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 1397 مردادتاریخ پذیرش:            1397 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

های ظاهری و ای و شاخصتغذيه خالي با هدف شناسايي صفات نژادی،اين مطالعه در زيستگاه بومي و منطقه گسترش نژادی بز خل 

از سه بخش مركزی، خورش  های بدني انجام گرديد. برای اجرای اين  پژوهش، در ابتدا مناطق پراكنش نژادی بز خلخالي مشخص گرديده،اندازه

آوری اطالعات گله انتخاب و مطالعه گرديد. روش جمع 3ستا  روستا و از هر رو 24طور تصادفي در مجموع رستم و امامرود شهرستان خلخال به

روش نيمه عشايری درصد به 7/20روش روستايي و داران بهدرصد از گله 3/79گيری بود. نتايج نشان داد كه ای، مشاهده و اندازهبه شيوه پرسشنامه

درصد، رنگ غالب  5/44ها ند. ميانگين درصد بز و بزغاله در تركيب گلهدههای خود را پرورش ميدر هر خانواده گله نفر 1/7با ميانگين تعداد 

ها درصد از آن 8/26درصد بود. اغلب بزهای خلخالي دارای شاخ بوده و تنها  3/34بز خلخالي سياه و ابلق )سياه وسفيد(، هركدام با ميانگين 

جدوگاه، دور سينه و دور شکم در هر دو بز ماده بالغ و چپش ماده باالی های اصلي بدن شامل ارتفاع شاخ بودند. ضرايب همبستگي بين ناحيهبي

زمان  دفعه تغذيه دستي در روز  بود. 82/1ماه در سال با ميانگين  3/8چر مزارع درصد بود. ميانگين مدت زمان چرای بزها از مراتع و پس 40

دفعه بود. ميانگين علوفه و كنسانتره مصرفي روزانه  2/4طور ميانگين ر آغل بهماه در سال و تعداد دفعات تغذيه دستي د 7/3داری بزها در آغل نگه

های رايج تر در اثر عارضه كيسه صفرا بوده و اسهال از بيماریكيلوگرم برای هر راس بز بالغ بود. تلفات بزها بيش25/0و  66/0ترتيب بزها به

 باشد. ها ميآن

  هیتغذ ،سنجيزیست نژاد، بزخلخالي، کلیدی: کلمات

 m.sahraei2009@gmail.com: نده مسئول* پست الکترونیکی نویس
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 مقدمه
اهلی شده  های نشخوارکنندهبدون شک بز یکی از نخستین دام       

