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ترانتو -کانادا
ضغىان
پیطیىه کطاورسی
صساعت یب کؾبّسصی ّ هبلذاسی یکی اص کٌِتشیي پیؾَ ایغت کَ اًغبى آسیبیی ثذاى اؽتؽبل
داؽت .عکبُب اجذاد ؽؽٌبًیِبی اهشّصی کَ اص طشیك داهپشّسی اعجبة هعیؾت خْد سا تِیَ
هیکشدًذ .عکبُب دعتَای اص هشدهبى کْچًؾیي آسیبیی ثْدًذ کَ هحل صًذگی آًبى اص ؽوبل ثَ
دؽتُبی جٌْة عیجشی ،اص جٌْة ثَ دسیبی خضس ّ دسیبچَ آسال ،اص خبّس ثَ تشکغتبى چیي
ّ اص ثبختش تب سّد داًْة هیسعیذ ،هیکشدًذ .دس ًْؽتَُبی ُشّدّت ،ثمشاط ،اسعطْ،
اعتشاثْى ّ ،ثطلویْط اطالعبتی دس هْسد عکبُب دادٍ ؽذٍ اعت .عکبُب کَ هشدهبى هبلذاس
ثْدًذ ،ثشای یبـتي چشاگبٍ هٌبعت ّ هحیظ پش آة ّ علؿ ُویؾَ دس گشدػ ثْدًذ .پیؾَ اصلی
ایي لْم هبلذاسی ثْدُ ّ ،وْاسٍ دس گشدػ ثْدًذ ثَ عبختي ؽِش ّ صًذگی ؽِشی اؽتیبق
چٌذاًی ًذاؽتٌذ .آًِب ثب گلَ ُبی خْد اص یکغْ ثَ عْی دیگش دس گشدػ ّ حشکت ثْدًذ ّ
ثشای کغی تِذیذ ُن ثؾوبس ًویشـتٌذً .بگفتَ ًجبیذ گزاؽت کَ ایؾبى هشدهبى علحؾْس ّ جٌگجْ
ثْدًذ ّلی ُیچگبٍ ثشای ُوغبیگبى خْد ثذّى هْجت دسدعش ًوی اـشیذًذ.
ثب گزؽت صهبى ثش جویعت عکبُب اـضایؼ یبـت ّ ُوضهبى ثش ًفْط ُوغبیگبى ًیض اـضّدٍ
هیؾذ .اـضایؼ جویعت یکی اص هؾکالتی ثْد کَ ُوْاسٍ ًْع ثؾش سا اریت هیٌوْد .ـضًّی
جویعت عجت ؽذ کَ ثش تعذاد هْاؽی ًیض اـضّدٍ ؽْد ،یب ثعجبسٍ دیگش اـضایؼ دام هتٌبعت ثب
اـضایؼ جویعت اًغبى پیؼ هیشـت .عکبُب داین اص کوجْد چشاگبٍ ّ آة ّ علؿ کبـی سًج
هیجشدًذ .ایؾبى علی سؼن توبم هْاًع ّ اًجْع هؾکالت ثبص ُن ثشای اداهَ حیبت ثَ داهپشّسی
اداهَ هیذادًذ.
ُوغبیگبى ثب گزؽت ُش سّص ثیؾتش احغبط خطش هیکشدًذ ّ ،عکبُب سا تِذیذ ثضسگ ثشای
حبل ّ آیٌذٍ خْد للوذاد هیکشدًذ ّ .ثَ ثِبًَ ُبی گًْبگْى صهیٌَ ثْدى دس هٌطمَ سا ثشایؾبى
تٌگتش هیٌوْدًذ .عکبُب ًیض تالـی جْیبًَ تالػ هی ًوْدًذ تب ثتْاًٌذ ثش عشصهیٌِبی دیگشاى
ًیض ثشای حیْاًبتؾبى جبی هٌبعت دعت ّ پب ًوبیٌذ.
عکبُب دس آؼبص ُوشاٍ دیگش هشدم ٌُذّاسّپبیی دس یک جب هیصیغتٌذ ّ ثعذُب ثَ ًمبط دیگش
هِبجشت کشدًذ .هِبجشت الْام عکبیی دس دّساى هِبجشتُبی ثضسگ ٌُذ ّ اسّپبیی اًجبم
ؽذ .ثعضی اص لجبیل آسیبیی جلگَُبی جٌْة عیجشی سا تشک گفتَ ،گشُّی ثَ طشؾ کٍُْبی

