فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1398

شاخصهای نژادی ،زیستسنجی و تغذیهای بز خلخالی در زیستگاه بومی آن

 اكبر ابرغاني:

بخش تحقیقات علوم دامی ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)،

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،اردبیل ،ایران

 محمود صحرائي*:

بخش تحقیقات علوم دامی ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

(مغان) ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت :اردیبهشت 1397
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چکیده
اين مطالعه در زيستگاه بومي و منطقه گسترش نژادی بز خلخالي با هدف شناسايي صفات نژادی ،تغذيهای و شاخصهای ظاهری و
اندازه های بدني انجام گرديد .برای اجرای اين پژوهش ،در ابتدا مناطق پراكنش نژادی بز خلخالي مشخص گرديده ،از سه بخش مركزی ،خورش
رستم و امامرود شهرستان خلخال بهطور تصادفي در مجموع  24روستا و از هر روستا  3گله انتخاب و مطالعه گرديد .روش جمعآوری اطالعات
به شيوه پرسشنامهای ،مشاهده و اندازهگيری بود .نتايج نشان داد كه  79/3درصد از گلهداران بهروش روستايي و  20/7درصد بهروش نيمه عشايری
با ميانگين تعداد  7/1نفر در هر خانواده گلههای خود را پرورش ميدهند .ميانگين درصد بز و بزغاله در تركيب گلهها  44/5درصد ،رنگ غالب
بز خلخالي سياه و ابلق (سياه وسفيد) ،هركدام با ميانگين  34/3درصد بود .اغلب بزهای خلخالي دارای شاخ بوده و تنها  26/8درصد از آنها
بيشاخ بودند .ضرايب همبستگي بين ناحيههای اصلي بدن شامل ارتفاع جدوگاه ،دور سينه و دور شکم در هر دو بز ماده بالغ و چپش ماده باالی
 40درصد بود .ميانگين مدت زمان چرای بزها از مراتع و پسچر مزارع  8/3ماه در سال با ميانگين  1/82دفعه تغذيه دستي در روز بود .زمان
نگهداری بزها در آغل  3/7ماه در سال و تعداد دفعات تغذيه دستي در آغل بهطور ميانگين  4/2دفعه بود .ميانگين علوفه و كنسانتره مصرفي روزانه
بزها بهترتيب  0/66و 0/25كيلوگرم برای هر راس بز بالغ بود .تلفات بزها بيشتر در اثر عارضه كيسه صفرا بوده و اسهال از بيماریهای رايج
آنها ميباشد.
کلمات کلیدی :بزخلخالي ،نژاد ،زیستسنجي ،تغذیه
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

m.sahraei2009@gmail.com
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مقدمه
بدون شک بز یکی از نخستین دامهای نشخوارکننده اهلی شده
بهدست انسان میباشد که از ده تا یازده هزار سال پیش در غرب ایران
و مناطقی از ترکیه با انسان خو گرفته و در حدود  9000سال پیش
اهلی شده است (شکل  .)1بزهای فعلی ()Capra aegagrus hircus
به جنس کاپرا ( )Capra Genusو گونه هیرکوس (Capra hircus
 )Speciesو زیر گونه اهلی شده از بزهای وحشی ایگاگروس ( Capra
 )aegagrusتعلق دارند ،بزهای وحشی بین  7تا  8هزار سال قبل از
میالد از آسیا به اروپا مهاجرت کردند و گونههای بزهای اروپائی را
ایجاد نمودند ( Fernándezو همکاران .)2006 ،در مناطق گرمسیری
دنیا پرورش بز در مقایسه با سایر نشخوارکنندگان از اهمیت ویژهای
برخوردار است و بههمین دلیل جمعیت بز در طول دو دهه اخیر روند
افزایشی پیدا کرده است ،تعداد بزهای جهان با وجود تغییرات اساسی
در بخش کشاورزی که ناشی از تلفیق صنایع ،جهانی شدن و پیشرفتهای
فنی در کشورهای در حال توسعه میباشد ،حتی در کشورهای با درآمد
باال و متوسط نیز رو به افزایش است .بهطوریکه جمعیت بز در دنیا
 1006میلیون رأس تخمین زده شده است (2014 ،FAO؛ Morand
و همکاران .)2004 ،قاره آسیا و آفریقا به ترتیب  59/5و  35/5درصد
و ایران  2/2درصد جمعیت بز جهان ( 22میلیون رأس) را بهخود
اختصاص دادهاند .حدود  80درصد از بزهای کشور در  109شهرستان
باالخص از استانهای بوشهر ،فارس ،خوزستان ،لرستان ،کرمان ،خراسان
جنوبی ،سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد پرورش مییابند
درحالیکه بیشترین تعداد کشتار در استانهای اصفهان ،فارس،
خوزستان ،تهران و مازندران انجام میشود (قرهداغی و همکاران.)1388 ،

