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 Introduction: The aim of this study was to identify the productive and reproductive traits 

of Khalkhali indigenous goat population (Aran goat) in its native habitat and to obtain 

basic information to improve breeding status and increase future production.   

Materials & Methods: To implement this project, 20 villages from three parts in 

Khalkhal (Central, Khorosh Rostam and Imam rood) were randomly selected by 

proportional selection method and 3 herds were studied in each village. 

Result: The results showed that the average of kidding was 88.7±3.4 %, average of 

twining rate was 11.11±4.8%, average of birth weight was 1.9±.47 kg in male and 

1.78±0.45 kg in female kids. Average of puberty weight was 12.5±3.2 kg in males and 

16.73±2.88 kg in females. Average of kidding interval was 1.06±0.45 year. Average of 

length lactation was 167.1±45.3 days and average of milk yield was 760±230 g with the 

mean of 4.39±1.19 % milk fat. Average of weaning age was 5.56±0.76 month and weaning 

weight was 9.79±2.7 kg. Average of hair and mohair production in mature male and 

female goat was 222.3±116 g in year.  
 

mailto:Akbarabarghani@yahoo.com


 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 1, Spring 2021                        1400، بهار 1، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

  akbarabarghani@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 

 1399اردیبهشت  13 تاریخ پذیرش:؛ 1399اردیبهشت  2 تاریخ اصالح: ؛1399فروردین  9 تاریخ داوری:؛ 1398 دی 13 تاریخ دریافت:
 (DOI): 10.22034/aej.2021.132830 

 

 مقاله پژوهشی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 های پرورشی آن بوم های تولیدی و تولیدمثلی بز خلخالی در زیستشاخص
 

 
 

                  

 

 چکیده  ات کلیدیکلم
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 تولید
 مثلتولید

  بومزیست
  

 
 
 

مثلی جمعيت بز بومی خلخالی موسوم به بز آران در زيستگاه بومی آن و اين مطالعه با هدف شناخت صفات توليدي و توليد :مقدمه 

 .استحصال اطالعات پايه براي بهبود بخشيدن به وضعيت پرورش و افزايش توليد در آينده انجام گرفت

طور تصادفی رستم و امامرود شهرستان خلخال بهبوم مركزي، خورشروستا از سه زيست 20 براي  اجراي اين طرح، :هامواد و روش

 گله مطالعه گرديد. 3 روش انتصاب متناسب انتخاب و در هر روستا و به

درصد، ميانگين وزن تولد  11/11±8/4درصد، ميانگين دو قلوزايی  7/88±4/3نتايج نشان داد كه ميانگين زايش  :نتايج

ها و ماده 5/12±2/3ميانگين وزن بلوغ جنسی نرها  كيلوگرم، 78/1±45/0ها كيلوگرم وماده 9/1±47/0هاي نر بزغاله

روز،  1/167±3/45ماه، ميانگين طول دوره شيردهی  72/12±4/5كيلوگرم، فاصله بين دو زايش بطور متوسط 88/2±73/16

 56/5±76/0درصد، ميانگين سن از شيرگيري  39/4±19/1ميانگين چربی شير ، گرم 760±230ير روزانه ميانگين توليد ش

گرم  3/222±116كيلوگرم و ميانگين مو و كرک توليدي/راس بز نر و ماده بالغ  79/9±7/2ها ماه، وزن از شيرگيري بزغاله

 باشد.می
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 مقدمه

 شخواركنندگان خصوصیاتی نظیر چندبز در مقایسه با دیگر ن       

غذایی براي تولید  تبدیل پایین قلوزائی باال، سن پایین شیردهی، ضریب

دلیل اندازه ذرات ریز آن، حجم مساوي شیر، هضم باالي چربی شیر به

دلیل سن پایین بلوغ و كوچکی الشه، تامین آسان گوشت مصرفی به

كننده خاك تولید كود تقویتها مانند سل، مقاوم بودن در برابر بیماري

داري و تجهیزات مورد نیاز علت ازت و پتاسیم باال، سطح جایگاه نگهبه

كم، آسانی مراقبت، بهاء پایین براي خرید و تامین درآمد تقریباً معین 

و ثابت از نظر تولید شیر و در نهایت تامین اشتغال و كمك به اقتصاد 

 ؛ Zeder ،2008 ؛Matthews ،1992 و   Hetheringtonخانواده دارد )

Porter  وTebbit ،1996.) را  محیطی با شرایط پذیريبز بهترین تطابق

دارا بوده، و با هدف تولید گوشت یا شیر  در بین حیوانات مزرعه اي

 یابدیم پرورش یستداري گاو شیري مقدور نكه نگه در مناطقیویژه هب

(Knight  وGarcia ،1997).  ً21نشخواركنندگان سبك شیري تقریبا 

درصد شیر جهان  5/3درصد كل گوسفند و بزهاي دنیا را شامل شده و 

اي و معتدل آسیا، طق تحت حارهنمایند كه غالباً در منارا تولید می

(. جمعیت 2018و همکاران،  Pulina) یابنداروپا و آفریقا پرورش می

درصد  2/2میلیون رأس تخمین زده شده و ایران  1003بز در دنیا  

، FAOاست ) داده اختصاص خودرا به راس( میلیون 22) جهان بز جمعیت

اسپانیا، فرانسه و ایتالیا (. اندازه گله بزها در چهار كشور یونان، 2018

باشد، با این لیتر /راس می 589تا  153راس با تولید شیر  190تا  36

لیتر، و بسته  3/75ازاي هر راس بز هوجود میانگین جهانی تولید شیر ب

تولید وسیع  دامنه شیر داراي مدیریت و صنعت به نژاد، سطح تکنولوژي،

ت مناسب براي پرورش بز باشد. رطوبلیتر /راس می 290تا  49بین 

باشد گراد میدرجه سانتی 21تا  12درصد و دماي مناسب  75تا  25

درجه  27تا  –17با این وجود دامنه تحمل بزها به دماي محیط بین 

و  وراثت مانندعوامل متعددي (. 2018و همکاران،  Pulina) باشدمی

مثل یدتول تولید و بازده و مدیریت بر تغذیهمحیط پرورش،  ،نژاد

در یك مطالعه تاثیر نژاد، سال گذارند. نشخواركنندگان تاثیر می

 زایی )تك قلو و چندقلوزایی( زایی و تیپ بزغالهزایی، فصل بزغالهبزغاله

بر روي فاصله بین دو زایش، چند قلوزایی و طول دوره آبستنی بررسی 

 ندقلوزاییگزارش گردید كه بین نژادهاي آلپاین و نوبیان از نظر چ و شد

در  6/151) بزغاله/زایش( و طول دوره آبستنی 38/1در مقابل  25/1)

دار داشته ولی از نظر فاصله بین دو روز( اختالف معنی 2/149مقابل 

دار وجود نداشت، روز( اختالف معنی 3/414در مقابل  7/390زایش )

دار و بر سال بر روي فاصله بین دو زایش و چندقلوزایی تاثیر معنی

دار داشت، تك قلو و یا دوقلو بودن طول دوره آبستنی تاثیر غیرمعنی

دهی، فاصله )خشك و تر( روي میزان بزغاله چنین فصل زایشو هم

-Dickson) دار نداشتزایش و طول دوره آبستنی تاثیر معنی بین دو

Urdaneta   ،صفات تولیدي و تولیدمثلی بزهاي 2000و همکاران .)

