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 تولیدمثلی خصوصیات
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 چکیده
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 در ودموج تهدیدات بعضا  و هافرصت با را مخاطبان و بپردازند جهان در ارزش با نژاد این تولیدمثلی و تولیدی خصوصیات و

 .کنند آشنا کشور به آن ورود و نژاد این راستای

 تولیدمثلی و تولیدی توان جزئیات و هافرصت بز، پرورش بوئر، بز :کلیدی کلمات
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https://domesticsj.ut.ac.ir/article_88516.html 

 ترویجی -علمی مقاله

 

 ایران تبریز، تبریز، دانشگاه کشاورزی دانشکده دامی، علوم مهندسی گروه دامی، علوم کارشناسی دانشجوی 0
 ایران تبریز، تبریز، دانشگاه کشاورزی دانشکده دامی، علوم مهندسی گروه دام، نژاداصالح و ژنتیک استادیار 2

https://doi.org/10.22059/domesticsj.2022.332296.1083 doi 

 04/10/0410 آنالین:تاریخ انتشار      20/00/0411 تاریخ پذیرش:     01/01/0411 تاریخ بازنگری:     20/10/0411 تاریخ دریافت:

 

 

 



Gharedaghi et al.;  
Boer goat is a well-known commercial goat breed; history of genesis, production … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 22, Issue 1 (Serial Number 22), Spring 2022 

 

 

 و پراکنش جغرافیایی تاریخچهای بر مقدمه

 قایآفر جنوب یهایکه توسط بوم یبوم یر از بزهائبو یبزها

 بانتوی لیو قبا شوندیم دهینام (Namako) ناماکو عنوانکه تحت 

از  یبرخاند، مشتق شده است. همچنین شدهداری میجنوبی نگه

 Van) است شده مشتق ییو اروپا یهند ین نژاد از بزهایا یهانژ

Niekerk and Casey, 1988.) یبه معنا ییقایآفر زبان ر درئنام بو 

 یسر با سفیدرنگ یبدن قایآفرر جنوب ئبو یکشاورز است. بزها

یکی از  بز بوئر(. 7931)سلیمان،  دنقرمز و درخشان دار

بز  .شودمینژادهای بز برای تولید گوشت محسوب  ترینمطلوب

در آفریقای جنوبی  برای تولید گوشت 7311 ۀبوئر در اوایل ده

. ستا شده گرفته بوئر . نام آن از کلمه هلندیاست افتهیتوسعه

 ا اعتقاد بر ایناگرچه منشأ دقیق بزهای بوئر مشخص نیست، ام  

حاصل تجمع ژنتیکی بزهای بومی آفریقا، بزهای نژاد است که این 

و تا حدودی تأثیر بزهای شیری اروپایی آنقوره هندی، بزهای 

 گوشت لوگرمیهر ک یازا گوشت بز بوئر به .(Lu, 2001) باشدیم

ارج در خ بزهای بوئراست.  ترگران یجنوب یقایدر آفر یگوسفند

، ایبی، نامهمبابوی، زلندی، در بوتسوانا، لسوتو، سوازینوبج یقایاز آفر

آلمان،  ،وزلندیمتحده، ن االتیا ،ای، استرالکی، موزامبی، بروندایکن

 یجنوب یقایآفربز بوئر  بدون شک، .شوندیم افتی نیفرانسه و چ

 . (Malan, 2000) باشدمیدر جهان  یبز گوشت نیبهتر

 شناسیریخت

، )سلیمان است زانیآو هایگوشبا  دارشاخ ژادن کیر ئبوبز 

در  بیشتر که است کوتاه مو حیوان یک بوئر (. بز معمولی7931

 و ساختار این نژاد دارای .شودمی یافت اروپا هایمزرعه

وان تاست؛ ام ا با توجه به ساختار آن می خوبی نسبتاً هایویژگی

 عموالًم که هاییرشد سریع و یکنواختی آن را بهبود بخشید. رنگ

در  )و سر با سفید و تیره ایقهوه خاکستری، طوسی، وجود دارند،

. (Erasmus, 2000)( هستند 7ای )شکل قهوه گردن( بعضی موارد

 (، وزن7933کیلوگرم )جوانمرد و همکاران،  11تا  01بز نر  وزن

 لغ دربا یهاو وزن ماده کیلوگرم 790تا  771 نیبالغ ب یهانر

 نی. همچن(۲و شکل  7است )جدول  لوگرمیک 711 یال 31حدود 

 و ییغذا منابع رفودر و لوگرمیک ۲/1وزن روزانه  شیافزا نیانگیم

)سلیمان،  در مزارع استاندارد است لوگرمیک 71/1ی ال 71/1

7931.) 