باشد که از ده تا یازده هزار سال پیش در غرب ایران دست انسان میبه

سال پیش  9000و مناطقی از ترکیه با انسان خو گرفته و در حدود 

 (Capra aegagrus hircus) (. بزهای فعلی1اهلی شده است )شکل 

 hircus Capra) و گونه هیرکوس (Capra Genus) به جنس کاپرا

Species) و زیر گونه اهلی شده از بزهای وحشی ایگاگروس (Capra 

aegagrus)  هزار سال قبل از  8تا  7تعلق دارند، بزهای وحشی بین

های بزهای اروپائی را میالد از آسیا به اروپا مهاجرت کردند و گونه

(.  در مناطق گرمسیری 2006و همکاران،  Fernández) دایجاد نمودن

ای دنیا پرورش بز در مقایسه با سایر نشخوارکنندگان از اهمیت ویژه

همین دلیل جمعیت بز در طول دو دهه اخیر روند برخوردار است و به

افزایشی پیدا کرده است، تعداد بزهای جهان با وجود تغییرات اساسی 

های صنایع، جهانی شدن و پیشرفت تلفیق از شینا که کشاورزی بخش در

باشد، حتی در کشورهای با درآمد حال توسعه می فنی در کشورهای در

که جمعیت بز در دنیا  طوریباال و متوسط نیز رو به افزایش است. به

 Morand؛ FAO، 2014) میلیون رأس تخمین زده شده است 1006

درصد  5/35و  5/59ترتیب  به (. قاره آسیا و آفریقا2004 ،و همکاران

خود میلیون رأس( را به 22درصد جمعیت بز جهان ) 2/2و ایران 

شهرستان  109درصد از بزهای کشور در  80اند. حدود اختصاص داده

ن خوزستان، لرستان، کرمان، خراسا فارس، بوشهر، هایاستان از باالخص

یابند رورش مییلویه و بویراحمد پجنوبی، سیستان و بلوچستان و کهگ

 فارس، اصفهان، هایاستان در کشتار تعداد ترینبیش کهدرحالی

 (. 1388داغی و همکاران، )قره شودمی انجام و مازندران تهران خوزستان،

ترتیب به سه هو تعداد بپرورش بز در ایران از دو جنبه روش        

 17شود که حداقل داری میروش روستایی، عشایری و صنعتی نگه

نژاد بومی نظیر بلوچی، رائینی، ماکوئی، نجدی، تاتی، ترکی و ممسنی 

در مناطق گرمسیری و نژاد بز خلخالی در منطقه سرد کشور را در 

 بردارد. بز را برای تولید گوشت، شیر، پوست، کرک و مو پرورش 

، ولی در مقایسه با دیگر نشخوارکنندگان اهلی، به مدیریت دهندمی

تری شده است. از نژاد و فرآوری تولیدات آن توجه کمپرورش، اصالح

نظر اقتصادی بز در مقایسه با دیگر نشخوارکنندگان خصوصیاتی نظیر 

چندقلوزائی باال، سن پایین شیردهی، ضریب تبدیل پایین غذایی برای 

دلیل اندازه ذرات یر، هضم باالی چربی شیر بهتولید حجم مساوی ش

دلیل سن پایین بلوغ و کوچکی ریز آن، تامین آسان گوشت مصرفی به

کننده ها مانند سل، تولید کود تقویتمقاوم بودن در برابر بیماری الشه،

باال، پایین بودن پول  علت دارا بودن ازت و پتاسیمحاصلخیزی خاک به

داری و تجهیزات مورد نیاز، آسانی مراقبت، خرید و سطح جایگاه نگه

تامین درآمد تقریباً معین و ثابت از نظر تولید شیر و در نهایت تامین 

، Tebbitو  Porter ؛Zeder ،2008) دارد خانواده به اقتصاد کمک و اشتغال

گیری و طراحی برنامه پرورش مناسب برای هر (. برای تصمیم1996

جمعیت دامی داشتن اطالعات اولیه از سیستم پرورش، صفات مهم 

ها، وضعیت داران، ترکیب گلهف پرورش از دیدگاه داماقتصادی، اهدا

ها تغذیه، وضعیت تولید و فروش محصوالت و سطح بهداشتی گله

منظور باشد. بز خلخالی جزو معدود نژادهایی است که بهضروری می

یابد ولی بازدهی شیر تولید شیر و استحصال کرک و مو پرورش می

)صالحی و  ف شیری جهان  داردنسبتاً کمی در مقایسه با بزهای معرو

(، ولی سوابق اطالعاتی مستند تحقیقاتی در مورد 2014 همکاران،

در برخی از کشورهای جهان بزهایی نظیر  .نژاد بز خلخالی وجود ندارد

اند که حتی بیش از گاوهای بومی غیراصالح نژاد بز سانن پرورش یافته

 ( و FAO ،2014 ؛1377 راد،یلیاسماع) دهندشده کشور شیر می

های دقیق تالقی توان با انتخاب بزهای برتر بومی و اجرای برنامهمی

نحو هدهی شیر بزهای بومی را بداخل و یا بین نژادی، ظرفیت بهره

داشتن اطالعات  مستلزم یهدف نیبه چن دنیرس البتهمطلوب باال برد. 

و  یبدن یهااندازه ه،یتغذ پرورش، نحوه و طیمحاولیه در زمینه  هیپا

 .استها آن ینژاد گسترش منطقه دربومی  بزهایبالقوه  یهاظرفیت

 هدف با و یبز خلخال یراستا بر رو نیدر ا زیپژوهش حاضر نبنابراین 

 .انجام گرفت  ازیمورد ن یپرورش هیاطالعات پا استحصال

 

 هامواد و روش

برای اجرای این طرح ابتدا محل پراکنش و تراکم بز بومی        

امامرود( مرکزی،  رستم،خورشخلخالی در سه بخش منطقه خلخال )

 24(. سپس به شیوه انتساب متناسب تعداد 2شناسائی گردید )شکل 

 6روستا در مرکزی و  6رستم، روستا در خورش 8روستا انتخاب شد )

ترتیب دار انتخاب و بهروستا در امامرود( و از هر روستا سه نفر گله

که با توجه به این ای پر گردید.جلد فرم پرسشنامه 18و  18، 24تعداد 

 

 
 (Wikipedia)  ،2014: دامنه تقريبي پراكندگي گونه كاپرا 1شكل 

 

http://165.112.7.20/pubmed/?term=Zeder%20MA%5Bauth%5D
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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اطالعات مستند علمی درخصوص منطقه پرورش، پراکنش، افراد 

و خصوصیات انفرادی  خلخالی بز هایگله پرورشی دهنده و برنامهپرورش

اطالعات ضروری  که شد تنظیم طوری پرسشنامه نداشت وجود دام مذکور

دهندگان و نیز مناطق پرورشی آن رورشپایه مرتبط با خود دام، پ

استحصال گردد و لذا جهت استحصال اطالعات، فاکتورهای مورد 

گیری( تقسیم بررسی به دو بخش کیفی )توصیفی( و کمی)قابل اندازه

آوری اطالعات به شیوه پرسش و پاسخ شد. در بخش کیفی روش جمع

سئواالت مرتبط  های داده شده بهجواب درستی تطبیق سپس و دارگله از

چنین مشاهده عینی محیط پرورش و خود دام و در نهایت با هم و هم

در بخش کمی صفات مورد بررسی  بود. پرسشنامه فرم ها دریادداشت آن

 شوند:گیری و یا توزین گردیدند که در ذیل توضیح داده میاندازه

اطالعات مرتبط با  دهندگان بز خلخالي:ورشمشخصات پر       

دار، منطقه سکونت و تعداد خانوادگی گلهاین بخش شامل نام و نام

بود که از شناسنامه سرپرست خانواده استخراج گردید.  اشخانواده افراد

دار از روی مشاهده سند و یا مساحت زمین زراعی تحت تملک گله

ها براساس مشاهده میدانی و قولنامه زمین و در صورت فقدان آن

 دست آمد.   هبازدید از زمین مورد ادعا ب

خصوص یک سئوال سه قسمتی که شامل در این روش پرورش:       

 )ساکن بدون اقدام به کوچ بهاره(، عشایری های پرورش روستاییروش

عشایری)کوچ )کوچ بهاره به ییالق و مراجعت پاییزه به قشالق( و نیمه

دار( بود، مطرح خانواده گله گله به ییالق بدون همراهی بهاره مدتکوتاه

 شد.      و پاسخ داده 

ها به ترکیب گله براساس مشاهده و شمارش دام تركيب گله:       

