورت كوچ و ده نشيني بوده است شباني و يا دام مهاجر و عمدتاً

، سـرزمين بختيـاري   .ه استبود) گوسفند و بز(هاي كوچك بر پايه دام اين استاندر 

هايي است كه انسان براي اولين بار به اهلي كردن حيوانـات   از جمله محدود سرزمين

براي نخسـتين بـار، در    بز ويژهههمچنين برخي از حيوانات، ب. است و نباتات پرداخته 

  .ه استاهلي گرديد بختياريهاي  كوه

 
  مناطق پراكنش جغرافيايي

هاي ژنتيكي پر جمعيت در كشـور اسـت   يكي از توده) اه بختياريسي(بز بختياري 

هاي زاگرس نشين واقع در غرب و جنـوب غربـي ايـران    كه اگرچه در سرتاسر استان

هاي چهار محال و بختيـاري، خوزسـتان و لرسـتان    پراكنده است ولي عمدتاً در استان

  . يابدپرورش مي

 

  جمعيت

 1ارمحال و بختياري در حال حاضر حدود جمعيت اين توده ژنتيكي در استان چه

هـاي  همچنين بـه لحـاظ سـير نزولـي علفزارهـا و توليـد گونـه       . ميليون رأس مي باشد

  .مرتعي، جمعيت اين دام  طي سال هاي اخير كاهش يافته است
  

  هاي پرورشروش

چهارمحال و بختياري به ترتيب شامل روش استان در  بزهاي اصلي پرورش روش

همچنين به لحاظ كم شدن سطح علفزارهـا  . ايي و مزرعه اي مي باشدعشايري، روست
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  هــاي روســتايي و و از بــين رفــتن پوشــش گيــاهي مراتــع، نگهــداري بزهــا در روش 

  .تاكنون پرورش صنعتي اين دام تجربه نشده است. اي رو به افزايش مي باشدمزرعه

  

  اشتغال زايي

ز و يـا تركيـب گوسـفند و بـز     خانوار به طور مستقيم بـه پـرورش بـ    14034تعداد 

 10000عالوه براين تعـداد بـيش از   . كنندمشغول بوده و از اين طريق امرار معاش مي

نفر به طور غير مستقيم در صنايع دستي، خريد و فروش، تـامين و توزيـع نهـاده هـا و     

  .باشندتوليدات مشغول به كار مي

  

  و روستايي ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري

پرورش بز سياه بختياري در استان چهارمحال و بختياري به دليـل توليـد گوشـت،    

گوشـت آن از نظـر كيفـي تـرد، كـم چـرب و       .  شير و مو سه منظوره تلقي مي شـود 

باشد و در استان بعد از گوشت بـره، طرفـداران زيـادي    داراي طعم و بوي مطبوع مي

ايگـاه خاصـي برخـوردار اسـت و بنـدرت بـه       شير بز در بـين مـردم اسـتان از ج   . دارد

ها بفروش رسـانيده  برابر شير ساير دام 3تا  2صورت شير خام آن هم با قيمتي بيش از 

شير بز عمدتاً به صورت محصوالتي مانند ماست، پنير، چربي، كشك و قارا . شودمي

ز را اي بيش از سه برابر قيمت شـير خـام بـ   بفروش رسانيده مي شود كه ارزش افزوده

محصوالت حاصل از شير بز به قدري در بين مصرف كنندگان داخل . نمايدعايد مي

تر اين محصـوالت از دامـداران پـيش خريـد     و خارج از استان طرفدار دارد، كه بيش

. توان در بازار اين محصوالت را خريداري نمـود اي كه به سختي ميشود به گونهمي

مسـكن عشـاير كاربردهـاي اجتمـاعي و      موي بز هم در ساخت صـنايع دسـتي و هـم   

شـاير بختيـاري در سـياه چادرهـايي بـه نـام بهـون زنـدگي         ع. اقتصادي فراوانـي دارد 
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د به آن نفوذ اتري داشته و ببراي بافتن سياه چادرها از موي بز كه دوام بيش .كنند مي

ي از ديگر خواص موي بز اين است كـه در زمـان بارنـدگ   . كنند كند، استفاده مي نمي

نفـوذ كـرده و در گرمـا نيـز     آن تـري بـه درون   كـم و سـرماي  منبسط شده و رطوبت 

  . تر استچادر بادگيرتر و خنكاز منقبض شده و 

  
  صفات توليدي و توليدمثلي بز سياه بختياري – 7جدول 

سن بلوغ 
  )ماه(

فاصله دو زايش )ماه(سن جفتگيري
 )ماه(

  (%)دوقلوزايي  (%)باروري 

-  33/16 - 91  19  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ  ماهگي6 شيرگيري تولد  

  65  - 59/21 -  نر

  67/43  - - -  ماده

 

   هاي ظاهريويژگي

اي باشد ولي تنوع رنگ بـه گونـه  اگرچه رنگ الياف پوششي اين بز غالباً سياه مي

ابلـق، سـبزه، خاكسـتري، لكـه     (است كه از سفيد روشن تا تيره و طرح هاي تركيبـي  

اي اين توده ژنتيكي حيواني چابـك و زرنـگ بـا جثـه    . شودنيز مشاهده مي...)  قرمز،

  . باشدبزرگ و به عنوان جلودار گله گوسفند مي
  

  

  

  

  صادرات

  هـاي ايـن تـوده ژنتيكـي تـرد، كـم چـرب و        با توجه بـه ايـن كـه گوشـت بزغالـه     

  ده هـاي نـر ايـن تـو    باشـد، هـر سـاله تعـدادي از بزغالـه     داراي طعم و بوي مطبوع مي

ژنتيكي به كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به صورت رسمي و غير رسمي صـادر  

 .شودمي
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  موارد استفاده توليدات

باشـد و  گوشت آن از نظر كيفي ترد، كم چرب و داراي طعم و بوي مطبـوع مـي  

در استان بعد از گوشت بره، طرفداران زيادي داشته و به عنـوان يـك منبـع بـا ارزش     

شير بز عمدتاً به محصوالتي مانند ماست، . اكنان محلي بشمار مي رودپروتئين براي س

اي در تأمين امنيت غذايي تبديل مي شود و نقش عمده... پنير، چربي، كشك، قارا و 

  بـــا نـــام يكـــي  دارد،پوســـت بـــز دو كـــاربرد عمـــده .  عشـــاير و روســـتائيان دارد

 با نامه انگور و ديگري يا نگهداري شيرآب و به منظور حمل و نقل  "اييرهخيگ "

مـورد اسـتفاده مـي    ... هاي شير همچون دوغ، كره و و براي توليد فرآورده "مشك"

  .باشد

 

  اقدامات انجام شده جهت شناسايي و اصالح نژاد

مرخـز، كركـي رايينـي،    (تنوع ژنتيكي شش تـوده بـز بـومي ايـران      1380در سال 

بـا اسـتفاده از نشـانگرهاي    ) كركي جنوب خراسـان، سـياه بختيـاري، نجـدي و تـالي     

RAPD اهــداف اصــالحي و ضــرايب  1388در ســال . مــورد بررســي قــرار گرفــت

اقتصادي صفات مختلف به منظور تدوين برنامه اصالحي و تشكيل شـاخص انتخـاب   

عشـايري،  (هـاي مختلـف پرورشـي    اقتصادي در قالب يك طـرح پژوهشـي در روش  

  .انجام شد) ايروستايي و مزرعه

  

   ي پيشنهادي براي بهبود عملكردراهكارها

اي، با توجه به باالتر بودن بازدهي اقتصادي و بيولوژيكي در روش پرورش مزرعه -1

شود هر گونه توسـعه در بخـش پـرورش بـز بـه سـمت پـرورش در روش        پيشنهاد مي

 . اي هدايت گرددمزرعه
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مرتبط  با توجه به اهميت نسبي صفات ميزان زنده ماني در بز، توليد شير و صفات -2

، پيشـنهاد مـي گـردد  بـه منظـور افـزايش       )تعـداد بزغالـه قابـل فـروش    (با توليد مثـل  

سودآوري و بازدهي اقتصادي در پرورش بز، بهبود ژنتيكي و غير ژنتيكي اين صفات 

 .در همة روش هاي پرورشي رايج مد نظر قرار گيرد

ت با توجه به مشخص شدن اهداف اصالحي و همچنـين ضـرايب اقتصـادي صـفا     -3

هـاي  گردد به منظـور اسـتفاده از شـاخص   موثر بر سودآوري در اين نژاد، پيشنهاد مي

هاي باز اصالح نژادي، با انتخاب اقتصادي، برنامه اصالح نژاد گروهي در قالب هسته

 هــاي بــز ســياه بختيــاري در ايــن اســتان و تحــت پوشــش قــرار دادن تعــدادي از گلــه

هـا رايـج مـي باشـد، تـدوين و بـه       ي بـز در آن هائي كه پرورش اين توده ژنتيكاستان

 . مرحلة اجرا گذاشته شود

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  سياه بختياري) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -7تصوير
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  وضعيت پرورش بز مويي ايراني در استان خوزستان

  تاريخچه پرورش بز در استان

تان خوزستان، اين استان معاونت بهبود توليدات دامي اس 1395 بر اساس آمار سال

و بـه طـوركلي    رأس بـز كـوچ رو   398794و  رأس بز غير كـوچ رو  947877 داراي

هـاي روسـتايي و   باشد، كه به صورت سنتي و توسـط خـانواده   بز مي رأس 1346671

    .شوند عشاير نگهداري و پرورش داده مي

  

  مناطق پراكنش جغرافيايي

ي خوزستان، ايالم، لرستان، كهگيلويـه و  ها به طوركلي، پراكنش اين بز در استان

در اسـتان خوزسـتان،   . باشد بويراحمد، چهارمحال و بختياري تا شرق خليج فارس مي

هاي تعدادي از اين بزها به همراه اسكان عشاير در مناطق شمالي استان به صورت گله

  .ثابت نگهداري مي شوند

  

  جمعيت

  .اطالعي در دست نيست

  

  هاي پرورشروش

-اي و با روش سنتي و عشايري پـرورش داده مـي  اين دام به صورت گلهجمعيت 

  .شود و تاكنون پرورش صنعتي اين دام تجربه نشده است

  

  اشتغال زايي

  وضـعيت   بـه   كمـك   دليـل   بـه ) روسـتاييان و عشـاير  (  بز دهندگان  معموالً پرورش

  .نمايند مي  اقدام  عمل  اين  به  بزداري  حرفة  به  فراوان  خود و نيز عالقه  اقتصادي
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  ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي

اين بـز   .در خوزستان اين توده ژنتيكي توسط عشاير بختياري نگهداري مي شوند

در درجه اول از لحاظ گوشت، پوست و مو و در درجه دوم از نظر توليد شير، حـائز  

  .باشد اهميت مي
 

  يهاي ظاهر ويژگي

در مورد شناسايي اين توده ژنتيكي در اسـتان هيچگونـه مطالعـه جـامعي صـورت      

هاي سـياه،  اين توده ژنتيكي به رنگ. باشد نگرفته و اطالعات موجود بسيار اندك مي

  .باشد و در سال دوبار زايش داردسفيد، خاكستري و ابلق و با موهاي بلند مي
  

  موارد استفاده توليدات

ها رسـيده و مـازاد آن توسـط افـراد خـانواده دامـدار       ف بزغالهشير اين بز به مصر

جهـت حمـل   (از موي آن جهت توليد سياه چادر، خور و خورجين . شودمصرف مي

و نخ ضخيم جهت مصرف در قاليبافي اسـتفاده  ) نوعي طناب(، وريس و گرچين )بار

همچنين، از پوست اين بز جهت توليد مشك آب، مشـك جهـت گـرفتن    . مي گردد

ربي از ماست، خيگ جهت نگهداري روغن حيواني، و نيز در صنايع چرم سازي و چ

 .شودساير مصنوعات چرمي استفاده مي

  

  

  

  

  

 

  سياه خوزستان) چپ(و ماده ) استر(بز نر  -8تصوير
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  وضعيت پرورش بز نجدي در استان خوزستان

  تاريخچه پرورش بز در استان

توليدات دامي استان خوزستان، اين استان معاونت بهبود  1395 بر اساس آمار سال

و بـه طـوركلي    رأس بـز كـوچ رو   398794و  رأس بز غير كـوچ رو  947877 داراي

هـاي روسـتايي و   باشد، كه به صورت سنتي و توسـط خـانواده   بز مي رأس 1346671

رسـد نـام بـز نجـدي برگرفتـه از      به نظر مي. شوند عشاير نگهداري و پرورش داده مي

بر اساس شواهد تاريخي نجد ايـران  . به معني سرزمين بلند و وسيع باشد "نجد"كلمه 

هاي غربي زاگرس و خوزسـتان را  به منطقه وسيعي گفته شده كه مرز غربي آن دامنه

  .در بر گرفته است

  

  مناطق پراكنش جغرافيايي

، آن  پراكنش  عمده  كه منطقه  است  خوزستان  استان  بومي  از بزهاي  يكي  بز نجدي

  زاگرس  هاي كوه رشته  جنوبي  هاي از دامنه  استان  اين  شرقي  و جنوب  شرقي  در مناطق

ايـن بـز در نقـاطي از شـمال      همچنـين . دارد  ادامه  فارس  خليج  و تا سواحل  آغاز شده

  . شود خوزستان نيز پرورش داده مي
  

  جمعيت

غيربـومي موجـود در    هاي ناخواسـته بـا بزهـاي پاكسـتاني و بزهـاي      به دليل تالقي

و تعداد بسيار اندكي از اين توده بـومي   مشخص نيست اين دام جمعيت واقعياستان، 

. شـوند با حداقل فنوتيپ استاندارد نژادي در خانه هاي روستايي و گله ها مشاهده مي

در  بـز نجـدي   رأس 2500حـدود   ،براساس برخي آمارهـاي غيرمسـتند   با اين وجود،

باشد  هاي ژنتيكي در حال انقراض ميأسفانه، اين بز يكي از تودهمت. استان وجود دارد

  .تري به حفظ آن شودبايست توجه بيش كه مي
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  هاي پرورشروش

شود و تاكنون  اي و با روش سنتي پرورش داده مي جمعيت اين دام به صورت گله

  .باشد مي  بز شيري  يك  عنوان  به  دام  اين. پرورش صنعتي اين دام تجربه نشده است
  

  اشتغال زايي

بـردار مربـوط بـه پـرورش دام سـبك      نفـر بهـره   27000در استان خوزستان تعداد 

درصد آنها صرفاً بزدار و بقيه يا به پرورش گوسفند و يـا مخلـوط    30وجود دارد كه 

اي شـهرها و يـا در   تـر در منـاطق حومـه   بز نجـدي بـيش  . بز و گوسفند مشغول هستند

  بـا وجـود آن   بز  دهندگان  معموالً پرورش. شودداده مي روستاها نگهداري و پرورش

  وضعيت  به  كمك  دليل  به ،ندارند  دام  اين  پرورش  در زمينه  چنداني  فني  اطالعات  كه

  .نمايند مي  اقدام  عمل  اين  به  بزداري  حرفة  به  فراوان  خود و نيز عالقه  اقتصادي

  

  ي با جوامع عشايري و روستاييارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصاد

  ميـانگين (  نسـبتاً كوچـك    هـاي  گلهبه صورت غالباً   بز نجدي  و پرورش  نگهداري

بـر    بـز نجـدي    كـه   ذكـر اسـت    شـايان . باشد مي)  رأس 15  بز نجدي  هاي گله  جمعيت

 ،ذال. را ندارد  طوالني  هاي مسافت  و كوچ  راهپيمايي  ديگر، توان  محلي  بزهاي  خالف

باشـند و يـا در    مي  كوچ  دائماً در حال  عشاير كه  هاي گله  بز در بين  اين  دليل  همين  به

  به  و نسبت گردد مي  يافت  ندرت  به ،نمايند مي  تغذيه  طوالني  از چراهاي  كه  هايي گله

  نـاطق را در م  آن  طـور معمـول    بـه   دليـل   همين  به. باشد سازگار نمي  پرورش  شيوة  اين

  تغذيه  دهند و جهت مي  و پرورش  نموده  نگهداري  سنتي  شكل  ها به و در خانه  شهري

  اسـتفاده )  كيلـومتري  2-3حـداكثر  (شـهر    نزديـك   ، از مراتـع  دسـتي   بر تغذيـه   عالوه

  .دكنن مي
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  هاي ظاهري ويژگي

 25 اي تيره، درصد آهويي تا قهوه 4/55رنگ عمومي بدن در بز ماده نجدي شامل

در بـز نـر نجـدي     ودرصد مخلوط بوده  6/15درصد سياه و  4درصد سفيد تا كرمي، 

درصـد   4/2درصد سفيد تا كرمي،  18اي تيره،  درصد آهويي تا قهوه 6/63 نيز شامل

تا   هاي بز نجدي از آهويي در گله  غالب  اما رنگ. مي باشددرصد مخلوط  16سياه و 

تا   گردن  كمر، از ابتداي  در ناحيه پشت  رنگ  ار تيرهنو  يكمعموالً . باشد مي  اي قهوه

و پـاي    دست  و انتهاي  پوزه  در انتهاي  همچنين. گردد مي  ، در اين بز مشاهده دم  ناحيه

  تـر از رنـگ   تيـره   ، رنگي چشم نيز  حدقة  و اطراف  صورت  دو طرف  اين دام و گاهي

و   ، كوتاه ظريف  اي و پوزه  نسبتاً كوچك  سري  داراي  بز نجدي. شود مشاهده مي  بدن

جلـو و در    طـرف   بـه   افتـاده   نيمـه   متوسط  هاي گوش  و غالباً داراي  بوده  صاف  پيشاني

بـا    كـه   بوده  و كشيده  ظريف  گردني  داراي  همچنين.  است  گوش  نيم  داراي  مواردي

  عـرض   و كـم   نجدي مسـطح كمر بز   پشت. گردد مي  متصل  بدن  به  كوچك  اي زاويه

  .باشد مي  و ظريف  نسبتاً كوتاه  و پايي  دست  داراي  بز نجدي.  است

  

  موارد استفاده توليدات

توليـد شـير نسـبتاً      ، داراي و بهداشـت   ، مديريت بد تغذيه  شرايط  رغم علي  دام  اين

كنند هيه ميپرورش دهندگان اين بز از شير اين دام محصوالت لبني ت. باشد مي  خوبي

گوشت بـز نجـدي نيـز بـه دليـل      . گرددكه توسط خود پرورش دهندگان مصرف مي

 .تردي و لذيذي طرفداران زيادي دارد
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  صفات توليدي و توليدمثلي بز نجدي -  8جدول 

  