بردارد .بز را برای تولید گوشت ،شیر ،پوست ،کرک و مو پرورش
میدهند ،ولی در مقایسه با دیگر نشخوارکنندگان اهلی ،به مدیریت
پرورش ،اصالحنژاد و فرآوری تولیدات آن توجه کمتری شده است .از
نظر اقتصادی بز در مقایسه با دیگر نشخوارکنندگان خصوصیاتی نظیر
چندقلوزائی باال ،سن پایین شیردهی ،ضریب تبدیل پایین غذایی برای
تولید حجم مساوی شیر ،هضم باالی چربی شیر بهدلیل اندازه ذرات
ریز آن ،تامین آسان گوشت مصرفی بهدلیل سن پایین بلوغ و کوچکی
الشه ،مقاوم بودن در برابر بیماریها مانند سل ،تولید کود تقویتکننده
حاصلخیزی خاک بهعلت دارا بودن ازت و پتاسیم باال ،پایین بودن پول
خرید و سطح جایگاه نگهداری و تجهیزات مورد نیاز ،آسانی مراقبت،
تامین درآمد تقریباً معین و ثابت از نظر تولید شیر و در نهایت تامین
اشتغال و کمک به اقتصاد خانواده دارد (2008 ،Zeder؛  Porterو ،Tebbit
 .)1996برای تصمیمگیری و طراحی برنامه پرورش مناسب برای هر
جمعیت دامی داشتن اطالعات اولیه از سیستم پرورش ،صفات مهم
اقتصادی ،اهداف پرورش از دیدگاه دامداران ،ترکیب گلهها ،وضعیت
تغذیه ،وضعیت تولید و فروش محصوالت و سطح بهداشتی گلهها
ضروری میباشد .بز خلخالی جزو معدود نژادهایی است که بهمنظور
تولید شیر و استحصال کرک و مو پرورش مییابد ولی بازدهی شیر
نسبتاً کمی در مقایسه با بزهای معروف شیری جهان دارد (صالحی و
همکاران ،)2014 ،ولی سوابق اطالعاتی مستند تحقیقاتی در مورد
نژاد بز خلخالی وجود ندارد .در برخی از کشورهای جهان بزهایی نظیر
نژاد بز سانن پرورش یافتهاند که حتی بیش از گاوهای بومی غیراصالح
شده کشور شیر میدهند (اسماعیلیراد1377 ،؛  )2014 ،FAOو
میتوان با انتخاب بزهای برتر بومی و اجرای برنامههای دقیق تالقی
داخل و یا بین نژادی ،ظرفیت بهرهدهی شیر بزهای بومی را بهنحو
مطلوب باال برد .البته رسیدن به چنین هدفی مستلزم داشتن اطالعات
پایه اولیه در زمینه محیط و نحوه پرورش ،تغذیه ،اندازههای بدنی و
ظرفیتهای بالقوه بزهای بومی در منطقه گسترش نژادی آنها است.
بنابراین پژوهش حاضر نیز در این راستا بر روی بز خلخالی و با هدف
استحصال اطالعات پایه پرورشی مورد نیاز انجام گرفت.

مواد و روشها
شكل  :1دامنه تقريبي پراكندگي گونه كاپرا ))2014 ،Wikipedia

بز در ایران از دو جنبه روش پرورش و تعداد بهترتیب به سه
روش روستایی ،عشایری و صنعتی نگهداری میشود که حداقل 17
نژاد بومی نظیر بلوچی ،رائینی ،ماکوئی ،نجدی ،تاتی ،ترکی و ممسنی
در مناطق گرمسیری و نژاد بز خلخالی در منطقه سرد کشور را در
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برای اجرای این طرح ابتدا محل پراکنش و تراکم بز بومی
خلخالی در سه بخش منطقه خلخال (خورشرستم ،مرکزی ،امامرود)
شناسائی گردید (شکل  .)2سپس به شیوه انتساب متناسب تعداد 24
روستا انتخاب شد ( 8روستا در خورشرستم 6 ،روستا در مرکزی و 6
روستا در امامرود) و از هر روستا سه نفر گلهدار انتخاب و بهترتیب
تعداد  18 ،24و  18جلد فرم پرسشنامهای پر گردید .با توجه به اینکه
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اطالعات مستند علمی درخصوص منطقه پرورش ،پراکنش ،افراد
پرورشدهنده و برنامه پرورشی گلههای بز خلخالی و خصوصیات انفرادی
دام مذکور وجود نداشت پرسشنامه طوری تنظیم شد که اطالعات ضروری
پایه مرتبط با خود دام ،پرورشدهندگان و نیز مناطق پرورشی آن
استحصال گردد و لذا جهت استحصال اطالعات ،فاکتورهای مورد
بررسی به دو بخش کیفی (توصیفی) و کمی(قابل اندازهگیری) تقسیم
شد .در بخش کیفی روش جمعآوری اطالعات به شیوه پرسش و پاسخ
از گلهدار و سپس تطبیق درستی جوابهای داده شده به سئواالت مرتبط
با هم و همچنین مشاهده عینی محیط پرورش و خود دام و در نهایت
یادداشت آنها در فرم پرسشنامه بود .در بخش کمی صفات مورد بررسی
اندازهگیری و یا توزین گردیدند که در ذیل توضیح داده میشوند:

شكل  :2نقشه پراكنش بز بومي خلخالي

مشخصات پرورشدهندگان بز خلخالي :اطالعات مرتبط با
این بخش شامل نام و نامخانوادگی گلهدار ،منطقه سکونت و تعداد
افراد خانوادهاش بود که از شناسنامه سرپرست خانواده استخراج گردید.
مساحت زمین زراعی تحت تملک گلهدار از روی مشاهده سند و یا
قولنامه زمین و در صورت فقدان آنها براساس مشاهده میدانی و
بازدید از زمین مورد ادعا بهدست آمد.
روش پرورش :در اینخصوص یک سئوال سه قسمتی که شامل
روشهای پرورش روستایی (ساکن بدون اقدام به کوچ بهاره) ،عشایری
(کوچ بهاره به ییالق و مراجعت پاییزه به قشالق) و نیمهعشایری(کوچ
کوتاهمدت بهاره گله به ییالق بدون همراهی خانواده گلهدار) بود ،مطرح
و پاسخ داده شد.
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تركيب گله :ترکیب گله براساس مشاهده و شمارش دامها به
تفکیک گوسفند و بز ،و نیز ترکیب جنسی و سنی بزهای داخل همان
گله که شامل بزهای بالغ ،یکسالهها (چپش) و پایینتر از یکسال
(بزغالهها) در هر دو جنس نر و ماده بود بهدست آمد .درصد بز و بزغاله
در ترکیب گله با فرمول ذیل محاسبه گردید:

مشخصات ظاهري و اندازههاي بدني :مشخصات ظاهری شامل
تشخیص تنوع رنگ بزهای گله بود که بهروش تطبیق و دستهبندی
رنگها انجام گرفت .شاخدار و بیشاخ بودن بزها براساس مشاهده
عینی تشخیص داده شد .ابعاد بدن منطبق با شکل 3و توسط متر
پارچهای  1/5متری اندازهگیری شد ،عرض کپل توسط کولیس چوبی
اندازهگیری شد.

 -1طول سر :فاصله بین ابتدای بینی تا زاویه فک -2 ،ارتفاع از جدوگاه :ارتفاع
جدوگاه تا انتهای سم -3 ،دور سینه :دور سینه از انتهای کتف و سینه بالفاصله پشت
دستها -4 ،دور شکم :دور شکم از محل دو دنده آخر در دو طرف -5 ،طول بدن:
فاصله بین اتصال دم به بدن تا جدوگاه -6 ،ارتفاع شکم از زمین :فاصله بین گودترین
نقطه شکم تا زمین -7 ،ارتفاع سینه از زمین :فاصله بین سطح سینه (پشت دستها)
تا زمین

شكل :3نحوه زيستسنجي بز

تغذيه :مدت زمان استفاده سالیانه از مرتع و پسچر مزارع و تعداد
دفعات تغذیه دستی در مراتع و آغل به شیوه پرسش و پاسخ از گلهدارها
انجام گردید ،مقدار علوفه و کنسانتره مصرفی روزانه داده شده به بزها
توسط ترازوی  5کیلوگرمی توزین میشد و از تفاوت مقدار داده شده
به دام و باقیمانده خوراک در هر وعده تعلیف ،مقدار مصرفی روزانه
بهدست میآمد .جهت تشخیص گونههای مرتعی و درختچههای مورد
استفاده بزها ،در ابتدا چرای گونه گیاهی توسط بزها مشاهده میشد
و سپس از کل بوته گیاهی نمونهبرداری انجام میگرفت و سپس به
آزمایشگاه تشخیص گیاهی (هرباریوم) منتقل و در آنجا جنس و گونه
گیاه با دقت بیشتر تشخیص داده میشد.
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وضعيت بهداشتي گله :وضعیت واکسیناسیون گلهها از هر دو
جنبه نوع واکسن زده شده و زمان واکسیناسیون ،براساس رکوردهای
قید شده در کارت واکسیناسیون گله ،ارتباط با دامپزشک و یا واکسیناتور
و کسب اطالعات از آنها و یا از اقدامات مستقیم خود گلهدار بهدست
آمد .تشخیص سوابق ابتالء گله به بیماریها نیز براساس اطالعات ارائه شده
توسط دامپزشک معالج و یا اطالعات شخصی خود گلهدار فراهم گردید.
خريد و فروش :بازار ،روش و فصول خرید و فروش و همچنین نحوه
تامین و خرید بزهای مورد نیاز براساس اطالعات شخصی گلهدار و در
برخی از موارد با مراجعه به بازارهای دام منطقه خلخال استحصال گردید.
روش آناليز آماري :دادههای جمعآوری شده بعد از کدگذاری
به رایانه انتقال و توسط نرمافزار  SAS 9.1آنالیز آماری و میانگینها
با آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج
اطالعات آماري مرتبط با پرورشدهندگان بزخلخالي
تعداد افراد خانواده :میانگین تعداد افراد خانواده /هر پرورش
دهنده در کل منطقه مطالعه شده  7/93نفر است که در سه بخش
مرکزی ،خورش رستم و امامرود بهترتیب  6/74 ،7/76و  7/2نفر بوده
(جدول  )1و اختالف معنیداری ندارند ( .)P‹0/05تعداد افراد هر

خانوار بسته به اقتصاد (زراعت و دام) ،فرهنگ ،موقعیت اجتماعی و
حتی عوامل سیاسی حاکم بر محیط زندگی آن خانواده متغیر میباشد.
زمين زراعي تحت تملک :میانگین مساحت زمین زراعی تحت
تملک /هر پرورشدهنده بز خلخالی در کل منطقه مطالعه شده 2/88
هکتار میباشد که این مقدار در بخش خورشرستم حداکثر و در بخش
امامرود حداقل میباشد (جدول  ،)1همچنین از جنبه مذکور بین دو
بخش مرکزی و خورشرستم و همچنین خورشرستم و امامرود
اختالف معنیدار ( )P <0/05ولی بین دو بخش مرکزی و امامرود
تفاوت معنیداری وجود ندارد (( )P‹0/05جدول .)1
روش پرورش و وضعيت ييالق و قشالق :نتایج حاصل از دادهها
نشان داد که 79/3درصد از گلهداران مورد مطالعه بهروش روستایی و
 20/7درصد بهروش نیمهعشایری به پرورش گلههای خود مشغول
بوده و روش پرورش عشایری در شهرستان خلخال وجود ندارد .در
روش نیمه عشایری گلهها جهت چرای بهاره و تابستانه از قشالق
(سکونتگاه دائمی خانواده) به ییالق برده شده ،بدون آنکه خانوادههای
خود را نیز همراه گله برده باشند .میانگین اتراق ییالقی گلهداران در
بخش مرکزی  4/2و در امامرود  3/5ماه میباشد .در بخش خورش
رستم روش پرورش نیمه عشایری وجود نداشته و در دو بخش مرکزی
و امامرود بهترتیب  15/5و  5/2درصد از گلهداران به شیوه نیمهعشایری
به پرورش بز و گوسفند مشغول هستند.