تفکیک گوسفند و بز، و نیز ترکیب جنسی و سنی بزهای داخل همان 

 سالکتر از ی)چپش( و پایین هاسالهگله که شامل بزهای بالغ، یک

درصد بز و بزغاله  دست آمد.هها( در هر دو جنس نر و ماده بود ب)بزغاله

 در ترکیب گله با فرمول ذیل محاسبه گردید:

 
مشخصات ظاهری شامل  :بدني هاياندازه و ظاهري مشخصات       

بندی روش تطبیق و دستهتشخیص تنوع رنگ بزهای گله بود که به

شاخ بودن بزها براساس مشاهده ار و بیدها انجام گرفت. شاخرنگ

و توسط متر  3عینی تشخیص داده شد. ابعاد بدن منطبق با شکل

گیری شد، عرض کپل توسط کولیس چوبی متری اندازه 5/1ای پارچه

 گیری شد.اندازه

چر مزارع و تعداد زمان استفاده سالیانه از مرتع و پس مدت تغذيه:       

دارها و پاسخ از گله شیوه پرسش دفعات تغذیه دستی در مراتع و آغل به

اده شده به بزها علوفه و کنسانتره مصرفی روزانه دمقدار  انجام گردید، 

شد و از تفاوت مقدار داده شده کیلوگرمی توزین می 5توسط ترازوی 

مانده خوراک در هر وعده تعلیف، مقدار مصرفی روزانه به دام و باقی

های مورد های مرتعی و درختچهآمد. جهت تشخیص گونهدست میهب

شد استفاده بزها، در ابتدا چرای گونه گیاهی توسط بزها مشاهده می

گرفت و سپس به برداری انجام میو سپس از کل بوته گیاهی نمونه

جا جنس و گونه )هرباریوم( منتقل و در آن آزمایشگاه تشخیص گیاهی

 شد.تر تشخیص داده میگیاه با دقت بیش

 

 
 نقشه پراكنش بز بومي خلخالي: 2شكل 

 

 

 
ارتفاع از جدوگاه: ارتفاع  -2 ،طول سر: فاصله بین ابتدای بینی تا زاویه فک -1

دور سینه: دور سینه از انتهای کتف و سینه بالفاصله پشت  -3 ،تهای سمجدوگاه تا ان

طول بدن:  -5 ،دور شکم: دور شکم از محل دو دنده آخر در دو طرف -4 ،هادست

فاصله بین گودترین ارتفاع شکم از زمین:  -6 ،فاصله بین اتصال دم به بدن تا جدوگاه

ها( )پشت دست فاصله بین سطح سینهارتفاع سینه از زمین:  -7 ،نقطه شکم تا زمین

 تا زمین

 بز سنجيزيستنحوه  :3شكل
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 وها از هر دوضعیت واکسیناسیون گلهوضعيت بهداشتي گله:        

ی ناسیون، براساس رکوردهاجنبه نوع واکسن زده شده و زمان واکسی

اتور ارتباط با دامپزشک و یا واکسین گله، واکسیناسیون کارت در شده قید

دست هبدار ها و یا از اقدامات مستقیم خود گلهو کسب اطالعات از آن

شده  ارائه اطالعات براساس نیز هابیماری به گله ابتالء سوابق تشخیص آمد.

 د. دار فراهم گردیت شخصی خود گلهمعالج و یا اطالعا دامپزشک توسط

ه چنین نحوهم و فروش و خرید فصول و بازار، روش خريد و فروش:       

در  دار واساس اطالعات شخصی گلهتامین و خرید بزهای مورد نیاز بر

 دید.منطقه خلخال استحصال گر دام بازارهای به با مراجعه موارد برخی از

گذاری آوری شده بعد از کدهای جمعداده روش آناليز آماري:       

ها یانگینآنالیز آماری و م  9.1SAS افزاربه رایانه انتقال و توسط نرم

 با آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. 

 

 نتایج
 دهندگان بزخلخالياطالعات آماري مرتبط با پرورش

پرورش میانگین تعداد افراد خانواده/ هر تعداد افراد خانواده:        

نفر است که در سه بخش  93/7دهنده در کل منطقه مطالعه شده 

نفر بوده  2/7و  74/6، 76/7ترتیب مرکزی، خورش رستم و امامرود به

(. تعداد افراد هر P›05/0داری ندارند )( و اختالف معنی1 )جدول

 ، فرهنگ، موقعیت اجتماعی واقتصاد )زراعت و دام(خانوار بسته به 

 باشد.سیاسی حاکم بر محیط زندگی آن خانواده متغیر میحتی عوامل 

میانگین مساحت زمین زراعی تحت  زمين زراعي تحت تملک:       

