مقدمه
اص دیشثبص پشٍسش ثض دس کطَس ثِ ػٌَاى یک حشفِ داهپشٍسی ثِ هٌظَس تَلیذ ضیش  ،گَضت ٍ الیبف اًجبم هیگشفتِ است .هیضاى اضتغبل هستقین
ایجبد ضذُ دس کل ثخص پشٍسش گَسفٌذ ٍ ثض دس کطَ س ثشای  1/5هیلیَى ثْشُ ثشداس هی ثبضٌذ .کطَس ایشاى ثب جوؼیت ثض حذٍد  18.5هیلیٍى
ساس یکی اص  9کطَس ثشتش دًیب ثِ لحبظ جوؼیت ثض هی ثبضذ ٍ ػوذُ تَلیذات ایي گًَِ ضبهل تَلیذ ضیش ،گَضت ،پَست ٍ الیبف (کشک ،هَ ٍ )...
است.
اهمیت پرورش بز در کشور:
 ثْشُ گیشی اص ػلَفِ ٍ ضبیؼبت کطبٍسصی هضاسع تَلیذ ضیش ،گَضت ٍ لجٌیبت هضیت داس حبصل اص ضیش ثض دس کطَس ٍجَد تٌَع صیستی ٍ رخبیش طًتیکی ثسیبس ثب اسصش تقبضبی ثبصاس کطَس ّبی ّوسبیِ ٍ حاضیِ خلیج فبسس پبیذاسی تَلیذ ٍ سشهبیِ ّبی هلی هَجَد دس ثخص پشٍسش ثض کطَسویژگی های شیر بز:
ایي ضیش ًِ تٌْب هطبثِ ضیش هبدس هی ثبضذ ثلکِ ػوذُ خَاظ آى سا داضتِ ٍ جبیگصیٌی هٌبست ثشای ضیش هبدس هی تَاًذ ثبضذ  .ةسخالف ضیشگبٍ،
اسیذّبی چشة آى اص ًَع کَتبُ صًجیش ثَدُ ٍ اًذاصُ قطؼبت چشثی ضیش کَچک ٍ تب حذ صیبدی ّوَطًیضُ هی ثبضذ؛ لزا احتیبجی ثِ فشایٌذ یکٌَاخت
کشدى (ّوَطًیضُ کشدى) ًذاسد ٍ ایي ضیش خَد ثبفت کبهالً یکٌَاختی داسد .ضیش ثض هٌجغ غٌی کلسین ٍ اسیذ آهیٌِ تشیپتَفبى است ٍ ّویيطَس هٌجغ
خَثی اص پشٍتئیي ،فسفش ،سیجَفالٍیي (ٍیتبهیي ة ٍ ، )2یتبهیي  ، Aپتبسین  ،سٍی ٍ سلٌیَم ًیض هی ثبضذ؛ طجق ًظش هتخصصیي تغزیِ ،یک لیَاى
ضیش ثض  14دسصذ اص ًیبص سٍصاًِ هب ثِ پتبسین سا ثشآٍسدُ هیکٌذ .ایي ضیش ثِ دلیل الکتَص کوتش ٍ تسکیجبت ضذ التْبثی ثشای هصشف کٌٌذگبى
کي  .استفبدُ اص هحصَالت فشاٍسی ضذُ اص ضیش ثض ،ثِ ثْجَد ضکستگی ّبی استخَاًی  ،آستشٍص ٍ
حسبسیت ایجبد ًویکٌذ ٍ ّضن آىسا ساحتتش هی د
ّویي طَس پَکی استخَاى کوک هی ًوبیذ ّ .وچٌیي دس پیطگیشی اص ثیوبس ی فشاهَضی (آلضایوش) ،اسکیضٍفشًی ٍ دس کبّص سًٍذ پیشی هَثش هی
ثبضذ.

بز نژاد سانن

سیغتگبُ اصلی ثش ًضاد عبًي کؾَر عَیظ هی ثبؽذ  .ایي ًضاد عبسگبری ثبالیی ثب اقلین ّبی هتفبٍت دارد ٍ تقزیجبً