  )مترسانتي(دورسينه  )مترسانتي(ارتفاع جدوگاه  )مترسانتي(طول بدن  جنس

  80  7/69  7/93  نر بالغ

  8/73  8/64  7/92  ماده بالغ

  )كيلوگرم الشه(گوشت   مو  كرك  )ليتر(شير   )روز(طول دوره شيردهي 

174  5/135   -   -  13  

سن جفتگيري   )ماه(سن بلوغ 

  )ماه(

  (%)دوقلوزايي   (%)باروري   )ماه(فاصله دو زايش 

7  12  5/7  8/95  2/60  

  )كيلوگرم(وزن زنده /جنس

  بالغ  ماهگي 6  شيرگيري  تولد  

  7/33  16  2/13  6/2  نر

  7/26  3/14  6/11  4/2  ماده

  

  اقدامات انجام شده جهت شناسايي و اصالح نژاد

پروژه تحقيقاتي شناسايي بز نجدي در مركـز تحقيقـات و آمـوزش كشـاورزي و      -1

 .منابع طبيعي خوزستان

پروژه تحقيقاتي بررسي عملكرد اقتصادي، توليدي و توليدمثلي بز نجـدي اسـتان    -2

 .ت و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي صفي آبادخوزستان در مركز تحقيقا

رأس بز نجدي از بين بـزداران، اصـالح نـژاد ايـن تـوده بـر        70جمع آوري تعداد  -3

اساس انتخاب، انجام عمليات تلقيح مصنوعي همراه با همزمان سازي فحلي و توزيـع  

ان تا كنون توسط معاونت بهبود توليـدات دامـي اسـت    1391نر در بين بزداران از سال 

  خوزستان
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  راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود عملكرد

ادامه روند اصالح نژاد و توزيع نر در بين بزداران به منظور افزايش جمعيـت ايـن    -1

  توده ژنتيكي

حفظ و توسعه پايدار حرفه پرورش بز از طريق افزايش بازدهي و درآمد در استان  -2

 .خوزستان

بخش خصوصي و برنامه ريزي جهـت  توسعه پرورش بز نجدي با استفاده از توان  -3

 .صدور محصوالت به كشورهاي حوزه خليج فارس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  نجدي خوزستان) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -9تصوير
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  وضعيت پرورش بز افشاري در استان زنجان

  تاريخچه پرورش بز در استان               

 بـز بـه   كـردن و پـرورش   پيشـينه اهلـي   كه دهدمي نشان باستان شناسي مطالعات

 اهلـي  منشأ تاريخي منابع همچنين. گرددبر مي مسيح ميالد از قبل سال 7000 حدود

بز افشاري با عنايت به سازگاري بـا شـرايط اقليمـي     .دانندمي ايران كشور را بز شدن

شود و نقش مهمي در تأمين مـواد  استان زنجان در اكثر مناطق استان پرورش داده مي

  بـا عنايـت بـه اينكـه نامگـذاري اكثـر       . نمايـد ير و گوشت اسـتان ايفـا مـي   پروتئيني ش

اي بـوده اسـت كـه آن    هاي بز بومي در كشور بر اساس نام ايل يا طايفه يا منطقهتوده

  .باشداند، لذا نام بز افشاري نيز منصوب به ايل افشاري ميدادهدام را پرورش مي
  

  منطقه پراكنش جغرافيايي 

كيلومترمربـع در اسـتان زنجـان در منـاطق      20000سعتي قريب بـه  بز افشاري در و

مختلف دشتي و كوهستاني و شرايط متعدد اقليمي موجود در جغرافياي استان زنجان 

  .پراكنده است
 

  جمعيت 

بر اساس آمار ارائـه شـده توسـط معاونـت بهبـود توليـدات دامـي سـازمان جهـاد          

رأس  130000ت بز اسـتان زنجـان   آمار جمعي 1395سال  كشاورزي استان زنجان در

  .باشدمي
  

  هاي پرورشروش

تر به شيوه روسـتايي و نيمـه عشـايري بـوده كـه يـك فعاليـت        روش پرورش بيش
هـاي بـز بـدون    شـود و معمـوالً گلـه   جنبي به همراه پـرورش گوسـفند محسـوب مـي    

  .شودگوسفند ديده نمي
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  تاييفرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوامع عشايري و روس ارتباط

 2000تن گوشـت و   550رأس جمعيت، ساالنه حدود  130000بزهاي افشاري با 

بـز افشـاري توسـط افـراد     و اليـاف  شـير، گوشـت   . كننـد  تن شير در استان توليـد مـي  

نگهـداري از بزهـا بـه دليـل     . گيرد عشايري، روستايي و شهري مورد استفاده قرار مي

از . كند د روستايي و عشاير ايفا ميعرضه مواد غذايي و درآمد، نقش مهمي در اقتصا

عشايري  واين رو، بزهاي افشاري اهميت اقتصادي زيادي براي خانوارهاي روستايي 

  .دارند

 
  هاي ظاهريويژگي

مشـاهده   هـا در گلـه  هاي ديگر نيزباشد ولي رنگسياه ميرنگ غالب بز افشاري 

 و توليد گوشت شيردهي از نظر و دنباشبدون شاخ ميهردو  بزهاي نر و ماده. شودمي

اي قوي و عضالني بـوده و بـه واسـطه    بز نر افشاري داراي جثه. دناي داراهميت ويژه

قناعت و استفاده از مراتع فقير و پرورش در انـواع شـرايط اقليمـي درآمـد خـوبي را      

. نمايد و نقش مهمي را در تـأمين معيشـت دامـداران روسـتايي دارد    نصيب دامدار مي

تايي معموالً در كنار پرورش گوسفند چند رأس بـز بـه عنـوان پيشـران     دامداران روس

نمايند و همچنين بـا عنايـت بـه اينكـه طـول دوره شـيردهي گوسـفند        گله استفاده مي

محدود است دامداران روستايي جهت تأمين شير مورد نياز خود معموالً چند رأس بز 

يط اقليمـي متفـاوت بسـيار    بز افشاري نسبت بـه شـرا  . كننددر گله خود نگهداري مي

كه در استان زنجان هـم در منـاطق كوهسـتاني و هـم در منـاظق      مقاوم است به طوري

  .شودپست و نيمه گرمسير منطقه طارم پرورش داده مي
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  صفات توليدي و توليدمثلي بز افشاري -9جدول 

طول دوره شيردهي

  )روز(

  )الشه(گوشت   مو كرك )ليتر(شير

150 103 - 4/0  20  

سن بلوغ

  )ماه(

سن جفتگيري

  )ماه(

فاصله دو زايش 

  )ماه(

  (%)دوقلوزايي  (%)باروري 

- - - 5/80  9/17  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ  ماهگي6 شيرگيري تولد  

  60  4/14 02/8 89/2  نر

  45  - - -  ماده

  

  موارد مصرف توليدات

ــواقعي از دوره      ــاري در مـ ــز افشـ ــر رأس بـ ــه هـ ــير روزانـ ــد شـ ــد ازتوليـ   توليـ

. رسـد كيلوگرم مـي  60رسد و وزن بز نر بالغ نيز به بيش از كيلوگرم هم مي3/2-5/1 

هـاي  زايي نيز در اين توده ژنتيكي باال مي باشـد كـه بـا اجـراي برنامـه     ميزان چند قلو

تر دسـت  هاي پربازده و اقتصاديتوان به داماصالح نژادي و انتخاب درون نژادي مي

 بـز افشـاري  مـوي  رشد اليـاف  . توان به مو اشاره نمودميدات بز افشاري از ديگر تولي. يافت

گـرم مـو    400تـوان حـدود   كـه از هـر بـز در سـال مـي      متـر در سـال اسـت   سانتي 25 حدود

  .گرددبرداشت نمود كه بيشتر در روستاها براي تهيه منسوجات سنتي استفاده مي

  

 اقدامات براي شناسايي و بهبود ژنتيكي

توانـد بـه   خـوبي وجـود دارد كـه مـي     چندمنظورهافشاري خصوصيات در بزهاي 

هاي بهبود پرورش دام منجر بـه عملكـرد    وسيله انتخاب داخل نژادي و يا ديگر برنامه
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، مركـز تحقيقـات كشـاورزي و منـابع     2007در سال . باال و سود اقتصادي بيشتر شود

تالقي نرهاي سانن بـا  بررسي "طبيعي استان زنجان يك پروژه تحقيقاتي تحت عنوان 

در ايـن پــروژه، عملكــرد نســل اول و دوم  . دادانجــام  ")بـز افشــاري (سـياه بــز بــومي  

شـرايط روسـتايي    بـا خوب داشت اما در اكثـر مـوارد سـازگاري آنهـا      اي نسبتاً نتيجه

  .ضعيف بود

  

 پيشنهادات براي بهبود عملكرد

صفات توليدي بااليي  كي ملي داراي عملكرد ويبز افشاري به عنوان يك منبع ژنت

براي شناسايي عملكرد توليد . است كه به لحاظ علمي مورد مطالعه قرار نگرفته است

  .صورت پذيرد، الزم است تحقيقات و مطالعات جامع تودهاين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  افشاري زنجان) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -10تصوير
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  وضعيت پرورش بز بومي در استان سمنان

  بز در استان تاريخچه پرورش

هـاي پيشـرو   صورت دام هاي عشاير استان بهبزهاي بومي از زمانهاي قديم در گله

درصد يك گله عشاير را تشكيل مي  20الي  15هاي گوسفند و بز  بوده و حدود گله

  .اندداده

  

  مناطق پراكنش جغرافيايي

از قبيـل  هـاي ژنتيكـي در منـاطق ييالقـي     اين توده ژنتيكي و يـا بـه عبـارتي تـوده    

هـاي سـمنان، دامغـان، شـاهرود، گرمسـار،      فيروزكوه، دماوند، مراتع شمال شهرسـتان 

شهر، ميامي و سرخه و در مناطق قشالقي از قبيل حا شيه كوير سـمنان،  ارادان، مهدي

  . باشندجنوب دامغان، بيرجند و خارتوران در حال تردد مي

  

  جمعيت

در حال حاضر 1395ورزي در سال طبق آمار معاونت امور دام وزارت جهاد كشا

-رأس مـي  470000حـدود  ) بـز و بزغالـه  (جمعيت اين توده ژنتيكي در استان سمنان 

  .باشد

  

  هاي پرورشروش

و ) قشالق -ييالق(رو رو و نيمه كوچنگهداري اين دام در عشاير به صورت كوچ

مناطق، در برخي . گيردهاي بسته و نيمه بسته صورت ميدر روستاها به صورت روش

درصد گله را بز و بقيـه   80هاي دام روي مراتع، بصورت گله خالص بز بوده و يا گله

  .دهدرا گوسفند تشكيل مي
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  اشتغال زايي

زايي در دست نيست ولي بـه صـورت مسـتقيم و غيـر     آمار دقيقي از ميزان اشتغال

  .گرددمستقيم موجب ايجاد اشتغال مي

  

  با جوامع عشايري و روستاييارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 

هـايي كـه در   ها بوده، در مناطق كوهستاني علوفهبزها عالوه بر اينكه پيشروي گله

رويد و براي گوسفندان قابـل چـرا كـردن نيسـت را     ارتفاعات بلند و دامنه كوهها مي

همچنين در منـاطق حاشـيه    .كنندمورد استفاده قرار داده و به ارزش افزوده تبديل مي

اي پوشيده شده و هاي بوتهتر از گونهكه دماي هوا باال بوده و سطح مراتع بيش كوير

هـا را نـدارد، بزهـاي بـومي بـا ايـن       گوسفند قابليت ماندگاري و تغذيـه از ايـن گونـه   

وضعيت كامالً تطابق پيدا كرده و مواد خوراكي كم ارزش را به محصوالت با ارزش 

فـرد بـز سـبب ارتبـاط قـوي و وابسـتگي       صر بـه هاي منحاين ويژگي. نمايندتبديل مي

  . جوامع عشايري و روستايي به اين دام شده است

  

  هاي ظاهريويژگي

كـه غالـب جمعيـت گلـه را     (هاي مختلف از قبيل سياه اين توده ژنتيكي در رنگ

بزهـاي ايـن تـوده اكثـراً داراي شـاخ      . شـود ، كبود و سفيد ديده مـي )دهدتشكيل مي

-هاي طوالني مدت به اين دامكشيده و ظريف كه در راهپيماييدست و پاي . هستند

  . باشدهاي اين بز ميكند ازجمله ويژگيها كمك شاياني مي
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  صفات توليدي و توليدمثلي بز بومي سمنان – 10جدول 

  )مترسانتي(دورسينه  )مترسانتي(ارتفاع جدوگاه )مترسانتي(طول بدن  جنس

  84 61 95  نر

  69 55 85  ماده

ــيردهي ــول دوره شـ طـ

  )روز(

  )الشه(گوشت   مو كرك )ليتر(شير

210  200 1/0 4/0  20  

فاصله دو )ماه(سن جفتگيري )ماه(سن بلوغ 

  )ماه(زايش 

  (%)دوقلوزايي   (%)باروري 

18  20 12 95  15  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ  ماهگي6 شيرگيري تولد  

  34  28 21 3/2  نر 

  29  24 18 9/1 ماده 

  

  صادرات

هـاي لبنـي آن توسـط اهـالي منطقـه و شـهرهاي ديگـر مـورد         گوشت و فراورده 

  . شودگيرد و در حال حاضر به خارج از كشور صادر نمياستفاده قرار مي

  

  موارد استفاده توليدات

در استان سمنان گوشت و شير محصوالت اصلي پـرورش بـز بـوده و از شـير آن     

قـروت،  مثل كـره، پنيـر، ماسـت، قـره    ) نوع محصول 35بيش ار (هاي زيادي فرآورده

پرورش دهندگان از شير اين دام ماسـت، كـره و پنيـر    . گرددچيكو و آروشه تهيه مي

باشـد  كنند كه غذاي روزمره ساكنان محل پرورش آن مياي درست ميپوستي ويژه
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ن گوشت آ. شودو از موي بز در منطقه جهت بافت سياه چادرهاي عشاير استفاده مي

  .گيردبه عنوان يك منبع پروتئيني با ارزش براي اهالي منطقه مورد استفاده قرار مي

  

  اقدامات انجام شده جهت شناسايي و اصالح نژاد

اي در ازطرف كميته دامپروري استان سمنان طـرح تحقيقـاتي پايـه    1368در سال 

م شـد  بومي منطقـه سـمنان و سنگسـر انجـا     هاي بزهاي توليدي تيپخصوص ويژگي

طرح  1372در سال . ولي بدليل عدم تخصيص اعتبار اين تحقيقات به سرانجام نرسيد

تحقيقاتي شناسايي و ثبت بزهـاي بـومي سـمناني و سنگسـري بـا همكـاري مشـترك        

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان با همكاري معاونت 

  .جام نرسيدامور دام، تهيه شد ولي اين طرح هم به سران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  بومي سمنان) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -11تصوير
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  وضعيت پرورش بز بومي در استان سيستان و بلوچستان

  تاريخچه پرورش بز در استان

  .باشدتاريخچه مستندي در دسترس نمي

  

  مناطق پراكنش جغرافيايي

دشت سيستان پـرورش   بز بومي سيستان عمدتاً در مناطق حاشيه درياچه هامون در

  .يابدمي

  

  جمعيت

رأس  50000در حال حاضر جمعيت اين تـوده در منطقـه سيسـتان تقريبـاً حـدود      

رأس نيز گزارش  500000تا ) سال قبل 15(هاي اخير البته قبل از خشكسالي. باشدمي

  .شده است

  

  هاي پرورشروش

شود كه اده ميبخش عمده پرورش بز در منطقه سيستان به وسيله عشاير پرورش د

هـاي هيرمنـد،   ساكن حاشيه درياچه هامون و كوه خواجه بوده و  عمدتاً در شهرستان

نيمــروز و هــامون پراكنــده بــوده و در فصــول مختلــف معمــوالً از ســمت جنــوب تــا 

از اوايـل بهـار   . كننـد شهرستان خاش و از  سمت شمال تا شهرستان نهبندان كوچ مي

گياهان غالب . كننده تغذيه دستي و بر روي مرتع چرا ميتا اواخر مهر ماه بدون نياز ب

از نيمـه  . باشدشور ميمورد استفاده در مرتع شامل بوني، خارشتر، آرتيپلكس و علف

شوند و ها در محيط بسته پرورش يافته و تغذيه دستي ميدوم پاييز تا آخر زمستان دام
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بخشـي از  . دهـد يل مـي عمده خوراك را در اين دوره كاه، آرد، سبوس و جـو تشـك  

  .يابدجمعيت بز نيز به وسيله دامداران روستايي منطقه سيستان پرورش مي

  

  اشتغال زايي

درصـد گلـه   30خانوار به پرورش دام سبك اشتغال دارند كه حـدود  1000بالغ بر 

  .دهدها را معموالً بز بومي تشكيل ميآن

  

  و روستاييارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري 

هاي ويژه كرك در برابر نواسانات جوي، اين محصول در ساخت به علت قابليت

به دليل اقليم گـرم منطقـه   . گيردچادر عشاير و نيز ساخت البسه مورد استفاده قرار مي

سيستان مخصوصاً در بهار و تابستان، مردم منطقه سيستان عمدتاً از گوشت بز كه طبع 

وجـود  . و طعم آن براي مردم منطقه بسـيار لذيـذ اسـت    كنندسردي دارد مصرف مي

كشور افغانستان و تقاضاي خوب آن براي كرك بز، فرصت مناسبي را براي پرورش 

دهندگان بز بومي فراهم نموده است كه در صورت بهبـود بسـتر توسـعه پـرورش بـز      

  . تواند كمك قابل توجهي به اقتصاد پرورش دهندگان بز بنمايدمي

  

  ظاهري هايويژگي

رنگ غالب الياف پوششي اين بز عمدتاً سياه بوده اما در مواردي صورت و سـاق  

و تاحـدودي پـيچ   ) سـانتي متـر   45تـا  (بز نر داراي شاخ نسبتاً بلند . باشدپاها سفيد مي

البتـه در مـوارد نـادري    . باشـد مـي ) سانتي متـر  20تا (خورده و بز ماده نيز داراي شاخ 

هـا و ريـش كوتـاه بـوده و جثـه كـوچكي       گـوش . دارند بزهاي بدون شاخ هم وجود

  . باشدداشته و بسيار چابك مي
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  صفات توليدي و توليدمثلي بز سيستاني – 11جدول 

  

   ارتفاع جدوگاه )مترسانتي(طول بدن  جنس

  )مترسانتي(

  )مترسانتي(دورسينه

  4/78 8/75 5/86  نر بالغ

  5/74 1/71 6/75 ماده بالغ

طول دوره شيردهي

  )روز(

  )الشه(گوشت   مو كرك )ليتر(شير

  17  - 1تا8/0 160 185

سن بلوغ 

  )ماه(

باروري  )ماه(فاصله دو زايش  )ماه(سن جفتگيري

(%)  

  (%)دوقلوزايي 

8  10 8 95  12  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ  ماهگي6 شيرگيري تولد  