 88/2دهنده بز خلخالی در کل منطقه مطالعه شده تملک/ هر پرورش

رستم حداکثر و در بخش مقدار در بخش خورش باشد که اینهکتار می

چنین از جنبه مذکور بین دو (، هم1باشد )جدول امامرود حداقل می

رستم و امامرود چنین خورشرستم و همبخش مرکزی و خورش

( ولی بین دو بخش مرکزی و امامرود P >05/0دار )اختالف معنی

 (.1( )جدول P›05/0داری وجود ندارد )تفاوت معنی

ها نتایج حاصل از داده و قشالق: ييالق پرورش و وضعيت روش       

روش روستایی و داران مورد مطالعه بهدرصد از گله 3/79اد کهنشان د

های خود مشغول عشایری به پرورش گلهروش نیمهدرصد به 7/20

بوده و روش پرورش عشایری در شهرستان خلخال وجود ندارد. در 

ها جهت چرای بهاره و تابستانه از قشالق روش نیمه عشایری گله

های که خانوادهییالق برده شده، بدون آنبه  خانواده( دائمی گاه)سکونت

داران در خود را نیز همراه گله برده باشند. میانگین اتراق ییالقی گله

 باشد. در بخش خورشماه می 5/3و در امامرود  2/4بخش مرکزی 

رستم روش پرورش نیمه عشایری وجود نداشته و در دو بخش مرکزی 

عشایری شیوه نیمه داران بهگله درصد از 2/5و  5/15ترتیب امامرود به و

 به پرورش بز و گوسفند مشغول هستند.
 

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

 .باشدمی 05/0دار در سطح حروف متفاوت انگلیسی در ستون نشانگر اختالف معنی
 

 تركيب گله، صفات ظاهري و بيومتري

های مطالعه شده، بزها همراه و مخلوط کل گلهدر  :هاتركيب گله       

ویژه در اطراف هرستم بشدند، اما در خورشیداری مبا گوسفندها نگه

های خالص بز را با درصد کمی گله آبادروستاهای نوده، برندق و جعفر

های مورد مطالعه در کل گله. (4توان پیدا نمود )شکل از گوسفند می

درصد است که این مقدار در بخش  5/44طور میانگین هبز و بزغاله ب

(. 2باشد )جدول ش مرکزی حداقل میرستم حداکثر و در بخخورش

های سه بخش مطالعه شده اختالف درصد بز و بزغاله در ترکیب گله

(، با این تفاوت که بین بخش >05/0Pدهد )داری را نشان میمعنی

( و در سایر حاالت >05/0Pدار )رستم اختالف معنیمرکزی و خورش

چپش نر نر بالغ،  درصد بز (.2باشد )جدول ( میP›05/0دار )معنیغیر

ساله( و بزغاله نر و ماده در سه بخش مورد مطالعه تفاوت )یک و ماده

ها نشان داد که (. مقایسه میانگینP›05/0داری را نشان نداند )معنی

چنین رستم و همدرصد بز ماده بالغ در دو بخش مرکزی و خورش

ستم و ر(، ولی دو بخش خورشP<05/0دار )مرکزی و امامرود معنی

 (.2( ) جدولP›05/0دار نداشتند )تفاوت معنی امامرود

 

 بخش رديف
تعداد خانواده 

 مورد مطالعه

 (افراد خانوار )نفر
 ميانگين ±انحراف معيار

 افراد خانوار )نفر(
 حداكثرـ حداقل

 مساحت زمين زراعي )هكتار(
 ميانگين ±انحراف معيار

 مساحت زمين زراعي )هكتار(
 حداكثرـ حداقل

 2/20a 7-0±2/29 4-11 76/7±30/2 17 مرکزی  1
 3/10b 15-1±4/24 2-12 74/6±57/2 23 خورش رستم  2
 1/69a 5-0±1/7 2-15 2/7±50/3 18 امامرود 3
8/2±70/2 2-15 19/7±80/2 58 خلخال 4  15-0 

 
 گله خالص بز خلخالي در روستاي نوده بخش خورش رستم :4شكل
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 ها در سه بخش و كل منطقه مورد مطالعهدرصد بز و بزغاله در تركيب گله و تفكيک سني و جنسي بز و بزغاله :2جدول 

 .باشدمی 05/0دار در سطح ف متفاوت انگلیسی در هرستون نشانگر اختالف معنیحرو
 

بز خلخالی جزو معدود نژادهای دارای : شاخص رنگ و شاخ       

رنگ غالب این نژاد سیاه خالص و یا سیاه با توده  باشد،تنوع رنگ می

( که در این تحقیق 5و  4 هایباشد )شکلهای سفید )ابلق( میو رگه

 درصد محاسبه گردید. 4/34هر کدام  
 

 
 بز خلخالي سياه خالص :5شكل 

 

های مورد مطالعه شامل: های مشاهده شده در گلهدیگر رنگ       

درصد(،  3/10دست )درصد(، متمایل به آبی یک 3/10قرمز حنایی )

های درصد(، سیاه با رگه 6/5های سفید و آبی و قرمز )سیاه دارای لکه

درصد(، سیاه با  5/3های سفید و زرد )درصد(، سیاه با لکه 8/6قرمز )

ای های قهوهها و رگهدرصد(، سیاه با لکه 4/3ای و سفید )های قهوهلکه

درصد(،  2/5ای و قرمز رنگ )های قهوهسیاه با لکه درصد( 4/3رنگ )

با اختالط درصد( و سیاه توام  4/3رنگ ) ای و قرمزهای قهوهسیاه با لکه

باشد. بدیهی است که رنگ سیاه می درصد( 6/13های ذکر شده ) رنگ

ها به شکل یک صفت غالب در بز خلخالی است زیرا بروز دیگر رنگ

بز خلخالی   6افتد. شکل توده و یا رگه در بستر و زمینه سیاه اتفاق می

جام دهد. براساس مشاهدات انهای قرمز حنایی را نشان میسیاه با رگه

شاخ تعداد بزهای بی که گیری شدهای مورد مطالعه، نتیجهیافته در گله

درصد(  8/33حداکثر ) مرکزی درصد است که این مقدار در بخش 8/26

طبق جدول  نیز و باشدمی درصد( 02/23) حداقل رستمخورش بخش در و

شاخ در سه داری بین درصد بزهای بیتجزیه واریانس اختالف معنی

 (.P›05/0رستم مشاهده نگردید )امامرود و خورشکزی، بخش مر
 

 
 هاي قرمز حنايي رنگبز خلخالي سياه با لكه :6شكل 

 