جدول  :1شاخصهاي آماري مربوط به تعداد افراد خانوار و مساحت زمين زراعي تحت تملک پرورش دهندگان بز خلخالي در سه بخش و كل منطقه مورد مطالعه
رديف

بخش

1
2
3
4

مرکزی
خورش رستم
امامرود
خلخال

تعداد خانواده
مورد مطالعه
17
23
18
58

افراد خانوار (نفر)
انحراف معيار ±ميانگين
7/76±2/30
6/74±2/57
7/2±3/50
7/19±2/80

افراد خانوار (نفر)
حداكثرـ حداقل
4-11
2-12
2-15
2-15

مساحت زمين زراعي (هكتار)
انحراف معيار ±ميانگين
2/29±2/20a
4/24±3/10b
1/7±1/69a
2/8±2/70

مساحت زمين زراعي (هكتار)
حداكثرـ حداقل
0-7
1-15
0-5
0-15

حروف متفاوت انگلیسی در ستون نشانگر اختالف معنیدار در سطح  0/05میباشد.

تركيب گله ،صفات ظاهري و بيومتري
تركيب گلهها :در کل گلههای مطالعه شده ،بزها همراه و مخلوط
با گوسفندها نگهداری میشدند ،اما در خورشرستم بهویژه در اطراف
روستاهای نوده ،برندق و جعفرآباد گلههای خالص بز را با درصد کمی
از گوسفند میتوان پیدا نمود (شکل  .)4در کل گلههای مورد مطالعه
بز و بزغاله بهطور میانگین  44/5درصد است که این مقدار در بخش
خورشرستم حداکثر و در بخش مرکزی حداقل میباشد (جدول .)2
درصد بز و بزغاله در ترکیب گلههای سه بخش مطالعه شده اختالف
معنیداری را نشان میدهد ( ،)P<0/05با این تفاوت که بین بخش
مرکزی و خورشرستم اختالف معنیدار ( )P<0/05و در سایر حاالت
غیرمعنیدار ( )P‹0/05میباشد (جدول  .)2درصد بز نر بالغ ،چپش نر
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و ماده (یکساله) و بزغاله نر و ماده در سه بخش مورد مطالعه تفاوت
معنیداری را نشان نداند ( .)P‹0/05مقایسه میانگینها نشان داد که
درصد بز ماده بالغ در دو بخش مرکزی و خورشرستم و همچنین
مرکزی و امامرود معنیدار ( ،)P>0/05ولی دو بخش خورشرستم و
امامرود تفاوت معنیدار نداشتند ( ( )P‹0/05جدول.)2

شكل :4گله خالص بز خلخالي در روستاي نوده بخش خورش رستم

سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1398
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جدول  :2درصد بز و بزغاله در تركيب گله و تفكيک سني و جنسي بز و بزغالهها در سه بخش و كل منطقه مورد مطالعه
رديف

بخش

تعداد

1
2
3
4

مرکزی
خورش رستم
امامرود
خلخال

17
23
18
58

بز و بزغاله(درصد /گله)
انحراف معيار ±ميانگين
36/30±14/14a
50/6±14/40b
44/4±11/40b
44/5±14/47

بز و بزغاله

بز ماده بالغ

بز نر بالغ

چپش نر

چپش ماده

بزغاله نر

بزغاله ماده

(درصد/گله)

(درصد/بز و

(درصد/بز و

(درصد/بز و

(درصد/بز و

(درصد/بز و

(درصد/بز و

حداكثر ـ حداقل

بزغاله)

بزغاله)

بزغاله)

بزغاله)

بزغاله)

بزغاله)

17/7-67/8
16/6-80
31/8-75
16/6-80

47/73b
62/4a
67/72a
59/29

0/35
3/25
1/18
1/60

2/8
1/02
1/18
1/67

21/4
15/5
16/14
17/53

11/9
5/10
5/51
7/60

15/8
13/2
8/27
12/40

حروف متفاوت انگلیسی در هرستون نشانگر اختالف معنیدار در سطح  0/05میباشد.

شاخص رنگ و شاخ :بز خلخالی جزو معدود نژادهای دارای
تنوع رنگ میباشد ،رنگ غالب این نژاد سیاه خالص و یا سیاه با توده
و رگههای سفید (ابلق) میباشد (شکلهای  4و  )5که در این تحقیق
هر کدام  34/4درصد محاسبه گردید.