 
 (A. Javanmard)از راست به چپ به ترتیب فنوتیپ ماده و نر بز بوئر  -1 شکل

 

 نینر و ماده بوئر در سن ی( بزهالوگرمیوزن بدن )ک -۲شکل 

  (Lu, 2001) مختلف

 

 17بوئر از بدو تولد تا  یبزها)گرم در روز( رشد  زانیم -۳شکل 

 ,Van Niekerk and Casey)محصور  محیطوزن بدن در  لوگرمیک

1988; Lu, 2001) 
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 و همکاران؛  قره داغی
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 )شیر و خصوصیات آن، رشد( و تولیدمثلیعملکرد تولیدی 

طول مدت شیردهی برای نژادهای گوشتی در مقایسه با 

تر است. مواد جامد شیر به طور کلی در نژادهای شیری کوتاه

بودن  ترنژادهای گوشتی نسبت به نژادهای شیری به علت پایین

( گزارش 7319راتس و همکاران ) .حجم شیر تولیدی بیشتر است

 0/۲تا  1/7 نیب یردهیهفته اول ش 7۲در  ریش دیتولکه  اندکرده

 ریش یچربد. از محتویات شیر، بو ریدر روز در بز بوئر متغ لوگرمیک

 6/1درصد( و الکتوز ) 0/1 تا 3/9) نیدرصد(، پروتئ 1/3تا  1/6)