راس بز ماده بالغ و چپش ماده  170در مجموع  :سنجيزيست       

رأس(  53) رأس(، مرکزی 68رستم )ساله( در سه بخش خورش)یک

(، و سپس 3گیری )جدول دنی اندازهاز نظر ابعاد برأس(  45و امامرود )

 (.4محاسبه گردید )جدول  سنجیزیستهمبستگی بین صفات 

دهد که با افزایش سن، نواحی اصلی بدن نشان می 3جدول        

کند. در داری پیدا میمانند طول بدن و دور سینه و شکم رشد معنی

های مختلف بدن افزایش سن موجب رشد در قسمتحالت کلی 

ها سالهبز بالغ و یک بدن های مختلفبین رشد قسمت ولی ،ودشمی

مانند ارتفاع شکم و سینه از سطح زمین و طول سر اختالف اندکی 

رد و باعث افزایش امعنای واقعی وجود ده ولی این رشد ب وجود ندارد

دهد که نیز نشان می 4. جدول شودمی بزهاحجم و وزن بدن 

چنین د عرض کپل با دور شکم و همهمبستگی نواحی اصلی بدن مانن

باشد، درصد می 40طول بدن با دور سینه در بز ماده بالغ باالی 

دهنده ظرفیت باالی بز خلخالی همبستگی باال بین صفات مذکور نشان

  باشد.می در اصالح صفات تولیدمثلی

  
 

 تعداد بخش رديف
 له(بز و بزغاله)درصد /گ

 ميانگين ±انحراف معيار

 بز و بزغاله

 )درصد/گله(

 حداكثر ـ حداقل

 بز ماده  بالغ

)درصد/بز و 

 بزغاله(

 بز نر بالغ

)درصد/بز و 

 بزغاله(

 نر چپش

)درصد/بز و 

 بزغاله(

 چپش ماده

)درصد/بز و 

 بزغاله(

 بزغاله  نر

)درصد/بز و 

 بزغاله(

 بزغاله ماده

)درصد/بز و 

 بزغاله(

 14/14a 8/67-7/17 47/73b 35/0 8/2 4/21 9/11 8/15±36/30 17 مرکزی  1

 14/40b 80-6/16 62/4a 25/3 02/1 5/15 10/5 2/13±50/6 23 خورش رستم 2

 11/40b 75-8/31 67/72a 18/1 18/1 14/16 51/5 27/8±44/4 18 امامرود  3

5/44±47/14 58 خلخال 4  80-6/16 29/59  60/1 67/1 53/17 60/7 40/12 
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 متر(هاي بدني بز بومي خلخالي )سانتياندازه :3جدول 

 : همبستگي بين صفات بيومتريک بز ماده بالغ و چپش ماده4جدول  

درصد از  8/94براساس نتایج : بازار و فصول خريد و فروش       

بز ماده بالغ مورد در صورت نیاز به افزایش و یا جایگزینی، دارها، گله

درصد  2/5تنها کنند و تأمین میبازار بخش خودشان نیاز خود را از 

شود. خریداری میخلخال منطقه همان  خودشان در بازار بخشخارج  از

درصد  9/6و  1/93 ترتیبهای نر بالغ بهبرای بزمذکور رد اکه موحالیدر

های نر و ماده دارها بزغالهدرصد از گله 3/98باشد. براساس نتایج، می

 بيومتريک صفت رديف
 جنس

 چپش ماده بز ماده بالغ
 ميانگين ±انحراف معيار داقلح -حداكثر  ميانگين ±انحراف معيار داقلح -حداكثر

 13/18±24/1 5/15-21 7/19±21/1 5/23-16 طول سر  1

 11/55±49/3 5/46-66 9/60±845 5/48-5/97 طول بدن  2

 61±23/3 5/52-68 8/65±72/3 57-5/77 ارتفاع از جدوگاه  3

 01/71±020/4 5/63+5/78 9/77±57/4 5/61-5/91 دور سینه  4

 7/85±13/7 6/70-98 9/97±50/7 69-116 دور شکم  5

 92/17±57/1 15-5/21 19/19±03/2 13-25 عرض کپل  6

 35/29±54/2 23-35 44/30±96/2 5/23-37 از زمین ارتفاع شکم  7

 32/31±42/2 25-5/36 64/32±79/2 26=39 ارتفاع سینه از زمین  8

      

 
دور سینه بز ماده ارتفاع جدوگاه چپش ماده،  ،ارتفاع جدوگاه بز ماده بالغ ،طول بدن چپش ماده ،طول بدن بز ماده بالغ ،طول سر چپش ماده ،دهنده طول سر بز ماده بالغترتیب نشانبه 16الی  1صفات 

فاصله  ،فاصله شکم از زمین در چپش ماده ،فاصله شکم از زمین در بز ماده بالغ ،عرض کپل چپش ماده ،عرض کپل بز ماده بالغ ،دور شکم چپش ماده ،دور شکم بز ماده بالغ ،دور سینه چپش ماده ،بالغ

