
 "نـژاد بـز ندوشنـی"
به عنوان نژاد شاخص کشور  

مقدمه 
ندوشـن از لحـاظ لغـوی بـه معنـای )نـد یعنـی نیکویـی، او یعنـی آب 
و شـن یعنـی جایـگاه( و بـه محلـی کـه آب آن نیکـو، سـودمند و اقتصـاد 
آن شکوفاسـت تلقـی می گـردد. منطقـه ندوشـن کانـون اصلـی دامپـروری و 
مرتعـداری اسـتان بـوده و بهتریـن مراتـع اسـتان یـزد   )380 هـزار هکتـار 
مراتـع غنـی و نیمـه غنـی و بیش از 70 هـزار راس دام( در ایـن منطقه  واقع 
شـده و بـه عنوان یکـی از مهمترین قطب  های دامداری اسـتان یزد به شـمار 
مـی  رود. رمـه داری یکـی از فعالیت هـای اصلـی مـردم ایـن منطقـه اسـت و 
حـدود 2 درصـد مراتـع اسـتان یزد بـه پرورش بز ندوشـن اختصـاص دارد. 
شـرایط خشـک و کویـری منطقـه باعـث شـده کـه حیوانـات آن بخصـوص 
بزهـای آن چندمنظـوره، کوچک جثـه و کم تولیـد باشـند. بـز ندوشـن و بـز 
رباطـی از جملـه آنهاسـت. بـا ایـن وجـود در مراتـع اسـتان سـاالنه 1560 
تـن شـیر بـز و گوسـفند تولیـد می  شـود. شـیر تولیـدی بصـورت خـام یـا 
فرآورده هـای مختلـف بخصـوص ماسـت و پنیـر )پنیـر معـروف ندوشـن( 
از  یـزد و حتـی خـارج  اسـتان  بویـژه مصرف کننـدگان  بـازار داخلـی  بـه 
اسـتان عرضـه می شـود. منطقـه ندوشـن از شـهرت خاصـی در تولیدبرخـي 
محصـوالت برخـودار بـوده كـه مهمتریـن آن »پنیـر معـروف بـز ندوشـنی« 
اسـت  کـه شـهرتی جهانی داشـته و مـی توان آن را بـا امتیازاتي كـه دارد به 

صـورت یـك برنـد جهانـي ثبـت نمود.

مشخصات ظاهری و خصوصیات نژادی بز ندوشن
نـژاد بـز ندوشـن از گونـه های نـادر و محلـی بـز ایرانی بـوده و حدود 
70 درصـد بزهـای گله هـای ندوشـن را بز قرمز ندوشـن تشـکیل می دهد. بز 
ندوشـن یـک بـز نـژاد کرکی- شـیری بـا رنـگ حنایـی و لکه های سـفید در 
ناحیه سـر، دسـت ،پا و گوش اسـت. بز ندوشـن دارای جثه کوچک و اکثرا 
رنـگ بـدن آنهـا قرمـز حنایـی و تعـدادی هـم سـیاه رنـگ هسـتند. تعدادی 
از بزهـا بـدون شـاخ ولـی نـر بزها شـاخ دار هسـتند. پراکنـش این نـژاد در 
تمـام شهرسـتانهای اسـتان بـوده و مهمتریـن شـاخص در این نـژاد مقاومت 
بـاال در برابـر شـرایط اقلیمـی خـاص بویـژه تحمل تشـنگی و گرسـنگی در 

مواقـع خشکسـالی و نیـز عـوارض ناشـی از رفـت و آمد هـای طوالنـی در 
مراتـع بخصـوص در سـال های کـم بـاران اسـت. بزهـای ایـن نـژاد دارای 
شـیر مغـذی اسـت و هر سـاله نیز مقـدار قابل توجهـی کرک بـا کیفیت برای 
اسـتفاده در صنایـع منسـوجات فراهـم می  آورنـد. پشـم چینی گوسـفندها و 
بزهـا طی مراسـمی خـاص و توسـط دوکارد انجام می شـود که زنان روسـتا 
نیـز در آن مشـارکت دارنـد. در ایـن مراسـم گوشـت بزغالـه )کـره( بـا آتش 

چـوب پختـه و آبگوشـت معرکـه آن مصرف می شـود.
از جملـه مباحـث قابـل طـرح در گله  هـای مرتعـی ندوشـن، »بحـث 
نرچرانـی« گله  هـای مرتعـی اسـت کـه بـه نوعـی بهتریـن سـبک محسـوب 
شـده و سـابقه طوالنـی دارد. در ایـن روش نـر بزهـای شـاخص در فصـل 
اردیبهشـت از گله هـای مرتعـی و مرتـع منفـک و بصورت جداگانـه با تغذیه 
مناسـب و رعایـت اصـول بهداشـتی تـا شـهریور مـاه نگهـداری و سـپس با 
تعـداد مناسـبی در گلـه مـورد نظر بـرای عملیـات تلقیح طبیعی بزهـای مولد 

رهـا سـازی می  شـوند.  