اّسال ّ گشُّی ثَ عوت عیشدسیب ّ آهْدسیب سـتٌذ ،آًِب پظ اص گزؽتي اص کٍُْبی تیبًؾبى
ّاسد عشصهیي کبؽؽش ؽذٍ ،اص آًجب عشاعش تشکغتبى ؽشلی ّ دسٍُبی کْتچَ ّ لشٍچبس ّ
تْئي ُْاًگ سا تب کبًغْس ثَ تصشؾ دسآّسدًذ ّ ثب خبک چیي ُوغبیَ ؽذًذ.
ُشّدّت دس اًتِبی ایي گفتبس اص تِبجن عکبُب ثَ ایشاى دس دّساى ُّْخؾتشٍ هبدی یبد کشدٍ؛
دس حبلی کَ عپبٍ هبد ًیٌْا پبیتخت آؽْس سا هحبصشٍ کشدٍ ثْد .خجش تِبجن عکبُب ثَ
آرسثبیجبى ُّْخؾتش سا ًبچبس کشد اص ًیٌْا ثبصگؾتَ تب اص کؾْس خْد دـبع کٌذ ،ؽکغت هبدُب
دس جٌگی کَ دس ًضدیکی دسیبچَ اسّهیَ ّالع ؽذ ،هْجت ؽذ عکبُب ثَ لذست اّل آعیب ثذل
ؽًْذ.
دس اّیل دّساى ُخبهٌؾیبى دسگیشیُبی هشصی ثب عکبُب اداهَ داؽت .دس یکی اص ُویي
دسگیشیُبی هشصی کْسػ ثٌیبىگزاس ُخبهٌؾیبى دس ًجشدی ثب گشُّی اص دس هٌطمَ خیٍْ ثَ
عبل  ۹۲۵پیؼ اص هیالد کؾتَ ؽذ .ثعذُب داسیْػ دیگش پبدؽبٍ ُخبهٌؾی دسعبل ۹۱۵-۹۱۲
پ.م ثشای تٌجیَ عکبُب تب هشکض اسّپب ّ حذّد هْلذاّیبی اهشّصی پیؾشّی کشدُ .شّدّت
ًمل هی کٌذ کَ عکبُب اص ساُکبس کْچ ًؾیٌبى اعتفبدٍ ًوْدًذ ّ دس عْض سّیبسّیی ّ
جٌگیذى ثب عپبٍ ُخبهٌؾی گشیختٌذ ّ عپبٍ داسیْػ سا تب داخل اعوبق عشصهیيُبی ّحؾی
کؾبًذًذ .داسیْػ ًیض ًتْاًغت ثب لؾکشکؾی عکبُب ساصیش یْغ ُخبهٌؾیبى دسآّسد.
دس صهبى اؽکبًیبى ّ دس حذّد اّاخش لشى دّم پیؼ اص هیالد عکبُبی کْچًؾیي دس هشصُبی
ؽشلی اؽکبًیبى پیؾشّی کشدًذ ّ ًْاحی لٌذُبس ّ عیغتبى اهشّصی سا تغخیش ًوْدًذ.
آًِب دس ایي دّسٍ هؾکالت ثضسگی ثشای اؽکبًیبى ثْجْد آّسدًذ ّ اؽکبًیبى سا تب عشاؽیجی
عمْط پیؼ ثشدًذ .چٌبًچَ ـشُبد دّم (ح ۱۳۱یب  -۱۳۱ح ۱۲۱ق.م) دس ًجشد ثب عکبُب کؾتَ
ؽذ ّ جبًؾیي اّ اسدّاى دّم (ح -۱۲۱ح ۱۲۳ق.م) ًیض دس ًجشد ثب آًبى ثَ طشص هشگجبسی
صخوی گشدیذ .تٌِب دس صهبى هِشداد دّم ثْد (ح ۱۱ -۱۲۳ق.م) کَ اؽکبًیبى تْاًغتٌذ ثش
عکبُب ؼلجَ یبثٌذ ّ هِشداد دّم عکبُبی عیغتبى تحت ـشهبى اؽکبًیبى دسآّسد.
عٌگًجؾتَٔ ُخبهٌؾی ثیغتْى ،اص چِبس دعتَٔ عکب یبد کشدٍ اعت:
( Sakā
ُئْهَّسگَ/اهیشجیبىُب
عکب
ثٌبم
چِبسگشٍّ
اصیي
یکی
( )haumavargā/Amyrgiansعکبُبی ُْمًْػ ،عکبُبی هبّسای جیحْى) .ثَ احتوبل
ثغیبس لْی ؽؽٌبًیِبی اهشّصی ثمبیبی ُویي گشٍّ اص عکبُب هیجبؽٌذُ .شچِبس گشٍّ اص
عکبُبی هؾؽْل هبلذاسی ثْدًذ .دس ًتیجَ ؽکغت اخیشیکَ تْعظ هِشداد دّم اؽکبًی ثش
عکبُب ّاسد ؽذ ،آًِب ًبگضیش اص البهتگبٍ اصلی خْد ثذّس سـتٌذ ،تب ثتْاًٌذ ثذّس اص دؼذؼَ
اؽؽبلگشاى ـبسغ الجبل صًذگی ًوبیٌذ.