 .باشددرصد می 5و  1دار بودن در سطح دهنده معنی** و * به ترتیب نشان -  باشد.می فاصله سینه از زمین در چپش ماده و سینه از زمین در بز ماده بالغ
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از موارد رصد د 7/1فروش رسانده و در ه اضافی را در فصل پائیز ب

که در مورد فروش بزهای نر و حالیفصل فروش مشخصی نیست در

درصد از موارد، فصل مشخصی برای  فروش وجود  100ماده بالغ در 

رسد. براساس فروش میه نداشته و براساس نیاز خانوار بزهای بالغ ب

درصد  4/3صورت سری،هدرصد از موارد فروش دام ب 9/87ها در داده

 زنده وصورت مختلط )هدرصد ب 9/6درصد الشه و  7/1 قپان،زنده

 گیرد.صورت می (سری

هاي گياهي مرتعي مورد مصرف درمنطقه گسترش گونه       

های ها و بوتهخوار بوده و غالباً از علوفهسرشاخه حیوانی اصوالً بز :نژادي

 گرفته،انجام  برداریچرا و نمونه مشاهدات اساسکند. براستفاده می بلند

 5های مرتعی مورد استفاده بز در جدول ها و درختچهگیاهان و بوته

 .آورده شده است

 

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

  .اندهجمله روستاهای برندق، ترازوج، نساز،گیلوان و چهارخانوار پراکنداز 5های مندرج در جدول *در بخش هشتجین کل گونه 

 منطقه )بخش( دريا ارتفاع از سطح نام فارسي نام علمي گونه رديف

1 Centaurea virgata سنتوریا 

 متر 1650
 ر()چلنب بخش مرکزی

 خلخالجاده اردبیل ـ  96کیلومتر 

2 Bromus  sp وعی بروموس چندسالهن 

3 Acantolimon talaganicum کاله میرحسن 

4 Salvia nemorosa سالویا 

5 Astragalus kohrudicus نوعی گون 

6 Silanum sp - 

7 Rhamus sp - 

8 Astrugalus persicus گون 

 متر 1820-1780
 لنبرـ نواشنق ـ مصطفی لو (مرکزی )بخش 

 کیلومتری جاده اردبیل ـ خلخال 107

9 Rosa canina نسترن 

10 Rhamus sp نوعی درختچه 

11 Phlornis herba  venti گوش بره 

12 Cirsium echinus نوعی کنگر 

13 Vinca Minor نوعی پیچ 

14 Calium verum علف پنیر 

15 Dianthus sp نوعی میخک 

16 Onobrychis sp نوعی اسپرس 

17 Astragalus  rerdicus گون 

 متر 1800
 بخش امامرود )اسکستان(

 کیلومتری خلخال 125

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  

 متر 1680-1400

 بخش امامرود

 کلور، شال، مراتع آبادی بهرام آبادی()

 

27 Cichorium intybus کاسنی 

28 Caparis sp کور 

29 Acantolimon  talaganicum کاله میر حسن 

30 Reseda lutea یونجه زرد 

31 Rosa canina نسترن 
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 میانگین مدت زمان چرا: چر مزارعسمدت زمان چرا از مراتع و پ

ماه در سال بوده  3/8چر مزارع در سطح منطقه خلخال از مراتع و پس

زی ماه( و در بخش مرک 5/8که این مقدار در بخش امامرود حداکثر )

ها نشان داد که مقایسه میانگین(، 6جدول باشد )ماه( می 8حداقل )

مورد  مزارع در سه بخشمدت زمان چرای بزها از مراتع و پس چر 

 (.P›05/0داری نداشت )مطالعه تفاوت معنی

اری دنگه: داري بزها در جايگاه بسته ) آغل(مدت زمان نگه       

ادری در بزها در آغل با وقوع سرما، بارش برف و یخبندان و در موارد ن

 شود، میانگیناثر تغییر ناگهانی دما و شرایط سخت جوی آغاز می

دول ماه در سال بوده )ج 7/3آغل در سطح منطقه خلخال داری در نگه

داری در آغل تحت ها نیز نشان داد که زمان نگهمقایسه میانگین(، 6

 (.P›05/0های مورد مطالعه قرار نگرفت )بخش تاثیر

تغذیه دستی : تعداد دفعات تغذيه دستي در آغل و مراتع       

واقع بحرانی و خشکسالی اتفاق بزها در زمان چرا از مراتع اجباراً درم

ها دارها جهت حفظ سالمت، جلوگیری از افت وزن دامافتد و گلهمی

چنین ادامه و پایداری تولید، مبادرت به تغذیه گله هنگام ظهر و و هم

نمایند. مقدار تغذیه علوفه و گشت شبانه گله از چرای روزانه میباز

تر از تغذیه دستی می پایینطور دستی مشابه و ککنسانتره در مراتع به

باشد. میانگین دفعات تغذیه دستی در مراتع سطح منطقه در آغل می

ها اختالف ( و از این جنبه بین بخش6دفعه بوده )جدول  82/1خلخال 

(. در سطح منطقه خلخال تعداد P›05/0داری وجود ندارد )معنی

ه که این دفعه بود 2/4طور میانگین دفعات تغذیه دستی در آغل به

 8/3و در بخش امامرود حداقل ) (8/4مقدار در بخش مرکزی حداکثر )