شكل  :5بز خلخالي سياه خالص

دیگر رنگهای مشاهده شده در گلههای مورد مطالعه شامل:
قرمز حنایی ( 10/3درصد) ،متمایل به آبی یکدست ( 10/3درصد)،
سیاه دارای لکههای سفید و آبی و قرمز ( 5/6درصد) ،سیاه با رگههای
قرمز ( 6/8درصد) ،سیاه با لکههای سفید و زرد ( 3/5درصد) ،سیاه با
لکههای قهوهای و سفید ( 3/4درصد) ،سیاه با لکهها و رگههای قهوهای
رنگ ( 3/4درصد) سیاه با لکههای قهوهای و قرمز رنگ ( 5/2درصد)،
سیاه با لکههای قهوهای و قرمز رنگ ( 3/4درصد) و سیاه توام با اختالط
رنگهای ذکر شده (  13/6درصد) میباشد .بدیهی است که رنگ سیاه
یک صفت غالب در بز خلخالی است زیرا بروز دیگر رنگها به شکل
توده و یا رگه در بستر و زمینه سیاه اتفاق میافتد .شکل  6بز خلخالی
سیاه با رگههای قرمز حنایی را نشان میدهد .براساس مشاهدات انجام
یافته در گلههای مورد مطالعه ،نتیجهگیری شد که تعداد بزهای بیشاخ
 26/8درصد است که این مقدار در بخش مرکزی حداکثر ( 33/8درصد)
و در بخش خورشرستم حداقل ( 23/02درصد) میباشد و نیز طبق جدول

تجزیه واریانس اختالف معنیداری بین درصد بزهای بیشاخ در سه
بخش مرکزی ،امامرود و خورشرستم مشاهده نگردید (.)P‹0/05

شكل  :6بز خلخالي سياه با لكههاي قرمز حنايي رنگ

زيستسنجي :در مجموع  170راس بز ماده بالغ و چپش ماده
(یکساله) در سه بخش خورشرستم ( 68رأس) ،مرکزی ( 53رأس)
و امامرود ( 45رأس) از نظر ابعاد بدنی اندازهگیری (جدول  ،)3و سپس
همبستگی بین صفات زیستسنجی محاسبه گردید (جدول .)4
جدول  3نشان میدهد که با افزایش سن ،نواحی اصلی بدن
مانند طول بدن و دور سینه و شکم رشد معنیداری پیدا میکند .در
حالت کلی افزایش سن موجب رشد در قسمتهای مختلف بدن
میشود ،ولی بین رشد قسمتهای مختلف بدن بز بالغ و یکسالهها
مانند ارتفاع شکم و سینه از سطح زمین و طول سر اختالف اندکی
وجود ندارد ولی این رشد به معنای واقعی وجود دارد و باعث افزایش
حجم و وزن بدن بزها میشود .جدول  4نیز نشان میدهد که
همبستگی نواحی اصلی بدن مانند عرض کپل با دور شکم و همچنین
طول بدن با دور سینه در بز ماده بالغ باالی  40درصد میباشد،
همبستگی باال بین صفات مذکور نشاندهنده ظرفیت باالی بز خلخالی
در اصالح صفات تولیدمثلی میباشد.
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جدول  :3اندازههاي بدني بز بومي خلخالي (سانتيمتر)
رديف

صفت بيومتريک

1
2
3
4
5
6
7
8

طول سر
طول بدن
ارتفاع از جدوگاه
دور سینه
دور شکم
عرض کپل
ارتفاع شکم از زمین
ارتفاع سینه از زمین

جنس
چپش ماده
بز ماده بالغ
انحراف معيار ±ميانگين
حداكثر  -حداقل
انحراف معيار ±ميانگين
حداكثر -حداقل
18/13±1/24
15/5-21
19/7±1/21
23/5-16
55/11±3/49
46/5-66
60/9±845
48/5-97/5
61±3/23
52/5-68
65/8±3/72
57-77/5
71/01±4/020
63/5+78/5
77/9±4/57
61/5-91/5
85/7±7/13
70/6-98
97/9±7/50
69-116
17/92±1/57
15-21/5
19/19±2/03
13-25
29/35±2/54
23-35
30/44±2/96
23/5-37
31/32±2/42
25-36/5
32/64±2/79
26=39
جدول  :4همبستگي بين صفات بيومتريک بز ماده بالغ و چپش ماده

صفات  1الی  16بهترتیب نشاندهنده طول سر بز ماده بالغ ،طول سر چپش ماده ،طول بدن بز ماده بالغ ،طول بدن چپش ماده ،ارتفاع جدوگاه بز ماده بالغ ،ارتفاع جدوگاه چپش ماده ،دور سینه بز ماده
بالغ ،دور سینه چپش ماده ،دور شکم بز ماده بالغ ،دور شکم چپش ماده ،عرض کپل بز ماده بالغ ،عرض کپل چپش ماده ،فاصله شکم از زمین در بز ماده بالغ ،فاصله شکم از زمین در چپش ماده ،فاصله
سینه از زمین در بز ماده بالغ و فاصله سینه از زمین در چپش ماده میباشد ** - .و * به ترتیب نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  1و  5درصد میباشد.