بررسی شد و گزارش ( 2015و همکاران)  Derejeبومی اتیوپی توسط 

ماهگی و فاصله بین  5/28تا  9/11گردید كه سن اولین زایش بین 

در هر زایش  دهیها تعداد بزغالهباشد، آنماه می 12تا  9/7دو زایش از 

درصد، وزن تولد  41تا  3/1راس، دوقلوزایی را از  7/1تا  04/1را 

 7/11تا  7/6یلوگرم، وزن از شیرگیري را از ك 4/3تا  2/2ها را از بزغاله

گرم/روز،  2/77تا  39كیلوگرم، وزن رشد روزانه پیش از شیرگیري را از 

كیلوگرم/روز، طول دوره شیرواري  13/1تا  28/0میزان تولید شیر را از 

تا  6/11ها را از روز و میزان مرگ و میر بزها و بزغاله 108تا  35را از 

ها از تولد تا زمان از نمودند، مرگ و میر بزغالهدرصد گزارش  7/26

 باشد.شیرگیري یکی از مشکالت بزرگ پرورش بزغاله در آفریقا می

 نپال توسط بومی بزهاي در تولیدي و تولیدمثلی صفات موثر بر عوامل

Joshi ( 2018و همکاران ) بررسی شد و گزارش گردید كه دامنه سن

 336تا  225فاصله بین دو زایش  روز و 720تا  450در اولین زایش 

چنین گزارش نمودند ها همروز در نژادهاي مختلف متغیر است، آن

هاي مرتبط با آن مانند دشت یا تپه ماهور كه ناحیه پرورشی و شاخص

بودن، ارتفاع، پوشش گیاهی و نور روي سن اولین آبستنی، فاصله بین 

دار داشته باشد، یتواند تاثیر معندو زایش و طول مدت آبستنی می

هاي ماده زایش یافته در تابستان در ها گزارش نمودند كه بزغالهآن

روز( و سن  261در مقابل  258) مقایسه با زمستان بلوغ جنسی زودتر

روز( دارند، طول آبستنی و  413در مقابل  409) اولین زایش زودتر

وزا نسبت به قلهاي تكزایی تحت تاثیر فصل قرار نگرفت، بزغالهبزغاله

 ترزایی كمروز(، سن اولین بزغاله 248) ترچندقلوزاها، سن آبستنی كم

روز(، فاصله بین دو زایش  150) ترروز(، طول آبستنی كوتاه 404)

روز( دارند، با این  44) ترروز( و فاصله روزهاي باز كوتاه 185) ترپایین

طور ستنی بهزایی و طول آبوجود صفاتی مانند سن آبستنی، بزغاله

ها قرار نگرفتند، بزها در شکم سوم تاثیر تیپ تولد بزغاله دار تحتمعنی

 ترهاي زایش طول آبستنی طوالنیو چهارم زایش نسبت به سایر شکم

روز( داشتند، با این  196) تريزایی پایینروز( و فاصله بزغاله 152)

( 2017) و همکاران  Sharma( و2015) و همکاران  Parajuliوجود

طور گزارش نمودند كه طول مدت آبستنی و فاصله بین دو زایش به

و همکاران   Joshiداري تحت تاثیر شکم زایش قرار نگرفت.معنی

كنند چنین گزارش نمودند بزهایی كه در پاییز زایش میهم (2018)

نمایند عملکرد تولید شیر بهتري نسبت به بزهایی كه در بهار زایش می

معنی كه دوره شیرواري، بازده تولید شیر و چربی شیر دارند بدین

گزارش كردند بزهایی كه ( 2012) و همکاران  Shresthaباالتري دارند.

تري دارند عملکرد زایی و فاصله بین دو زایش پایینسن اولین بزغاله

كه با رعایت  دریافت (2006؛ 2005) Kolchhapatiتولید بهتري دارند. 

زایی در اي سن اولین آبستنی و بزغالهی و تغذیهحداقل خدمات درمان

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Jake%20Tebbit&search-alias=books&sort=relevancerank
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 05/2ها در هر زایش تا ماه كاهش یافته و تعداد بزغاله 6تا  5حدود 

نژادهاي بز ایرانی خصوصیات تولیدمثلی متفاوت و  یابد.افزایش می

عنوان مثال طول دوره آبستنی در دو نژاد نجدي گاهاً مشابهی دارند، به

باشد ولی سن اولین زایش روز می 151تا  147ه، و مرغز مشابه هم بود

گیري باشد. سن اولین جفتماه می 15ماه و در تالی  23در بز مرغز 

ایرانی بسته به نژاد و محیط پرورش متفاوت  منجر به آبستنی در بزهاي

  70باشد. درصد باروري در بزهاي ایرانی از ماه می 18تا  10بوده از 

ه، این صفت در نژادهاي مرغز، تالی و سیاه درصد تغییر داشت 90تا 

زایی باشد. بزغالهدرصد می 70و  5/76، 6/97ترتیب موئی هرمزگان به

و  5/114، 100، 78در رائینی، سیاه موئی هرمزگان، تالی و مرغز 

باشد. بزهایی در ایران همانند بز لري وجود دارد كه درصد می 5/142

هاي ارند. میانگین وزن تولد بزغالهبار زایش را د 3در دو سال قدرت 

و  5/2-2، 3-5/2 ;8/2، 07/3ترتیب نر و ماده نجدي، تالی و مرغز به

هاي نر و ماده كیلوگرم ، میانگین وزن از شیرگیري بزغاله 4/2، 8/2

كیلوگرم و وزن  3/14، 5/15و  8-6، 12-10 ; 11، 12ترتیب ها بهآن

 3/24، 5/36 و 18-15، 20-18 ؛5/23، 9/26ترتیب ها بهسالگی آنیك

باشند. دوقلوزایی در اكثر بزهاي نژاد ایرانی باال بوده به كیلوگرم می

كه در نجدي، تالی، مرغز، بز بومی سیستانی، ندوشن و رباطی طوري

باشند ولی درصد می 20و  25-20، 30، 32، 30-25، 46ترتیب به

 5تا  2هرمزگان تنها  موئیتعدادي از نژادها مانند رائینی و بز سیاه

درصد دوقلوزایی دارند. تعداد كمی از نژادهاي ایرانی مانند بز مرغز 

بزهاي اروپایی مانند  (.1378)توكلیان،  درصد سه قلوزایی دارد 4/1

آلپاین و سانن از نژادهاي معروف بز شیري جهان هستند كه در سطح 

گرفته شده  كارهدنیا و حتی ایران جهت اصالح نژاد بزهاي بومی ب

است، میانگین طول دوره شیرواري، مقدار تولید شیر، درصد چربی و 

 296و  313ترتیب برابر با درصد پروتئین شیر در سانن و آلپاین به

درصد  6/3،  28/3درصد و  8/3و  42/3كیلوگرم،  915و  996روز، 

 180-120 معادل ایران بومی در بزهاي مقادیر این كهدرحالی باشدمی

باشد درصد می 6/3-3/3درصد و  5/4-8/3كیلوگرم،  150-80ز، رو

وزن بلوغ بزهاي ماده سانن و  (.1394رجبعلی، كی و حاجی)خجسته

كیلوگرم، سن  78و 75ها كیلوگرم و نر آن 63و  61ترتیب آلپاین به

ماهگی و  6-5ماهگی و آلپاین ماده در  8بلوغ جنسی سانن ماده در 

افتد، طول ماهگی اتفاق می 5تا  4دو نژاد در این صفت در نرهاي هر 

باشد، روز می 150دوره آبستنی در سانن و آلپاین مشابه هم بوده كه 

یا چهار قلوزایی  3درصد بوده و  80تا  45دوقلوزایی در بزهاي سانن 

آورند، دنیا میهبزغاله در هر بار زایش ب 4تا  2نیز دارند. بزهاي آلپاین 

 250د آلپاین و سانن با داشتن دوره شیرواري مشابه در فرانسه دو نژا

درصد پروتئین(  29/3 و چربی درصد 72/3) كیلوگرم 789ترتیب به روزه

درصد پروتئین(  18/3درصد چربی و  57/3كیلوگرم شیر ) 784 و

گرانادینا، ماالگوینا و پایویا در اسپانیا –تولید كردند، نژادهاي مورسیانو 

ترتیب تولید روزه به 219و  268، 285شیرواري هاي با داشتن دوره

درصد پروتئین(،  6/3درصد چربی،  6/5كیلوگرم ) 583شیري برابر با 

كیلوگرم  440درصد پروتئین( و  2/3درصد چربی،  8/4) كیلوگرم 502

كه نژاد درصد پروتئین( داشتند درحالی 5/3درصد چربی،  2/4شیر )