خصوصیات تولیدی
ï طول مدت شیردهی بزها: 150 روز
ï  میزان شـیر تولیدی در یک دوره شـیردهی)150 روز(: 55 کیلوگرم )میزان

شـیر تولیـدی هر راس بز بسـتگی به میـزان بارندگی و وضعیـت مرتع دارد(. 
ï میانگین شیر تولیدی روزانه هر راس بز: 400 گرم
ï میانگین درصد چربی هر راس بز: 6 درصد
ï  300 میـزان کـرک و مـوی تولیـدی در هـر راس: بـز مولـد بطـور میانگین

گـرم و در نـر بـز بالـغ 450 گرم.

صفات وزنی از زمان تولد تا زمان بلوغ به تفکیک جنس

صفات وزنیردیف
جنس

مادهنر
1)kg( 2/52/1میانگین وزن تولد بزغاله  ها
2)kg( 119/5میانگین وزن سه ماهگی
3)kg( 16/514/5میانگین وزن شش ماهگی
4)kg( 1917میانگین وزن یکسالگی
5)kg( 29/524/5میانگین وزن بلوغ

صفات تولید مثلی
صفات تولید مثلیردیف

شهریور و مهر ماهزمان جفتگیری1
بهمن و اسفندزمان زایمان2
150 روزطول دوره آبستنی3
97درصد باروری4
8 – 5 درصد دوقلوزایی بصورت طبیعی5
50درصد ماده زایی6

اندازه بیومتریک بز ندوشنی

صفات ردیف
جنس

نر بزبز 
1)cm( 5663ارتفاع جدوگاه
2)cm( 6068ارتفاع کمر
3)cm( 5057طول بدن
4)cm( 7080دور سینه
5)cm( 26---دور بیضه

بـا توجـه بـه رسـالت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان و در راسـتای 
تحقـق برنامه هـای اقتصـاد مقاومتـی در سـال جـاری و همچنیـن شـرایط 
اقلیمـی حاکـم بـر اسـتان، خشکسـالی های پـی در پـی در چنـد سـاله اخیر، 
کمبـود علوفـه مرتعـی و کاهـش بارندگـی، به     گلـه داران توصیـه می گردد 
کـه برنامه هـای اصالح نژاد دام را در دسـتور کار خود قـرار داده و مدیریت 

الزم را در جهـت عملـی و اجرایـی شـدن آن اتخـاذ نماینـد.

برنامه  های اصالح نژادی در گله  های دام سبک
)گوسفند و بز(

ï  بـه جـای اینکـه تعـداد بیشـتری دام بـا تولیـد کـم در مراتـع نگهـداری و
پـرورش داده شـوند دامهایـی انتخـاب و پـرورش داده شـوند کـه اصـالح 
نـژاد شـده و تولیـد باالیـی دارنـد )اجـرای برنامـه اصـالح نـژادی در گله(.

ï  ایجـاد واحدهـای صنعتـی پـرورش گوسـفند و بـز در پهنه  هـای واگـذار
شـده بـه متقاضیـان )نـژاد اصالحـی(.
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سازمان جهاد کشاورزی استان زید

ï  برطـرف نمـودن مشـکالت گلـه داران مرتعـی )تامیـن آب شـرب دامهـا
اعطـای  دامـی،  جاده  هـای  زدن  تیـغ  خشکسـالی،  مواقـع  در  بخصـوص 
تسـهیالت کـم بهـره، خریـد تضمینـی دامهـای مـازاد، خـوراک یارانـه ای، 
صـدور مجـوز جهـت گله های داشـتی، بیمـه نمودن گلـه دار و ....( از سـوی 

متولیـان و دسـتگاههای ذیربـط و حمایـت همـه جانبـه مسـئولین 

در همیـن راسـتا برنامه هـای اصالح نژادی دام سـبک در اسـتان یزد از 
سـوی کارشناسـان امـور دام بـا انجام عمـل تلقیـح مصنوعی و بـا همکاری 
تعـدادی ازگلـه داران در کلیـه شهرسـتانهای اسـتان و به منظـور اهداف ذیل 