  45  28 12-14 2-3  نر

  35  25 11-12 2-5/2  ماده

  

  صادرات

 400000باشـد كـه كيلـويي    ل ويژه اين دام عالوه بر گوشت، كـرك مـي  محصو

  .باشدترين متقاضي اين محصول ميرسد و كشور افغانستان اصليريال بفروش مي

  
  

  موارد استفاده توليدات

نمونـه پنيـر درسـت     15پرورش دهندگان بز از شير اين دام ماسـت، كـره، دوغ و   

  . كنندمي
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  بومي سيستان) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -12تصوير
  

  

  وضعيت پرورش بز كركي آباده در استان فارس 

  تاريخچه پرورش بز در استان

گوسفند (پرورش دام . تاريخچه پرورش بز كركي آباده به درستي مشخص نيست

هاي آباده و بوانات حرفه اصلي ساكنان اين مناطق به  در برخي از مناطق شهرستان) بز

هـاي   رود كه به واسطه آن، ساالنه هزاران تن گوشت قرمـز، انـواع فـراورده    ر ميشما

  . شود لبني، كرك و موي بز توليد مي
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  مناطق پراكنش جغرافيايي

هاي آبـاده و قسـمتي از    شهرستان، فارس پراكنش عمده بز كركي آباده در استان

  .  باشد بوانات مي

  
  

  جمعيت

هـزار رأس بـوده و    140در حال حاضر جمعيت اين توده در فارس تقريباً حـدود  

  .خورد به چشم ميهاي آباده و بوانات  شهرستاندر مناطق مختلف 

  

  هاي پرورشروش

شـود و تـاكنون   ش روسـتايي پـرورش داده مـي   اي و بـا رو اين دام به صورت گله

  .پرورش صنعتي اين دام تجربه نشده است

  

  اشتغال زايي

خانوار به طور مستقيم به پرورش اين دام مشغول بوده و از اين طريق  1000حدود 

عالوه براين، بالغ بر چهار هزار نفر به طور غير مستقيم در توليد . كنندامرار معاش مي

  .باشندصنايع دستي از قبيل انواع مختلف فرش مشغول به كار ميمحصوالت لبني و 

  

  ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي

بز كركي آباده به دليل توليد گوشت، شير، مو و كـرك از اهميـت زيـادي بـراي     

، خيـگ  روغنمشك آب، خيگ از پوست بز در توليد . اهالي منطقه برخوردار است

  .شود زني استفاده مي دوغ مشكماستينه و 
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  هاي ظاهريويژگي

درصد سياه و مابقي به رنگهاي خاكستري،  60رنگ الياف پوششي اين بز حدود 

واري روي بدن يا زير اي، شكري و يا تركيبي از رنگهاي فوق به صورت ن سوز، قهوه

اين دام داراي مقداري كرك بوده، دست و پا كوتاه، ، نر و ماده . شود شكم ديده مي

  . دار، و گوش كوتاه و متوسط است هر دو شاخ

  
  صفات توليدي و توليدمثلي بز كركي آباده – 12جدول 

-سانتي(طول بدن  جنس

  )متر

-سانتي(ارتفاع جدوگاه

  )متر

  )مترسانتي(دورسينه

  1/73 5/66 7/43  نر بالغ

  5/65 8/59 3/38  ماده بالغ

طول دوره شيردهي

  )روز(

  )الشه(گوشت  مو كرك )ليتر(شير

150 35 4./ 2./  8/18  

سن بلوغ

  )ماه(

فاصله دو زايش  )ماه(سن جفتگيري

  )ماه(

  (%)دوقلوزايي  (%)باروري 

-  18 12 2/97 2-1  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ  ماهگي6 يشيرگير تولد  

 48  25 16 5/3  نر 

 38  22 14 5/2  ماده 
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  صادرات

اين دام عالوه بر تامين منابع پروتئيني اهـالي منطقـه، مـازاد مصـرف آن همـراه بـا       

هاي ژنتيكي بز در بازارهاي حوزه خليج فارس با قيمـت قابـل تـوجهي بـه      ديگر توده

  . رسدفروش مي

  

  موارد استفاده توليدات

كننـد  گان از شير اين دام ماست، كره، پنير و قره قروت درست مـي پرورش دهند

مـاه از شـير    5-6باشد و ساالنه حدود كه غذاي روزمره ساكنان محل پرورش آن مي

گوشت آن به عنوان يك منبع پروتئيني با ارزش خوراكي جهت . شودآن استفاده مي

   .گيردمصرف و افزايش درآمد خانوار مورد استفاده قرار مي

  

  اقدامات انجام شده جهت شناسايي و اصالح نژاد

كارشناسان امودام جهاد كشاورزي با توجه به خصوصيات ظاهري  1376در سال 

هاي موجـود در اسـتان نمـوده و     اقدام به شناسايي بز كركي آباده در كنار ديگر توده

  . است نژادي قرار گرفته هاي اصالح تحت پوشش برنامه

  

   ي براي بهبود عملكردراهكارهاي پيشنهاد

با توجه به توان توليدي به منظور جلوگيري از انقراض اين توده ژنتيكي با ارزش، 

نژادي  هاي اصالح اجراي طرحهاي شناسايي كليه صفات توليدي و توليدمثلي با برنامه

  .گردد در افزايش توان توليدي اين توده توصيه مي

  

  



 55  �معرفي بزهاي بومي ايران        

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  كركي آباده استان فارس) پايين(ه و ماد) باال(بز نر  -13تصوير

  

  وضعيت پرورش بز تركي قشقايي در استان فارس 

  تاريخچه پرورش بز تركي قشقايي در استان

در مورد تاريخچه پرورش بز تركي قشقايي روايات متعددي وجود دارد و سوابق 

ايـل قشـقايي و جامعـه عشـاير سـيار      . داننـد  مـي   آن را با تاريخچه ايل قشقايي مرتبط

تـرين توليـدات و   ترين توقع و امكانـات بـيش   كه با كم فارس يك جامعه مولد است

هاي ايل قشقايي به شـمار   ترين پيشه از مهم) گوسفند بز(پرورش دام . بازدهي را دارد

هـاي لبنـي،    رود كه به واسطه آن، ساالنه هزاران تن گوشت قرمز، انـواع فـراورده   مي

  . شود پشم گوسفند و موي بز توليد مي
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  مناطق پراكنش جغرافيايي

هاي فيروزآباد، خـنج،   شهرستان( فارس پراكنش عمده بز تركي قشقايي در استان

، بويراحمـد  كهگيلويـه و  هـاي  اسـتان  و) قير و كارزين، كازرون، سـپيدان و فراشـبند  

  .  باشد مي چهارمحال و بختياريو بوشهر 

  

  جمعيت

هـزار رأس بـوده و    600در حال حاضر جمعيت اين توده در فارس تقريباً حـدود  

  .خورد لف ايل قشقايي به چشم ميدر مناطق سكونت طوايف مخت

  

  هاي پرورشروش

  اي و بـا روش عشـايري پـرورش داده    تـر جمعيـت ايـن دام بـه صـورت گلـه      بيش

  .شود و تاكنون پرورش صنعتي اين دام تجربه نشده استمي

  

  اشتغال زايي

هزار خانوار به طور مستقيم به پرورش اين دام مشغول بـوده و از   80تعداد حدود 

هزار نفر به طور غير مستقيم  150عالوه براين، بالغ بر . كنندامرار معاش مي اين طريق

در توليد محصوالت لبني و صنايع دستي از قبيل انواع مختلف فرش مشـغول بـه كـار    

  .باشندمي

  

  ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي

. شـود مو دامي سه منظوره تلقي ميبز تركي قشقايي به دليل توليد گوشت، شير و 

هـاي ديگـر از مقبوليـت بـااليي      از نظر توانايي توليد گوشت در استان نسبت به تـوده 
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) سياه چادر(در توليد ماده اوليه مسكن عشايري ) موي بز(الياف بدن . برخوردار است

 از پوست بـز در توليـد  . و توليد فرش و موارد ديگر از اهميت زيادي برخوردار است

  .شود زني استفاده مي دوغ مشك، خيگ ماستينه و روغنمشك آب، خيگ 

  

  هاي ظاهريويژگي

درصد زرد يا قرمز از ناحيه  20درصد سياه،  70رنگ الياف پوششي اين بز حدود 

ايـن  . باشـد و شكري مي) سياه و سفيد(درصد الوس  10و حدود  ) نارك(سينه تا دم 

بز حيواني تنومند، مقاوم، موبلند و فاقد كرك بـوده، داراي گوشـهاي دراز و برخـي    

  . موارد بدون گوش بوده و عمدتاً داراي شاخ مستقيم است
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  صفات توليدي و توليدمثلي بز تركي قشقايي – 13جدول 
  

   طول بدن  جنس

  )مترسانتي(

   دوگاهارتفاع ج

  )مترسانتي(

  )مترسانتي(دورسينه

  89  85  54  نر بالغ

  68  69  42  ماده بالغ

طول دوره شيردهي 

  )روز(

  )الشه(گوشت   مو  كرك  )ليتر(شير 

170  40   --  6./  2/25  

  (%)دوقلوزايي   (%)باروري   )ماه(فاصله دو زايش   )ماه(سن جفتگيري   )ماه(سن بلوغ 

-  16  12 -10  4/97  2 -1  

  )كيلوگرم(زنده  وزن/ جنس

  بالغ  ماهگي 6  شيرگيري  تولد  

  50  7/27  21  2/4  نر 

  5/41  2/25  8/19  9/3  ماده 

  

  صادرات

كه مازاد مصرف داخل كشـور  اين دام توان توليد گوشت مناسبي داشته به طوري

  . رسدگوشت آن در بازارهاي حوزه خليج فارس با قيمت قابل توجهي به فروش مي

  

  يداتموارد استفاده تول

كنند كـه  قروت درست مياز شير اين دام ماست، كره، پنير و قره دهندگانپرورش

مـاه از شـير آن    5-6باشد و ساالنه حدود غذاي روزمره ساكنان محل پرورش آن مي

همچنين در منطقه از الياف اين دام چادر تهيه شده كه براي سكونت . شوداستفاده مي

ت آن بـه عنـوان يـك منبـع پروتئينـي بـا ارزش       گوشـ . گيـرد مورد استفاده قـرار مـي  

  . گيردخوراكي جهت مصرف و افزايش درآمد خانوار مورد استفاده قرار مي
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  اقدامات انجام شده جهت شناسايي و اصالح نژاد

كارشناسـان امـور دام جهـاد كشـاورزي بـا توجـه بـه خصوصـيات          1376در سال 

هاي موجـود در اسـتان    ار ديگر تودهظاهري اقدام به شناسايي بز تركي قشقايي در كن

  . است نژادي قرار گرفته هاي اصالح نموده و تحت پوشش برنامه
  

   راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود عملكرد

با توجه به توان توليدي به منظور جلوگيري از انقراض اين توده ژنتيكي با ارزش، 

ــرح ــراي ط ــا   اج ــدمثلي ب ــدي و تولي ــفات تولي ــه ص ــايي كلي ــاي شناس ــه ه ــاي  برنام ه

  .گردد نژادي در افزايش توان توليدي اين توده توصيه مي اصالح

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  تركي قشقايي استان فارس) پايين(و ماده ) االب(بز نر  -14تصوير
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  وضعيت پرورش بز دارابي در استان فارس 

  در استان دارابيتاريخچه پرورش بز 

گوسفند و (پرورش دام . است  تاريخچه پرورش بز دارابي با ايالت خمسه مرتبط

رود كه به واسطه آن، ساالنه هزاران تن  هاي اين ايل به شمار مي ترين پيشه از مهم) بز

  . شود هاي لبني، پشم گوسفند و موي بز توليد مي گوشت قرمز، انواع فراورده

  

  مناطق پراكنش جغرافيايي

) دشـت  هـاي داراب و زريـن   شهرسـتان ( فارس پراكنش عمده بز دارابي در استان

  .  باشد مي

  

  جمعيت

هـزار رأس بـوده و    200در حال حاضر جمعيت اين توده در فارس تقريباً حـدود  

  .خورد در مناطق سكونت طوايف مختلف ايل خمسه به چشم مي

  

  هاي پرورشروش

شـود و  اي و با روش عشايري و روستايي پرورش داده مـي اين دام به صورت گله

  .تاكنون پرورش صنعتي اين دام تجربه نشده است

  

  اشتغال زايي

هزار خانوار به طور مستقيم به پرورش اين دام مشغول بـوده و از   30تعداد حدود 

هزار نفر به طور غيـر مسـتقيم    50راين، بالغ بر عالوه ب. كننداين طريق امرار معاش مي

در توليد محصوالت لبني و صنايع دستي از قبيل انواع مختلف فرش مشـغول بـه كـار    

  .باشندمي
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  ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي

 بز دارابي به دليل توليد گوشت، شير، مو و كرك  از اهميت زيـادي بـراي اهـالي   

، خيـگ  روغـن مشـك آب، خيـگ   از پوسـت بـز در توليـد    . منطقه برخوردار اسـت 

  .شود زني استفاده مي دوغ مشكماستينه و 

  

  هاي ظاهريويژگي

رمز از ناحيه درصد زرد يا ق 50درصد سياه،  40رنگ الياف پوششي اين بز حدود 

اين . باشداي مي ، و قهوه)سياه و سفيد(درصد الوس  10و حدود  ) نارك(سينه تا دم 

بز حيواني با دست و پاي بلند، داراي مقدار كمي كرك، شاخ عمدتاً بلند و به عقـب  

  . برگشته است
  صفات توليدي و توليدمثلي بز دارابي – 14جدول 

-سانتي(طول بدن  جنس

 )متر

-سانتي(اهارتفاع جدوگ

 )متر

  )مترسانتي(دورسينه

  82 58 47  نر بالغ

  74 51 44  ماده بالغ

طول دوره شيردهي

 )روز(

شير

 )ليتر(

  )الشه(گوشت  مو كرك

180 45 4./ 5./  8/18  

ســـن بلـــوغ 

  )ماه(

فاصله دو زايش  )ماه(سن جفتگيري

 )ماه(

دوقلوزايي  (%)باروري 

(%)  

-  18 8 4/96 2-1  

  )يلوگرمك(وزن زنده/جنس

  بالغ  ماهگي6 شيرگيري تولد  

  40  15 12 2  نر 

  32  14 11 5/1  ماده 
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  صادرات

گوشت توليدي مازاد بر مصرف داخـل كشـور ايـن دام بـه دليـل نزديكـي محـل        

پرورش آن با كشورهاي حوزه خليج فارس، در اين كشورها با قيمـت قابـل تـوجهي    

  . رسدبه فروش مي

  

  موارد استفاده توليدات

كننـد  ش دهندگان از شير اين دام ماست، كره، پنير و قره قروت درست مـي پرور

مـاه از شـير    5-6باشد و ساالنه حدود كه غذاي روزمره ساكنان محل پرورش آن مي

جهـت  ( از الياف آن در منطقه با تبديل الياف به نخ، سياه چـادر  . شودآن استفاده مي

منبع پروتئينـي بـا ارزش خـوراكي    گوشت آن به عنوان يك . كنندتهيه مي) سكونت

  . گيردجهت مصرف و افزايش درآمد خانوار مورد استفاده قرار مي

  

  اقدامات انجام شده جهت شناسايي و اصالح نژاد

كارشناسان امودام جهاد كشاورزي با توجه به خصوصيات ظاهري  1376در سال 

اسـتان نمـوده و تحـت     هاي موجود در اقدام به شناسايي بز دارابي در كنار ديگر توده

  . است نژادي قرار گرفته هاي اصالح پوشش برنامه

  

   راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود عملكرد

با توجه به توان توليدي به منظور جلوگيري از انقراض اين توده ژنتيكي با ارزش، 

ــرح ــراي ط ــه   اج ــا برنام ــدمثلي ب ــدي و تولي ــفات تولي ــه ص ــايي كلي ــاي شناس ــاي  ه ه

  .گردد در افزايش توان توليدي اين توده توصيه مينژادي  اصالح
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  دارابي استان فارس) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -15تصوير

  

  وضعيت پرورش بز عربي در استان فارس 

  تاريخچه پرورش بز عربي در استان

پـرورش دام  . است  مرتبط) ايل عرب(تاريخچه پرورش بز عربي با ايالت خمسه 

رود كه به واسطه آن، سـاالنه   هاي اين ايل به شمار مي ترين پيشه از مهم) بز گوسفند(

  . شود هاي لبني، و موي بز توليد مي هزاران تن گوشت قرمز، انواع فراورده
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  مناطق پراكنش جغرافيايي

، شهرستانهاي خرامه، مناطقي از سروستان فارس پراكنش عمده بز عربي در استان

  .  باشد مي ريز و ن

  

  جمعيت

  . باشد هزار رأس مي 160در حال حاضر جمعيت اين توده در فارس حدود 

  

  هاي پرورشروش

شـود و  داده مـي  اي و با روش عشايري و روستايي پرورشاين دام به صورت گله

  .تاكنون پرورش صنعتي اين دام تجربه نشده است

  

  اشتغال زايي

خانوار به طور مستقيم به پرورش اين دام مشغول بوده و از اين طريق  1000حدود 

هزار نفر بـه طـور غيـر مسـتقيم در توليـد       6عالوه براين، بالغ بر . كنندامرار معاش مي

  .باشندانواع مختلف فرش مشغول به كار مي محصوالت لبني و صنايع دستي از قبيل

  

  ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي

بز عربي به دليل توليد گوشت، شـير و مـو از اهميـت زيـادي بـراي اهـالي منطقـه        

، خيـگ ماسـتينه و   روغـن مشك آب، خيـگ  از پوست بز در توليد . برخوردار است

  .شود زني استفاده مي دوغ مشك
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  هاي ظاهريويژگي

درصـد كبـوده، قرمـز،     50درصـد سـياه،    50رنگ الياف پوششي ايـن بـز حـدود    

شاخ عمدتاً به صورت خوابيده و رو به عقـب بـوده و   . باشداي، سفيد و خلج مي قهوه

  . از نظر پوشش بدن داراي مقدار كمي كرك است
  صفات توليدي و توليدمثلي بز عربي – 15جدول 

  )مترسانتي(دورسينه  )مترسانتي(ارتفاع جدوگاه )مترسانتي(طول كمر  جنس

 65 60 45  نر بالغ

 67 56 42  ماده بالغ

طول دوره

  )روز(يردهي ش

  )الشه(گوشت  مو كرك )ليتر(شير

180  45 1/0 6./  4/23  

سن جفتگيري )ماه(سن بلوغ 

  )ماه(

فاصله دو زايش

  )ماه(

  (%)دوقلوزايي   (%)باروري 

-  18 12 5/97  20  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ  ماهگي6 شيرگيري تولد  

  45  17 12 2  نر 

  32  15 11 5/1  ماده 

  