درصد  35/4درصد چربی و   57/4كیلوگرم شیر  173سردا در ایتالیا 

نماید. در اروپاي شرقی نژاد كارپازیان در رومانی در پروتئین تولید می

 5تا  5/4كیلوگرم شیر  280تا  240روز دوره شیردهی مقدار  270

نماید و نژاد بالکان در سربستان در یك دوره درصد چربی تولید می

درصد چربی و  85/3كیلوگرم شیر  3/281روزه مقدار  234شیرواري 

؛ ARCA  ،2019؛ Idele،2018) نمایددرصد پروتئین تولید می 51/3

AAI ،2019 ؛Kukovics ،2014) .اي در فرانسه، هر در شرایط مزرعه

كیلوگرم  678كنسانتره و  كیلوگرم 351راسی با مصرف  516بز در گله 

 344 كیلوگرم شیر، در اسپانیا هر بز در گله 918علوفه در سال مقدار 

كیلوگرم علوفه در  257كیلوگرم كنسانتره و  555راسی با مصرف 

كیلوگرم شیر تولید نمودند ولی در هلند مقدار تولید  493سال مقدار 

 1000تا  850راسی معادل  900تا  850سالیانه هر راس بز در گله 

كیلوگرم بود ولی در شرایط مرتعی)تحت چرا(، در فرانسه مقدار تولید 

كیلوگرم  340راسی با مصرف  245نه هر راس بز در گله شیر سالیا

كیلوگرم و در یونان  674كیلوگرم علوفه در سال برابر  486كنسانتره و 

كیلوگرم  180راسی با مصرف سالیانه  254هر راس بز در گله 

كیلوگرم شیر تولید نمود،  172كیلوگرم علوفه مقدار  108كنسانتره و 

همانند سانن و آلپاین  بایستی در دو وعده تغذیه روزانه بزهاي شیرده 

 3درصد وزن بدن برابر با  5صبح و غروب صورت گرفته كه معادل 

درصد كنسانتره  40درصد علوفه و  60كیلوگرم خوراك با تركیب 

ترین طول دوره خشك( روز مناسب 60) بزهاي شیرده خشك باشد،می

گرم كنسانتره  900ا ت 450همراه بایستی از علوفه با كیفیت متوسط به

و همکاران،  Ruiz Morales) شوند تغذیه پروتئین درصد 16تا  15داراي 

كركی در نواحی  -در ایران چندین نژاد بز شیري و یا شیري (. 2019

یابند كه دوره گرمسیري، معتدل و كوهستانی سرد كشور پرورش می

 ي نجدي،دهند، بزهاشیردهی و مقدار تولید شیر متفاوتی را نشان می

ترتیب با داشتن میانگین طول دوره شیردهی تالی، مرغز و رائینی، به

 30-50 و 150، 95، 160روزه مقدار  90-150، 196، 120، 198

ترتیب كنند، چربی و پروتئین شیر بز نجدي بهكیلوگرم شیر تولید می

باشد. درصد می 5/4و  5/4درصد و این مقادیر در بز مرغز  6/3و  02/4

یگر نژادهاي ایرانی مانند بز سیاه موئی هرمزگان میانگین طول در د

كیلوگرم، در بزهاي نائینی،  90روز با تولید  150دوره شیردهی 

 60ترتیب خلخالی و رباطی مقدار تولید شیر در یك دوره شیردهی به

لیتر، در بز بومی سیستانی، سراوان و  75-60و  120-150، 70تا 
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كیلوگرم  2-4و  1-5/1، 5/1ترتیب یر روزانه بهبیتال میانگین تولید ش

(، دولتی 1398) چند ابرغانی و صحرایی هر(. 1378)توكلیان،  باشدمی

شاخص نژادي، فیلوژنتیکی،  (،1396) عوريكریمی و (1396) همکاران و

بوم پرورشی خلخالی را در زیست اي جمعیت بزساختار ژنتیکی و تغذیه

ریزي براي افزایش كمی وجود جهت برنامهآن بررسی نمودند، با این 

و كیفی تولیدات دامی الزم است كه عوامل موثر بر شرایط تولید و 

برنامه درستی  بتوان كافی شناخت پس از و شده ها شناسائیدام مثلتولید

كه اطالعات مستند و ها تهیه نمود. با توجه به اینبراي پرورش آن

اي و ز خلخالی در شرایط مزرعهعلمی درخصوص تولید و تولیدمثل ب

شناخت شرایط  حاضر با هدف پژوهش وجود ندارد، لذا بومی آن زیستگاه

نژادي آن مطرح و  مثل بز خلخالی در مناطق گسترشتولید و تولید

 انجام گردید.
  

 هامواد و روش

براي اجراي این طرح از محل پراكنش و تراكم بز بومی خلخالی        

امامرود( واقع مركزي،  رستم،خورشوم منطقه خلخال )بدر سه زیست

 روستا در خورش 8روستا ) 20طور تصادفی تعداد در استان اردبیل، به

گله  3روستا در امامرود( و از هر روستا  6روستا در مركزي و  6رستم، 

راس بز( از لحاظ  1800) گله 60انتخاب شده و در مجموع تعداد 

 سی قرار گرفتند:موارد ذیل مورد برر

در طول دوره شیردهی،  درصد چربی شیر: شیر و تعیین تولید       

كیلوگرمی با خطاي  5شیر روزانه تولیدي، توسط ترازوي دیجیتال 

هاي مخصوص ثبت گردید. گیري و ركوردها در كارتگرم اندازه 01/0

هاي نمونه شیر از هر گله در قوطی 45براي تعیین درصد چربی تعداد 

و رشد میکروبی  جلوگیري از آلودگی آوري و جهتجمع لیتريمیلی 50

ها براي تعیین درصد نمونه سپس كرومات پتاسیم اضافه گردید.پودر بی

چربی به آزمایشگاه شیر سازمان جهاد كشاورزي استان اردبیل انتقال 

گیري شد. الزم به یادآوري داده شد و توسط دستگاه میلکوتستر اندازه

 15روز بعد از زایش تا 25تا  15ها در فاصله زمانی بین ه نمونهاست ك

 آوري گردیدند.روز مانده به انتهاي دوره شیردهی جمع

 ها:طول دوره خشکی بزها، وزن و سن از شیرگیری بزغاله       
، طول دوره خشکی بزهاي (2015) و همکاران  Derejeبراساس روش