به طور  .(Ratts et al., 1983) گزارش شده است زیدرصد( ن 3/1ا ت

 ردهیش یدر بزها مانیهفته پس از زا 1تا  6در  ری، عملکرد شیکل

 نیئو پروت یالکتوز، چرب یبه استثنا .رسدیم خود به اوج ردهیش

 .(Lu, 2001) ابدییهفته کاهش م 1 یط ریش

بوده و اغلب  مدتطوالنی ماده  یبا بزها دمثلیفصل تول

ن نژاد نرخ یا ی. براشودمیمتولد  سال دو یدر ط بزغالهسه 

 درصد 761عموماً  شیرگیری ازو نرخ  درصد ۲11یی زابزغاله

نرخ  یبرا ییباال لیپتانس و بارور بوده ارینژاد بس کیر ئاست. بز بو

(. این بزها به منظور 7931)سلیمان،  الشه دارد صفاترشد و 

شوند و به علت جای تولید شیر انتخاب می تولید گوشت به

بوئر دارای سرعت رشد  هایبزپرورش انتخابی و بهبود عملکرد 

 ترینمحبوببه یکی از ۀ عالی الش هایویژگیو  (9باال )شکل 

بز  .(Lu, 2001)شده است گوشتی در جهان تبدیل  بزنژادهای 

 یارورب زانیمای که است؛ به گونه ی باالیی برخورداربارور ازبوئر 

 زانیو م درصد 713حدود  زاییبزغاله زانی، مدرصد 31حدود آن 

 7۲1در  گیریریوزن از ش همچنین است.درصد  ۲71 یبارور

 .(Malan, 2000) است لوگرمیک ۲3به طور متوسط  گیروز

 یطیو مح یکیعوامل ژنت اثرمتقابلبه  یسطح عملکرد بارور

، است حساس یدر مورد دوم ویژهبهعملکرد  نیا ادارد، ام   یبستگ

 یغذم موادخوراک و  یبودن فصل دسترس ، درمثالعنوان  به

 ر دهدقرا ریتأث تحت توجهیقابل زانیرا به م تولیدمثل تواندمی

(Riera, 1982). یبرا یعال ییتوانا یدارا یبز بوم یاگرچه نژادها 

 یتا حد اغلب مورد نیا اهستند، ام  یطیبا نوسانات مح یسازگار

 .(Devendra and Burns, 1983) همراه است تولیدمثل ییبا نارسا

 نییتعمختلف  یندهاآیماده با فر یدر بزها تولیدمثلی ییکارآ

 ،تولیدمثل، طول فصل مثال عنوانبه ، ندهاآیفر نی. اشودمی

لقاح، دوره  زانیم، گذاریتخمک زانی، مایچرخه تیفعال

را شامل  فرزندانو رشد و زنده ماندن  مانیبعد از زا نستروسآ

 ،زاییبزغاله زانیم عنوان به توانمیرا  یبارور یی. کارآشودمی

ه ک هاییبزغاله ۀ، وزن زندزاییبزغاله ۀ، فاصلگیریریاز ش زانیم

 یبارور ۀطول چرخنیز  و اندشده گرفته ریاز ش ایمتولد 

 یریگرمس طیدر شرا .(Greyling, 1988) کرد انیو ب گیریاندازه

 اهلیاز همه نشخوارکنندگان چندقلوزایی بز  یریگرمسمهیو ن

در طول سال تولیدمثل به  قادر یخاص یاست و نژادها شتریب

 .(Hofmeyr et al., 1965; Devendra and Burns, 1983) هستند

منحصراً  دمثلیتول یدارا قورهمانند آن نژادها ریسا کهدرحالی

.  (Shelton, 1978; Vann der Westhuysen, 1980)فصلی هستند 

 وانیح کی عنوان بهبز بوئر  هایویژگی ترینمطلوباز  یکی

 نکهیا ویژهبه ، استآن  تولیدمثل ی، نرخ باالگوشت تولیدکننده

وشت گ دیتول آییبه کار کنندهکمک یاصلعامل  کی تولیدمثل

تولید شیر  نیبز بوئر همچن .(Naude and Hofmeyr, 1981) تاس

ه خود، بلک فرزندانپرورش  یتنها برا که نه بسیار باالیی دارد

 تاس دارا   زین  را  یانسان  رفامص  یبرا  ریش  نیتأم  توانایی

Raats, 1988) (Raats et al., 1983;. 

از عوامل  ییدماتغییرات در طول روز و  یفصل نوسانات

 گذارندمی ریتأث تولیدمثل فصلیکه بر  هستند یمهم

(Chemineau, 1983) . معموالً با کوتاه  گیریجفتدر بزها، فصل

 یغده صنوبرکه وجود دارد  ی. شواهدشودمیروزها آغاز  شدن

بر  یدوره نور اثرات واسطهبهخود  نیترشح مالتون قیاز طر

از  یکی. (Hafez, 1974) نقش دارد یعملکرد غدد جنس

 هایفعالیتاز  یخوبو شاخص  شودمیکه اغلب ثبت  هاییویژگی

 نی. باست یمتوال زاییبزغالهدو  نیب ۀاست، فاصل یفصل یبارور

که بزها پرورش  ایمنطقه ییایو عرض جغراف زاییبزغاله زانیم

 ستا شدهمشاهده  یو مثبت معنادار اریبس یهمبستگ یابند،می

(Delgadillo and Malpaux, 1996)در  ی، عملکرد بارورنی؛ بنابرا

 یادی( تا حد زتولیدمثلبودن )طول فصل  یفصل نیبا ا هاماده

 نظر در اب دیبا بز بوئر با یعیاصالح طب هایمهبرنا .شودمی نییتع

ملکرد ع یبرا واناتی( حزیی)پا یعیطب یجنس تیگرفتن اوج فعال

 یژگیو کی گذاریتخمک یباال زانمی مطلوب اجرا شود. یبارور

 در نهایتو  دارداشاره  آزادشده هایتخمکمهم است که به تعداد 

 انیب ،آیندمی ایبه دن زایمان کیکه در  هاییبزغالهتعداد  عنوانبه 

 ±3/1 ،ثبت شده در بز بوئر گذاریتخمکنرخ  نیانگیم. شودمی

 Zerfas et) ( است7بز ماده )جدول در هر  یگذارتخمک 1۲/7

al., 1993) . یو چهارقلوها قلوهادرصد تک قلوها، دوقلوها، سه 

درصد  7و  9/70، ۲/03، 0/۲1 بیدر بز بوئر به ترت متولدشده

، بز بوئر را وجود با این؛ (Campbell, 1994) است شدهگزارش 

 معرفی کرددر جهان  با باروری باال یاز نژادها یکی توانمی

(Greyling, 2000) .است بزغاله در سال  9/۲ یبارور یبز بوئر دارا
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 ۀدهندننشا نیاو  گوسفند است ینژادها سایراز  شتریب اریکه بس