  صادرات

ين دام نيز عالوه بر تأمين نياز پروتئيني اهـالي منطقـه، مـازاد آن همـراه بـا ديگـر       ا

هاي بز در استان فارس در بازارهاي حوزه خليج فارس با قيمت قابل توجهي بـه   توده

  . رسدفروش مي
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  موارد استفاده توليدات

 كننـد قروت درسـت مـي  پرورش دهندگان از شير اين دام ماست، كره، پنير و قره

مـاه از شـير    5-6باشد و ساالنه حدود كه غذاي روزمره ساكنان محل پرورش آن مي

گوشت آن به عنوان يك منبع پروتئيني با ارزش خوراكي جهت . شودآن استفاده مي

  . گيردمصرف و افزايش درآمد خانوار مورد استفاده قرار مي

  

  اقدامات انجام شده جهت شناسايي و اصالح نژاد

ارشناسان امودام جهاد كشاورزي با توجه به خصوصيات ظاهري ك 1376در سال 

هاي موجـود در اسـتان نمـوده و تحـت      اقدام به شناسايي بز عربي در كنار ديگر توده

  . است نژادي قرار گرفته هاي اصالح پوشش برنامه

  

   راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود عملكرد

نقراض اين توده ژنتيكي با ارزش، با توجه به توان توليدي به منظور جلوگيري از ا

نژادي  هاي اصالح اجراي طرحهاي شناسايي كليه صفات توليدي و توليدمثلي با برنامه

  .گردد در افزايش توان توليدي اين توده توصيه مي
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  عربي استان فارس) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -16تصوير

  

  وضعيت پرورش بز كوهكي در استان فارس 

  تاريخچه پرورش بز كوهكي در استان

معيشـت مـردم منطقـه بـر     . تاريخچه پرورش بز كوهكي به خوبي مشخص نيسـت 

هاي لبني  اساس پرورش بز است كه به واسطه آن، ساالنه گوشت قرمز، انواع فراورده

  . شود و موي بز توليد مي

 
  مناطق پراكنش جغرافيايي

  شهرسـتان در البرزكـوه  بخش جـويم،   فارس پراكنش عمده بز كوهكي در استان

  .  باشد و جهرم مي) بين جويم و جهرم(الر 
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  جمعيت

  . باشد هزار رأس مي 10در حال حاضر جمعيت اين توده در فارس تقريباً حدود 

  

  هاي پرورشروش

شـود و تـاكنون   اي و بـا روش روسـتايي پـرورش داده مـي    اين دام به صورت گله

  .پرورش صنعتي اين دام تجربه نشده است

  

  اشتغال زايي

  خانوار بـه طـور مسـتقيم بـه پـرورش ايـن دام مشـغول بـوده و از ايـن           400حدود 

ار نفـر بـه طـور غيـر مسـتقيم در      هـز  5عالوه براين، بالغ بر  . كنندريق امرار معاش مي

  توليد محصوالت لبني و صنايع دستي از قبيـل انـواع مختلـف فـرش مشـغول بـه كـار        

  .باشندمي

  

  ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي

بز كوهكي به دليل توليد گوشت، شير و مو از اهميت زيادي بـراي اهـالي منطقـه    

، خيـگ ماسـتينه و   روغـن مشـك آب، خيـگ   وي بز در توليـد  از م. برخوردار است

  .شود زني استفاده مي دوغ مشك

  

  هاي ظاهريويژگي

درصـد كبـوده، قرمـز،     60درصـد سـياه،    40رنگ الياف پوششي ايـن بـز حـدود    

اين بز حيواني كوچك جثه با دست و پاي باريـك و  . باشدمياي، سفيد و خلج  قهوه

  . قوي، شاخ عمدتاً به صورت خوابيده و رو به عقب است
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  0صفات توليدي و توليدمثلي بز كوهكي – 16جدول 

-سانتي(طول بدن  جنس

  )متر

-سانتي(ارتفاع جدوگاه

  )متر

  )مترسانتي(دورسينه

  76 53 42  نر بالغ

  69 54 41 ماده بالغ

دوره شيردهيطول 

  )روز(

  )الشه(گوشت   مو كرك )ليتر(شير

180 40 -- 7./  4/19  

فاصله دو زايش  )ماه(سن جفتگيري )ماه(سن بلوغ 

  )ماه(

  (%)دوقلوزايي  (%)باروري 

-  16 9 8/96 2-1  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ  ماهگي6 شيرگيري تولد  

  40  15 12 2  نر

  32 14 11 5/1  ماده 

  

  تصادرا

ميزان گوشت مازاد بـر مصـرف داخـل كشـور ايـن دام بـه دليـل نزديكـي محـل          

پرورش آن با كشورهاي حوزه خليج فارس، در بازارهاي اين كشورها با قيمت قابـل  

  . رسدتوجهي به فروش مي

  

  موارد استفاده توليدات

كننـد  پرورش دهندگان از شير اين دام ماست، كره، پنير و قره قروت درست مـي 

مـاه از شـير    5-6باشد و ساالنه حدود اي روزمره ساكنان محل پرورش آن ميكه غذ
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گوشت آن به عنوان يك منبع پروتئيني با ارزش خوراكي جهت . شودآن استفاده مي

  . گيردمصرف و افزايش درآمد خانوار مورد استفاده قرار مي

  

  اقدامات انجام شده جهت شناسايي و اصالح نژاد

سان امودام جهاد كشاورزي با توجه به خصوصيات ظاهري كارشنا 1376در سال 

هاي موجود در استان نموده و تحت  اقدام به شناسايي بز كوهكي در كنار ديگر توده

  . است نژادي قرار گرفته هاي اصالح پوشش برنامه

  

   راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود عملكرد

ض اين توده ژنتيكي با ارزش، با توجه به توان توليدي به منظور جلوگيري از انقرا

نژادي  هاي اصالح اجراي طرحهاي شناسايي كليه صفات توليدي و توليدمثلي با برنامه

  .گردد در افزايش توان توليدي اين توده توصيه مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  كوهكي استان فارس) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -17تصوير
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  فارس  وضعيت پرورش بز لري ممسني در استان

  تاريخچه پرورش 

گوسـفند و  (پـرورش دام  . است  تاريخچه پرورش بز لري ممسني با ايل لر مرتبط

رود كه به واسطه آن، ساالنه هـزاران تـن    هاي ايل لر به شمار مي ترين پيشه از مهم) بز

  . شود هاي لبني، پشم گوسفند و موي بز توليد مي گوشت قرمز، انواع فراورده

 
  غرافياييمناطق پراكنش ج

هاي ممسـني، قسـمتي از    شهرستان، فارس پراكنش عمده بز لري ممسني در استان

  .  باشد شپيدان و مناطقي از استان كهگيلويه و بويراحمد مي

  

  تجمعي

هـزار رأس بـوده و    160در حال حاضر جمعيت اين توده در فارس تقريباً حـدود  

  .خورد در مناطق سكونت ايل لر به چشم مي

  

  هاي پرورشروش

شـود و  اي و با روش عشايري و روستايي پرورش داده مـي اين دام به صورت گله

  .تاكنون پرورش صنعتي اين دام تجربه نشده است

  

  اشتغال زايي

هزار خانوار به طور مستقيم به پرورش ايـن دام مشـغول بـوده و از ايـن      20حدود 

هزار نفر به طور غيـر مسـتقيم در    60عالوه براين، بالغ بر  . كنندطريق امرار معاش مي

 توليد محصوالت لبني و صنايع دستي از قبيـل انـواع مختلـف فـرش مشـغول بـه كـار        

  .باشندمي
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  با جوامع عشايري و روستايي ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي

بز لري ممسني از توليد گوشت، شير و مـوي نسـبتاً مناسـب و دوقلـوزايي بـااليي      

) سياه چادر(در توليد ماده اوليه مسكن عشايري ) موي بز(الياف بدن . برخوردار است

از مـوي بـز در توليـد    . و توليد فرش و موارد ديگر از اهميت زيادي برخوردار اسـت 

  .شود زني استفاده مي دوغ مشك، خيگ ماستينه و روغنيگ مشك آب، خ

  

  هاي ظاهريويژگي

درصد زرد يا قرمز از ناحيه  25درصد سياه،  75رنگ الياف پوششي اين بز حدود 

اين بز حيواني تنومنـد، مقـاوم و موبلنـد    . شدبا، شكري و كبود مي)نارك(سينه تا دم 

  . دار و رو به عقب استهاي آن عمدتاً قوسبوده و شاخ
  صفات توليدي و توليدمثلي بز لري ممسني – 17جدول 

 طول بدن  جنس

 )مترسانتي(

   ارتفاع جدوگاه

  )مترسانتي(

  )مترسانتي(دورسينه

  80 72 49  نر بالغ

  77 59 46 ماده بالغ

شيردهيطول دوره 
 )روز(

  )الشه(گوشت   مو كرك )ليتر(شير

180  40 -- 6./  1/23  

سن بلوغ 
  )ماه(

سن جفتگيري
 )ماه(

فاصله دو زايش
 )ماه(

  (%)دوقلوزايي  (%)باروري 

-  18 8 8/96  10  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ  ماهگي6 شيرگيري تولد  

  47  5/18 13 3  نر

  33  5/17 12 5/2  ماده
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  صادرات

اين دام عالوه بر تأمين بخشي از نياز پروتئيني اهـالي منطقـه، در بازارهـاي حـوزه     

  . رسدهاي بز بومي فارس به فروش مي خليج فارس نيز همراه با ديگر توده

  

  موارد استفاده توليدات

كننـد  دهندگان از شير اين دام ماست، كره، پنير و قره قروت درسـت مـي  پرورش

مـاه از شـير    5-6باشد و ساالنه حدود محل پرورش آن ميكه غذاي روزمره ساكنان 

جهـت  (چـادر  از الياف آن در منطقه با تبديل الياف به نخ،  سـياه . شودآن استفاده مي

گوشت آن به عنـوان يـك منبـع پروتئينـي جهـت مصـرف و       . كنندتهيه مي) سكونت

  . گيردافزايش درآمد خانوار مورد استفاده قرار مي

  

  شده جهت شناسايي و اصالح نژاد اقدامات انجام

كارشناسان امودام جهاد كشاورزي با توجه به خصوصيات ظاهري  1376در سال 

هـاي موجـود در اسـتان نمـوده و      اقدام به شناسايي بز لري ممسني در كنار ديگر توده

  . است نژادي قرار گرفته هاي اصالح تحت پوشش برنامه

  

   ردراهكارهاي پيشنهادي براي بهبود عملك

با توجه به توان توليد باال، به منظور جلـوگيري از انقـراض ايـن تـوده ژنتيكـي بـا       

هـاي   ارزش، اجراي طرحهاي شناسايي كليـه صـفات توليـدي و توليـدمثلي بـا برنامـه      

  .گردد نژادي در افزايش توان توليدي اين توده توصيه مي اصالح
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  ممسني استان فارسلري) ينپاي(و ماده ) باال(بز نر  -18تصوير

  

  وضعيت پرورش بز بومي در استان قزوين

  تاريخچه پرورش بز در استان

ايـن حيـوان   . االيام بز مورد توجه دامپـروران بـوده اسـت    در استان قزوين از قديم

ارزش، محصـوالت بـا ارزشـي نظيـر گوشـت،       مفيد با تغذيه علوفه و مواد خشبي كم

تر به مناطق  مرتفـع  پرورش بز در استان قزوين بيش. يدنما شير، پوست و مو توليد مي

  .   و با شرايط پرورشي نسبتاً سخت اختصاص دارد
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  مناطق پراكنش جغرافيايي

باشـند عبارتنـد از    تـرين جمعيـت بـز را دارا مـي    مناطقي از استان قزوين كـه بـيش  

 5ود همچنين حد. الموت شرقي، الموت غربي، طارم سفلي و حومه شهرستان قزوين

  . دهند هاي گوسفند در استان قزوين را بزها به خود اختصاص مي درصد گله

  

  جمعيت

  .باشدرأس مي 158000بر اساس اطالعات موجود، جمعيت بز استان بالغ بر 

  

   هاي پرورشروش

روش سنتي پرورش بز در استان قزوين غالباً روستايي و استفاده از مراتع كوهپايـه  

در بهار گله بز از مراتع روستا و در اواسط خرداد تـا پايـان    .در فصول گرم سال است

در فصول سرد سال هم در روستا و . نمايد تغذيه مي) ييالق(تابستان از مراتع باالدست 

  . شود هم در آغل به صورت دستي تغذيه مي

  

  اشتغال زايي

سـت  بديهي ا. خانوار در استان قزوين به امر پرورش بز اشتغال دارند 1000حدود 

ريسي و البسه، تعداد شاغلين مـرتبط بـا پـرورش بـز      با در نظر گرفتن صنايع لبني و نخ

  .بومي در استان قزوين از اين تعداد هم فراتر خواهد رفت

  

   ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي

اده جوامــع روســتايي در اســتان قــزوين از شــير، اليــاف و گوشــت ايــن دام اســتف 

شـود و رهبريـت    ها همراه با گوسفندان نگهداري مـي  بز بومي در اغلب گله. كنند مي
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تر نسـبت  گوشت بزغاله به دليل داشتن چربي كم. را در چراي دام بر عهده دارد  گله

  .   به گوشت گوسفند از توجه خاصي در بين جوامع روستايي برخوردار است

  

   هاي ظاهري ويژگي

رنـگ بـدن در ايـن دام    . باشـند  زوين داراي جثّه متوسطي ميبزهاي بومي منطقه ق

انـدازه سـر   . باشـد  هـا مـي  اي روشن تا تيره، مشـكي و يـا مخلـوطي از آن    سفيد، قهوه

  .اندازه گوش نيز در اين توده متوسط است. باشد متوسط و اغلب داراي شاخ مي
  صفات توليدي و توليدمثلي بز بومي استان قزوين – 18جدول 

 بدنطول جنس

  )مترسانتي(

  ارتفاع جدوگاه

  )مترسانتي(

  دورسينه

  )مترسانتي(

  7/88  9/74 5/79 نر بالغ

  8/83  65 6/74 ماده بالغ

  )الشه(گوشت   الياف )ليتر(شير )روز(طول دوره شيردهي

120 120 5/0  5/21  

  (%)دوقلوزايي   (%)باروري  )ماه(سن جفتگيري )ماه(سن بلوغ 

-  12 96  30  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ  ماهگي6 شيرگيري تولد  

  5/42  24 5/18 5/2  نر

  6/35  5/19 2/15 2/2  ماده

  

   صادرات

اساساً كليه محصوالت بز بومي استان قزوين در داخل اسـتان بـه ويـژه در منـاطق     

  .رسد محل پرورش آن شامل الموت و طارم سفلي به مصرف مي
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  موارد استفاده توليدات 

ران از شير استحصالي بز بومي استان قزوين در فصـل بهـار پنيـر و در فصـل     دامدا

الياف آن در . شود از شير بز لور، ماست و دوغ هم توليد مي. كنند پاييز كره توليد مي

، طناب، جوراب، كاله و تشـك مـورد اسـتفاده قـرار     )نوعي لباس محلي(توليد شوال 

تخت كه نوعي  پنيرسازي و نيز پوستهمچنين پوست آن براي توليد مشك . گيرد مي

  .  شود زيرانداز است استفاده مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  بومي استان قزوين) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -19تصوير
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  وضعيت پرورش بز مرخز در استان كردستان

  تاريخچه پرورش بز در استان

را اهلـي  ها براي اولـين بـار بـز    دهد كه آرياييهاي باستان شناسي نشان ميكاوش

سال قبل از ميالد در  9000دهد كه بز در بيش از آثار بدست آمده نشان مي. اندكرده

شـود  ويژه در سرزميني كه امـروزه كردسـتان خوانـده مـي    آسيا و منطقه خاورميانه، به

هاي زياد الياف توليدي بز مرخز از نظـر پوشـش و   توجه به شباهت با. استاهلي شده

دي بزهاي آنقوره، در برخي از منـابع ايـن تـوده ژنتيكـي را     خصوصيات به موهر تولي

اي از محققـان مركـز   عده .اندآنقوره ايران و الياف توليدي آن را موهر معرفي كرده

اي كـه  آناتولي و شهر آنكارا و عده زيادي هم آسـياي صـغير و مخصوصـاً محـدوده    

محل اوليه بز آنقـوره  كنند را امروزه كردهاي ايران، عراق و تركيه درآن زندگي مي

تنوع موجود در بزهاي مناطق كردنشين نظريـه دوم را تأييـد كـرده و نشـان     . دانندمي

دهد جمعيت بز مرخز موجود در كشور، بخشي از هسته اوليه بزهاي آنقوره بـوده  مي

  .كه سالهاي طوالني از جمعيت آن در كشورهاي عراق و تركيه جدا شده است

  

  يمناطق پراكنش جغرافياي

هاي آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشـاه  بز مرخز كه در ساليان دور در استان

پراكنده بود، در حال حاضر فقط در بخش كوچكي از اسـتان كردسـتان و بـه تعـداد     

درصـد از جمعيـت بـز     90بـيش از  . خيلي كم در استان آذربايجان غربي وجود دارد

  .شهرستان بانه پراكنده شده استهاي طبيعي، در بخش آرمرده مرخز در زيستگاه
  

  جمعيت

دهد كه نشان مي 1375برآورد انجام شده توسط سازمان جهاد سازندگي در سال 

 15387رأس و در منطقـه بانـه    22000جمعيت بز مرخز در سه استان مذكور بـالغ بـر   
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بر اساس گزارش كارشناسان امور دام شهرستان بانـه، جمعيـت ايـن    . رأس بوده است

رأس بــوده و از آن زمــان ايــن رونــد  5000در حــدود  1384تيكــي در ســال تــوده ژن

-، بهافتهيآن به شدت كاهش  تيجمع ريدر چند سال اخ .كاهشي همچنان ادامه دارد

رأس بـــز در بانـــه  804، 1395رأس و در ســـال  1669، 1392كـــه در ســـال طـــوري

هـاي تحقيقـاتي سـقز    با در نظر گرفتن تعداد بزهايي كه در ايستگاه .سرشماري شده است

   .باشدرأس مي 1400شوند، شمار اين دام در ايران در حدود و سنندج نگهداري مي

  

  هاي پرورشروش

در سامانه عرفي پرورش بز مرخز در زيستگاه اصلي آن، يك يا چند خانوار يك 

را تشـكيل داده و در مسـاحت مشخصـي از مراتـع مشـجر       واحد توليـدي بنـام كـوخ   

-ه پرورش اين بز به تنهايي يا همراه با تعدادي بز مويي و گوسـفند مـي  منطقه، اقدام ب

پرورش بز مرخز در كوخ و روستاهاي بانه شـباهت زيـادي بـه پـرورش بـز و       .نمايند