شروع شیردهی  تا روز پایان شیردهی روز تعیین فاصله بین طریق ماده از

ها )طول در شکم زایش بعدي محاسبه شد. سن از شیرگیري  بزغاله

روش شمارش تعداد روزهاي استفاده بزغاله از دوره شیرخوارگی( به

 100ها با ترازوي دست آمد و وزن از شیرگیري بزغالههشیر مادر ب

 گیري شد.كیلوگرمی اندازه

چنین وزن بلوغ جنسی زن بزهاي نر و ماده و همو مثل:تولید       

هاي نر و ماده كیلوگرمی و وزن تولد بزغاله 100ها توسط ترازوي آن

گیري گرم اندازه 01/0كیلوگرمی با خطاي  5توسط ترازوي دیجیتال 

)اولین حالت طلب  مثلی مانند سن بلوغ جنسیهاي تولیدشد. شاخص

)اولین پرش منجر  جنسی ه، سن بلوغهاي مادمنجر به فحلی( در بزغاله

گیري، طول هاي نر، روش و فصل جفتبه باروركنندگی( در بزغاله

هاي زایش، طول روزهاي باز، فاصله بین دو مدت آبستنی، فصل و ماه

سقط جنین در  زایی،ها مانند دوقلوزایش، و در نهایت وضعیت زایش

فاده از ركوردهاي ثبت بزهاي آبستن و قصرماندگی بزهاي ماده با است

 دست آمد.هدارها بشده و اطالعات گله

 طرح گزارش براساس مثلیتولید ضرایب مثل:تولید ضرایب       

  شرح ذیل محاسبه گردید:( به1384داري كشور )وضعیت گله
ها در گله و نسبت درصد بز نر به ماده، با روش شمارش نرها و ماده

 دست آمد:هر بسپس با استفاده از فرمول زی

  به مادهگله= نسبت درصد بز نر  در تعداد بز نر/تعداد بز ماده درگله×100

 دست آمد:هدرصد زایش در گله با استفاده از فرمول ذیل ب

                                                                                                                                    = درصد زایش                                                                 تعداد بز ماده زائیده/تعداد بز ماده حاضر×100 

 د:شهاي ذیل محاسبه زایی در گله با استفاده از فرمولدرصد نر و ماده

                                                                                           زائی    درصد نر= هاي نر متولدشده تعداد بزغاله/تعداد بز زائیده×100

                                                                                                  زائی  درصد ماده=هاي ماده متولدشدهتعداد بزغاله/تعداد بز زائیده×100

درصد دوقلوزایی با شمارش تعداد بزهاي دوقلوزا و با استفاده از فرمول 

 ذیل تعیین گردید:

 درصد دوقلوزائی  =تعداد ماده بز دوقلوزائیده/تعداد بز ماده زایش كرده×100

هاي ذیل درصد سقط جنین و قصرماندگی بزها در گله توسط فرمول

 محاسبه گردید:

                                                                                         تعداد بز سقط كرده= درصد سقط   (/كرده سقط كرده + بز زایش×)100

 =درصد قصرماندگی   {بزحاضر-كرده( كرده+زایش )سقط}/حاضر بز×100

انجام تصادفی  در قالب طرح كامالًاین مطالعه  آنالیز آماری:       

گذاري به رایانه انتقال و توسط آوري شده بعد از كدهاي جمعدهشد، دا

آنالیز آماري گردید.  GLMو با استفاده از روش SAS 9.1 افزارنرم

 ها با آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتمیانگین

 ij+  e i= µ + t ijY            باشد:مدل آماري طرح به شرح ذیل می

زیست = اثر  it= میانگین جامعه،  µر مشاهده ، = مقدار ه ijYكه در آن 

 = اثر اشتباه آزمایشیijeبوم، 

 

 نتایج 
 تولید

داران روزانه دو صددرصد گلهطول دوره شیرواری و خشکی:        

پردازند، دوشش بزها بار و در هنگام صبح و غروب به دوشش بزها می

دهی دوره شیر گیرد. میانگین طولاغلب توسط زنان خانواده انجام می
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 167ماه ) 57/5طور متوسط هسطح منطقه خلخال، ب خلخالی در بزهاي

بوم بوم مركزي حداكثر و در زیستروز( بوده كه این مقدار در زیست

دهی در میانگین طول دوره شیر (،1جدول ) باشدامامرود حداقل می

 (.P‹05/0) داشتند داريمعنی اختالف پرورشی هايبومزیست بین

ماه  2/6میانگین طول دوره خشکی بزهاي شیرده در منطقه خلخال 

بوم مركزي حداقل و در امامرود مقدار در زیست روز( بوده كه این 186)

بوم ها نیز نشان داد كه بین زیستباشد. مقایسه میانگینحداكثر می

دار رستم اختالف معنیبوم مركزي و خورشامامرود با دو زیست

(05/0›Pولی ) رستم اختالف بوم مركزي و خورشبین دو زیست

 (. 1()جدول P›05/0داري وجود نداشت )معنی

میزان تولید شیر روزانه بز خلخالی تولید و درصد چربی شیر:        

كیلوگرم بوده كه این مقدار 76/0طور میانگین در منطقه پرورشی به

 باشدرستم حداقل میبوم مركزي حداكثر و در خورشدر زیست

بوم امامرود ها نیز نشان داد كه بین زیست(. مقایسه میانگین1)جدول 

بوم مركزي وخورش رستم از نظر تولید شیر روزانه اختالف با دو زیست

 4/4( وجود دارد، میانگین چربی شیر بز خلخالی P‹05/0دار )معنی

دار درصد بود و بین سه ناحیه پرورشی از نظر این صفت اختالف معنی

 (. 1وجود نداشت )جدول 

هاي مورد مطالعه عمل درصد از گله 2/67در تولید کرک و مو:        

ها به درصد از گله 8/32گیرد ولی در كرك و موچینی بزها انجام نمی

بار در سال )غالباً فصل تابستان( كرك و موچینی صورت تعداد یك

گرم است  3/222گیرد. میانگین مقدار موي تولیدي هر رأس بز می

بوم گرم( و در زیست 362بوم امامرود حداكثر)كه این مقدار در زیست

 مقایسه (.1 جدول) باشدمی گرم( 66/141) حداقل رستمخورش

ها نشان داد كه مقداركرك و موي استحصالی از بزهاي زیست میانگین

دار رستم اختالف معنیخورش بوم مركزي وزیست بوم امامرود با بزهاي

ویژه زنان از موي ه. مردم منطقه خلخال ب(1()جدول P‹05/0) تندداش

بز جهت تهیه طناب و گلیم و یا در استحکام دادن به دیواره گلی تنور 

 كنند. نانوایی و یا چادر آالچیق استفاده می

 تولیدمثل

ها میانگین سن بلوغ جنسی در ماده جنسی:سن و وزن بلوغ       

 22/11ه باروري( در منطقه مورد مطالعه )سن اولین فحلی منجر ب

رستم حداكثر و در بوم خورشماهگی بود كه این مقدار در زیست

ها نشان داد كه باشد و مقایسه میانگینبوم مركزي حداقل میزیست

رستم هاي خورشبومبوم مركزي با زیستاز نظر صفت مذكور زیست

 بوم خورشما بین زیست( اP‹05/0) دار داشتهو امامرود اختالف معنی

 جدول)(P›05/0) شودمشاهده نمی داريمعنی رستم و امامرود اختالف

منجر به  پرش`(. میانگین سن بلوغ جنسی در نرها )سن اولین2

ماه است، كه این مقدار در  25/7باروري( در سطح شهرستان خلخال 

( 68/6) حداقل بوم مركزيدر زیست ( و8/7) بوم امامرود حداكثرزیست

ها نیز نشان داد كه از نظر این صفت بین باشد و مقایسه میانگینمی

و در سایر  (P‹05/0) دار استبوم مركزي و امامرود اختالف معنیزیست

بلوغ جنسی  وزن .(2 جدول)(P›05/0) باشدنمی دارمعنی حاالت اختالف

یست كیلوگرم بوده كه این مقدار در ز 7/16ها در كل منطقه در ماده

رستم بوم خورشحداكثر و در زیستكیلوگرم(  8/16بوم امامرود )

ها نیز نشان داد كه و مقایسه میانگین باشدحداقل می كیلوگرم( 6/16)