ثِ عزاعز

جْبى (فزاًغِ ،اعپبًی ،اًگلیظ ،کبًبدا ،آهزیکب ٍ  )...هٌتقل ؽذُ اعتً .زّبی ایي ًضاد ؽبخذار ٍ هبدُ ّبی آى ّز دٍ حبلت ثی
ؽبخ ٍ ؽبخ دارًذ  .گَػ ّب راعت ٍ عوَد ٍ هَّبی ایي ًضاد کَتبُ ٍ هعوَال " ثِ رًگ عفیذ یکذعت ٍ گبّی خبکغتزی هی
ثبؽذ .رٍی پَسُ ٍ قغوتْبیی اس سیز ؽکن هوکي اعت خبلْبی عیبُ ٍجَد داؽتِ ثبؽذ  .ایي ًضا د ثِ تبثؼ ؽذیذ ٍ هغتقین ًَر
خَرؽیذ حغبط اعت ٍ در ؽزایط ختک عولکزد ثْتزی دارد  .ایي ًضاد ثِ تَلیذ ؽیز هعزٍف هی ثبؽذ ٍ ؽبیذ ثِ جزات ثتَاى
گفت اس ثْتزیي ًضادّبی ثش ؽیزی دًیبعت  .رٍساًِ ثیي  3-6لیتز ثز حغت تعذاد دفعبت دٍؽؼ ًَ ،ع پزٍرػ ٍ تغذیِ هی
تَاًذ ؽیز تَلیذ کًذ کِ هَاد جبهذ آى حذٍد

 %13ثزآٍرد هی ؽَد  .عي اٍلیي آثغتٌی ایي دام حذٍد

 8هبّگی ثَدُ ٍ

دٍقلَسایی در ایي ًضاد یک اهز عوَهی هحغَة هی ؽَد ( ٍ )%80-45هَارد سایؼ عِ ٍ چْبر قلَ ًیش ثِ ٍفَر گشارػ ؽذُ
اعت.
یک ًضاد درؽت اًذام اعت  .ثلٌذی قبهت آى تب  85عبًتیوتز ٍ ٍسى در جٌظ ًز ٍ هبدُ ثتزتیت در داهٌِ 45-60 ٍ 45-80
کیلَگزم اعت .هتَعط ٍسى تَلذ ثشغبلِ ّب  3.5کیلَ هی ثبؽذ.

بز نژاد آلپاین

سیغتگبُ اصلی ایي ًضاد هٌطقِ ّبی کَّغتبًی فزاًغِ ٍ عَییظ ثَدُ ٍ در کؾَرّبی فزاًغِ ،عَییظ ،اًگلیظ ،آهزیکب ،کبًبدا،
اعپبًیب ٍ  ...پزاکٌذُ هی ثبؽذ .ایي ًضاد عبسگبری ثبالیی ثب اقلین ّبی هتفبٍت دارد ٍ تَاى تَلیذ خَد را حفظ هی ًوبیذ .رًگ ثذى
ایي ًضاد قَُْ ای ،خبکغتزی ٍ اثزػ هی ثبؽذ ایي ثشّب گَػ ّبی راعت ٍ عوَد دارًذ؛ هَّبی ثذى کَتبُ تب هتَعط اعت ٍ ثِ
رًگْبی عفیذ ،تیزُ ٍ یب اثلق هؾبّذُ هی ؽَد.
هَاد جبهذ ؽیز ایي ًضاد حذٍد  12-14درصذ ثزآٍرد هی ؽَد  .دٍقلَسایی در ایي ًضاد یک اهز عوَهی هحغَة هی ؽَد
( ٍ )%80-45هَارد سایؼ عِ ٍ چْبر قلَ ًیش ثِ ٍفَر گشارػ ؽذُ اعت.
ایي ًضاد اًذاهی درؽت دارد؛ هتَعط ٍسى تَلذ ثشغبلِ ّب  3.5کیلَ ٍ ٍسى ثلَغ آى ثِ  65تب  85کیلَگزم هی رعذ؛ ثلٌذی قبهت
ًیش در ایي ًضاد اس  72تب  100عبًتیوتز اعت.
 حذاقل رطَثت هٌبعت ثزای پزٍرػ ًضادّبی عبًي ٍ آلپبیي ثزاثز  ٍ %25داهٌِ دهبی هٌبعت ٍ هطلَة ثزای پزٍرػ ایي دًٍضاد -21 12درجِ گشارػ ؽذُ اعت .ثب تَجِ ثِ تَلیذ ثبال ٍ اهکبى ایجبد حغبعیت ٍ ثیوبری ّبی پغتبًی ثْتز اعت ؽیز ثب دعتگبُ دٍؽیذُ ؽذُ ٍ
ثْذاؽت دعتگبُ ؽیزدٍػ ٍ عیغتن پغتبى رعبیت ؽَدّ .ز ثش ؽیزی رٍساًِ حذٍد  2.5-3.5کیلَ خَراک ًیبس دارًذ .ایي هقذار ثز اعبط
ٍسى ،عي ،جٌظ ٍ غیزُ هتغیز اعت ثزًبهِ ٍاکغیٌبعیَى ایي ًضادّب ؽبهل آًتزٍتَکغوی ،آثلِ ،ؽبرثي ،تت ثزفکی ،ثزٍعلَس ،قبًقبریب ٍ
آگبالکغی اعت.
در یک گشارػ ،تعذاد ثشّبی عبًي ٍ آلپبیي تحت رکَردگیر ی رعوی در فزاًغِ ثِ تزتیت  155000 ٍ 110000راط ٍ تعذاد گلِ تحت
رکَرد ثِ تزتیت  1221 ٍ 944عذد اعت.