با آغاز فصل رويش . گوسفند در سيستم روستايي در اغلب نقاط منطقه زاگرس دارد

. شـود  دام از مراتـع شـروع مـي   گياهان مرتعي از اواسط تا اواخر فروردين ماه، چراي 

ي درختان بلـوط نيـز    زمان با چرا از مراتع در طول تابستان و اوايل پاييز برگ تازههم

هـاي منطقـه در يـك    برگ بلوط جنگل. رسد هاي بز مي بريده شده و به مصرف گله

بر » تايه«ساله در شهريور و مهرماه هر سال بريده شده و غالباً به صورت  3تا  2تناوب 

برگ بريده انبار شده با فقير شدن مراتـع در اواخـر   . شوند روي همان درخت انبار مي

آوري شـده   پاييز و با شروع ريزش برف در طول زمستان همراه با علوفه مرتعي جمـع 

تـاكنون  . يا خريداري شده منـابع اصـلي تغذيـه بزهـا در طـول فصـل زمسـتان هسـتند        

  .پرورش صنعتي اين دام تجربه نشده است
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  شتغال زاييا

با توجه به كاهش جمعيت بز مرخز در سالهاي اخير، تعداد پرورش دهندگان اين 

خانوار به طور مستقيم به پرورش اين دام  30دام كاهش يافته و در حال حاضر تعداد 

نفـر بـه    40عالوه بـراين در حـدود   . كنندمشغول بوده و از اين طريق امرار معاش مي

دستي و سنتي نخ ريسي براي تهيه و توليد البسه مشغول به طور غير مستقيم در صنايع 

  .باشندكار مي

  

  ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي

-، دامي سه منظوره تلقي مـي )موهر(بز مرخز به دليل توليد گوشت، شير و الياف 

ه از الياف اين دام تا ساكنان منطقه به دليل تأمين گوشت، شير و البسه توليد شد. شود

حدودي خودكفا بوده و كاهش جمعيت آن اثرات زيانبار قابـل تـوجهي بـر زنـدگي     

با خـارج شـدن بـز مرخـز بـه      . مردم و از بين رفتن سامانه عرفي موجود گذاشته است

عنوان عنصر اصلي سامانه، ساير اجزا سامانه به ويژه جنگل و مرتـع تحـت تـأثير قـرار     

  . اندر قرار گرفتهگرفته و در معرض خط

  
  

  هاي ظاهريويژگي

اي، خاكستري و سـياه ديـده   هاي مختلف قهوههاي سفيد، طيفبز مرخز به رنگ

اي نسبتاً كوچـك  اين بز حيواني چابك و زرنگ با بدني جمع و جور و جثه. شودمي

ها نسبتاً سر اين توده ژنتيكي متوسط، حدقه چشم برجسته، پوزه باريك، گوش. است

شـاخ در  . و آويزان و صورت بدون الياف با كمي پوشش درقسمت پيشاني است بلند

كه در بز ماده باريك بوده و با پيچش ماليم جنس نر ضخيم و پيچشي است در حالي
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گردن كوتاه و پوشيده از الياف، پاها، زير شكم و تمامي بـدن پوشـيده   . شودديده مي

  .صاف، پاها كوتاه و باريك هستنداز الياف پوششي، سينه كم عمق، پشت تقريباً 
  

  

  صادرات

نظير بوده و با افزايش توليد آن عالوه بر تأمين الياف اين دام بسيار ارزشمند و كم

توان آن را به خارج از نياز بازارهاي محلي، به عنوان يك كاالي غيرنفتي ارزآور مي

  .   كشور صادر نمود
  خزصفات توليدي و توليدمثلي بز مر – 19جدول 

  )مترسانتي(دورسينه  )مترسانتي(ارتفاع جدوگاه  )مترسانتي(طول بدن  جنس

  35/83  3/57  4/47  نر بالغ

  6/77  7/53  2/45  ماده بالغ

طول دوره شيردهي 

  )روز(

  )الشه(گوشت   مو  موهر  )ليتر(شير 

180  90  1   -  2/18  

سن جفتگيري   )ماه(سن بلوغ 

  )ماه(

فاصله دو زايش 

  )ماه(

  (%)دوقلوزايي   )(%باروري 

15  18  12  93  20  

  )كيلوگرم(وزن زنده / جنس

  بالغ  ماهگي 6  شيرگيري  تولد  

  3/40  3/17  5/15  7/2  نر

  9/35  3/15  6/13  5/2  ماده

  

  موارد استفاده توليدات

باشـد و  گوشت آن از نظر كيفي ترد، كم چرب و داراي طعم و بوي مطبـوع مـي  

هـا و حتـي بزهـاي    رد و آن را به گوشـت سـاير دام  در منطقه بانه طرفداران زيادي دا
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شير دوشيده شده و محصـوالت لبنـي تهيـه شـده از آن نقـش       .دهندمويي ترجيح مي

. رسـد  خانوارهاي پرورش دهنده داشته و معموالً به فروش نمي  بسيار مهمي در تغذيه

وراب پارچه، شال، كاله، جـ (در منطقه از الياف توليدي، البسه و محصوالت متنوعي 

الياف غالباً در كارگاههاي سنتي كه تعداد آنها در سالهاي اخير . شود ساخته مي...) و

هاي هاي نواري درآمده و نهايتاً از آنها لباسبه شدت كاهش يافته، به صورت پارچه

از نكات قابل توجه در مورد الياف بز مرخُز، . شودمحلي مردانه گران قيمت توليد مي

طول زياد، راندمان باال، الياف مدواليي وكمـپ پـايين، درصـد    درخشندگي، تجعد، 

در بـين دامـداران رنـگ    . الياف حقيقي باال، قطر كم الياف و تنـوع در رنـگ هسـتند   

رزي، هاي محلي و عـدم نيـاز بـه رنـگ    تر در تهيه لباساي به علت استفاده بيشقهوه

  .  تري داردمحبوبيت بيش

  

  و اصالح نژاد اقدامات انجام شده جهت شناسايي

اداره دامپروري استان كردستان با خريد تعداد زيادي بـز مرخـز در    1368در سال 

هاي مختلف و انتقال آنها به ايسـتگاه دامپـروري سـنندج در حفـظ ايـن ذخيـره       رنگ

در اين ايستگاه عالوه بر اجـراي تعـداد زيـادي پـروژه     . ژنتيكي اولين گام را برداشت

هـم ايسـتگاه    1374در سـال  . شـد بز در منطقـه توزيـع مـي    تحقيقاتي، ساالنه تعدادي

هـاي تحقيقـاتي و فـراهم كـردن شـرايط      تحقيقات بز مرخز به منظـور اجـراي پـروژه   

از آن سال به بعـد،  . مناسب براي حفاظت از اين توده ژنتيكي در سقز راه اندازي شد

ثلي و حفاظـت  هاي زيادي به منظور شناسايي، بهبود عملكرد توليدي و توليـدم پروژه

  .از اين توده ژنتيكي تهيه و به اجرا درآمده است
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  راهكارهاي پيشنهادي براي حفاظت از بز مرخز

دهد كه عالوه بر بهبود شرايط مـديريتي و  سازي نشان مي هاي شبيهنتايج پژوهش

هـا در قالـب يـك طـرح      كنترل حوادث نامطلوب، اعمـال مـديريت ژنتيكـي در گلـه    

شود جمعيت در يك فاصله زماني مناسـب،   بز مرخز موجب ميحفاظتي در زيستگاه 

به اندازه مطمئن و قابل قبول رسيده و همخوني و اثرات ژنتيكي آن به خـوبي كنتـرل   

بز مرخز در زيستگاه اصلي آن، ضرورت حفاظت از تـوده   وضعيتبا توجه به  .گردد

گهـداري گلـه در   ن .تر از گذشته شده و كامالٌ حيـاتي اسـت  ژنتيكي در ايستگاه بيش

شرايط ايستگاهي عالوه بر ضمانت حفاظت از توده ژنتيكي، امكان تكثير و توزيع بز 

هاي پژوهشي و حفاظتي در زيستگاه اصـلي جمعيـت را   در منطقه و پشتيباني از برنامه

هاي حفاظتي با حمايت دولـت، راه حلـي كوتـاه و ميـان     اجراي برنامه .كندفراهم مي

. مقطع زماني نامطلوبي است كه يك نژاد با آن مواجه شده است مدت براي انتقال از

 منـد بهترين راه براي ماندگاري يك نژاد، افزايش سودآوري آن نژاد است چون نياز

تر بخش توليـد  طريق اصالح ژنتيكي وتوسعه بيشاين امر از  .مالي نيستهاي كمك

  .امكانپذير است) ترويج و توسعه محصوالت(
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  مرخز استان كردستان) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -20تصوير

  

  وضعيت پرورش بز كركي راييني در استان كرمان

  تاريخچه پرورش بز در استان

براي پي بردن به تاريخ پرورش بزهـاي كركـي در اسـتان كرمـان بايـد بـه تـاريخ        

تـاريخ  طبيعتـاً تـاريخ پـرورش بزهـاي كركـي بـر       . استفاده از كرك، نظري انـداخت 

تــرين  يكــي از مهــم. فــرآوري و توليــد مصــنوعات كركــي ســبقت خواهــد گرفــت 

: دهخدا در تعريـف شـال آورده  . مصنوعات كركي در ادوار گذشته، شال بوده است
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خصـوص كرمـان بافتـه     پارچه كركي و يا پشمي مخصوص كه در شهرهاي ايـران بـه  

دار كـه از كـرك    گل نوعي پارچه ساده يا: همچنين دكتر معين آورده است. شود مي

بـراي اولـين بـار از شـال     ) گزارش جرجـي زيـدان  (در منابع تاريخي . بافند يا پشم مي

در . بـرده شـده اسـت    مـيالدي نـام   944هجـري قمـري و    333كرماني در حدود سال 

در سال . شده است  سفرنامه ماركوپولو نيز به رواج مصنوعات بافتني در كرمان اشاره

تلگرافچي فرنگـي آمـده، كرمـان شـالبافخانه زيـاد دارد و       ميالدي در گزارش 1879

عنوان اولين قيـام   استاد باستاني پاريزي از قيام شالبافان كرمان به. شالباف دارد 15000

شاه قاجار تعدادي از بزهاي كرمـان بـه   در دوره فتحعلي. برده است كارگري ايران نام

نواحي ديگر ازلحاظ كيفيـت و   نواحي و ايالت ديگر برده شد، اما كرك توليدي در

كه باستاني پـاريزي معتقـد اسـت در كرمـان بـه علـت        طوري مرغوبيت افت داشته، به

  . كمي بارندگي كرك بزها مرغوب است

  

  مناطق پراكنش جغرافيايي

مـرز بـا    جز نواحي گرم جنـوب كـه هـم    عمده بزهاي پرورشي در منطقه كرمان به

نماينـد و البتـه در نـواحي شـرقي و شـمالي       باشد كرك توليد مـي  استان هرمزگان مي

استان، بزها معموالً كوچك جثه بوده اما از مقاومت بـااليي در برابـر شـرايط سـخت     

اي سرخ و سياه ديده شده و كرك توليـدي  هاي قهوهمحيطي برخوردارند و به رنگ

واسطه توده ژنتيكي راييني است  معروفيت عمده بزهاي كركي كرمان به. كمي دارند

هاي بافت، رابر، سيرجان تر در ارتفاعات مركزي و غربي استان در شهرستانكه بيش

دهندگان عمده اين توده ژنتيكي ايـالت و عشـاير    پرورش. يابند و بردسير پرورش مي

 عنـوان  بـه رايينـي   ليـ ا. باشند طوايف راييني، غربا، جبالبارزي، افشار، بهزادي و لر مي

ي ني يكدست و خالص بز كركي راييها گلهام بوده و اين د دهنده پرورش نيتر ياصل
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و نام راييني جهت اين توده ژنتيكـي دام نيـز    دشو يمدر ميان دامداران اين ايل يافت 

ايل از معدود ايالت استان كرمان است كـه هنـوز    نيا .از نام همين ايل است برگرفته

 و مراتـع ارتفاعـات   نانينشـ  القو شـامل يـي   دهـد  يمـ ي ادامه حيـات  نينش كوچبه شيوه 

ي گـرم  هـا  شهرسـتان ي بافت، رابر، بردسـير و سـيرجان و قشـالق نشـينان     ها شهرستان

 . در استان هرمزگان است آباد يحاجي رودان و ها شهرستانجنوب استان و 

  

  جمعيت

بـز كركـي در    رأسميليـون   2بر اساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته حدود 

  .يابديم پرورشاستان كرمان 
  

  هاي پرورش روش

شود  اي و با روش عشايري پرورش داده ميصورت گله تر جمعيت اين دام به بيش

  .و تاكنون پرورش صنعتي اين دام تجربه نشده است

  

  زايي اشتغال

خانوار از عشاير و روستاييان اسـتان از محـل پـرورش ايـن دام      12000نزديك به 

  . ندينما يمارتزاق 

  

  صادي با جوامع عشايري و روستاييارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقت

اهميت بز كركي راييني در سطح كشور و جهان توليد الياف كرك نسبتاً مرغوب 

شده از بدن دام نياز  كه كرك و مو برداشت باشد اما در حال حاضر با توجه به اين مي

به فرآوري و انجام عمليات شستشو و موكشي داشته تـا بـه نـخ و مصـنوعات كركـي      

هـاي فـرآوري در اسـتان كرمـان موجـود نيسـت،       يك از زنجيـره  د و هيچتبديل گرد
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گـردد و ايـن امـر     كرك توليدي عشاير توسط دالالن با بهاي انـدك خريـداري مـي   

باعث شده است كه ارزش توليـد كـرك در مقابـل توليـد شـير، محصـوالت لبنـي و        

نتيكـي بـا   گوشت ناچيز باشد و در نهايت برخي از دامداران بـه آميـزش ايـن تـوده ژ    

شوند، هرچند طبيعت خاص بز كركي راييني در  نژادهاي گوشتي و شيري ترقيب مي

  .راهپيمايي و كوهنوردي تا كنون سدي در اين مسير بوده است

  

 هاي ظاهري ويژگي

باشد، پوشـش روي بـدن حيـوان از جـنس مـو و      اين بز داراي دو نوع پوشش مي

اليـاف پوششـي ايـن بـز شـامل      رنگ . است) كشمير(پوشش زير آن از جنس كرك 

 شـاخ  بزهـا  ايـن  اكثـر . باشـد مـي  خاكستري و اي تيره اي روشن تا قهوه سفيد، قهوه

 شـاخ  نـر  بزهـاي  در و باريـك  و ظريف شاخ بزهاي ماده در كهطوريهب. دارند

در ايـن حيوانـات پسـتان قيفـي شـكل و       .باشـد مي خورده پيچ حدودي تا و ضخيم

هاي ناحيه گردن بزهاي كركي در فصل بهار ابتدا كركدر . گردن نسبتاً كوتاه است

هـاي خلفـي شـروع بـه     قسـمت  شوند و با چاق شدن تدريجي دام، كـرك آشكار مي

  .كندريزش مي
  صفات توليدي و توليدمثلي بز كركي راييني -20جدول 

طول دوره شيردهي
 )روز(

  )الشه(گوشت   )كيلوگرم(مجموع كرك و مو  )ليتر(شير

150 45 5/0  20  

  (%)دوقلوزايي   (%)باروري  )ماه(گيريسن جفت )ماه(سن بلوغ

18 18 90  11  

  )كيلوگرم(وزن زنده/جنس

  بالغ ماهگي 6 شيرگيري تولد    

  36  5/15 9/10 2/2    نر

  30  4/13 5/9 9/1    ماده
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  صادرات

اي يـژه نظير، در دنيا از جايگـاه و اين دام به دليل توليد الياف بسيار ارزشمند و كم

  تـوجهي بـه فـروش     برخوردار بـوده و كـرك آن در بازارهـاي جهـاني باقيمـت قابـل      

توان آن را به خارج عنوان يك كاالي غيرنفتي ارزآور، مي با افزايش توليد الياف به. 

  .از كشور صادر نمود
  

  

  موارد استفاده توليدات

ير توليـدي  شـ . رونـد زنده به فروش مي صورت بهدر سيستم پرورش عشايري بزها 

و خـام   شـده  فروختـه محصوالتي مثل كشك، دوغ، ماست، روغـن و پنيـر    صورت به

صورت خام و بدون اينكه تبديل به نخ  متأسفانه كرك توليدشده به. شودفروخته نمي

يا پوشـاك و البسـه گـردد بـه خـارج از كشـور بـراي فـروش در بازارهـاي اروپـايي           

  .اند مند شده تر بهرهافزوده آن كم رزششود و كشور و دامداران از اصادرشده مي

  

  شده جهت شناسايي و اصالح نژاد اقدامات انجام

جمله كارهاي اجرايي كه در خصوص حفظ، حراست و اصـالح نـژاد بزهـاي     از

كركي راييني در ايران صورت گرفته است تأسـيس مركـز اصـالح نـژاد بـز كركـي       

كـه بـا هـدف توليـد بزهـاي نـر        باشـد  راييني در شهرستان بافت در استان كرمان مـي 

 .نمايد مرغوب و توزيع آن در بين دامداران فعاليت مي

 

  راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود عملكرد

  جاي دو زايش در طول دو سال صورت سه زايش به ها به افزايش تعداد بزغاله -1

 هاي روستايي از زنان براي فرآوري كرك ايجاد تشكل -2
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گـذاري بـر   كرك و مو و توليد نـخ و نيـز سـرمايه    هاي جداسازيآوري انتقال فن -3

  روي توسعه كرك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  رائيني استان كرمان) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -21تصوير

  

  وضعيت پرورش بز تالشي در استان گيالن

 تاريخچه پرورش بز در استان

سـتان  ا. سابقه پرورش گوسفند و بز در گيالن به ساليان بسـيار دور بـر مـي گـردد    

- گيالن با توجه به شرايط اقليمي موجود در آن، مستعد دامداري و پـرورش دام مـي  
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گري مبتنـي بـر دامپـروري، پـذيراي      چ  ي زندگي كو ه     ييالقات اين استان با شيو. باشد

گذران زندگي خـود را بـر     ي معاش و نحوه  نشيناني هستند كه شيوه خيل عظيم كوچ

هـاي تـالش   عشـاير ايـن اسـتان شـامل قوميـت     . انـد  م نمـوده اين اساس تعريف و تنظي

دامداري در  .كه در كوهستانهاي غرب و شرق سفيدرود استقرار دارند استوگالش 

محالت جلگه مركزي به دليل فقدان مرتع خوب وضـع پـاييني دارد ولـي بـراي      همه

ماني كه به مرد .مي باشد درآمد اصلي ساكنان تالش و گالش كمربند كوهستاني منبع

هــاي جمعيــت. گوينــدشــغل اصــلي آنهــا دامپــروري و دامــداري اســت، گــالش مــي