بازار و فصول خريد و فروش :براساس نتایج  94/8درصد از
گلهدارها ،در صورت نیاز به افزایش و یا جایگزینی ،بز ماده بالغ مورد
نیاز خود را از بازار بخش خودشان تأمین میکنند و تنها  5/2درصد
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از خارج بازار بخش خودشان در همان منطقه خلخال خریداری میشود.
درحالیکه موارد مذکور برای بزهای نر بالغ بهترتیب  93/1و  6/9درصد
میباشد .براساس نتایج 98/3 ،درصد از گلهدارها بزغالههای نر و ماده
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اضافی را در فصل پائیز به فروش رسانده و در  1/7درصد از موارد
فصل فروش مشخصی نیست درحالیکه در مورد فروش بزهای نر و
ماده بالغ در  100درصد از موارد ،فصل مشخصی برای فروش وجود
نداشته و براساس نیاز خانوار بزهای بالغ به فروش میرسد .براساس
دادهها در  87/9درصد از موارد فروش دام بهصورت سری 3/4،درصد
زندهقپان 1/7 ،درصد الشه و  6/9درصد بهصورت مختلط (زنده و
سری) صورت میگیرد.

گونههاي گياهي مرتعي مورد مصرف درمنطقه گسترش
نژادي :اصوالً بز حیوانی سرشاخهخوار بوده و غالباً از علوفهها و بوتههای
بلند استفاده میکند .براساس مشاهدات چرا و نمونهبرداری انجام گرفته،
گیاهان و بوتهها و درختچههای مرتعی مورد استفاده بز در جدول 5
آورده شده است.

جدول  :5گونههاي مرتعي مورد مصرف بز در منطقه گسترش نژادي
رديف

نام علمي گونه

نام فارسي

ارتفاع از سطح دريا

1
2
3
4
5
6
7

Centaurea virgata

سنتوریا
نوعی بروموس چندساله
کاله میرحسن
سالویا
نوعی گون
-

 1650متر

Bromus sp
Acantolimon talaganicum
Salvia nemorosa
Astragalus kohrudicus
Silanum sp
Rhamus sp

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Onobrychis sp

Astrugalus persicus
Rosa canina
Rhamus sp
Phlornis herba venti
Cirsium echinus
Vinca Minor
Calium verum
Dianthus sp

گون
نسترن
نوعی درختچه
گوش بره
نوعی کنگر
نوعی پیچ
علف پنیر
نوعی میخک
نوعی اسپرس

17

Astragalus rerdicus

گون

18

Senecio vulgara

زلف پیر

19

Phlomis orientale

گوش بره شرقی

20

Cirsium echinus

نوعی کنگر

21

Cichorium intybus

کاسنی

22

Salvia verticillata

نوعی سالویا

23

Centaurea virgata

سنتوریا

24

Rosa canina

نسترن

25

Prunus spinosa

آلوچه وحشی

26

Solanum sp

27

Cichorium intybus

کاسنی

28

Caparis sp

کور

29

Acantolimon talaganicum

کاله میر حسن

30

Reseda lutea

یونجه زرد

31

Rosa canina

نسترن

 1780-1820متر

 1800متر

 1400-1680متر

*

منطقه (بخش)

بخش مرکزی (چلنبر)
کیلومتر  96جاده اردبیل ـ خلخال

بخش مرکزی (لنبرـ نواشنق ـ مصطفی لو )
 107کیلومتری جاده اردبیل ـ خلخال

بخش امامرود (اسکستان)
 125کیلومتری خلخال

بخش امامرود
(کلور ،شال ،مراتع آبادی بهرام آبادی)

*در بخش هشتجین کل گونههای مندرج در جدول  5ازجمله روستاهای برندق ،ترازوج ،نساز،گیلوان و چهارخانوار پراکندهاند.
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مدت زمان چرا از مراتع و پسچر مزارع :میانگین مدت زمان چرا
از مراتع و پسچر مزارع در سطح منطقه خلخال  8/3ماه در سال بوده
که این مقدار در بخش امامرود حداکثر ( 8/5ماه) و در بخش مرکزی
حداقل ( 8ماه) میباشد (جدول  ،)6مقایسه میانگینها نشان داد که
مدت زمان چرای بزها از مراتع و پس چر مزارع در سه بخش مورد
مطالعه تفاوت معنیداری نداشت (.)P‹0/05
مدت زمان نگهداري بزها در جايگاه بسته ( آغل) :نگهداری
بزها در آغل با وقوع سرما ،بارش برف و یخبندان و در موارد نادری در
اثر تغییر ناگهانی دما و شرایط سخت جوی آغاز میشود ،میانگین
نگهداری در آغل در سطح منطقه خلخال  3/7ماه در سال بوده (جدول
 ،)6مقایسه میانگینها نیز نشان داد که زمان نگهداری در آغل تحت
تاثیر بخشهای مورد مطالعه قرار نگرفت (.)P‹0/05

میافتد و گلهدارها جهت حفظ سالمت ،جلوگیری از افت وزن دامها
و همچنین ادامه و پایداری تولید ،مبادرت به تغذیه گله هنگام ظهر و
بازگشت شبانه گله از چرای روزانه مینمایند .مقدار تغذیه علوفه و
کنسانتره در مراتع بهطور دستی مشابه و کمی پایینتر از تغذیه دستی
در آغل میباشد .میانگین دفعات تغذیه دستی در مراتع سطح منطقه
خلخال  1/82دفعه بوده (جدول  )6و از این جنبه بین بخشها اختالف
معنیداری وجود ندارد ( .)P‹0/05در سطح منطقه خلخال تعداد
دفعات تغذیه دستی در آغل بهطور میانگین  4/2دفعه بوده که این
مقدار در بخش مرکزی حداکثر ( )4/8و در بخش امامرود حداقل (3/8
دفعه) میباشد (جدول  .)6اثر بخش روی تعداد دفعات تغذیه دستی
در آغل معنیدار بوده ( )P›0/05و از این جنبه بین بخش مرکزی و دو
بخش امامرود و خورشرستم اختالف معنیدار وجود دارد (.)P›0/05