(. اثر بخش روی تعداد دفعات تغذیه دستی 6باشد )جدول دفعه( می

مرکزی و دو  ( و از این جنبه بین بخشP‹05/0دار بوده )در آغل معنی

 (.P‹05/0دار وجود دارد )رستم اختالف معنیبخش امامرود و خورش

 

 اي بزهاي بومي خلخالي در مناطق گسترش نژاديهاي تغذيه: شاخص6جدول 

 باشد.درصد می 5دار بودن در سطح دهنده معنی*حروف متفاوت در یک ردیف نشان

 

علوفه و كنسانتره مصرفي روزانه در آغل)كيلوگرم/ رأس        

اثر مناطق مورد مطالعه روی کیلوگرم علوفه مصرفی روزانه بز بالغ(: 

رستم با دو بخش ( و از این لحاظ بخش خورشP‹05/0دار بوده ) معنی

( ولی بین دو بخش P‹05/0) داری داشتهامامرود و مرکزی تفاوت معنی

(. میانگین P›05/0وجود نداشت ) داریمرکزی و امامرود اختالف معنی

کیلوگرم/راس  66/0وزانه بزها در سطح منطقه خلخال علوفه مصرفی ر

و کیلوگرم( 76/0بز بالغ بوده که این مقدار در بخش مرکزی حداکثر )

. اثر (6جدولباشد )کیلوگرم( می 56/0رستم حداقل )در بخش خورش

(. میانگین P›05/0دار نبود )منطقه روی کنسانتره مصرفی روزانه معنی

کیلوگرم بوده 25/0نه در سطح منطقه خلخال کنسانتره مصرفی روزا

 5/0رستم حداکثر )های مرکزی و خورشکه این مقدار در بخش

جدول باشد )میکیلوگرم(  3/0و در بخش امامرود حداقل) کیلوگرم(

6). 

 بحث

ها جهت چرای بهاره و تابستانه از در روش نیمه عشایری گله       

که ه( به ییالق برده شده، بدون آنگاه دائمی خانوادقشالق )سکونت

 Zederدر گزارشات های خود را نیز همراه گله برده باشند. خانواده

جمله های پرورش بز در فالت مرکزی و زاگرس ازروش( به2008)

 میانگین اتراق ییالقی . های کوچرو و ساکن اشاره شده استروش

باشد. در ماه می 5/3و در امامرود  2/4داران در بخش مرکزی گله

رستم روش پرورش نیمه عشایری وجود نداشته و در دو بخش خورش

داران به درصد از گله 2/5و  5/15ترتیب بخش مرکزی و امامرود به

 شیوه نیمه عشایری به پرورش بز و گوسفند مشغول هستند.

ات و ابعاد بدنی بز خلخالی مانند عرض کپل، دور سینه مشخص       

و ارتفاع جدوگاه نزدیک به بزهای آمیخته بومی با سانن بوده ولی 

 مركزي  خورش رستم  امامرود  خلخال  عنوان صفات  رديف 

28/8±40/1 چر مزارع )ماه/سال( مدت زمان چرا از مراتع و پس 1  78/0±50/8  24/1±26/8  95/0±08/8  

82/1±68/0 تعداد دفعات تغذیه دستی در مرتع  2  8/0±77/1  28/0±90/1  9/0±76/1  

7/3±30/1 ماه /سال(ها در داخل آغل )داری بزمدت نگه 3  78/0±50/3  24/1±4/3  95/0±9/3  

26/4±8/0 تعداد دفعات تغذیه دستی در داخل آغل  4  3/8±0/71b 4/24±0/42b 4/8±1a 

66/0±23/0 علوفه مصرفی روزانه در آغل )کیلوگرم/ راس بز بالغ(  5  0/70±0/16b 0/560±0/23a 0/76±0/23b 

25/0±13/0 کنسانتره مصرفی روزانه )کیلوگرم/ راس بز بالغ( 6  09/0±20/0  14/0±28/0  16/0±28/0  

http://165.112.7.20/pubmed/?term=Zeder%20MA%5Bauth%5D
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راد، )اسماعیلی دهدتفاوت اندک و پایینی را با بز سانن نشان می

بز سانن بز مناسبی جهت تالقی دادن با بز خلخالی  (، احتماال1377ً

دهد که همبستگی نواحی اصلی بدن نیز نشان می 4باشد. جدول 

چنین طول بدن با دور سینه در بز مانند عرض کپل با دور شکم و هم

باشد، همبستگی باال بین صفات مذکور درصد می 40ماده بالغ باالی 

 دهنده ظرفیت باالی بز خلخالی در اصالح صفات تولیدمثلی نشان

ی خصوصیات ، برای شناسایسنجیزیستهای گیریندازها باشد.می

گیرد که این خصوصیات حیوانات از نظر ظاهری مورد استفاده قرار می

عالوه باشند. به متغیر توانندمی تغذیه و محیط نژاد، اثر به بسته ظاهری

اطالعات مفیدی درباره مناسب بودن حیوانات برای انتخاب و درآمد 

های یریگتوان با استفاده از اندازهحاصل از پیشرفت ژنتیکی را می

مثل  ییدر واقع فرآیندها ،آورد دستمورفولوژیکی از بدن حیوانات به

تولید شیر و کیفیت آن، سرعت رشد، کمیت گوشت و کیفیت آن، 

های اقتصادی دارند. رشد نیز که یک ترین اهمیت را از جنبهبیش

های مختلف بدن فرآیند بیولوژیک پیچیده است از طریق توسعه بافت

های صفات ظاهری بدن برای گیریدر عمل، اندازه شود وایجاد می

و   Vandepitte) آیدکار میبرآورد توسعه اسکلت و یا بافت نرم بدن به

Janssens ،2004) . 