متخصـص پـرورش گـاو و    ) گـالش و بيشـتر تالشـان   (كوهستاني سوي مرطوب البرز 

نـام بـرد، بـه    آنهـا  اصـلي اقتصـاد     بايد از دامداري به عنوان هسته ندو بز هست گوسفند

شـينان ايـن منطقـه قابـل مشـاهده      ن طوري كه اثر آن در تمامي شئونات زندگي كـوچ 

بز به خاطر طبيعت سازگاري كه با . استفاده از بز به خاطر چابكي اين دام است .است

هاي گـرم و خشـك ايـران بيشـتر از ايـن       آبي دارد در قسمت خشكسالي و تحمل كم

هـايي كـه درخـت وجـود داشـته       در اين منطقه در قسـمت . باشد ميمورد توجه ناحيه 

. توانـد از بـرگ درختـان تغذيـه كنـد      تر است چرا كه بز مـي  اده از بز رايجباشد، استف

كنـد  بز به راحتي راه گله را پيدا مـي  و اينكه در گله بزبه خاطر پيشرو بودن همچنين 

اغلـب دامـداران منطقـه    . كنـد  خود نگهداري مـي   هميشه تعدادي بز در گله اندامدار

  . دهندرورش ميبز هم پ تالش عالوه بر گاو و گوسفند،

 

  مناطق پراكنش جغرافيايي

بز تالشي در مناطق مختلف استان گيالن به خصوص در منطقه رودبار، رودسـر،    

در حال حاضر جمعيت اين توده در . تري وجود داردديلمان و سياهكل به ميزان بيش
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ــدود   ــاً ح ــيالن تقريب ــتان  123500گ ــه شهرس ــوده ك ــر،  رأس ب ــار، رودس ــاي رودب ه

 .باشندر، آستارا، املش، بندرانزلي و آستانه از مناطق مهم پرورش اين بز ميرضوانشه

  

   هاي پرورشروش

در اين . شوداي و با روش عشايري پرورش داده ميتر به صورت گلهاين دام بيش

گري، زندگي عشايري بر مبنـاي تعليـف دام از    زندگي كوچ  ، با توجه به شيوهقطامن

اين وابسـتگي بـر تمـامي شـئون زنـدگي و الگـوي زيسـت        . تمرتع، سازمان يافته اس

طوري كه به پرورش دام، با اسـتفاده از مراتـع طبيعـي اشـتغال     به عشايري تأثير نهاده، 

بر همين اساس عشاير نـاگزير  . روي عمدتاً از تبعات چنين فعاليتي استدارند و كوچ

و مسـيرهاي طـوالني را    هاي دسته جمعي و دشوار در عرصه مراتع بوده جايي به جابه

كنند تا  العبور ييالقي، طي ميها و ارتفاعات صعب پست قشالقي تا دامنه هاي جلگه از

زنـدگي عشـاير تالشـي در    . هاي خود را تـأمين كننـد   از مراتع قابل تعليف، غذاي دام

در  .كوه جريـان دارد  كوه و باال طول يك سال، در سه بخش مختلف پايين كوه، ميان

» گيريــه«و » صــفَه رخُــن« ِ، »آجــور« ، بــه ســه اصــطالح  ات كــوچ عشــاير تــالشادبيــ

 و يـيالق  )ميـان بنـد  ( ، نصـف راه )بنـد پـايين ( خوريم كه به ترتيب بيانگر قشالق برمي

هاي تالش، رضوانشهر، ماسال، فـومن، شـفت،    هاي شهرستان ييالق .باشند مي )باالبند(

معمـوالً  . هـاي دامـداران اسـت    گلـه شـاهد   رودبار، سياهكل، املش و آستارا هر سال

  :دامداري و پرورش دام در خطه تالش به سه صورت مي باشد

معروف هستند كه بـيش از  » رمه دار«دسته اول كساني هستند كه به زبان تالشي به  -1

درصد را گاو و مابقي را بز تشـكيل   5هاي شان را گوسفندان و حدود درصد دام 90

  .دهدمي
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 90مي گوينـد كـه بـيش از    » بز دار«مداراني هستند كه به زبان تالشي به آنها دسته دوم دا -2

  .درصد را گوسفند و مابقي را گاو تشكيل مي دهد 5درصد دامهاي شان را بز و حدود 

 » گـاليش «يـا  » گـادار «دسته سوم دامـداراني هسـتند كـه بـه زبـان تالشـي بـه آنهـا          -3

درصد را بـز و مـابقي    5گاو و حدود درصد دامهاي شان را  90گويند كه بيش از مي

  .را گوسفند تشكيل مي دهد

زمـان كـوچ     كند، البته هر سال منابع طبيعي تاريخ مهاجرت دامداران را اعالم مي

ارديبهشت سـفر   15معموال عشايرگيالن . كند عشاير گيالن با ديگر شهرستان فرق مي

كـه   مانند تـا ايـن   ر جنگل ميكنند و حدود يك ماه در ميان راه د به ييالق را آغاز مي

اي باشد كـه تحمـل    شرايط مرتع بايد به گونه .رسند خرداد به مراتع باال دست مي 15

با آغاز فصل سرما عشاير استان كـوچ پـاييزه   . فشار دام سبك و سنگين را داشته باشد

اند و در سه مرحله مراتع ميان بنـد، جنگلـي و بقايـاي    را از مناطق ييالقي شروع كرده

 .كنندهاي برنج در مزارع شاليزاري استفاده ميگياهي ساقه

  

  اشتغال زايي

هاي دامي سعي بر گذراندن امور زندگي خانوار  دامدار با استفاده از همه فراورده

دام و معيشت در زندگي دامپروري اين منطقه، الزم و ملزوم . تحت تكلف خود دارد

زتاب اقتصاد معيشتي هر منطقـه را بـه نـوعي    توان با به بيان بهتر مي .باشند يكديگر مي

 براصلي   اقتصاد معيشتي با تكيه مناطقدر اين  .در مشاغل موجود در آن مشاهده نمود

نشـينان   باشد به طوري كه اثر آن در تمامي شئونات زندگي كوچ دامداري استوار مي

ي و دســت تــوان از صــنايع امــا در مراتــب بعــدي مــي. ايــن منطقــه قابــل مشــاهده اســت

عالوه بر دامداري، برخي از مـردم ايـن منطقـه بـه      .كشاورزي و ساير مشاغل، نام برد

حتـي عـواملي بـه غيـر از عوامـل      . هاي ديگر سعي در تأمين معاش خود دارنـد  روش
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مرتبط با دامداري نيز به نوعي غير مستقيم، تحت تأثير اين شيوه از زندگي هستند كه 

بـه عنـوان مثـال بـافتن     . بـافي اشـاره نمـود    تي و پارچهتوان به صنايع دس از آن ميان مي

باشد،  مي گوسفند و بزي آن دامداري و پرورش  جوراب و ريسيدن نخ كه البته الزمه

يك فرد  .در گذشته، بافندگي محلي رواج بيشتري داشت. استها  يكي از اين روش

ت و ي محصــوال نشــين دامـدار، حتــي در روز بازارهــاي محلـي نيــز بـه عرضــه    كـوچ 

پـردازد و بـر طبـق آن، مايحتـاج زنـدگي خـود را تهيـه         هاي دامي خـود مـي   فراورده

، كامال مبتني بر اين مناطقتوان چنين نتيجه گرفت كه معيشت در عشاير  مي .نمايد مي

ايـن   .باشـد  نشيني و اين شيوه از زندگي، يعني دامداري و دامپروري مي زندگي كوچ

ر لبني از جمله پنير، كشك و كره توليد عشـاير  ورده هاي ديگآدر حالي است كه فر

 .شودگيالن هم به تدريج در طول سال وارد بازار مي

  

   ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي

بيشـترين  . پاكنـده اسـت  شهرستان گـيالن  12سكونت جمعيت عشايري گيالن در 

و كمترين متعلـق بـه شهرسـتان صـومعه     نفر  600هزار و  9جمعيت عشاير در تالش با 

عشاير گـيالن   .استهاي تالش و گالش عشاير اين استان شامل قوميت كه  سرا است

كوچ عشاير گيالن در ارديبهشـت  . هزار رأس دام سبك و سنگين دارند 300بيش از 

درصد از توليدات صنايع دسـتي گـيالن ازجملـه     40 عشاير گيالن. ماه آغاز مي شود

درصـد از   30چادرشب و نمد را توليد و  و جاجيم، فرش، چوقا، جوراب، گبه، گليم

استفاده از موي بز در گذشته رواج بيشتري داشـت و  . كنند پروتئين استان را تامين مي

استقرار خانوارهاي عشاير اين  .نمودند چادر محلي استفاده مي ي سياه براي تهيه آناز 

لش، آستارا، ماسال، رودبـار، فـومن، سـياهكل،    رضوانشهر، تاهاي شهرستاناستان در 
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 6500شـير،  تن 22000ساليانه حدود  گيالنعشايردامداران  .مي باشدرودسر و املش 

  .كنندعرضه ميبازار  بهو نموده تن پشم توليد  4000تن گوشت و 

  

   هاي ظاهريويژگي

نرهـا   .دباشـ مـي  ايسياه، ابلق، سفيد و زرد قهوهرنگ الياف پوششي اين بز شامل 

تعـداد انـدكي از   . باشندها اغلب بدون شاخ ميداراي شاخ ضخيم و داري پيچ و ماده

ها صـاف و  پوزه آنها باريك و كشيده و گوش. بزها داراي مقداركمي كرك هستند

تـر و  متمايل به عقب و صورت بدون كرك كه در محل پيشاني داراي پوشـش بـيش  

اي كوچك است كه سر آن حالتي ابك با جثهاين بز حيواني چ.  تر مي باشندمتراكم

گـردن و  . باشداي متوسط داشته و رنگ چشم داراي تنوع ميبه شكل مثلث و اندازه

تير الي  15زمان جفت گيري . تمام بدن پوشيده از مو است كه تا پاها ادامه يافته است

هوا و مقاومت در مقابل بيماري هاي محيطي و سازگاري با آب و . شهريور است 15

  . شرايط خاص محيطي استان مثل بارندگي از خصوصيات بارز اين بز مي باشد
  

  صفات توليدي و توليدمثلي بز تالشي – 21جدول 

  )مترسانتي(دورسينه  )مترسانتي(ارتفاع جدوگاه  )مترسانتي(طول بدن  جنس

  1/90  5/69  5/49  نر بالغ

  3/86  2/67  3/52  ماده بالغ

طول دوره شيردهي 
  )روز(

  )الشه(گوشت   مو  كرك  )ليتر(شير 

120  54 -42   -  57/0  5/15  

  (%)دوقلوزايي   (%)باروري   )ماه(فاصله دو زايش   )ماه(سن جفتگيري   )ماه(سن بلوغ 

 -  18  8  90 -85  15 -10  

  )كيلوگرم(وزن زنده / جنس

  بالغ  ماهگي 6  شيرگيري  تولد  

  38- 50  17  14  2/4  نر

  25- 30  15  12  3/3  ماده
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   راتصاد

صادرات اين بز و محصوالت آن صورت نمي گيرد ولي به صورت غيـر مسـتقيم   

فـروش  . هـاي اطـراف فرسـتاده مـي شـود     محصوالت جانبي آن به شهرستان يا استان

پرورش داده و به آن را  به اين منظور و. حيوان زنده در ميان عشاير رواج زيادي دارد

دسـت   دار با اين كار، منبع مالي مناسبي بـه دام. نمايند اصطالح آنان را پروار بندي مي

 .نمايـد  هـا اسـتفاده مـي    آورده و از آن در گذراندن امور زندگي خود در همـه زمينـه  

در مهرمـاه انجـام    بـز ي فروش  ولي عمده. هاي سال رواج دارد ، در همه ماهبزفروش 

  :گيرد به صورت عمده به دو روش صورت مي بزفروش . شود مي

در ايـن حالـت، فـرد    . نماينـد  در ييالق و مرتع مي بزم به فروش در روش اول اقدا

گويند، خود به ييالق رفته و اقدام به خريد  مي» چوبدار«خريدار كه به اصطالح به او 

است،  دامبازاري كه مخصوص فروش در را  بزدر روش دوم،  .نمايد از دامدار مي بز

در هـر كـدام از    ايـن بـازار  . گويند مي »مالَه كوجه« به اين بازار . رسانند به فروش مي

  . شودها در روز خاصي بر پا ميشهرستان

  

  موارد استفاده توليدات 

و  اليـاف هـاي لبنـي، گوشـت،     ، شـامل فـراورده  حاصل از پرورش بـز  محصوالت

سوره به (تورغ  توان به شير، ماست، لور، از محصوالت لبني مهم مي. باشد پوست مي

 دلَمه ،)هاي ديگر نواحي و از جمله اسالمبه قول خيلي از تالش قول ماسالي ها و شار

اصـلي خـوراك و     در واقع در ييالق، شالوده. و دوغ اشاره كرد ، سرشير، پنير، خامه

ولـي قسـمت اعظـم    . دهـد  دامـدار را محصـوالت لبنـي تشـكيل مـي       منبع اصلي سفره

تـوان بـه سـوره     ها مي وردهآرترين اين ف از مهم. رسد هاي دامي، به فروش مي فراورده

)sura( اي است كه از مخلوط لـور و نمـك بـه دسـت      وردهآسوره، فر. ، اشاره نمود
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باشد كه آن را حرارت داده و گاهي بـا   لور نيز حاصل تركيب شير و پنير مي. آيد مي

. تـوان بـه پوسـت اشـاره نمـود      هاي دامي، مي از ديگر فراورده .كنند شكر مخلوط مي

توان از گوشت  از ديگر محصوالت دامي مي. نمايند پوست نگهداري مي سوره را در

گوشت بز به عنوان يك منبع پروتئيني با ارزش براي اهـالي منطقـه بـه شـمار     . نام برد

  . گيردرفته و مورد استفاده قرار مي

  

   اقدامات انجام شده جهت شناسايي و اصالح نژاد

نژاد كشور و دانشگاه تهران با كمـك  اي توسط مركز اصالح برنامه 1391از سال 

معاونت بهبود توليدات دامي استان و با همكاري دامداران تعداي از شهرسـتان هـا از   

رأس بـز نـر اصـالح شـده و وارد      2جمله رودبار اجرا گرديد كه دامداران بـا خريـد   

 1394همچنين در سال . كردن آن به گله جهت افزايش ميزان توليد شير اقدام نمودند

 100هم جهت افزايش توليدات، برنامه آميخته گري با بز نـژاد سـانن در سـه گلـه بـا      

 700رأس بز در استان انجام گرفت كه با توجه بـه اسـتقبال دامـداران هـم اكنـون بـه       

 5/1سـانن ميـانگين روزانـه     -درصد بومي 50هاي رأس رسيده كه هم اكنون آميخته

  . كيلوگرم افزايش توليد دارند 8تا  7 ليتر شير داشته و از نظر توليد گوشت هم

  

   راهكارهاي پيشنهادي بهبود عملكرد

تـر از  هاي كشاورزي و استفاده بـيش به منظور باالبردن راندمان در توليد فرآورده

هاي موجود و محدوديت مراتع مطلوب كشور طبق قانون افزايش بهـره وري  ظرفيت

بـه  . ز سـطح مراتـع كشـور كاسـته شـود     ميليون واحد دامـي ا  3كشاورزي ساالنه بايد 

هاي بومي و افـزايش رانـدمان توليـد شـير و توليـد مثـل و       منظور حفظ منابع ژني دام

حفظ و افزايش صفات مطلوب مادري اقدام هاي تركيب ژنتيكي بز در استان به طور 
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گـردد بـا در نظـر گـرفتن     محدود به اجرا درآمده كه موفقيت آميز بوده و تأكيد مـي 

هاي هاي نگهداري خاص، اجراي برنامهن ذخيره ژنتيكي با ارزش در ايستگاهحفظ اي

توانـد مثمـر ثمـر    هاي بومي ميگري جهت افزايش توليدات و تقويت ويژگيآميخته

  .  باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  تالشي استان گيالن) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -22تصوير
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  وضعيت پرورش بز لري در استان لرستان

  ريخچه پرورش بز در استانتا

هـاي مختلـف بـر روي مفـرغ و غارهـاي      آثار حكاكي شده بر روي سنگ نوشته

مختلف در لرستان از جمله غار كلماكره و چندين غار ديگر همه گوياي اين واقعيت 

گـردد و  سـال قبـل بـر مـي     8000است كه پرورش گوسفند و بز در استان لرستان بـه  

امـا متأسـفانه   . رش اين گونه از دام در استان لرستان داردحكايت از سابقه ديرينه پرو

ولي به طور عموم . آثار مكتوبي در خصوص پرورش گوسفند و بز لري وجود ندارد

  .شود كه لرستان از قديم االيام مهد پرورش گوسفند و بز در ايران بوده استبيان مي

  

  مناطق پراكنش جغرافيايي

هاي خرم آباد، پلدختر و الشتر بوده ولـي ايـن   زيستگاه اصلي بز لري در شهرستان

  .شودهاي استان لرستان نيز پرورش داده ميدام در ساير شهرستان

  جمعيت

تعـداد   ميليـون واحـد دامـي وجـود دارد، كـه از ايـن       5/6حدود  در استان لرستان

 رأس 1607800تعـداد بـز موجـود     بوده و) گوسفند و بز(رأس دام سبك  4834100

درصد دام سبك را به خود اختصاص داده و از نظر جمعيت دامـي   3/33يعني حدود 

  .اندهاي بز رتبه دوم كشور را به خود اختصاص دادهگله

  

  هاي پرورشروش

پرورش بز لري در استان لرستان بيشتر در مناطق كوهستاني و جنگلي كـه عمـدتاٌ   

ز و يا همـراه  هاي منفك بگيرد و به صورت گلههاي بلوط هستند، صورت ميجنگل

با گوسفند توسط عشاير لرستان و بخشي نيز توسط روستائيان در مناطق كوهسـتاني و  
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تاكنون پرورش بز به صورت صنعتي در لرستان بـه دليـل   . يابندگرمسيري پرورش مي

  .عدم صرفه اقتصادي صورت نگرفته است

  

  اشتغال زايي

د دارد كه از اين تعداد بردار كشاورزي وجوبهره 135000در استان لرستان حدود 

 برداران كشاورزي و دامـي بهرهبسياري از . بردار دامي هستندهزار آنها بهره 100-85

هاي كوچك و بزرگ گوسفند معاش زندگي روزمره خود را از پرورش گلهار و امر

خانوار عشايري به طور مستقيم به پرورش اين  25000تعداد  .آورندمي به دست  و بز

  . كنندوده و از اين طريق امرار معاش ميدام مشغول ب
  

  ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي

گوشـت  . شـود بز لري به دليل توليد گوشت، شير و مو، دامي سه منظوره تلقي مي

هـاي آن در مراتـع   ويـژه اگـر بزغالـه   بـه . باشدآن كم چرب و داراي طعم مناسب مي