تعداد دفعات تغذيه دستي در آغل و مراتع :تغذیه دستی
بزها در زمان چرا از مراتع اجباراً درمواقع بحرانی و خشکسالی اتفاق
جدول  :6شاخصهاي تغذيهاي بزهاي بومي خلخالي در مناطق گسترش نژادي
رديف

عنوان صفات

خلخال

امامرود

خورش رستم

مركزي

1
2
3
4
5
6

مدت زمان چرا از مراتع و پسچر مزارع (ماه/سال)
تعداد دفعات تغذیه دستی در مرتع
مدت نگهداری بزها در داخل آغل (ماه /سال)
تعداد دفعات تغذیه دستی در داخل آغل
علوفه مصرفی روزانه در آغل (کیلوگرم /راس بز بالغ)
کنسانتره مصرفی روزانه (کیلوگرم /راس بز بالغ)

8/28±1/04
1/82±0/68
3/7±1/03
4/26±0/8
0/66±0/23
0/25±0/13

8/50±0/78
1/77±0/8
3/50±0/78
3/8±0/71b
0/70±0/16b
0/20±0/09

8/26±1/24
1/90±0/28
3/4±1/24
4/24±0/42b
0/560±0/23a
0/28±0/14

8/08±0/95
1/76±0/9
3/9±0/95
4/8±1a
0/76±0/23b
0/28±0/16

*حروف متفاوت در یک ردیف نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  5درصد میباشد.

علوفه و كنسانتره مصرفي روزانه در آغل(كيلوگرم /رأس
بز بالغ) :اثر مناطق مورد مطالعه روی کیلوگرم علوفه مصرفی روزانه
معنیدار بوده (  )P›0/05و از این لحاظ بخش خورشرستم با دو بخش
امامرود و مرکزی تفاوت معنیداری داشته ( )P›0/05ولی بین دو بخش
مرکزی و امامرود اختالف معنیداری وجود نداشت ( .)P‹0/05میانگین
علوفه مصرفی روزانه بزها در سطح منطقه خلخال  0/66کیلوگرم/راس
بز بالغ بوده که این مقدار در بخش مرکزی حداکثر (0/76کیلوگرم) و
در بخش خورشرستم حداقل ( 0/56کیلوگرم) میباشد (جدول .)6اثر
منطقه روی کنسانتره مصرفی روزانه معنیدار نبود ( .)P‹0/05میانگین
کنسانتره مصرفی روزانه در سطح منطقه خلخال 0/25کیلوگرم بوده
که این مقدار در بخشهای مرکزی و خورشرستم حداکثر (0/5
کیلوگرم) و در بخش امامرود حداقل( 0/3کیلوگرم) میباشد (جدول
.)6
92