دس اثش کبّؽِبییکَ تْعظ ثبعتبًؾٌبعبى ؽْسّی دس ثشخی اص ًْاحی ؽؽٌبى صْست گشـتَ
حکبیت اص آى هیکٌذ ،کَ ؽؽٌبًیِب ثَ داهذاسی اؽتؽبل داؽتَ ّ ًخغتیي حیْاى کَ دسیٌجب
پشّسػ یبـتَ ثض ثْدٍ اعت .الجتَ اسصػ اعپ ّ عگ سا ًیض ًویتْاى دس حیبت ایي لْم دعتکن
گشـت .اعپ ّ عگ دّ حیْاًی ثْدًذ کَ عکبُب ُوْاسٍ دس ُوَ جب ایي دّ حیْاى سا ثبخْد
داؽتٌذ .اعپ ّ عگ دّ سـیك هشد عکبیی هحغْة هیؾذًذ .اص سّی تصبّیش ّ عٌگ ًْؽتَ
ُبییکَ تب اهشّص ثش سّی عٌگِب دس ؽؽٌبى ثبلیوبًذٍ اًذ ،ؽکل ثض دیذٍ هیؾْد.
یکی اص عٌي دیگش هشدم ؽؽٌبى ایي اعت ،کَ دس ؽت ًْسّص ثش دیْاس خبًَ ثب آسد لْطي (
آؼیل گْعفٌذاى) ،سا ُوشاٍ ثب چْپبى ،عگ ّ ثض تشعین هیکٌٌذُ .وچٌبى کبّؽِبییکَ دس "
ثبؼیْ دسٍ" دس ًبحیَ ؼٌذ ثبعتبًی اًجبم دادٍ اًذ اعتخْاًِبی ثض سا اص دّسى چٌذیي لجش هتعلك
ثَ عبلِبی ًِبیت لذین پیذا کشدٍ اًذ .اصیٌجب ثَ ایي ًتییجَ هیشعین کَ ثض دس حیبت التصبدی
اًغبًِب داسای اُویت صیبد ثْدٍ اعت .اُویت ّ اسصػ پشّسػ ثض سا ًویتْاى اهشّص ًیض دس
التصبد یک جبهعَ اًکبس کشد.

دسیٌجب ثب اعتفبدٍ اص ـشصتی کَ دعت دادٍ هیخْاُن عاللوٌذاى سا ثب پشّسػ ثض ّ اُویت
التصبدی آى دس هٌبطك کُْغتبًی هبًٌذ ؽؽٌبى آؽٌب عبصم .اگش هْسد پغٌذ دّعتبى ّالع ؽذ،
هْضْع پشّسػ حیْاًبت اُلی سا اداهَ خْاُن داد.
پـزورش بــش
بز  Goatیکی از قدیمی ترین حیواناتی است که توسط بشر اهلی شده است .آثاری در
دست است و نشان میدهد که بز  ۰۷۷۷سال قبل از میالد مسیح اهلی شده است .نوشته های
زیاد مربوط به هزار سال پیش بدست آمده اند نشان میدهند که بز از نگاه تامین شیر ٫گوشت
 ٫کرک و پوست دارای اهمیت بزرگ بوده است.
بز در تامین معیشت خانواده بخصوص در مناطق کوهستانی افغانستان میتواند سهم بسزائی
داشته باشد ۶ - ۵ .رائس بز را میتوان در همان مقدار مساحتی که برای پرورش یک گاو
الزم باشد پرورش کرد .دو رائس بز میتواند احتیاجات شیر یک خانواده متوسط را در تمام
طول س ال فراهم کند .اهمیت بز به اندازهء است که آنرا گاو خانوادهای فقیر هم میگویند.
یک بز شیر ده با شرایط خوب در مقایسه با وزن بیشتر از یک گاو شیر میدهد.