بز نژاد مورسیا

ایي ثش ثَهی هٌبطق جٌَة غزة اعپبًیب اعت .ثِ کؾَرّبی ثزسیل ،هکشیک ٍ آرصاًتیيًٍ ،شٍئال ٍ آفزیقبی ؽوبلی جْت پزٍرػ
ٍ تَلیذ ثزدُ ؽذُ اعت (کؾَر ثزسیل ًضادّبی هَرعیب ،عبًي ٍ آلپبیي را ٍارد کزد ٍلی ثعذ اس هذتی اس ٍاردات هَرعیب صزفٌظز
ٍ فقط ٍاردات عبًي ٍآلپبیي را در ثزًبهِ داؽتٌذ).
در ایي ًضاد ًزّب ؽبخذار ٍ دارای ریؼ ّغتٌذ  .رًگ ثذى ٍ هَی ایي ًضاد عیبُ ٍ قَُْ ای اعت؛ گَػ ّب دارای اًذاسُ هتَعط
ٍ عوَد ٍ راعت ّغتٌذ  .ایي ًضاد کَچک ٍ هتَعط جثِ اعت ٍ .سى ثذى ثزای ًزّب  ٍ 50-60ثزای هبدُ ّب  30-50کیلَگزم
گشارػ ؽذُ اعت .هتَعط ٍسى تَلذ ثشغبلِ ّب ًیش حذٍد  2.7کیلَ گشارػ ؽذُ اعت .هصزف خَراک ایي ًضاد ثِ دلیل جثِ
کَچک آى اس دٍ ًضاد عبًي ٍ آلپبیي کوتز ٍ در هقبثل آى تَلیذ ؽیز ایي ًضاد در هقبیغِ ثب دٍ ًضاد هذکَر کوتز اعت.
هَلذیي هبدُ ایي ًضاد پغتبى ّبی ثشرگ ٍ خَػ فزم دارًذ ٍ طجق گشارؽبت ثِ طَر هتَعط  500- 600کیلَ ؽیز در طَل
 210رٍس ثب هَاد جبهذ حذٍد  %14-20؛ درصذ چزثی  ٍ %5.3درصذ پزٍتئیي  %3.4تَلیذ هی کٌٌذ .حذٍد  400000راط اس
ایي ًضاد در کؾَر اعپبًیب هَجَد اعت ٍ اغلت تَلیذ ؽیز در ایي کؾَر ثزای تَلیذ پٌیز اعتفبدُ هی ؽَد  .دٍقلٍسایی ًیش در ایي
ًضاد هٌبعت اعت ( 1.8-2.2ثزُ در ّز سایؼ) ٍ حذٍد  9-8هبّگی هی تَاًذ آثغتي ؽَد.
گشارػ ؽذُ کِ ایي ًضاد تطبثق پذیزی خَثی ثِ هحیط ّبی گزم ،گزم ٍ خؾک ٍگزم ٍ هزطَة دارد .دٍ ٍاریتِ اس ایي ًضاد
هَجَد اعت : Veguesi -1 :اس هٌبطق ّوَار ٍ دؽت کؾَر اعپبىیب ؛  :Montana -2اس هٌبطق کَّغتبًی کؾَر اعپبًیبٍ .اریتِ
 Veguesiتَلیذ کٌٌذُ ّبی ثْتز ٍ ثشرگ تز اس ًظز عبیش ّغتٌذ .رًگ ّز دٍ ًضاد هؾبثِ اعت.
ّزیک اس ًضادّبی هذکَر دارای هشیت ّبئی هی ثبؽٌذ کِ هتٌبعت ثب ؽزایط پزٍرػ دٌّذگبى اًتخبة هی گزدًذ .در ایزاى ًیش
ُةهٌظَر ثْزُ گیزی اس ٍیضگی ّبی هٌحصز ثِ فزد ایي ًضادّب ،ایجبد تٌَع ٍ تَععِ تَلیذ ؽیز هشیت دار ثشٍ ،احذّبی پزٍرػ
صٌعتی ثش ؽیزی اس ایي ًضادّب احذاث ؽذُ اعت.

 آلپاین و مورسیا، مقایسه صفات تولیدی بزهای نژاد سانن
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