دار ها معنیها روي وزن بلوغ جنسی در مادهبوماثر هر یك از زیست

جنسی نرها در سطح  (. میانگین وزن بلوغ2جدول )(P›05/0) باشدنمی

بوم مركزي حداكثر كه این مقدار در زیست كیلوگرم است 5/12طقه من

و مقایسه  (2باشد )جدول رستم حداقل میبوم خورشو در زیست

بوم مركزي ها نیز نشان داد كه از نظر صفت مذكور بین زیستمیانگین

دار دارد رستم اختالف معنیهاي امامرود و خورشبومبا زیست

(05/0›Pاما بین زی )رستم اختالف هاي امامرود و خورشبومست

 (. 2 جدول()P›05/0) شودداري مشاهده نمیمعنی

هاي مورد مطالعه در همه گله گیری، آبستنی و زایش:جفت       

ها به شکل طبیعی انجام گرفته و تلقیح مصنوعی صورت گیريجفت

فحل بوده  پذیرد، بزهاي نر دائماً در داخل گله و كنار بزهاي مادهنمی

دهند و لذا تعداد دفعات هاي متناوب انجام میو تا پایان فحلی پرش

جفتگیري بز نر در موقع فحلی بز ماده مشخص نیست. طبق نتایج 

درصد در اواخر  5/15ها در فصل پاییز،درصد جفتگیري 5/65حاصله، 

درصد در فصل تابستان )قبل  19و )نیمه دوم شهریور ماه(  تابستان

ها، نسبت بز گیرد. براساس دادهمه دوم شهریور ماه( صورت میاز نی

درصد بود كه این مقدار در  4/20نر به ماده در گله هاي بز خلخالی 

بوم مركزي حداكثر و در زیست درصد( 1/14) بوم امامرود حداقلزیست

داد كه از نظر  ها نشان( و مقایسه میانگین2)جدول  بود درصد( 8/23)

داري وجود بوم مورد مطالعه اختالف معنیین سه زیستاین صفت ب

هاي بز خلخالی (. میانگین طول مدت آبستنی در گلهP›05/0) نداشت

هاي مورد مطالعه بومدست آمد و از نظر این صفت بین زیستهماه ب 5

درصد  8/94(. طبق نتایج، P›05/0) داري وجود نداشتاختالف معنی

درصد  2/5و عادي صورت گرفته و تنها در  طور طبیعیهها باز زایش

گیرد و لذا دار صورت میها با مراقبت و نظارت گلهاز موارد، زایش

ندرت مختلف زایش به هايهاي بز خلخالی و در شکمگله زایی درسخت

طور متوسط هاي بز خلخالی بهشود. درصد زایش در گلهمشاهده می

 (8/94حداكثر ) بوم مركزيستدرصد بوده كه این مقدار در زی 86/88

ها بود و مقایسه میانگین درصد(7/79و در زیست بوم امامرود حداقل )

 بوم خورشبوم امامرود با دو زیستداد كه درصد زایش در زیستنشان 

(. درصد 2 جدول)(P‹05/0دار داشت )رستم و مركزي اختالف معنی

درصد بوده كه این  2/49طور متوسط هاي بز خلخالی بهنرزائی در گله
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بوم خورش و در زیست ( 6/58بوم مركزي حداكثر )مقدار در زیست

 5/53متوسط  طورهزائی ببود، درصد ماده درصد( 47/44) رستم حداقل

رستم و امامرود خورشبوم مركزي،درصد بوده كه این مقدار در زیست

ها ایسه میانگین(. مق2)جدول  درصد بود 6/54و 5/57، 4/46ترتیب به

 بوم خورشبوم مركزي با دو زیستداد كه درصد نرزائی در زیستنشان 

زائی ( ولی درصد مادهP‹05/0) دار داشتهرستم و امامرود اختالف معنی

دار داشت رستم اختالف معنیبوم مركزي و خورشفقط بین زیست

(05/0›P)(طبق نتایج، 2 جدول .)فصل ها در درصد از زایش 3/98

درصد از  3/62 گیرد.درصد در فصل بهار صورت می 7/1زمستان و 

 درصد در بهمن 9/12درصد در دي ماه،  3/23 ها در اسفند ماه،زایش

 گیردهاي فروردین و اردیبهشت انجام میدرصد در ماه 7/1ماه و 

 (. 1)شکل 
 

 
 های مختلف سالدر ماه خلخالی بزهای درصد زایش : نمودار1شکل 

 

درصد از  3/98طبق نتایج، در  سقط جنین و قصرماندگی:       

ها سقط جنین درصد از گله 7/1ها سقط جنین مشاهده شد و در گله

هاي بز خلخالی . میانگین درصد سقط جنین در گلهوجود نداشت

 25/21) بوم امامرود حداكثردرصد بود كه این مقدار در زیست 57/14

یسه و مقا (2 )جدول بوددرصد(  9) حداقل مركزي بومو در زیست درصد(

وم بجنین در بزهاي آبستن زیست داد كه سقط ها نشانمیانگین

(. میانگین P‹05/0) دار داشتمعنی رستم اختالفامامرود و خورش

درصد بود كه این  28/11الی هاي بز بومی خلخقصرماندگی در گله

بوم درصد( و در زیست 03/13بوم مركزي حداكثر )مقدار در زیست

ها و مقایسه میانگین (2جدول ) حداقل بود درصد( 4/10) رستمخورش

داري بوم از نظر این صفت اختالف معنینشان داد كه بین سه زیست

 (. P›05/0وجود نداشت )

هاي وزن تولد بزغالهمتوسط  ماده: وزن تولد بزغاله های نر و       

دست آمد، مقادیر فوق در هكیلوگرم ب 78/1و  9/1نر و ماده خلخالی 

باشد می رستم حداقلخورش بومزیستمركزي حداكثر و در  بومزیست

زیست ها در ها نیز نشان داد كه بین وزن تولد بزغالهو مقایسه میانگین

 دارمرود اختالف معنیرستم و اماخورش بومزیستمركزي و دو  بوم

رستم و امامرود بوم خورش( اما بین دو زیستP‹05/0وجود داشته )

 (.2جدول )(P›05/0) داري وجود ندارداختالف معنی

هاي بز خلخالی طور میانگین در گلههدوقلوزایی بدو قلوزائی:        

 7/17) بوم مركزي حداكثردرصد بود كه این مقدار در زیست 11/11

)جدول  بوددرصد(  2/6) بوم خورش رستم حداقلو در زیستد( درص

داد كه از نظر دوقلوزایی بین دو زیست ها نشان ( و مقایسه میانگین2

( P‹05/0دار وجود دارد )بوم مركزي و خورش رستم اختالف معنی

  .(2جدول )

 ازبمیانگین طول روزهاي  روزهای باز و فاصله بین دوزایش:       

صله بین زمان زایش تا اولین جفتگیري منجر به آبستنی( در )فا

ماه بود كه میانگین این مقدار در سه  02/7هاي مورد مطالعه، گله

 7و  04/7، 01/7ترتیب رستم و امامرود بهخورشمركزي،  بومزیست

ها از نظر بومزیستها نیز نشان داد كه بین ماه بود، مقایسه میانگین

(. میانگین فاصله P›05/0ت )داري وجود نداشمعنی این صفت اختالف

ها ماه بود و مقایسه میانگین 12هاي مورد مطالعه بین دو زایش در گله

ها از نظر صفت مذكور اختالف بومنیز نشان داد كه بین زیست

 (.2()جدول P›05/0داري مشاهده نشد )معنی

ي ن از شیرگیرمیانگین سها: وزن و سن از شیرگیری بزغاله       

بوم ماهگی است كه این مقدار در زیست 56/5هاي خلخالی بزغاله

 7/5م حداكثر )بوم خورش رستو در زیست ماهگی( 5امامرود حداقل )