بز حیوانی است که میتواند در تمام مناطق با شرایط مختلف محیطی سازش کند و حتی در
مناطقی که سایر حیوانات قادر به ادامهء نباشند بز میتواند توافق حاصل کند و زندگی کند.
طبیعت بز خیلی تعلیم پذیر است و بز نسبت به گوسفند با هوشتر است.
امروز بز در تمام نق اط دنیا پراگنده است و در بیشترین کشورها بز بهترین تولید کنندهء مواد
غذائی پروتئین حیوانی است .بیشترین تعداد بز در کشورهای هند ٫پاکستان و نیجیریه است.
بیشترین مقدار شیر تولیدی از بز با توجه به جمعیت انسانی در کشورهای قطر ٫سومالی٫
موریتانیا و قبرس تولید میشود.
تعداد کل بز دنیا در سال  ۹۲۲۹میالدی  ۰۰۷ملیون رائس تخمین گردیده بود ٪ ۰۵ .بزهای
دنیا در کشتزارهای در حال توسعه بصورت گله های کوچک توسط فامیلها پرورش داده
میشوند.
در چند دهه اخیر اهمیت بز در زراعت کامال مشخص گردیده است .آزمایشات نشان داده
است که نشخوار کنندگان مکمل یکدیگر میباشند .چراگاههای که توسط بز و گاو بصورت
مخلوط مورد چرا قرار می گیرد  ٪ ۹۵تولید بیشتری دارد نسبت به موقعی که فقط گاو
مورد چرا قرار گیرد .این تولید بیشتر از آنجا ناشی میشود که بز از گیاهانی استفاده میکند
که گاو استفاده نمیکند  ٫و یا به جاهئیکه در چراگاه گاو دسترسی نداشته باشد بز مورد
استفاده قرار میدهد .در اکثر ممالک دنیا بز هنوز بصورت وحشی بسر میبرد ٫آسترالیا و
نیوزلند از نظر داشتن بز وحشی در دنیا در مقام اول و دوم قرار دارند ٫آسترالیا در حدود
 ۵۷۷٬۷۷۷یا  ۹٫۷۷۷٫۷۷۷بز وحشی و نیوزلند هم  ۸۷۷٫۷۷۷رائس بز وحشی را دارد.
منشاء بز در نیوزلند را به کاپیتان کوک  Cookانگلیسی نسبت میدهند که در سال ۹۰۰۷
میالدی با خود بز را به این سرزمین برده است .با توجه به قابلیت سازگاری بز با هرنوع
آب و هوا و هر گونه شر ایط محیطی و تولید مثل در هز گونه شرایط تعداد بزهای وحشی
در دنیا زیاد شده و رو به افزایش هم میباشد .در سال  ۹۰۲۹میالدی  ۵رائس بز در جزیره
کائوائی رها شد و در سال  ۹۳۵۷میالدی حدود  ۹۶۵۹۲رائس آنها شکار شده بودند .زاد و
ولد کنترل ناپذیر این حیوان سبب بدنامی آن در تخریب جنگلها و ایجاد بیابانها گردیده است.
در حالیکه چنین نیست ٫این خود انسان است که جنگلها را وحشیانه به مقصد بدست آوردن
چوب غرض مقاصد گوناگون تخریب میکند و مناطق سرسبز و جنگالت را به بیابان مبدل
میسازد.
بش اس وظز گزوپ بىدی جاوىری
از نظر رده بندی جانوری بز مربوط به کالس جفت سمان (  ) Artiodactylousخانواده
بوویده (  ) Bovideaو جنس کاپرا (  ) Capraمیباشد.
جنس کاپرا شامل  Aegagrus , Bezoar , Ibexو  Markhorاست.

بررسیها نشان داده اند که بز اهلی امروز دنیا از بزهای وحشی اسیایی  Bezoarو
 Capra hircusو  Capra hircus aegagrusبوجود امده است.
اینگونه بزها امروز در ترکیه ٫ایران ٫شمال ترکمنستان و مناطق کوهستانی افغانستان یافت
میشوند.
اجداد بزهای اهلی اروپایی به نظر میرسد که از اروپایی شرقی بودند و برای نخستین بار
در شمال غربی آسیا اهلی شده اند .امروز بز اهلی (  ) Capra hircusبه اشکال گوناگون
در تمام نقاط دنیا یافت میشود.