 .(Erasmus, 2000) بز بوئر است دمثلیالعاده تولفوق لیپتانس

در حال حاضر موفقیت برنامۀ تلقیح مصنوعی بسیار پایین 

است. این امر به دلیل کیفیت پایین اسپرم منجمد مورد استفاده، 

کننده و دشواری دسترسی به مزارع بز در جوامع مهارت کم تلقیح

ه اشی از آسیب بروستایی است. کیفیت پایین اسپرم منجمد ن

اسپرم است که در اثر مدیریت نادرست فرآیندهای چسبندگی 

ترین بخش فرآیند انجماد اسپرم هنگام شود. حیاتیایجاد می

باشد. عالوه بر این، کیفیت پایین اسپرم منجمد انجماد و ذوب می

پرم توانند به اسهایی باشد که میتواند به دلیل رشد باکتریمی

. (Sitepu and Zaituni, 2018)آن را از بین ببرند آسیب رسانده و 

داری اسپرم نژاد بوئر نیز در زمینۀ پیشرفت فناوری فریز و نگه

هایی صورت گرفته است. اکستندرهای زرده تخم مرغ تالش

سازی اسپرم بز تحت عنوان یک عامل مؤثر بیشتر برای رقیق

مقابل  های اسپرم درجهت محافظت غشای پالسمایی و آکروزوم

اثرات شوک سرمایی به دلیل محتوای فسفولیپید، کلسترول و 

شوند ها استفاده میهای با چگالی کم آنلیپوپروتئین

(Pamungkas et al, 2014)ای گزارش شده است که . در مطالعه

توان از یک اکستندر سازی اسپرم بز برای انجماد، میجهت آماده

راه با لیپوپروتئین هم-یپیدحاوی لسیتین سویا به عنوان منبع ل

با این حال، پارامترهای کیفیت  زرده تخم مرغ استفاده کرد؛

اسپرم منجمد بز مورد مطالعه آن ها، مطابق با استانداردهای 

 Yodmingkwan et)اسپرم منجمد جهت تلقیح مصنوعی نبود 

al., 2016). 

 بلوغوضعیت 

ر د یفحل نیاست که اول ایوالد مادهسن سن بلوغ در واقع 

 چرخۀ  هایفعالیت  آن  یپ  در و   شودمی  داده  صیتشخ  آن

، رهاندر  .شودمیدنبال  آبستن ریغ واناتیمشخص در ح یتخمدان

 Louw and) شودمی انیبشروع اسپرماتوژنز  ۀمرحل عنوان بهبلوغ 

Joubert, 1964 شیدر سن بلوغ افزا اصلی این امرعلت (. در واقع 

اندازه و  شیکه منجر به افزا است زیپوفیه هایهورمون دیتول

وغ از بل ینوع ندآیفر نیا یربنای. زشودمی یغدد جنس تیفعال

 راتییتغ دهدمیاست، که اجازه  یزیپوفیه -سپوتاالمویمحور ه

 هایهورمونترشح  در نتیجهو رخ دهد  یعصب تراوشدر 

  .(Hunter, 1980; Cupps, 1991) شود جادیا کیگنادوتروپ

 یادیز تیبه بلوغ اهم در رسیدندر افراد جوان، وزن بدن  

دن ب وزنبه  وانیدارد که ح نیبه ا یوقوع بلوغ بستگ رایدارد، ز

 وانیکه ح یتا زمانطور کلی به (. Gordon, 1975) برسد ینیمع

، باشد دهیبالغ نرسدر حالت از وزن بدن درصد  61-10 به

 عوامل .(Smith, 1980) فتدیاب قیبه تعو دیبزها با گیریجفت

داشته  نقشبه بلوغ در بز ماده  در رسیدن توانندمی یمتعدد

اثر  و هیتغذ تیوضع، گیریریعوامل شامل فصل از ش نیباشند. ا

  .(Greyling, 1988) نر است

 0/7زودرس است و در سن  دارای بلوغ بوئر شدۀاصالحبز 

ای ه؛ به گونندیزایلو مقچند هاشیاز م یتوجهتعداد قابل ،یسالگ

 ۲/۲1درصد دوقلو،  1/69لو، قصورت تک  به هابزغالهدرصد  1 که

همچنین آمدند.  ایدرصد چهارقلو به دن 7/7و قلو درصد سه

متولدشده از هر  هایبزغالهتعداد  نیانگیمگزارش شده است که 

 0/9در  13/۲به حداکثر  یسالگ 0/7و از ه افتی شیبز ماده افزا

بلوغ  یدارااین بز  .(Erasmus et al., 1985)ه است دیرس یسالگ

 یچرا طیدر شرا یسالگ 0/9در سن  کهی طور زودرس هست به

د رسیم لوگرمیک 6۲ خود یعنی به حداکثر وزن متوسط عیوس

(Erasmus, 2000). 