ها نشان داد كه از نظر و مقایسه میانگین (2باشد )جدول میماهگی( 

 خورش بوم مركزي وبوم امامرود با دو زیستصفت مذكور بین زیست

و خورش  يمركز بومدو زیست ولی بین (P‹05/0) دارمعنی اختالف رستم

وزن از  (. میانگینP›05/0) داري مشاهده نگردیدرستم اختالف معنی

كیلوگرم بوده كه این مقدار در  79/9هاي خلخالی گیري بزغالهشیر

م رستبوم خورشو در زیست كیلوگرم( 1/12) بوم مركزي حداكثرزیست

ها نشان انگین( و مقایسه می2 جدولباشد )می كیلوگرم( 3/8حداقل )

رش بوم خوبوم مركزي با دو زیستداد كه از نظر این صفت بین زیست

بوم ( اما بین دو زیستP‹05/0دار است )رستم و امامرود اختالف معنی

 (P›05/0داري وجود ندارد )خورش رستم و امامرود اختالف معنی

  .(2)جدول 
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 دهی و خشکی، تولید و درصد چربی شیر،تولید کرک و مو بزهای خلخالیطول دوره شیر :4جدول 

abمی دارحروف متفاوت در هر ردیف نشانگر اختالف معنی( 05/0باشد›P) ،1  ،داريسطح معنی2انحراف استاندارد میانگین

 

 های بز خلخالیها و ضرایب تولیدمثلی در گلهشاخص :5جدول 

 عنوان صفات
 امامرود  خورش رستم  مرکزی خلخال 

P value SEM 
 میانگین میانگین میانگین میانگین

 2/12 152/0 1/14 08/22 88/23 4/20 )درصد( نسبت بز نر به ماده

 a6/58 b37/44 b2/47 023/0 9/13 2/49 )درصد( نرزائی

 a4/46 b5/57 ab6/54 016/0 3/14 5/53 )درصد( زائیماده

 a81/94 a65/91 b68/79 032/0 35/11 86/88 )درصد( زایش

 a7/17 b2/6 ab7/9 018/0 7/8 11/11 )درصد( دوقلوزائی

 a9 a3/9 b25/21 003/0 25/10 57/14 )درصد( سقط جنین

 6/4 098/0 3/11 4/10 03/13 28/11 )درصد( قصرماندگی

 a4/2 b74/1 b81/1 024/0 47/0 9/1 )كیلوگرم( هاي نروزن تولد بزغاله

 a14/2 b58/1 b72/1 023/0 45/0 78/1 )كیلوگرم( هاي مادهوزن تولد بزغاله

 a68/6 ab2/7 b8/7 031/0 24/0 25/7 )ماه( سن بلوغ جنسی نرها

 a2/9 b08/12 b88/11 018/0 45/2 22/11 )ماه( هاسن بلوغ جنسی ماده

 88/2 085/0 8/16 6/16 7/16 73/16 )كیلوگرم( هاوزن بلوغ جنسی ماده

 a7/14 b02/11 b4/12 001/0 2/3 25/12 )كیلوگرم( وزن بلوغ جنسی نرها

 45/0 452/0 1 15/1 1 06/1 )سال( فاصله بین دو زایش

 a97/5 a69/5 b5 047/0 76/0 56/5 ها )ماه( رگیري بزغالهسن از شی

 a1/12 b3/8 b4/9 028/0 7/2 79/9 )كیلوگرم(  وزن از شیر گیري
abباشددار میحروف متفاوت در هر ردیف نشانگر اختالف معنی (05/0›P) 

 

  حثب

روز( در مقایسه 167) طول دوره شیردهی در بز خلخالی تولید:       

بزهاي بومی كشور باالتر بوده ولی در مقایسه با طول دوره  با اغلب

 روز( كه توسط توكلیان 196) روز( و مرغز198) شیردهی بز نجدي

چنین میانگین طول دوره باشد، همتر می( گزارش شده پایین1378)

روز گزارش شده  296روز و در آلپاین  313شیردهی در بز سانن 

( و در تحقیقی دیگر شاخص 1394رجبعلی، كی و حاجی)خجسته

 ،(Kukovics ،2014)روز  250مذكور در بز سانن و آلپاین مشابه هم و 

(، طول 2019)  AAI( و 2019) ARCA (؛2018)  Idleطبق گزارشات

روز و در بز نژاد  285تا  219دوره شیرواري در بزهاي نژاد اسپانیایی 

روز  234تان روز و در بز نژاد بالکان سربس 270كارپازین رومانی

باشد، با این گزارش شده است كه همگی باالتر از یافته این تحقیق می

براساس تحقیق حاضر طول دوره شیرواري در بز خلخالی نسبت وجود 

و همکاران،  Derejeروز ) 108تا  35به بزهاي بومی اتیوپی با دامنه 

ه باشد. طول دوره شیرواري عالوه بر نژاد و تغذی( باالتر می2015

 ممکن است تحت تاثیر سن و وزن بزها در هنگام زایش، فصل زایش

)پاییزه یا بهاره، تر یا خشك(، دوره شکم زایش بزها و مدیریت پرورش 

  Hetherington ؛2018و همکاران،  Joshi) گیرد قرار بزها پرورش ناحیه و

در مطالعه حاضر مقدار تولید شیر در یك طول  (. Matthews  ،1992و

 عنوان صفات
 مرکزی  خورش رستم  امامرود  خلخال 

2P value 1SEM 
 میانگین میانگین میانگین میانگین

 c25/4 b82/5 a64/6 022/0 51/1 57/5  ماه(دهی )طول دوره شیر

 0/63b 8/0a 83/0a 017/0 23/0 76/0 )كیلوگرم( تولید شیر روزانه

 19/1 098/0 09/5 47/4 61/3 39/4 )درصد( چربی شیر

 a2/7  b1/6  b23/5  019/0 8/0  2/6 )ماه( دوره خشکی

 b5/362   a6/141   a5/162 001/0 8/38   3/222 )گرم( كرك و مو
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درصد چربی برآورد  4/4كیلوگرم با  127شیرواري بز خلخالی دوره 

راس بز  /لیتر 3/75گردید كه در مقایسه با میانگین جهانی تولید شیر 

لیتر  49-290باالتر بوده و در حد متوسط دامنه جهانی تولید كه بین 

توكلیان  گیرد.( قرار می2018و همکاران،  Pulina) باشدراس بز می /

 150تا  30ر تولید شیر نژادهاي بز بومی ایران را بین ( مقدا1378)

دوره كیلوگرم در یك 150تا  120كیلوگرم و در بز خلخالی بین 

كیلوگرم با دامنه  4تا  1شیردهی و میانگین تولید شیر روزانه را بین 

گزارش نمودند كه با یافته این تحقیق  5/4تا  02/4درصد چربی 

؛ 1397) ایوریق و همکارانات هدایتخوانی دارد ولی با گزارشهم

كیلوگرم با چربی  78تا  67( كه تولید شیر را در بز خلخالی بین 2018

باشد. خوانی نداشته و باالتر میگزارش نمودند هم درصد 16/3تا  81/2

كیلوگرم/روز  13/1تا  28/0میزان تولید شیر در بزهاي بومی اتیوپی از 

 كه با یافته این تحقیق  (2015و همکاران،  Dereje)گزارش شده 

خوانی دارد ولی مقدار تولید شیر در بزهاي چهار كشور یونان، هم

 589تا  153راس  190تا  36اسپانیا، فرانسه و ایتالیا با اندازه گله 

كه باالتر از یافته  (2018و همکاران،  Pulinaلیتر /راس گزارش شده )

 رجبعلیكی و حاجیباشد. براساس مطالعه خجستهاین تحقیق می

ترتیب ( میانگین مقدار تولید شیر در بزهاي سانن و آلپاین به1394)