فزق بیه بش و گىسفىد
فرق بین یز و گوسفند خیلی زیاد است اما باز هم برخی این سوال را می پرسند ٫عدهء
جواب این سوال را طوری میدهند که گوسفند دنبه دارد و بز فاقد آن است ٫بز ریش دارد و
گوسفند بدن ریش میباشد .این هم جواب درست ولی از نظر علمی قانع کننده نمیباشد ٫چون
برخی از گوسفندان نیز فاقد دنبه اند و بجای دنبه مانند بز دارای دم هستند .فرقهای
دیگریکه بین بز و گوسفند وجود دارند ازین قرار اند:
گوسفند دارای  ۵۰عدد کروموزوم و بز دارای  ۶۷عدد میباشد .بز اکثرأ دم خود را باال نگه
میدارد ٫در گوسفند ( در بیشترین نژادها دم وجود ندارد) دم خود را پائین نگه میدارد .تمام
بزهای نر و بعضی از ماده بزها دارای ریش میباشند .بز نر دارای یک نوع بوی تند است
که با بوی گوسفند فرق دارد .بز حیوانی است کنجکاو ٫دقیق ٫تعلیم پذیر ٫تندرو ٫بی باک و
ماجراجو در صورتیکه گوسفند حیوانی آرام و ترسو است.
درینجا میخواهم یک مثال جالب بیاورم ٫اگر گوسفند صدای طیاره ( هواپیما) راکه از پائین
پرواز کند بشنود فوری فرار میکند اما اگر بز همین صدا را بشنود ایستاده و به هواپیما
نگاه میکند ٫انگار که سالها پیلوت (خلبان) بوده است!!
بز حیوانی سرزنده ٫تند و تیز ٫قوی خشن و تحمل زیاد در مقابل گرما و سرمای زیاد با
اندکترین امکانات دارد .در و قت جا بجا کردن حرکت بز بی نظم و بی ترتیب و وحشیانه
است به تمام نقاط و جاهاییکه برایش تازه باشند سر میزند و امتحان میکند.
بز در دفاع از خود دلیر و بی باک است و اگر بوسیلهء حیوان دیگری مورد هجوم قرار
گیرد هرچند که حیوان بزرگ هم باشد روبروی حیوان می ایستد و حالت دفاعی را بخود
میگیرد .بز حیوانی است اجتماعی ٫خود را به سایر حیوانات نزدیک میکند هرچند متفاوت
از خودش هم باشند.

تىلید مثل
جفتگیزی در بش
فعالیت جنسی در بز ماده فصلی است ٫فعالیت در بین نژادهای مختلف تا جایی متفاوت
است ٫فعالیت جنسی از اول خزان شروع میشود و اگر حیوان بارور نشود هر  ۹۹روز بعد
یک بار فحل میشود.
فعالیت بز نر هم فصلی بوده ولی با آنهم بز میتواند در تمام طول جفتگیری کند .بزهای
مادهء جوان نسبت به بزهای بالغ عالمت فحلی را زودتر نشان میدهند بنأ در اواخر تابستان
بزغاله های نر و بزغاله های ماده با هم نگهداری درست نیست .هرمده کردن بزهای نر با
بزهای ماده سبب میشود که بزهای ماده  ۰ - ۹هفته پیشتر فحل شوند.
فحل یابی
بر خالف گاو فحل یابی در بز کار چندان مشکل نیست .بز در موقع فحلی دارای عالئمی
میباشدکه همواره اتفاق می افتد و شخص شیردوش این عالئم را بخوبی تشخیص میدهد.
مشخصترین عالمت در بز فریاد ناله آمیز است که تقریبا تمام بزهای فحل همزمان انجام
میدهند .این صداها با صدای عادی حیوان خیلی فرق دارد .اگر در داخل گله بز نری وجود
داشته باشد این صدا همراه با نگاه مستقیم به بز نر است و اگر بز ماده دسترسی داشته باشد
خود را به بز نر نزدیک ساخت در دسترس حیوان می ایستد .بز ماده مرتب دم خود را
تکان میدهد و در مواقعی ترشحاتی از فرج حیوان خارج میشود و فرج حیوان متورم و کمی
هم سرخ رنگ میباشد .بز در تمام دوران بی اشتها یا کم اشتها میباشد تولید شیر کاهش می
یابد ٫فحلی حدود سه روز طول می کشد و تغییراتی بین  ۹۹تا  ۰۳ساعت دارد ٫تخمک
گذاری  ۸۶ساعت بعد از اوج فحلی صورت می گیرد .خیلی به ندرت اتفاق می افتد که بزها
در وقت فحلی بر یک دیگر سوار شوند ٫معموال بزهای فحل می استند و به دیگران اجازه
پریدن را میدهند.
یک بز نر میتواند با  ۰۷ - ۸۷بز ماده جفتگیری کند ٫مدت آبستنی در بز  ۹۵۷روز است و
تغییراتی بین  ۹۰۶تا  ۹۵۰روز دارد .مقدار غذائی کاه به بز داده میشود بسیار مهم است و
باید در دو ماه اخیر آبستنی افزایش یابد .در چند هفت آخر آبستنی پستان بز رشد و در
بزهای شیری متورم و پرخون میباشد .در مواردی برای کاستن از فشار شیر در پستان کمی
از شیر را از غدهء پستان خارج میکنند ٫ولی تا هنگامیکه بز مضطرب و ناراحتی نیست
بهتر است که این عمل انجام نگیرد زیرا تولید کلستروم در وقت زایش کم میشود.