شـروع و در حـال حاضـر نیز انجـام می گیرد.
ï حفظ و حراست نژادی و ایجاد بانک ژن
ï اتصال ژنتیکی بین گله های مختلف و باال بردن تولیدات دام ها
ï  انتخـاب دامهـای نر پـر تولید بـا امتیاز بـاال و جفتگیری با تعداد بیشـتری

از بزهـای مولد
ï  توزیـع نـر بزهـای تولیـدی بـا امتیـاز تولیـد مثلـی بـاال بیـن گلـه داران به

منظـور افزایـش تولیـد دامهـا

بـا اجـرای برنامه های اصالح نـژادی، افزایش تولیـد و کاهش هم خونی 
در دامهـای سـبک، امـکان زایـش دام در هـر فصـل، ازدیـاد دوقلوزایـی و 
سـه مرتبـه زایـش در یـک فاصلـه زمانـی کوتـاه و مشـخص در سـامانه های 

چکنـه ای، مزرعـه ای و یـا صنعتـی را بدنبال خواهد داشـت.
در سـال جـاری نیـز برنامه هـای اصـالح نـژاد گوسـفند و بـز در سـه 

سـامانه ذیـل در اسـتان در حـال اجـرا مي باشـد.
ï  سـامانه مرتعـي )بـا حمایـت جزئـی از دامـداران، سـاماندهی و روش

بهگزینـی نـژاد در دامهـای مرتعـی(
ï  سـامانه مزرعـه اي )بـا تالقی گـری بیـن دامهـای چکنـه و نـژاد خالص به

روش تلقیـح مصنوعـی در ارتقـاء تولیـد دامها(
ï  سـامانه سیسـتم بسـته )بـا تبلیـغ و تشـویق جوانـان جویـای کار در ایجاد

واحدهـای صنعتـی پرورش دام سـبک(

هدف از اجراي این برنامه
الـف( حمایـت از گلـه داران در رابطـه بـا افزایش تولید گوشـت، شـیر 

پشم و 
ب( ارزیابي دام ها و حذف دام هاي كم تولید

پ( بـاال بـردن درصـد دوقلوزائي در گله و تولید گوشـت و شـیر بیشـتر 
در سـامانه هاي مزرعه اي و سیسـتم بسـته

نتایج بدست آمده از برنامه های اصالح نژادی در گوسفند و بز
ï  15/5 افزایـش متوسـط وزن سـه ماهگـی بزغاله هـا از 13 کیلوگـرم بـه

کیلوگـرم و بره هـا از 22 کیلوگـرم بـه 26/5 کیلوگـرم
ï  افزایـش متوسـط یکسـالگی بزغاله هـا از 22 کیلوگـرم بـه 24/5 کیلوگرم و

بره هـا از 32 کیلوگـرم بـه 36/5 کیلوگرم
ï  افزایش شـیر اسـتحصالی در یک دوره شـیردهی بز در دامهـای مرتعی از

40 کیلوگرم بـه 55 کیلوگرم
بـا عنایـت بـه شـرایط اقلیمـی حاکـم بـر منطقـه، خشکسـالی های پـی 
در پـی در چنـد سـاله اخیـر، کمبـود علوفـه مرتعـی و کاهـش بارندگـی، بـه 
دامـداران عزیـز منطقـه ندوشـن توصیـه می گـردد روش بهگزینـی دامهـای 
مرتعـی خـود را بـا در نظـر گرفتـن بحث نـر چرانـی، سـاماندهی و مدیریت 
نمـودن برنامه هـای اصـالح نـژادی جهـت رسـیدن بـه  اهـداف مـورد نظـر 

)داشـتن دامهـای بـا پتانسـیل و تولیـد بـاال( دنبـال نماینـد. 

منابع و مآخذ
ï  .گزارش پایگاه فرهنگی فرهنگ ندوشن
ï  بروشـور شـماره 26 سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان یـزد – مدیریـت هماهنگی

ترویـج کشـاورزی، تهیـه کننده: مهنـدس علی اکبر قاسـمی، کارشـناس اداره اصالح 
نـژاد معاونـت بهبود تولیـدات دامی.

ï  اخبار منتشـر شـده در سـایت خبرگزاری صدا و سـیمای جمهوری اسـالمی ایران
) کـد خبـر 1127751 – 95/2/20 و کد خبر 1169302 – 95/3/22 بخش اقتصادی(.

ï  مطالـب برگرفتـه از اندوخته هـای علمـی، مشـاوره و محاوره های شـخصی تدوین
کننده بروشـور.

ï Animal – informatics. Com سایت
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