درصد  8/3و  42/3 ترتیبكیلوگرم و درصد چربی شیر به 915و  996

گزارش شده است كه از نظر مقدار تولید باالتر از یافته حاضر ولی از 

پاین و سانن با باشد. در فرانسه دو نژاد آلتر مینظر درصد چربی پایین

درصد چربی  72/3 كیلوگرم با 789ترتیب مشابه به طول دوره شیردهی

درصد چربی، نژادهاي بز اسپانیایی بین  57/3كیلوگرم شیر با  784و 

درصد، نژاد سردا در   6/5تا  2/4كیلوگرم با دامنه چربی  583تا  440

رومانی  درصد چربی، نژاد كارپازیان 57/4كیلوگرم شیر  173ایتالیا 

درصد چربی و نژاد بالکان در  5تا  5/4كیلوگرم با دامنه  280تا  240

دوره شیردهی یك در چربی درصد 85/3با  شیر كیلوگرم 3/281 سربستان

؛ AAI ،2019؛ ARCA ،2019؛ Idele، 2018) نمایدتولید می

Kukovics ،2014)  كیلوگرم شیر بز  127كه در مقایسه با تولید

یافته باالتر بوده ولی از نظر درصد چربی شیر باالتر از  خلخالی در این

تر از نژادهاي سردا و كارپازیان نژادهاي آلپاین، سانن و بالکان و پایین

باشد. مقدار تولید و منطبق با درصد چربی شیر بزهاي اسپانیایی می

و درصد چربی شیر احتماالً تحت تاثیر نژاد، تغذیه، روش پرورش، 

هاي مرتعی مورد استفاده، مدت زمان رداري، تنوع گونهبزمان نمونه

تغذیه و استفاده از غذاهاي خشبی با فیبر باال، شرایط آب و هوایی 

  Hetherington ؛2018و همکاران،  Joshiگیرد )پرورشی قرار می ناحیه

منطبق با گزارش . (2015و همکاران،   Dereje؛Matthews ،1992و 

ومی سیستان و بلوچستان و بومی سراوان هر ( بزهاي ب1378) توكلیان

نماید، بزهاي نر كیلوگرم كرك و مو در سال تولید می 5/0-1كدام 

هاي گرم و ماده 800-1000 و 600ترتیب مرغز و كركی رائینی به

نمایند و تولید گرم كرك در سال تولید می 250-300و  500ها آن

گرم و كرك  600-800 نگینطور میاكرك و مو سالیانه در بز نائینی به

دست هتر از مقدار بها بیشباشد، این یافتهگرم می 200خالص آن 

گرم كرك  120-150 باشد. بز ندوشن سالیانهآمده در این تحقیق می

دست آمده در این تحقیق هتر از مقدار بنماید كه پایینو مو تولید می

دیگر بزهاي بومی رسد بز خلخالی در مقایسه با نظر میباشد. بهمی

نماید و احتماالً از نظر این صفت تري تولید میكشور كرك و مو كم

 ضعیف بوده و جایگاه خاصی نداشته باشد.

هاي ماده بستگی به وزن سن اولین فحلی در بزغاله تولیدمثل:       

شرایط محیطی دارد. سن بلوغ جنسی در بز سانن بزغاله، نژاد، تغذیه و 

 5تا  4ماهگی و در نرهاي هر دو نژاد  5-6 و 8ترتیب به و آلپاین ماده

تر از یافته این تحقیق كه پایین (Kukovics ،2014ماهگی ذكر شده )

هاي ماده زایش یافته در تابستان  باشد. سن بلوغ جنسی در بزغالهمی

 (2018و همکاران،  Joshi) شده گزارش روز 261 روز و در زمستان 258

خوانی تحقیق حاضر هم رنسی ماده بز خلخالی دكه با سن بلوغ ج

گیري منجر به آبستنی در باشد. سن اولین جفتتر مینداشته و پایین

درصد  90تا  70ها ماه و درصد باروري آن 18تا  10بزهاي ایرانی 

خوانی ( كه با یافته این تحقیق هم1378)توكلیان،  گزارش شده است

 63و  61ترتیب و آلپاین ماده به دارد. وزن بلوغ جنسی در بز سانن

 كیلوگرم گزارش گردید 78و  75ترتیب كیلوگرم و در نرها به

(Kukovics ،2014)  كه در هر دو جنس باالتر از یافته این تحقیق

باشد. وزن بلوغ جنسی ممکن است تحت تاثیر محیط پرورش، می

 گیردنژاد، وزن تولد، فصل زایش، فصل باروري و وزن شیرگیري قرار 

(Kukovics ،2014 ؛Dickson-Urdaneta  ،؛2000و همکارانJoshi   و

گزارش  25:1نسبت مناسب نر به ماده در گله بزها  (.2018همکاران، 

دهد كه و یافته این تحقیق نشان می (Durki ،1988و  Wilsonشده )

، گیري داردهاي بز خلخالی نسبت كافی از بز را جهت جفتگله

Tsedeke (2007)  و  8/6تا  6/6نسبت بز نر به ماده راGebreyowhens  

تر گزارش نمودند كه پایین 3/6: 1نسبت مذكور را Kumar (2018 )و 

باشد. طول دوره آبستنی در بز آلپاین و نوبیان از یافته این تحقیق می

 ،(2000همکاران،  و Dickson-Urdaneta) روز 2/149 و 6/151 ترتیببه

، (2018و همکاران،  Joshiروز ) 150اي نپالی شاخص مذكور در بزه

( 1378و توكلیان )( Kukovics ،2014روز ) 150در بز سانن و آلپاین 

روز گزارش نمودند كه با  151تا  147ترتیب در بز نجدي و مرغز به

سن اولین زایش در بزهاي بومی  خوانی دارد.یافته تحقیق حاضر هم

(، در بزهاي 2015و همکاران،  Derejeماهگی ) 5/28تا  9/11اتیوپی 

گزارش شده  (2018و همکاران،  Joshi) روز 720تا  450بومی نپال 

ماهگی گزارش  15( در بز تالی سن اولین زایش را 1378) و  توكلیان
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نموده كه با میانگین سن اولین زایش بز خلخالی در این تحقیق كه 

خلخالی در مقایسه  خوانی دارد ولی بزگردیده هم ماهگی برآورد 22/16

 2/16تري دارد )( سن اولین زایش پایین1378 با بز نجدي )توكلیان،

گیري بزها اكثراً ماهگی(. طبق یافته تحقیق حاضر، جفت 23در مقابل 

باشد، می اسفندماه(ها اكثراً در فصل زمستان )فصل پائیز و زایش آن در

شود، با مشاهد میهاي بز خلخالی بنابراین پراكندگی زایش در گله

ها باید در زمانی صورت بگیرد توجه به كوهستانی بودن منطقه، زایش

تر بزهاي دهی بیشمنظور شیراي محیط و مراتع بهكه شرایط تغذیه

هاي متولد شده كه مصادف با فصل سرسبز بهار ماده و رشد بزغاله

ها باال لهتلفات بزغا ،علت سوء تغذیهباشد، مساعد باشد و گرنه بهمی

ماندگی در سقط جنین و قصر وري گله پایین خواهد آمد.رفته و بهره

هاي عفونی و انگلی، سوء دلیل ابتالء به بیماريعمدتاً به بزهاي خلخالی

ویژه پایین بودن سطح انرژي و پروتئین هتغذیه در اواخر دوره آبستنی ب

رهاي مکانیکی و نیز فشا و عنصر سلنیوم Eها و كمبود ویتامین جیره

 Kumar و  Gebreyowhensتوسط شده كه با دالیل ارائه آیدوجود میهب

خوانی دارد. مجموع درصد سقط جنین و قصرماندگی بز هم (2018)

درصد برآورد گردید و احتماالً  26خلخالی در این تحقیق نزدیك به 

 هاي بز خلخالی در زیستگاهوري پایین گلهتواند دلیل عمده بهرهمی

ها را در ( وزن تولد بزغاله2015) و همکاران  Derejeبومی آن باشد.