رشد و توسعه غدهء پستانی تحت تاثیر هومومهای :پروجیسترون ( ) Progestonمترشح
از تخمدان ٫پروالکتین (  )Prolactinمترشح از غدهء پیتوتاری ( )Petuitaryو الکتوجن
( )Lactogenاست.

سایص در بش
عالمت وشدیک ضدن سایص در بش
چند روز قبل از زائیدن عالئم زیر ممکن است در بز دیده شود:
 .1در قسمت شکم بز آبستن بزغاله تحت تاثیر وزن خود به طرف پائین حرکت میکند.
ازین حالت به بعد دیده میشود که شکم حالت افتاده را دارد و باعث فرورفتگی در
ناحیه خالیگاه شکم میگردد.
 .2پستان پر میشود
در روز زائیدن عالئم زیر بصورت بارزتر به مشاهده میرسند:
 .1فرج حیوان متورم میشود و مایع شفافی از آن خارج میشود.
 .2حیوان بی تاب میشود.
بهتر است بز را در وقت زائیدن جدا از گله قرار داد و باید ئقت کرد که در محل چیزهای
تیز و نوکدار نباشند که باعث زخمی شدن بز و نوزاد شوند .بز وقت زیاد را در خوابیدن
طی میکند نشخوار در حیوان قطع میشود ناراحتی حیوان کامال محسوس میباشد۹۰ .
ساعت پیش از زائیدن بز از گله جدا شده و به جای خلوتی میرود .مرتب پای به زمین می
کوبد و میخوابد و بلند میشود.
بز حیوان پرزا است و بزهای شیری ساالنه بیشتر از دو بزغاله بدنیا می آورند .بالفاصله
بعداز لیسیدن به بز فرصت داده شود تا بزغاله را لیسیده خشک کند بز برای انجام این عمل
خیلی جدی و فعال است ٫این کار برای بوجود آوردن و توسعه رابطه مادر و فرزندی خیلی
مهم است.
 ۰ - ۸ساعت بعد از بدنیا آمدن نوزاد دادن کلستروم به بزغاله بسیار مهم است .اگر درین
وقت کلستروم به بزغاله خورانده نشود بزغاله خیلی ضعیف بار می آید و اگر اصال داده
نشود بزغاله به احتمال زیاد از بین میرود.
کلستروم سرشار از چربی ٫پروتئین و انتی بادی ٫ویتامین و مواد معدنی است و سبب دفع
موکوونیم (  )Meconiumاز دستگاه گوارش بزغاله که در دوران جنینی تشکیل شده

میشود .اولین مدفوع نوزاد سیاه است و هنگامیکه سبر در دستگاه گوارش آن هضم میشود
زرد رنگ میشود.
بزغاله بعد از  ۹۰ -۹۷روزگی به خوردن مواد جامد از قبیل رشقه و شبدر و سایر غذاها
شروع میکند .اگر بزغاله بزودی از شیر گرفت میشود باید به خوردن غذاهای جامد تشویق
گردد .بزغاله در اول از مقدار کم غذای جامد تغذیه میکند ولی بعد از آنکه از شیر گرفته
شود میتواند روزانه مقدار  ۵۷۷ -۰۷۷گرام مواد جامد را میخورد .هر غذائیکه برای بره و
گوساله تهیه شده باشد برای بزغاله نیز مفید میباشد .بعد از شیر گیری باید کال مطمئن بود
که بزغاله از مقدار کافی غذای جامد و آب استفاده کند .بزغاله در شش ماهگی قادر میباشد
تا از غذاهای استفاده کند که بزهای بالغ استفاده میکنند.
اگر بزغاله های نر و ماده با هم نگهداری میشوند این امر امکان ندارد چون بزغاله های
نر در  ۰ماهگی از نظر جنسی فعال میشوند ٫اگر دوران باورسازی طوالنی باشد باید
بزغاله های نر را اخته ( خصی ) کرد.
وژادها ی بش
بز مثل سایر حیوانات اهلی از نژادهای گوناگون متشکل میباشد و عبارت اند از:
نژاد سانن
الپین انگلیسی
انگورا
بیتال

Saanen
British Alpine
Angora
The Beetal

گلدن گوئرنیزی Golden Guernesy
کشمیری

Cashmere Goat

توگنبرگ

Toggenburg

انگلونوبیان
بربری
بائر
باگوت

Anglo-Nubian
The Barbari
The Boer
Bagot

ساوه Saanen
خاستگاه این نژاد درهء به همین نام در سویس است .جلد حیوان سفید رنگ و در بعضی
موارد لکه های سیاه در گوش و پستان دیده میشود .وزن ماده آن  ۶۷کیلوگرام و نرها تا ۳۵
کیلوگرام وزن میباشند .نرها همیشه و ماده ها در برخی موارد دارای ریش میباشند .سانن
یکی از نژادهای شیری است که سالیانه تا حدود  ۹۷۷۷کیلوگرام شیر تولید میکند.