‹‹ آران›› بز خلخالی که در فرهنگ مردم منطقه به بز شیری        

شود و پرواربندی بز داری میمعروف است غالباً برای تولید شیر نگه

های پرورش آن نیست، از شیر بز آران جهت تولید فرآورده جزو اهداف

کنند. از موی بز جهت تهیه کره و کشک استفاده میلبنی مثل پنیر ،

شود. عنوان تولیدات جنبی استفاده میگلیم، طناب، چادر و آالچیق به

عنوان (، انتخاب بزهای برتر و تالقی نژادی را به1377راد )اسماعیلی

  ت بهبود تولید شیر بزهای بومی گزارش نمودند.  یک راهکار جه
گیاهان و  برداری انجام گرفته،اساس مشاهدات چرا و نمونهبر       

آورده شده  5های مرتعی مورد استفاده بز در جدول ها و درختچهبوته

استفاده Payne (1999 )و  Wilson و Porter (1996) و Tebbitاست، 

عنوان یک استراتژی ای را بهگیاهی مرتعی و درختچه هایبرخی گونه از

 راهبردی ذکر نمودند.

 66/0میانگین علوفه مصرفی روزانه بزها در سطح منطقه خلخال        

م/راس بز بالغ بوده که این مقدار در بخش مرکزی حداکثر کیلوگر

 کیلوگرم(  56/0رستم حداقل )و در بخش خورشکیلوگرم( 76/0)

. مقادیر مصرفی علوفه مذکور با گزارشات سعادت (6جدولباشد )می

تر از مقادیر ( انطباق داشته ولی کم1383) ( و حسینی1370) نوری

باشد. اثر ( می1374زاده )ولی( و 1375گزارش شده توسط هاشمی )

(. میانگین P›05/0دار نبود )منطقه روی کنسانتره مصرفی روزانه معنی

کیلوگرم بوده 25/0کنسانتره مصرفی روزانه در سطح منطقه خلخال 

های مرکزی و خورش رستم که این مقدار در بخش

 کیلوگرم(  3/0و در بخش امامرود حداقل) کیلوگرم( 5/0حداکثر )

کنسانتره مصرفی مذکور با گزارشات مموئی  . مقادیر(6جدول ) باشدمی

تر از خوانی داشته ولی پایین( هم1998) Mahgoubو  Lu و (1376)

( عوامل 2003و همکاران ) Zhou باشد.( می1382) پورگزارش عزت

غیرژنتیکی موثر بر صفات تولیدی بز را گزارش نمودند و ذکر کردند 

گی به شرایط فیزیولوژیکی و تولید دارد. تفاوت که مقدار مصرف بست

در مقادیر مصرف علوفه و کنسانتره به عوامل مختلفی مانند تولید، 

وزن دام، شرایط فیزیولوژیکی و مدیریت پرورش و حتی مواد مغذی 

  . (Matthews  ،1992و Hetheringtonخوراک بستگی دارد )

تحت تاثیر شرایط های بز در منطقه خلخال چه شیوع بیماریاگر       

ها از سایر مناطق و اقدامات ای و هجوم بیماریاکولوژیکی، تغذیه

باشد ولی بز به اندازه گوسفند دچار بیماری مدیریتی و غیره متغیر می

تر تلفات بز بیش ،داران منطقهگله به گفته (.1382 پور،)عزت گرددنمی

باشد. یکی دیگر قابل درمان میدر اثر عارضه کیسه صفرا است که غیر

های قابل توجه بز درمنطقه اسهال است و در موارد نادری از بیماری

آبله و پیروپالسموز برفکی،تبهایی مثل شاربن، آنتروتوکسمی، بیماری

های مورد مطالعه عمل درصد از گله 81شود. در نیز مشاهده می

بله و آ برفکی،تبهای آنتروتوکسمی، واکسیناسیون نسبت به بیماری

ها عمل واکسیناسیون درصد ازگله 19گیرد و در مالت انجام میتب

ها بستگی به امکانات گیرد. میزان پوشش واکسیناسیون گلهانجام نمی

ها و اقدامات شبکه دامپزشکی شهرستان خلخال و نیز شیوع بیماری

داران از حمام های انگلی، گلهدر منطقه دارد. جهت مبارزه با بیماری

 6/96نمایند، با این وجود نتایج نشان داد که نه استفاده میضد ک

کنند و های مورد مطالعه از حمام ضد کنه استفاده نمیدرصد از گله

ها در فصل تابستان از حمام ضد کنه استفاده درصد از گله 4/3تنها 

 کنند. می

 دارشاخ غالباً و باال یبدن رنگ تنوع با ینژاد یخلخال یبوم بز       

 یریعشامهین و ییروستا روش دو به یکوهستان مناطق در که است

 نیا. شودیم داده پرورش خلخال منطقه کوشسخت دارانگله توسط

 آزاد یچرا شکل به و خوراکخوش یاهیگ تنوع با مراتع در غالباً نژاد

 مناسب، یبدن تیظرف و ابعاد داشتن لیدلبه یخلخال بز. شودیم هیتغذ

 هایماریب برابر در مقاومت و روزانه سانترهکن و علوفه اندک مصرف

 ینژادنیب ای و داخل نژاداصالح و انتخاب یبرا مناسب ینژاد تواندیم

 و گوشت باشد.     ریش دیتول شیجهت افزا
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