( در محیط 2006) و همکاران  Melladoكیلوگرم، 4/3تا  2/2اتیوپی 

هاي بزهاي بومی، نوبیان و گرانادینا را گرم مکزیك، وزن تولد بزغاله

تا  29/3هاي سانن را بین كیلوگرم و وزن تولد بزغاله 3/3تا  7/2بین 

هاي خلخالی گزارش نمودند كه باالتر از وزن تولد بزغاله كیلوگرم 68/3

(، میانگین وزن 1378) باشد. طبق گزارش توكلیاندر این تحقیق می

 ؛8/2، 07/3ترتیب هاي نر و ماده نجدي، تالی و مرغز بهتولد بزغاله

باشد كه باالتر از یافته تحقیق كیلوگرم می 4/2، 8/2و  2-5/2، 5/2-3

ها ممکن است تحت تاثیر تولد بزغاله وزن خوانی ندارد.ر بوده و همحاض

 زایی، شکم زایش، تیپ تولدنژاد، منطقه تولد، سال تولد، فصل بزغاله

قلو، دوقلو و چندقلوزایی( و جنس بزغاله متغییر باشد، وزن تولد )تك

بسیاري از عملکردهاي تولیدي و تولیدمثلی مانند وزن ازشیرگیري، 

 عنوان مثالدهد، بهوزانه و آبستنی را تحت تاثیر قرار میرشد ر

Mellado ( گزارش نمودند كه بزهایی كه وزن تولد 2006) و همکاران

تري داشتند نسبت به وزن تولد باال، درصد باروري و آبستنی سبك

تري را نشان دادند. وزن تولد پایین در بز خلخالی ممکن دار كممعنی

روري پایین و قصرماندگی باال در این تحقیق را است بتواند درصد با

زایی در بزهاي رائینی، سیاه موئی ( بزغاله1378) توكلیان توجیه نماید.

درصد گزارش  5/142و  5/114، 100، 78هرمزگان، تالی و مرغز را 

نمود و ذكر كردند كه دوقلوزایی در اكثر بزهاي نژاد ایرانی باال بوده به 

الی، مرغز، بز بومی سیستانی، ندوشن و رباطی كه در نجدي، تطوري

باشد كه باالتر درصد می 20و  25-20، 30، 32، 30-25، 46ترتیب به

باشد ولی تعدادي از نژادها مانند رائینی و بز از یافته تحقیق حاضر می

درصد دوقلوزایی دارند و تعداد كمی  5تا  2موئی هرمزگان تنها سیاه

تر دارد كه پایین درصد سه قلوزایی 4/1د بز مرغز از نژادهاي ایرانی مانن

( 2000) و همکاران  Dickson-Urdanetaباشد.از یافته این تحقیق می

 25/1ترتیب دهی/ زایش را در دو نژاد آلپاین و نوبیان بهتعداد بزغاله

( صفت مذكور را در بزهاي 2015) و همکاران  Derejeراس، 38/1و 

صفت مذكور را در  Kukovics (2014)و نیز  راس 7/1تا  04/1اتیوپی 

گزارش نمودند،  درصد 80 تا 45 سانن را در دوقلوزایی و راس 4تا  2 آلپاین

تر از نژادهاي سانن، درصدي بز خلخالی بسیار پایین 1/11دوقلوزایی 

آلپاین و نوبیان بوده ولی ممکن است با برخی از نژادهاي اتیوپیایی 

هاي بز خلخالی یکی دو زایش در گله اصله بینف خوانی داشته باشد.هم

باشد. میانگین داران منطقه میاز فاكتورهاي مهم اقتصادي در نظر گله

-Dicksonماه بود. 12هاي مورد مطالعه فاصله بین دو زایش در گله

Urdaneta  آلپاین و  ( فاصله بین دو زایش را در2000) و همکاران

( صفت 2015) همکاران و  Derejeروز، 3/414و  7/390 ترتیبنوبیان به

 (2018) و همکاران  Joshiماه و 12تا  9/7مذكور را در بزهاي اتیوپی 

 و همکاران Joshi گزارش نمودند. روز 336تا  225نپالی  بزهاي در

قلو نسبت به دوقلوها سن چنین ذكر كردند بزهاي تك( هم2018)

اصله بین دو زایش و اولین آبستنی، سن اولین زایش، طول آبستنی، ف

 تري دارند. فاصله بین دوزایش در بز خلخالی براساسروزهاي باز كوتاه

تر از خوانی داشته ولی كمهم اتیوپیایی و نپالی یافته حاضر با بزهاي

 تر، فاصله بین دو زایش و درباشد. روزهاي باز بیشآلپاین و نوبیان می

توكلیان  دهد.می كاهش را بز ايهگله وريبهره و تولیدمثلی راندمان نتیجه

تالی و  نجدي، هاي نر و ماده( میانگین وزن از شیرگیري بزغاله1378)

كیلوگرم  3/14، 5/15و  8-6، 12-10 ؛7/11، 04/12ترتیب مرغز را به

 باشد.می تحقیق این یافته از باالتر تالی نژاد جزبه كه نمودند گزارش

Dereje 7/11تا  7/6ها را رگیري بزغاله( وزن از شی2015) و همکاران 

 خوانی دارد.كیلوگرم گزارش نمود كه با یافته تحقیق حاضر هم

گیري نمود كه بز خلخالی از نظر برخی توان نتیجهدر كل می       

، هاي تولیدمثلی مانند نسبت بز نر در گله، درصد زایششاخص

زایش، وقوع قصرماندگی، سقط جنین، طول روزهاي باز، فاصله بین دو 

و وزن از شیرگیري  هاصل نامناسب، وزن تولد بزغالهها در ماه و فزایش

نماییم، داراي مشکل بوده و ندرتاً دو بار زایش در سال را مشاهده می

ولی بز خلخالی از نظر سن و وزن بلوغ جنسی، دوقلوزایی و صفات 

شیر روزانه تولیدي شرایط قابل قبولی را دارد. بز خلخالی توان تولید 

كیلوگرم را در شرایط مدیریت و تغذیه بومی دارد و به  37/1حداكثر 

رسد با اعمال مدیریت پرورشی علمی، مدیریت چراي مناسب نظر می

خوراك )داراي مواد هاي مرتعی خوشها و گونهمراتع، تکثیر درختچه

69



 Abarghani and Sahraei                                                                                                                    غانی و صحرایی     برا

 

مغذي با قابلیت هضم باال و سازگار با آب و هواي منطقه خلخال( و 

شده بتواند پتانسیل تولید باالیی را نیز نشان  هاي باالنسیه از جیرهتغذ

چنین انتخاب دهد. بدیهی است انتخاب بزهاي نر با نتاج برتر و هم

بزهاي ماده برتر از نظر تولید شیر با درصد چربی مناسب كه ضرایب 

هاي مدیریتی همراه اعمال برنامهنیز داشته باشند به مناسبی تولیدمثلی

كه پتانسیل تولیدي بز اینتواند عالوه بر اسب و كنترل شده میمن

بلکه موضوع  بومزیسته خلخالی را دقیقاً آشکار ساخته و ارتقاء ب

مقایسه با نژادهاي برتر شیري خارجی مانند سانن و در نهایت احتمال 

 اصالح درون نژادي( را میسور سازد. ) هاتالقی و یا عدم تالقی با آن
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