تىگىبزگ Toggenburg
خاستگاه توگنبرگ نیز کشور سویس است و از نظر عملکرد خیلی شبیه سانن میباشد .رنگ
جلد این حیوان قهوهء روشن میباشد ٫موهای آن دراز میباشند که حتی در برخی موارد
پاهای حیوان را می پوشاند .نر و ماده هر دو مانند سانن ریشدار بوده و جثه این نژاد از
سانن کوچکتر ست و تولید شیر آن نیز به سانن نمیرسد.

آلپیه اوگلیسی British Alpine
رنگ جلد حیوان سیاه و در قسمتهای انتهای بدن سفید میباشد و چثه آن به اندازه توگنبرگ
است و تولید شیرش نیز بیشتر از توگنبرگ نیست ولی شیر آن دارای کیفیت عالی میباشد.

اوگلى وىبیان Anglo - Nubian
این نژاد از نژاد بزهای انگلیسی و مصری و جامانپاری هندی بوجود آمده است .نژاد
انگونوبیان دارای جثه بزرگ میباشد وزن مادهء آن تا  ۰۷کیلوگرام و وزن نر تا ۹۷۷
کیلوگرام هم میباشد .گوشهای حیوان بزرگ و افتاده و دارای رنگهای گوناگون میباشد.
مقدار تولید شیر کم ولی مقدار پروتئین و چربی آن باالست .چون حیوان دارای جثه بزرگ
و بدن عضالتی است برای تولید گوشت هم مناسب میباشد.

اوگىر Angora
خاستگاه وتگور مملکت ترکیه است تا سال  ۹۳۳۷میالدی اجازه نمیدادند که این نژاد از
ترکیه خارج شود .حاال تعداد قابل مالحظهء ازین حیوان در امریکا ٫افریقای جنوبی٫
آسترالیا ٫نیوزلند و آرجانتین دیده میشود .وزن این نژاد نسبت به بزهای شیری کمتر است
بز ماده بالغ دارای تا  ۰۷کیلو گرام وزن و نر آن تا  ۶۵کیلوگرام میرسد .از خصوصیات
این نژاد داشتن موهای دراز است که در هر ماه  ۹/۵سانتی متر رشد میکند .رنگ جلد
حیوان سفید بوده و گاهی برنگهای سیاه و قهوهء تاریک نیز دیده میشود .نژاد انگور بیشتر
شباهت به گوسفند دارد نه به بز.

بزبزی The Barbari
خبعتگبٍ ایي ؽوبل ٌُذّعتبى ّ پبکغتبى اعت ّصى ثض هبدٍ ثبلػ  ۳۹ - ۲۲کیلْگشام هیجبؽذ .ثب
تْجَ ثَ جغبهت تْلیذ ؽیش آى صیبد اعت ّ دس حذّد  ۱/۶تب  ۱/۱کیلْگشام دس سّص هیجبؽذ.
اصیي ًژاد ُن دس تْلیذ گْؽت ّ ُن دس تْلیذ ؽیش اعتفبدٍ هیؾْد .حیْاى داسای عَ صایؼ دس
دّعبل ّ دس ُش صایؼ  ۲تب  ۳ثضؼبلَ هیذُذ.

بیتال The beetal
این نژاد از هندوستان و پاکستان برخاسته و از ان در تولید شیر و گوشت استفاده میگردد.
روزانه  ۹/۹تا  ۹/۳کیلوگرام شیر ازین حیوان بدست می آید .اغلب یک بزغاله و گاهی دو
بزغاله بدنیا می آورد.

بىئز The Boer
خاستگاه این نژاد افریقای جنوبی است .دارای جثهء سنگین و برای تولید شیر و گوشت
ازین حیوان استفاده به عمل می آید .وزن بز ماده تا  ۰۵ - ۶۷کیلوگرام میرسد ٫روزانه
مقدار  ۹/۸تا  ۹/۳کیلوگرام شیر میدهد.