ويـژه سـاكنان روسـتايي و    مصـرف كننـدگان گوشـت بـز لـري بـه      . پروار شده باشند

عشايري در فصل پاييز گوشت بز را بر گوسفند و در انواع بز، گوشت بز سـياه را بـر   

  .دهندساير توده هاي بز لري ترجيح مي

  

  هاي ظاهريويژگي

نام گـذاري اكثـر بزهـاي    . در استان لرستان توده هاي مختلف بز لري وجود دارد

ري بر اساس رنگ بدن، رنگ سر و صورت، رنـگ شـكم، رنـگ صـورت و     بومي ل

اگـر  . ترين نامگذاري براساس فـرم و رنـگ گـوش و بـدن اسـت     گوش است و مهم

اگرچـه بـز لـري    . گوينـد مي  (bayl)اي باشد به آن بيلشكل گوش در بز حالت لوله

كـه تيـپ   هاي زاگرس نشـين دارد امـا بـز لـري     هايي با برخي از بزهاي استانشباهت
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ي مختلـف زنـدگي عشـايري، توليـد     هـا غالب آن بز سياه لري است در طـول دوران 

فراواني توده اين بز  .كننده بهترين سرپناه عشاير كه همان سياه چادر است، بوده است

سـياه   درصـد  5/39 سفيد، سياه و درصد5/10عبارتند از  رنگ گوشدر گله براساس 

 2/5، ايقهـوه  و سـفيد  درصـد  9/3، ايقهـوه  و سـفيد  و سـياه  درصـد  9/9، ايقهوه و

 سـفيد هركـدام   كـرم و ، سـياه  كـرم و  درصـد 9/1 سياه، درصد 7/22 اي،قهوه درصد

 هـاي سـياه و  اي بـا لكـه  قهـوه  هاي سياه،لكه كال با هاي سفيد،سياه با لكه، درصد3/1

   .درصد 6/0 اي هر كدامهاي قهوهسفيد با لكه

  
  و توليدمثلي بز سياه لري صفات توليدي – 22جدول 

  )مترسانتي(دورسينه  )مترسانتي(ارتفاع جدوگاه  )مترسانتي(طول بدن  جنس

  3/81  65  50  نر

  1/79  55  40  ماده

  )الشه(گوشت   )كيلوگرم(مو  كرك  )ليتر(شير   )روز(طول دوره شيردهي 

150  6/57   -  350/0  15  

  (%)دوقلوزايي   (%)باروري   )هما(فاصله دو زايش   )ماه(سن جفتگيري   )ماه(سن بلوغ 

9  15  11  90  10  

  )كيلوگرم(وزن زنده / جنس

  بالغ  ماهگي 6  شيرگيري  تولد  

  7/45  5/17  9/10  7/2  نر

  5/38  5/14  3/8  6/2  ماده

  

  صادرات

براي صادرات سند مكتوبي وجود ندارد، اما احتماالً پوست آن همـراه بـا پوسـت    

  .گوسفند صادر مي شده است
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  فاده توليداتموارد است

دهندگان عشاير از شير اين دام ماست، كـره، دوغ، كشـك، قـره قـروت،     پرورش

كنند كـه غـذاي روزمـره خانوارهـاي خـود و      پنير محلي و روغن حيواني درست مي

تر عشايري است در نتيجه بز ماده نقش گاو باشد و چون شيوه پرورش بيشمنطقه مي

از موي . شودماه از شير آن استفاده مي 6د  كوچك خانوارها را دارد كه ساالنه حدو

آن در منطقه با تبديل به طناب، سياه چادر،  طناب چيـت و از پوسـت آن مشـك بـه     

. كننـد منظور نگهـداري و ذخيـره آب شـرب و روغـن حيـواني خـانوار اسـتفاده مـي        

پرورش دهندگان بـز از گوشـت آن بـه عنـوان يـك منبـع پروتئينـي بـا ارزش بـراي          

  .كنندار و ميهمانان خود استفاده ميمصرف خانو

  

  اقدامات انجام شده جهت شناسايي و اصالح نژاد

 لرستان بز بومي و توليدي ظاهري شناسايي خصوصيات -1

 شناسايي مقدماتي بز لري -2

 بررسي خصوصيات الياف بز لري در سنين و فصول مختلف  -3

 

  راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود عملكرد

ي در زمينـه شناسـايي تـوان توليـدي و توليـد مثلـي بـا        هـاي تحقيقـات  اجراي طرح -1

 هاي نوين  بكارگيري روش

هاي تحقيقاتي در زمينه توليدات سنتي و صنعتي بز لري و راه اندازي اجراي طرح -2

 هاي صنايع تبديليكارگاه

هاي همه جانبه و اشتغال زايي زود بازده اقتصاد پرورش به شيوه صنعتي با حمايت -3

 مقاومتي
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  لري استان لرستان) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -23تصوير
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  مازندراناستان بومي پرورش بز  تيوضع

  تاريخچه پرورش بز در استان

آن  ياز جنس طالسـت كـه بـر رو    ينيجام زر، در شمال كشورآثار كشف شده 

ن جـام  ايـ . كننـد يمـ  ييخـود نمـا   نيـ جـام زر  يبز بر رو نياز چند يانقوش برجسته

سال قبل از ميالد است و حكايت از سابقه ديرينه پرورش ايـن   900 مربوط به بيش از

  . دام در شمال ايران دارد

  

  جمعيت

ــدود        ــاً ح ــتان تقريب ــوده در اس ــن ت ــت اي ــر جمعي ــال حاض   رأس  290500در ح

 ليكل دام استان را تشك تيدرصد از جمع 7/8مازندران در حدود  يبومبز . باشدمي

  . دهديم

  

  هاي پرورشروش

وزن  شي، افـزا ريشـ  دياز جمله، تول يصفات مطلوببازده مازندران از نظر  يبز بوم

 ليپتانسـ . باشـد يمـ  ينييپـا داراي پتانسـيل   يي،روزانه، وزن پـروار و درصـد دوقلـوزا   

جهت دامداران  يليميبدر نتيجه و  يدكاهش بازده اقتصا سبب اين بز، نييپا يكيژنت

هاي گوسفند را درصد از گله 5به طوري كه معموالً  شده استپرورش آن در استان 

پرورش بز در اين استان مانند اكثـر نقـاط كشـور بيشـتر بصـورت      . دهدبز تشكيل مي

باشـد و بيشـتر در محـدوده جنگـل و منـاطق كوهسـتاني اسـتان        سنتي و كوچ رو مـي 

   .  شوندپرورش داده مي
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  اشتغال زايي

م در استان به علت رغبت كم مصرف گوشت بز رو از آنجايي كه جمعيت اين دا

باشد، نقـش چنـداني در اقتصـاد پـرورش دهنـدگان نـدارد و دامـداران        به كاهش مي

  .كنندتر بز را براي نقش جلودار در گله نگهداري ميبيش

  

  هاي ظاهريويژگي

رنگ غالب بـدن سـياه   . باشدي ميجزء نژاد گوشت يديتول لياز نظر پتانساين دام 

 .گـردد هاي خرمايي، سفيد و خاكستري در گله مشاهده مـي ه اما تركيبي از رنگبود

ي و كشـيده  قـو  يكوچك، دست و پـا  يها گوش يدارا يظاهر اتياز نظر خصوص

 يموهـا نرهـا داراي شـاخ و   . باشـد پيمايي مناسب مـي بوده كه براي راهپيمايي و كوه

  .دنباشيفاقد شاخ ماغلب ها و مادهبوده بلند  يپوشش

  
  صفات توليدي و توليدمثلي بز بومي مازندران -23جدول 

طول دوره شيردهي 

  )روز(

  )الشه(گوشت   )كيلوگرم(مو  كرك  )ليتر(شير 

120  42   -  9/0  2/20  

سن جفتگيري   )ماه(سن بلوغ 

  )ماه(

فاصله دو زايش 

  )ماه(

  (%)دوقلوزايي   (%)باروري 

12  15   -  87  5/35  

  )كيلوگرم(وزن زنده / جنس

  بالغ  ماهگي 6  شيرگيري  لدتو  

  3/41  6/22  2/12  2  نر

  36  8/16  9  7/1  ماده
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  موارد استفاده توليدات

-از شير بز كه قيمت باالتري نسبت به شير گاو دارد براي توليد پنيـر اسـتفاده مـي   

-از موي بز براي تهيه نمد و ساخت تنورهاي روستايي و ريسمان اسـتفاده مـي  . گردد

تهيـه چـرم و همچنـين بـراي تهيـه و نگهـداري پنيـر محلـي          از پوست بـز بـراي  . شود

  .شوداستفاده مي) پنيرخيكي(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  بومي استان مازندران) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -24تصوير
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  وضعيت پرورش بز تالي در استان هرمزگان

  تاريخچه پرورش بز تالي در استان هرمزگان

كه در منطقه خشك واقع شده اسـت و  رمزگان هبا توجه به شرايط آب و هوايي 

بـز  و از طرفـي   باشـد مـي  اي و درختـي درختچه اي،اكثر منابع گياهي اين مناطق بوته

اي و سـخت و نامسـاعد تغذيـه    خوار است و نسبت به شرايط كـامالً حيواني سرشاخه

هـاي دور از  در هرمزگـان از سـال  محيطي مقاومت قابـل تـوجهي دارد، پـرورش آن    

طبق اطالعات موجود بـراي اولـين بـار حـدود     . برخوردار بوده استيت خاصي اولو

انـد از  سال پيش توسط تجار ايراني كه در مسير عمان به هرمزگان در تردد بوده 150

است و سپس در شـهرها  كشور عمان يا هند اين بز به جزيره قشم و هرمز آورده شده

در استان هرمزگان مورد توجه واقـع   كيلومتر از دريا 50و روستاهاي ساحلي تا عمق 

  .شده و پرورش داده شده است

  

  مناطق پراكنش جغرافيايي

هــاي هرمزگــان، سيســتان و بلوچســتان و تــا هــاي دور در اســتانبـز تــالي از زمــان 

ايـن دام در منـاطق   . هاي بوشهر مـورد پـرورش قـرار گرفتـه اسـت     حدودي در استان

هـاي جاسـك،   شهرسـتان (ان هرمزگـان  ساحلي خليج فارس و دريـاي عمـان در اسـت   

ــيان    ــه، پارس ــدر لنگ ــر، بن ــدر خمي ــدرعباس، بن ــاب، بن ــيريك، مين ــين در ) س   و همچن

جزاير هرمز، قشم، ابوموسي وكيش به صورت پراكنـده، توسـط روسـتائيان پـرورش     

  . شودداده مي
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  جمعيت

رأس برآورد  400000در حال حاضر جمعيت اين توده در هرمزگان تقريباً حدود 

  . شودمي

  

  هاي پرورشروش

شـود و  اي و با روش روستايي پـرورش داده مـي  تر جمعيت اين دام به صورت گلهبيش

نگهـداري  . تاكنون پرورش صنعتي به جزء چند مورد محدود از اين دام تجربه نشـده اسـت  

بـه روسـتا     روند و غـروب  ها توسط چوپان در روز به چرا مي بزها بصورت سنتي بوده و گله

  . ندشو مينگهداري گردند و شب در كنار منزل دامدار  يبرم

  

  اشتغال زايي

هزار خانوار به طور مستقيم و غير مستقيم به پرورش اين دام مشغول  10تا  8تعداد 

  . كنندبوده و از اين طريق امرار معاش مي

  

  ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي

گوشـت آن  . شـود وليد گوشت و شير، دامي دو منظوره تلقي ميبز تالي به دليل ت

باشـد و در منطقـه و   از نظر كيفي ترد، كـم چـرب و داراي طعـم و بـوي مطبـوع مـي      

هـا  كشورهاي حوزه خليج فارس طرفداران زيادي دارد و آن را به گوشـت سـاير دام  

از ايـن دام تـا   ساكنان منطقه به دليل تأمين گوشت و شير توليد شده . دهندترجيح مي

بار قابل توجهي بـر فرهنـگ   نحدودي خودكفا بوده و كاهش جمعيت آن اثرات زيا

-اقتصاد خانوارهاي روستايي خصوصاً در شهرسـتان  .زندگي برجاي خواهد گذاشت

ها خصوصاً بـه  هاي توليدي دارد و فروش بزغالههاي ساحلي بستگي زيادي به بزغاله
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بخش قابل توجهي از درآمـد ايـن روسـتاها را    كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس 

  .دهدبه خود اختصاص مي

  

  هاي ظاهريويژگي

هاي كوچـك بـوده و   بزهاي تالي داراي بدني كشيده و دست و پاي بلند و پستان

باشـند، داشـتن موهـاي     هاي بزرگ و پاندولي ميهاي آن معموالً داراي پستانآميخته

هاي اي، گوشاهاي بلند و رنگ غالباً قهوهكوتاه مناسب مناطق گرمسيري، دست و پ

اين . رودكوچك تا متوسط و اندام كشيده از خصوصيات نژادي اين دام به شمار مي

اي متوسط، سر مثلثي شكل و متوسط و حدقه چشم بز حيواني چابك و زرنگ با جثه

شـاخ  . ها كوچك و صورت بدون كرك استپوزه باريك، گوش. باشدبرجسته مي

هـاي آن مشـاهده   شـود و فقـط در دورگ  هاي اصيل ديده نميماده در گونه در نر و

  .باشدبلند، سينه كم عمق و پشت تقريباً صاف ميگردن كوتاه و فاقد موي. شودمي
  

  صفات توليدي و توليدمثلي بز تالي – 24جدول 

  )مترسانتي(دورسينه  )مترسانتي(ارتفاع جدوگاه  )مترسانتي(طول بدن  جنس

  4/80  80  1/76  الغنر ب

  3/78  71  5/68  ماده بالغ

طول دوره شيردهي 

  )روز(

  )الشه(گوشت   مو  )ليتر(شير 

120  60  -  5/14  

سن بلوغ 

  )ماه(

فاصله دو زايش   )ماه(سن جفتگيري 

  )ماه(

  (%)دوقلوزايي   (%)باروري 

8  14  7  80  35  

  )كيلوگرم(وزن زنده / جنس

  بالغ  ماهگي 6  شيرگيري  تولد  

  5/36  2/14  7/8  5/2  نر

  3/30  5/13  3/7  1/2  ماده
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  صادرات

نظيـر، در  اين دام به دليل توليـد بزغالـه در توليـد گوشـت بسـيار ارزشـمند و كـم       

اي برخـوردار بـوده و بـا قيمـت قابـل      كشورهاي حوزه خليج فارس از جايگـاه ويـژه  

فتـي  با افزايش توليـد بزغالـه بـه عنـوان يـك كـاالي غيرن      . رسدتوجهي به فروش مي

اقتصـاد خانوارهـاي روسـتايي     .توان آن را به خارج از كشور صادر نمـود ارزآور مي

هاي توليدي دارد و فـروش  خصوصاً در شهرستانهاي ساحلي بستگي زيادي به بزغاله

ها خصوصاً به كشورهاي حاشيه جنوبي خلـيج فـارس بخـش قابـل تـوجهي از      بزغاله

  .هدددرآمد اين روستاها را به خود اختصاص مي

  
  

  موارد استفاده توليدات

در مناطق پراكنش بز تالي اغلب مردم روستا و حاشيه شـهرهاي بـزرگ اقـدام بـه     

كنند و بخشي از مايحتاج زنـدگي و در بعضـي از منـاطق    نگهداري و پرورش آن مي

گـردد  و در تـأمين   تمامي احتياجات خانوار از طريق پرورش همين توده بز تأمين مي

پرورش دهندگان از شـير ايـن دام   . كندمناطق نقش بسزايي ايفا مي امنيت غذايي اين

باشـد و چـون   كنند كه غذاي روزمره ساكنان محل پرورش آن ميماست درست مي

تر منطقه از لحاظ توليد علوفه در محدوديت هستند در نتيجه بز ماده تـالي  بخش بيش

ه از شير آن اسـتفاده  ما 3-5باشد كه ساالنه حدود همچون گاو كوچك خانوارها مي

گوشت آن به عنوان يك منبع پروتئيني بـا ارزش بـراي اهـالي منطقـه مـورد      . شودمي

  .گيرداستفاده قرار مي
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  اقدامات انجام شده جهت شناسايي و اصالح نژاد

رأس بز  150سازمان جهاد سازندگي استان هرمزگان با خريد تعداد 1370در سال 

زگـان و انتقـال آنهـا بــه ايسـتگاه پـرورش بـز تــالي       تـالي اصـيل از جزايـر اســتان هرم   

طـرح    1375در سـال  . بندرعباس در حفظ اين ذخيره ژنتيكي اولين گام را برداشـت 

هاي ايـن بـز انجـام شـد و در     هاي توليدي تيپاي در خصوص ويژگيتحقيقاتي پايه

  .طرحي با هدف حفظ اين ذخيره ژنتيكي به مرحله اجرا درآمد 1377سال 

  

   هاي پيشنهادي براي بهبود عملكردراهكار

با توجه به اهميت و نقش اين بز در معيشت زندگي بخش قابـل تـوجهي از مـردم    

ضرورت دارد مطالعـات شناسـايي خصوصـيات، بهبـود و اصـالح نـژاد و        اين استان،

بهبود مديريت پرورش و تغذيه اين دام بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته، تا بتواند 

شتغال و جلوگيري از مهـاجرت جمعيـت از روسـتاهاي محـروم خصوصـاً      در ايجاد ا

تـري بـر عهـده    روستاهايي كه فاقد آب و زمين كشاورزي مطلوب هستند نقش بيش

  .گيرد
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  تالي استان هرمزگان) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -25تصوير

  

  وضعيت پرورش بز ندوشن در استان يزد

  ر استانتاريخچه پرورش بز د

 بوده، كاروانيان ابريشم محل گذر يجاده كنار در روزگاري شهرستان ندوشن،

 شـده  كاسـته  اشگذشـته  رونق هاي اصلي تردد، ازجاده از دوري دليل به اكنون اما

 بـا اينكـه شـهر    و اسـت  لبنيـات  توليـد  عمـده  مراكز يكي از شهركماكان اين .است
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 ترينعمده كه ندوشن در دامداري حرفه .دارد فراواني تاريخي است، آثار كوچكي

 يعني زماني. گرددباز مي اسالم از پيش به رودمي شمار به يزد استان دامداري قطب

 به قدم كشاورزي براي مساعد زمين و آب كردن پيدا براي ندوش فردي به نام  كه

 از كشاورزي را  براي الزم قنات، آب حفر با ندوش .گذاشت امروز اطراف ندوشن

 كشـاورزي،  كنـار  در همچنـين او  . پرداخـت  كشاورزي به و بيرون آورد  زمين دل

بـه ايـن    .آورد ندوشـن  بـه  و خريـداري كـرد   خـود  معاش امرار براي دام رأس چند