 (Das et al., 2012)ای از برخی مشخصات بز بوئر خالصه -1جدول 

 مقدار مورد

 کیلوگرم 771-790 وزن بز بالغ

 کیلوگرم 31-711 وزن بز ماده

 کیلوگرم 71 ماهگی 9های خالص و آمیخته در وزن بزغاله

 کیلوگرم ۲1 ماهگی 6های خالص و آمیخته در وزن بزغاله

 تخمک 1/7( ± 3/1) میزان تخمک گذاری به ازای هر بز ماده

 بزغاله 9 سال ۲متوسط در طول زایی به طور بزغاله

 ماه 9 مدت زمان شیردهی به فرزندان

 ماهگی 70تا  6 بهترین زمان کشتار از لحاظ کیفیت الشه

 کیلوگرم ۲9 حداکثر وزن الشه برای بهترین کیفیت گوشت

 ماه 1-1 زاییفاصله بزغاله

 سال 71حدود  حداکثر سن اقتصادی تولید
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 رفتارشناسی چرا در مرتع

عنوان جیرۀ  بهکوچک را  هایدرختچهدرختان و  بزها

به  هاآن یا ارزش اقتصاد، ام دهندمی حیخود ترج یاصل ییغذا

استفاده کنند  یخاص اهانیگ از توانندمی هاآناست که  ایگونه

( ۲111ماالن ). باشد اشتهاآور کمتر ایگله ینژادها ریسا یکه برا

درصد  ۲6درصد برگ و  10 بوئربز  کیکه گزارش نموده است 

ور به ط را گاو و بز بوئر توانمی، در نتیجه. کندمیمصرف  هفوعل

ند باش گریکدیدر رقابت با  هاآن کهنی، بدون اداد پرورش زمانهم

 نیکاوشگر است و به آن ا به طور عمدهبز بوئر  (.7931)سلیمان، 

 لیتبدطی فرآیندهایی ها را ها و بوتهتا درختچه دهدیامکان را م

بنابراین  ،و یا به عبارتی دیگر پروتئین حیوانی کندبه گوشت قرمز 

 شی، نقش مکمل را در افزاهاسایر دامرقابت با  یجا به این دام

 .(Erasmus, 2000) کندیم فایگوشت در واحد سطح ا دیتول

 مقاومت و سازگاری

باال و مقاوم در برابر  یسازگار تینژاد با ظرف کیبز بوئر 

 ینژادهاسازگارترین از  یکیبز بدون شک این  ت.اس هابیماری

 یبرا یادیز تیاست که ظرف جهاندر  کوچکنشخوارکنندۀ 

 و آب طیاز شرا یادی، در تنوع زنی؛ بنابرابا محیط دارد یسازگار

 ریمتغ طیشرا یبرا در نتیجهو شود داری می، نگهو مراتع ییهوا

 یعال یمایپراه کیمناسب است. بز بوئر سیستم باز تا بسته از 

 تواندمی که سیستم استخوانی محکمی است یدارااست، 

 طیشرا در ناهموار حرکت کند. یکوهستاندر مناطق  راحتیبه

 ماندبزنده  تواندمکمل می هی، بز بوئر بدون تغذیسالخشک

(Malan, 2000)  یخاص یهایماریکه در برابر ب رسدیبه نظر مو 

گوسفند به آن  مانندکوچک  نشخوارکنندگان ریکه معموالً سا

 . (Erasmus, 2000) تمقاوم اس ،شوندیمبتال م

 طیکه تحت شرا ییهابزغاله نیها در ببزغاله ریم و مرگ

 ریم و است. نرخ مرگ ادینسبتاً ز ،شوندیممرتع پرورش داده 

قلو ، سهدرصد 9/1، دوقلو درصد 1/71تک قلو  یهابزغاله یبرا

 Erasmus) شده است گزارش درصد 9/97و چهارقلو  درصد 1/۲1

et al.,1985 .)بوئر  یدر مورد مقاومت بزها یاطالعات نسبتاً کم

ز ب یکل طور به حال، نیا در دسترس است. با هایماریدر برابر ب

 ,Skinner) شودیم ینسبتاً مقاوم تلق هایماریبوئر در برابر ب

در برابر  بزهای نژاد بوئر، (7336استیل )گفته  به(. 1971

( و ی)آنتروتوکسم یقلوه نرم ،یمانند زبان آب ییهایماریب

 ی نیزخارج یهامقاوم هستند. در مورد انگل یصفراو یهایماریب

در فصل زمستان و بهار  ژهیوبوئر به یشده است که بزها گزارش

 ستنده (Linognathus africanus)ی آب یهادر معرض هجوم کنه

(Fourie, 1981) .شده است که بز بوئر در برابر  گزارش نیمچنه

 نیز اب ریاستفاده از ش تیمز ن،یسل مصون است و بنابرا یماریب

 Boer Goat) ستیانتقال ن به انسان قابل یماریب نیاست که ا

News, 1998.) 