گلدن گىئزوشی Golden Guernesy
رنگ این نژاد قهوهء و یا سرخ میباشد .معموال دارای موهای دراز بوده و در مواردی
پاهای حیوان را میپوشاند .این نژاد بخوبی نژادهای شیری مورد اصالح قرار تگرفته است
ولی با انهم قابلیت تولید شیر درین حیوان خوب میباشد.

باگىت Bagot
اندازه بدن این نژاد در مقایسه با سایر نژادهای شیری کوچکتر است .موهای دراز دارد٫
رنگ موها در قسمتهای شانه و گردن سیاه و در سایر قسمتهای بدن سفید است .شاخدار و
درازی شاخ در نرهای بالغ تا یک متر میرسد.

بش کطمیزی Cashmere goat
ک شمیر عبارت از موهای نازک میباشند که در بین موهای راست بز رشد میکنند .کشمیر در
بزهای مناطق سرسیر زیاد رشد میکند .بزهای که کشمیر زیاد تولید میکنند در چین ٫شمال
افغانستان و کشورهای کوهستانی آسیا یافت میشوند.

احتیاجات غذایی بش
بزهای بالغ و آنهائیکه شیردهی نباشند تنها به مقدار کمی از غذا غرض تامین احتیاجات
فزیولوژیکی خود نیاز دارند .بزهای آیستن و شیرده و بغضی از نژادهای دیگر مانند انگور
که کرک آن همیشه در حال رشد است به غذای بیشتر نیازمند اند.

یکی از خصوصیات بز اشتهای خوب آن به غذا است طوریکه روزانه میتواند  ۵ - ۸/۵در
صد وزن زنده خود غذا مصرف کند .اگر بز بدفعات و با غذای متنوع تفذیه شود قادر است
که ازین بیشتر نیز بخورد .شکم بز نسبت به وزن او در مقایسه با سایر نشخوارکنندگان
بزرگتر میباشد.
همچنان یک بز میتواند روزانه مقدار  ۹۷تا  ۹۶لیتر آب مصرف کند ٫نوشیدن آب بستگی
به شرایط محیطی ٫نوع غذا و وضع فزیولوژیکی حیوان دارد .بزهای شیری به ازای هر
کیلوگرام شیر که تولید میکنند به  ۶ - ۰لیتر آب نیاز دارند اگر مقدار آب نوشیدنی کم باشد
مقدار تولید شیر بز نیز کم خواهد شد.
بز در موقع آب خوردن خیلی وسواس است و همواره سعی میکند که آب تمیز و پاک
بخورد ٫اگر درجه حرارت باال باشد بز آب بیشتر میخورد ٫بز پروران سعی کنند به بزهای
شیرده آب مالیم بخورانند آبیکه درجه حرارت آن زیاد پائین نباشد.
بز حیوانی پر تحمل نیط است ٫بعضی از بزهای مناطق استوائی قادر اند مسافات زیادی را
بدون خوردن آب طی کنند .بز نژاد بدوئین سیاه (  ) Black Bedouinکه بیشتر در
سوریه یافت میشود ٫قادر است به اندازه  ٪ ۰۷وزن بدن خود آب در شکمبه ذخیره کرده ۹
  ۰روز بدون خوردن آب شیر تولید کند.دودان و سه بش
سن بز را میتوان با وضعیت هشت دندان باالیی پیشوری تعیین کرد.
بزغاله ( یک ساله)
بزغاله هر هشت دندان هنوز تیز و کوچک اند که بنام
دندان شیری یاد میشوند.

سال دوم
بز غاله زمانیکه پا به دوسالگی می نهد در  ۹۹ماهگی ۹
دندان شیری آن میریزند و جای خود را به دو دندان دایمی
که از نظر جسامت بزرگتر و قویتر میباشند.

بزغاله

سال دوم

دو ساله
سال سوم زندگی
زمانیکه بزغاله به  ۹۰ماهگی یا  ۹سالگی می نهد  ۹دندان
پیشروی که دو طرف دو دندان وسطی قرار دارند جای
خود را به دو دندان دایمی داده فرومیریزند.

دو ساله
سال سوم زندگی

سه ساله
چهارمین سال حیات
حاال دیگر بز دارای شش عدد یعنی سه جوره دندان دایمی
میباشد که در مقابل دو دندان شیری باقیمانده اند ازین قرار
میتوان گفت که بز ساله است و پا به چهارمین سال حیات
نهاده است.

سه ساله
چهارمین سال حیات

بز چهار ساله
پنجمین سال حیات
درین مرحله هشت عدد دندان دایمی بز جای آن هشت عدد
شیری را گرفته اند و کامل شده اند درین مرحله بز چهار
ساله بوده و پا به پنجمین سال زندگی مینهد.

بز چهار ساله
پنجمین سال حیات