 ادامه متمادي هايقرن طبيعت به لطمه ترينكم با منطقه ندوشن در ترتيب دامداري

 مكمـل  ندوشـن  منطقـه  در اتـع مر و حفظ دامداري همواره كه طوري به است يافته

شـاهد   منطقـه،  ايـن  در معـادن  گسـترش  و پيـدايش  بـا  امـا امـروزه  . انديكديگر بوده

 سـريع  كـه  تخريبـي  ندوشن هسـتيم،  قرمز بز نژاد تضعيف و تهديد و مراتع تخريب

  .خواهد بود منطقه گيرگريبان هاآن مدت اثرات و پيامدها ولي شودمي انجام

  

  اييمناطق پراكنش جغرافي 

بز ندوشن بومي منطقه ندوشن است اما در ساير مناطق اسـتان از جملـه در بخـش    

ــدگي دارد  ــز پراكن ــدا ني ــله  . عق ــن در فاص ــتان و در   90ندوش ــز اس ــومتري مرك كيل

 53، ْ 47تـا  َ   52، ْ 24عـرض شـمالي و    َ    32، ْ 15تا  َ  31، ْ 46ي جغرافيايي َ محدوده

متر در ارتفاعات  3266ي ارتفاع از سطح دريا،  بيشينه. طول شرقي گسترده شده است

  وســعت . متــر و در نزديكــي روســتاي نيــوك اســت 1529ي آن،  گلويــك و كمينــه

. گيـرد  درصـد كـل اراضـي منطقـه را دربـر مـي       5/78هكتار است كـه   86833مراتع 

    هبـ   تغذيـه   بـراي  بزهـا  . متـر اسـت   ميلـي  140  ،منطقـه   در اين  ساليانه  بارندگي انگين يم

  ي دسـتي  تغذيـه  روز 30تا  15  ، براي يخبندان  هنگام  در زمستان  و تنها اند وابسته  مرتع

  .دنشو مي
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  جمعيت

 150ها از  گله  ي و اندازه  رأس 70000بر   بالغ  ، ندوشني   در منطقه  شمار اين بزها

   .  متغير است  رأس 500تا
  

  هاي پرورشروش

 بـه  توجـه  با. شودمي انجام مرتعي شيوه به ندوشن بز هايگله دارينگه و پرورش

 بـودن  فصلي منطقه، اين در مرتعي هايسامانه دقيق بنديپهنه  خاص، داريگله سنت

-گله تقويم در دامداران كوتاه، ايفاصله در جمعي دسته كوچ و هاگله در ولد و زاد

 مناسـب  خـابي انت بزهـاي  نـر  از گله آميزش زمان و در جفتگيري فصل در خود داري

هـاي پربـاران،   به اين منظور براي جلوگيري از زايش پاييزه در سال. كنندمي استفاده

اي جداگانـه در مرتعـي   داران نربزها را از اواخر ارديبهشت تا شهريورماه در گلـه گله

كنند كه اصـطالحاً بـه   منفك با تغذيه مناسب و رعايت اصول بهداشتي نگهداري مي

ها بـه  سپس در فصل جفتگيري نرها را براي جفتگيري با ماده. ندگويآن نرچراني مي

 در بـز  نـر  براي اين هدف، گلـه  . نمايندنسبت مناسب در گله ماده مورد نظر رها مي

 مناطقي كه در مراتع وضعيت به توجه با سال هر و شودنمي نگهداري خاصي محل

 آن تقريبـاً  بـه  امـداران د دسترسي كه كنندچرا مي است كمتر آنها در هاگله تراكم

 جيره عنوانبه كه است كنسانتره و جو شامل گله اين در كمكي تغذيه .است يكسان

 فيبر كمبود براي جبران خشكسالي، صورت در قلمداد شده و) خالداري(فالشينگ 

  .شودمي اضافه كمكي تغذيه به نيز كاه در غذا،

  

  اشتغال زايي

منـاطق حـاوي    تـرين مهـم  از مرتع كتاره 400000 داشتن حدود با ندوشن منطقه

 بـه  خـانوار  200 بـه  نزديـك  كـه  مرتعي پروانه 153 تعداد. باشدمي يزد مراتع استان
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 بـا  ارتباط در غيرمستقيم طور به خانوار 100 بيش از و مستقيم طور به دامدار عنوان

 ندوشـن و  و معيشـتي  اجتمـاعي  سـاختار  كه هستند كار به مشغول دامداري و مراتع

ندوشن جايگـاه خاصـي    شهر اقتصاد قرار داده و در تاثير تحت را بخش اين رافاط

 امـرار  آن از بـوده و  وابسـته  بـدان  زيـادي  خانوارهاي قرنها كه پايدار اشتغالي .دارد

 زيـر  ايجـاد  .خواهـد داشـت   ادامه آينده در همچنين و امروز به اند و تاكرده معاش

 رسـاني بـه   خدمات و آب سوخت، يت،امن زمينه در ندوشن در هاي مناسبساخت

 و منطقـه  سـكونت در  جهـت  تـر بـيش  انگيـزه  و روحيـه  ايجـاد  براي منطقه ساكنين

داري و پـرورش بـز ندوشـن    ديگر در رونـق گلـه   شهرهاي به مهاجرت از جلوگيري

  .تأثير گذارخواهد بود

  

  هاي ظاهريويژگي

-با جثـه  و كركي  شيري  بزي ونادر و محلي بز ايراني بوده  هايتودهبز ندوشن از 

ايـن تـوده   . يـزد اسـت    اسـتان   غربـي   ندوشن در جنـوب   ي منطقه  بومي  اي كوچك و

هـاي   لكـه  و اكثراً قرمـز حنـايي اسـت امـا داراي     تا قرمز تند  اي قهوه  رنگ  بهژنتيكي 

. باشد و شماري از آنها سياه رنـگ هسـتند  مي دست و پا و گوش ،سفيد در ناحيه سر

ايـن تـوده ژنتيكـي در تمـام     . زها بدون شاخ ولي نر بزها شاخ دار هسـتند تعدادي از ب

مقاومـت بـاال در    ترين شـاخص نـژادي آن،  هاي استان پراكنش دارد و مهمشهرستان

تشـنگي و گرسـنگي در مواقـع     تحمـل بـاالي  ويـژه  هبـ  سـخت، برابر شـرايط اقليمـي   

  .استكم باران هاي  در سال بخصوصطوالني در مراتع  پيماييراهخشكسالي و 
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  صفات توليدي و توليدمثلي بز ندوشن – 25جدول 

 ارتفاع جدوگاه  )مترسانتي( طول بدن  جنس

  )مترسانتي(

  )مترسانتي(دورسينه

  80  63  57  نر بالغ

  70  56  50  ماده بالغ

  )الشه(گوشت   )كيلوگرم(كرك و مو   )ليتر(شير   )روز(طول دوره شيردهي 

150  40  375/0  12  

باروري   )ماه(فاصله دو زايش   )ماه(سن جفتگيري   )ماه(سن بلوغ 

(%)  

دوقلوزايي 

(%)  

 -  18   -  97  30  

  )كيلوگرم(وزن زنده / جنس

  بالغ  ماهگي 6  شيرگيري  تولد  

  5/29  16  11  5/2  نر

  5/24  5/14  5/9  1/2  ماده

  

  صادرات

 برمبنـاي  وجودي ندوشن فلسفه و معاش امرار و و كار كسب كه اين به با توجه

 برنـد . باشـد مـي  نظر مد جهاني بز ندوشن ثبت قدم در اولين است دامپروري اقتصاد

 بـا  .شود جهاني تا بوده و بايد كوشيد شده كشور شناخته در كه ندوشن محصوالت

 هـاي از نسـل  كـه  ندوشـن  منطقـه  بومي دانش از نگهداري و حفظ اهميت به توجه

 ايـن  از مناسـب  ريـزي برنامـه  بـا  ايدب مانده، يادگار به ساله 8000 قدمتي با و گذشته

 نو نگاهي با ندوشن در دامپروري تا شود استفاده خوبي به بهاگنجينه گران و ميراث

 و گيرد قرار كار دستور گردشگري و توريستي در ظرفيت از حداكثري استفاده با و

 .باشـيم  خـوب  و آباد مراتعي و رأسي 1000 هايگله شاهد و كند پيدا دوباره رونق
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ر اين صورت زمينه مناسبي براي صدور محصوالت با برند بز ندوشن مانند پنير كـه  د

  . داراي طعم و مزه منحصر به خود است فراهم خواهد آمد

  

  موارد استفاده توليدات

پنيـر  ( هاي مختلف بخصوص ماسـت و پنيـر   وردهآشير توليدي بصورت خام يا فر

يـزد و حتـي خـارج از    استان گان كنند به بازار داخلي بويژه مصرف )معروف ندوشن

منطقـه ندوشــن از يـك برنـد خاصـي در توليـد يكســري از       .شـود  اسـتان عرضـه مـي   

برخـوردار اسـت  كـه شـهرتي جهـاني       "پنير معروف بز ندوشـن "محصوالت ، بويژه

هـاي مجـاور نيـز صـادر     داشته و پنيري مرغوب با طعم و مزه خاص است كه به استان

بزهاي اين توده ژنتيكي هر همچنين . شودن شناخته ميشده و تحت عنوان پنير ندوش

براي استفاده در صنايع منسوجات فراهم  با كيفيت مقدار قابل توجهي كركنيز ساله 

سمي خـاص و توسـط دوكـارد انجـام     اچيني گوسفندها و بزها طي مر پشم .آورند  مي

كـي از  ي كـه  ندوشـن  بـز  كـود  .شود كه زنان روسـتا نيـز در آن مشـاركت دارنـد     مي

 بـر اسـتان   عالوه شود،محسوب مي پسته بخصوص درختان، براي كودهاي با ارزش

 به نفت هنوز كه شمسي 40 دهه اوايل در شود ومي صادر كرمان استان به بيشتر يزد

. شـد مـي  اسـتفاده  آن از روشـنايي  بـراي  بيشـتر  نبود همگان دسترس در مقدار كافي

ديگـر   محصـوالت  تـرين مهـم  جمله ي ازدست صنايع داري،محصوالت گله افزون بر

معرفـي،   جهـت  ايشايسـته  اقـدامات  متأسـفانه  شـوند كـه  مي محسوب ندوشن منطقه

  .است نگرفته صورت محصوالت اين و بازاريابي برندسازي
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   اقدامات انجام شده جهت شناسايي و اصالح نژاد

غـاز  آ شده در سطح كشور اصالح نربز و قوچ توليد عمليات طرح1365 در سال

دربرگيرنده پنج گله بز و پنج گله گوسفند   گله 10 با 1368يزد در سال  شد و استان

 و مراتع ندوشن  در بز ندوشن گله هاي بزي، سهاز ميان گله. كار خود را شروع كرد

  :اهداف اين طرح عبارتند بودند از .مستقر بود  ندوشن تا عقدا يك گله ديگر در منطقه

 .ح نژادي در گلهاجراي برنامه اصال -1

هـاي واگـذار شـده بـه     ايجاد واحدهاي صـنعتي پـرورش گوسـفند و بـز در پهنـه      -2

 . متقاضيان

  داران مرتعيبرطرف نمودن مشكالت گله -3

داران بـه منظـور افـزايش    توزيع نر بزهاي توليدي با امتياز توليد مثلي باال بين گله  -4

  .توليد دامها

الح نژاد گوسفند و بز در سه سامانه ذيل در استان در هاي اصنيز برنامه 1395در سال 

  .باشدحال اجرا مي

با حمايت جزئي از دامداران، ساماندهي و روش به گزيني نـژاد در  (سامانه مرتعي -1

  )دامهاي مرتعي

گري بين دامهاي چكنه و نـژاد خـالص بـه روش تلقـيح     با تالقي(اي سامانه مزرعه -2

 )امهامصنوعي در ارتقاء توليد د

با تبليـغ و تشـويق جوانـان جويـاي كـار در ايجـاد واحـدهاي        (سامانه سيستم بسته  -4

 )صنعتي پرورش دام سبك
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  راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود عملكرد

 و طبيعـي  منـابع  اداره جدي نظارت با مرتع ظرفيت و دام تعداد تناسب رعايت -1

 .خاطي افراد برخورد با

 و اييارانـه  علوفـه  ارائـه  جهـت  هـا كساليخش در دامداران از مسئولين حمايت -2

 .مناسب قيمت با مازاد دام خريد

 .كشور سطح در ندوشن منطقه داريفرهنگ گله معرفي -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ندوشن استان يزد) پايين(و ماده ) باال(بز نر  -26تصوير
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  وضعيت پرورش بز بومي استان خراسان شمالي

  تاريخچه پرورش بز در استان

تاريخچـه پـرورش ايـن دام در اسـتان خراسـان شـمالي اطالعـات قابـل          در مـورد 

  . باشداستنادي در دسترس نمي

  مناطق پراكنش جغرافيايي

آن،   پـراكنش   عمده  كه منطقه  است خراسان شمالي  استان  از بزهاي  يكي بوميبز 

تگاه زيسـ . باشـد هاي اسفراين، مانه و سملقان و ارتفاعات راز و جرگالن ميشهرستان

  .باشداصلي اين دام، ظاهراً مهاباد آذربايجان مي

  

  جمعيت

هاي ناخواسـته بـا بزهـاي پاكسـتاني و بزهـاي غيربـومي موجـود در         به دليل تالقي

و تعداد بسيار اندكي از اين توده بـومي   مشخص نيست اين دام جمعيت واقعياستان، 

. شـوند ها مشـاهده مـي  گله هاي روستايي وبا حداقل فنوتيپ استاندارد نژادي در خانه

بـز  و بزغالـه    رأس316600حـدود   ،براساس برخي آمارهاي غيرمسـتند  با اين وجود،

  . در استان وجود دارد بومي

  

  هاي پرورشروش

شود و تاكنون  اي و با روش سنتي پرورش داده مي جمعيت اين دام به صورت گله

كركي و ، گوشتيبز   يك  عنوان  به  دام  اين. پرورش صنعتي اين دام تجربه نشده است

  .باشد مي) سه منظوره( شيري
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  اشتغال زايي

نفـر بهـره بـردار مربـوط بـه پـرورش دام        38625در استان خراسان شمالي تعـداد  

درصد آنها صرفاً بزدار و بقيـه يـا بـه پـرورش گوسـفند و يـا        4سبك وجود دارد كه 

  كـه   بـا وجـود آن   بـز   دگاندهنـ   معموالً پرورش. مخلوط بز و گوسفند مشغول هستند

  وضـعيت   بـه   كمـك   دليـل   به ،ندارند  دام  اين  پرورش  در زمينه  چنداني  فني  اطالعات

هاي گوسفند خود در كوچ، به اين نوع حيوان عالقه هدايت گلهخود و نيز   اقتصادي

وجه تر مورد تدارند و با توجه به مراتع تحت قرق محيط زيست و منابع طبيعي، بز كم

  . قرار گرفته است

  

  ارتباط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با جوامع عشايري و روستايي

ذكـر    شايان. باشد مي  نسبتاً كوچك  هاي غالباً در گله بوميبز   و پرورش  نگهداري

  طوالني  هاي مسافت  و كوچ  راهپيمايي  ديگر، توان  بزهاي  بر خالف بوميبز   كه  است

  بـز در بـين    ايـن   دليـل   همين  لذا به. داردرا  باال در شرايط محيطي و همچنين مقاومت

  از چراهـاي   كـه   هـايي  باشـند و يـا در گلـه    مي  كوچ  دائماً در حال  عشاير كه  هاي گله

سـازگار    پـرورش   شـيوة   ايـن   بـه   و نسـبت  گـردد  مـي   يافـت   ،نمايند مي  تغذيه  طوالني

  .باشد مي

  

  هاي ظاهري ويژگي

ي اي تيره، سياه و مخلوط سفيد، آهويي تا قهوهمومي بدن در بزهاي بومي رنگ ع

 و گـردن سـياه   و سر قسمت هاي بز بومي در در گله  غالب  اما رنگ .باشدمي از آنها

 بـزرگ، حدقـه   متوسـط تـا   ايجثه با حيواني بز اين .سفيد است بدن هايقسمت بقيه

 صـاف و  هـا گـوش  باريـك،  وزهپـ . باشدمي تنوع چشم داراي رنگ و چشم برجسته
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 در اسـت  پيچشي و ضخيم نر جنس در شاخ. است كرك بدون دراز و صورت كمي

 و كوتـاه  گـردن . شـود مـي  ديـده  ماليـم  پيچش با و بوده باريك ماده بز در حالي كه

 كـم  سـينه  پوششـي،  اليـاف  از پوشـيده  بدن تمامي و زيرشكم الياف، پاها، از پوشيده

حـداكثر افـزايش وزن   . باشـد مـي  باريـك  و كوتـاه  پاهـا صـاف و   تقريباً پشت عمق،

مـاه و   14دو بار زايـش در  . گرم در روز مشاهده گرديده است 200هاي آن تا بزغاله

  . شودبزغاله در يك زايمان دراين دام ديده مي 3تا 
  

  صفات توليدي و توليدمثلي بز بومي خراسان شمالي -26جدول 

  )كيلوگرم الشه(گوشت   مو  كرك  )ليتر(شير   )روز(طول دوره شيردهي 

210  250   -   -  25  

  )كيلوگرم(وزن زنده / جنس

  بالغ  ماهگي 6  شيرگيري  تولد  

  55  -   18  2/3  نر

  45  -   14  9/2  ماده

  

  موارد استفاده توليدات

توليـد شـير نسـبتاً      ، داراي و بهداشـت   ، مديريت بد تغذيه  شرايط  رغم علي  دام  اين

كنند دهندگان اين بز از شير اين دام محصوالت لبني تهيه ميپرورش . باشد مي  خوبي

گوشت بز بومي خراسان شمالي . گرددكه توسط خود پرورش دهندگان مصرف مي

در خصوص بـز بـومي ايـن اسـتان     . نيز به دليل تردي و لذيذي طرفداران زيادي دارد

  . اطالعات و تحقيقات كمي صورت گرفته است
  

  شناسايي و اصالح نژاداقدامات انجام شده جهت 

داران اسـتان  تنها اقدام اوليه انجام شده براي اصالح نـژاد ايـن دام، شناسـايي گلـه    

  .بوده است
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  راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود عملكرد

ادامه روند اصالح نژاد و توزيع بز نر در بين بزداران به منظور افزايش جمعيت اين  -1

  .توده ژنتيكي

فه پرورش بز از طريق افزايش بازدهي و درآمد در استان حفظ و توسعه پايدار حر -2

 .خراسان شمالي

توسعه پرورش بز بومي با استفاده از توان بخش خصوصي و برنامه ريـزي جهـت    -3

  .هاي همجوارصدور محصوالت به استان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  بومي خراسان شمالي) چپ(و ماده ) راست(بز نر  -26تصوير
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