بحث
در روش نیمه عشایری گلهها جهت چرای بهاره و تابستانه از
قشالق (سکونتگاه دائمی خانواده) به ییالق برده شده ،بدون آنکه
خانوادههای خود را نیز همراه گله برده باشند .در گزارشات Zeder
( )2008بهروشهای پرورش بز در فالت مرکزی و زاگرس ازجمله
روشهای کوچرو و ساکن اشاره شده است .میانگین اتراق ییالقی
گلهداران در بخش مرکزی  4/2و در امامرود  3/5ماه میباشد .در
بخش خورشرستم روش پرورش نیمه عشایری وجود نداشته و در دو
بخش مرکزی و امامرود بهترتیب  15/5و  5/2درصد از گلهداران به
شیوه نیمه عشایری به پرورش بز و گوسفند مشغول هستند.
مشخص ات و ابعاد بدنی بز خلخالی مانند عرض کپل ،دور سینه
و ارتفاع جدوگاه نزدیک به بزهای آمیخته بومی با سانن بوده ولی
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تفاوت اندک و پایینی را با بز سانن نشان میدهد (اسماعیلیراد،
 ،)1377احتماالً بز سانن بز مناسبی جهت تالقی دادن با بز خلخالی
باشد .جدول  4نیز نشان میدهد که همبستگی نواحی اصلی بدن
مانند عرض کپل با دور شکم و همچنین طول بدن با دور سینه در بز
ماده بالغ باالی  40درصد میباشد ،همبستگی باال بین صفات مذکور
نشاندهنده ظرفیت باالی بز خلخالی در اصالح صفات تولیدمثلی
میباشد .اندازهگیریهای زیستسنجی ،برای شناسایی خصوصیات
حیوانات از نظر ظاهری مورد استفاده قرار میگیرد که این خصوصیات
ظاهری بسته به اثر نژاد ،محیط و تغذیه میتوانند متغیر باشند .بهعالوه
اطالعات مفیدی درباره مناسب بودن حیوانات برای انتخاب و درآمد
حاصل از پیشرفت ژنتیکی را میتوان با استفاده از اندازهگیریهای
مورفولوژیکی از بدن حیوانات بهدست آورد ،در واقع فرآیندهایی مثل
تولید شیر و کیفیت آن ،سرعت رشد ،کمیت گوشت و کیفیت آن،
بیشترین اهمیت را از جنبههای اقتصادی دارند .رشد نیز که یک
فرآیند بیولوژیک پیچیده است از طریق توسعه بافتهای مختلف بدن
ایجاد میشود و در عمل ،اندازهگیریهای صفات ظاهری بدن برای
برآورد توسعه اسکلت و یا بافت نرم بدن بهکار میآید (  Vandepitteو
.)2004 ،Janssens
بز خلخالی که در فرهنگ مردم منطقه به بز شیری ‹‹ آران››
معروف است غالباً برای تولید شیر نگهداری میشود و پرواربندی بز
جزو اهداف پرورش آن نیست ،از شیر بز آران جهت تولید فرآوردههای
لبنی مثل پنیر ،کره و کشک استفاده میکنند .از موی بز جهت تهیه
گلیم ،طناب ،چادر و آالچیق بهعنوان تولیدات جنبی استفاده میشود.
اسماعیلیراد ( ،)1377انتخاب بزهای برتر و تالقی نژادی را بهعنوان
یک راهکار جهت بهبود تولید شیر بزهای بومی گزارش نمودند.
براساس مشاهدات چرا و نمونهبرداری انجام گرفته ،گیاهان و
بوتهها و درختچههای مرتعی مورد استفاده بز در جدول  5آورده شده
است Tebbit ،و  )1996( Porterو  Wilsonو  )1999( Payneاستفاده
از برخی گونههای گیاهی مرتعی و درختچهای را بهعنوان یک استراتژی
راهبردی ذکر نمودند.
میانگین علوفه مصرفی روزانه بزها در سطح منطقه خلخال 0/66
کیلوگرم/راس بز بالغ بوده که این مقدار در بخش مرکزی حداکثر
(0/76کیلوگرم) و در بخش خورشرستم حداقل ( 0/56کیلوگرم)
میباشد (جدول .)6مقادیر مصرفی علوفه مذکور با گزارشات سعادت
نوری ( )1370و حسینی ( )1383انطباق داشته ولی کمتر از مقادیر
گزارش شده توسط هاشمی ( )1375و ولیزاده ( )1374میباشد .اثر
منطقه روی کنسانتره مصرفی روزانه معنیدار نبود ( .)P‹0/05میانگین
کنسانتره مصرفی روزانه در سطح منطقه خلخال 0/25کیلوگرم بوده
که این مقدار در بخشهای مرکزی و خورش رستم
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حداکثر ( 0/5کیلوگرم) و در بخش امامرود حداقل( 0/3کیلوگرم)
میباشد (جدول  .)6مقادیر کنسانتره مصرفی مذکور با گزارشات مموئی
( )1376و  Luو  )1998( Mahgoubهمخوانی داشته ولی پایینتر از
گزارش عزتپور ( )1382میباشد Zhou .و همکاران ( )2003عوامل
غیرژنتیکی موثر بر صفات تولیدی بز را گزارش نمودند و ذکر کردند
که مقدار مصرف بستگی به شرایط فیزیولوژیکی و تولید دارد .تفاوت
در مقادیر مصرف علوفه و کنسانتره به عوامل مختلفی مانند تولید،
وزن دام ،شرایط فیزیولوژیکی و مدیریت پرورش و حتی مواد مغذی
خوراک بستگی دارد ( Hetheringtonو .)1992 ،Matthews
اگرچه شیوع بیماریهای بز در منطقه خلخال تحت تاثیر شرایط
اکولوژیکی ،تغذیهای و هجوم بیماریها از سایر مناطق و اقدامات
مدیریتی و غیره متغیر میباشد ولی بز به اندازه گوسفند دچار بیماری
نمیگردد (عزتپور .)1382 ،به گفته گلهداران منطقه ،تلفات بز بیشتر
در اثر عارضه کیسه صفرا است که غیرقابل درمان میباشد .یکی دیگر
از بیماریهای قابل توجه بز درمنطقه اسهال است و در موارد نادری
بیماریهایی مثل شاربن ،آنتروتوکسمی ،تببرفکی،آبله و پیروپالسموز
نیز مشاهده میشود .در  81درصد از گلههای مورد مطالعه عمل
واکسیناسیون نسبت به بیماریهای آنتروتوکسمی ،تببرفکی ،آبله و
تبمالت انجام میگیرد و در  19درصد ازگلهها عمل واکسیناسیون
انجام نمیگیرد .میزان پوشش واکسیناسیون گلهها بستگی به امکانات
و اقدامات شبکه دامپزشکی شهرستان خلخال و نیز شیوع بیماریها
در منطقه دارد .جهت مبارزه با بیماریهای انگلی ،گلهداران از حمام
ضد کنه استفاده مینمایند ،با این وجود نتایج نشان داد که 96/6
درصد از گلههای مورد مطالعه از حمام ضد کنه استفاده نمیکنند و
تنها  3/4درصد از گلهها در فصل تابستان از حمام ضد کنه استفاده
میکنند.
بز بومی خلخالی نژادی با تنوع رنگ بدنی باال و غالباً شاخدار
است که در مناطق کوهستانی به دو روش روستایی و نیمهعشایری
توسط گلهداران سختکوش منطقه خلخال پرورش داده میشود .این
نژاد غالباً در مراتع با تنوع گیاهی خوشخوراک و به شکل چرای آزاد
تغذیه میشود .بز خلخالی بهدلیل داشتن ابعاد و ظرفیت بدنی مناسب،
مصرف اندک علوفه و کنسانتره روزانه و مقاومت در برابر بیماریها
میتواند نژادی مناسب برای انتخاب و اصالحنژاد داخل و یا بیننژادی
جهت افزایش تولید شیر و گوشت باشد.
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