 کیفیت گوشت

صفات الشه  و رشد بهبود برای کشورها سایر در بوئر بز

در  .شودمی استفاده محلی بز نژادهای مکمل به عنوان هاآن

مطرح  بز گوشت علیه عمده انتقاد دو(، 731۲گزارش کیسی )

 طعم طور کلیبه  که است این مورد اولین .است شده

 ه اینای کبه گونه. دارد گوسفند گوشت به نسبت ترینامناسب

 حاوی هایدرختچه و هابوته استفاده از در بز عادت به است ممکن

 هب امر این حال، با این .شود داده نسبت معطر بسیار ترکیبات

 انتقاد .نیست شخیصت قابل جوان بزهای و گوسفندان بین راحتی

تر شکتر و خسفت بز گوشت شده است کهگونه مطرح  این دوم

 .(Casey, 1982)است  نسبت به گوشت گوسفندی

 لبه دلی که است کوچک نشخوارکنندۀ یک نژاد بوئر بز 

 یک عنوانشود به آن باعث می متمایز و ممتاز هایویژگی

 وئرب باشد. بز داشته برتری کارآمد، قرمز گوشت تولیدکننده

از  که کندمی تولید باال با کیفیت قرمز )پروتئین حیوانی( گوشت

 است تشخیصقابل  بره یا گوسفند گوشت از سختیبه  طعم نظر

 تر ذبحجوان نسبتاً سنین در هاآن آن است که شرطو این به 

که  /سالمتیبهداشت دانشبه  توجه با .(Erasmus, 2000) شوند

 فیتباکی ی، بز بوئر گوشت بدون چرباستحاکم  یدر سطح جهان

 اریسب این نژاد . گوشتکندمی دی، تولیمرحله جوان در ویژهبهباال، 

 و خوشمزه است.  ، نرمآبدارخوشمزه، 

و کباب باربیکیو اهداف  یگوشت برااین  حاضردر حال 

 70تا  6 نیب دی، بزها بالیدل نیهم بهاست.  مورد توجه اریبس

 ۲9از  شیب دینبا هاالشهو وزن  شوندبه بازار عرضه  یماهگ

خوب بلتنگ  طیدر شرا مسن یبزها (.7)جدول  باشد لوگرمیک

 وتند و خشک در آفریقای جنوبی(  )نوعی گوشت اسنک شدۀ

 تواندمیکه  دهندمیخوب ارائه  اریبس با کیفیت خشک سیسوس

. برند و (Malan, 2000) موجود در بازار رقابت کند هایبهترینبا 

( در پژوهشی که درباره تأثیر تراکم انرژی بر ۲111همکاران )

کیفیت گوشت بوئر انجام شد، نتیجه گرفتند در بزهایی که با وزن 

 1/3شوند، در صورتی که با تراکم کیلوگرم کشتار می 01کمتر از 

مگاژول انرژی قابل متابولیسم بر کیلوگرم تغذیه شوند،  6/71تا 

 کنند.الشۀ با کیفیت غذایی قابل قبول و یکنواختی تولید می
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 نژادیاهداف اصالح 

 شیافزا جهت یبوم یبزها بهبود و اصالح یر برائبو بزاز 

 وانتینژاد را م نیا شود ویم قرار استفاده مورد پروتئین حیوانی

اد در ژن نیا. (FAO, 2004) کرد دایپ ایکشور دن 11از  شیدر ب

ر ئبو ینژاد ۀبا عنوان جامع 7311 کتاب انساب در آلمان از سال

پرورش داده  ایدن یاز کشورها یاریاست و در بس دهیثبت گرد

 و مرتبۀ زایمان مانند ثابت عوامل (.7931شود )سلیمان، می

 برخی و هابزغاله جنس زایی،بزغاله فصل و سال ماده، چندقلوزایی

 همم بوئر بز رشد صفات برای عوامل این بینانفعاالت  و فعل از

به طور  مادر اثرات. باشد مناسب حیوانی یهامدل در باید و است

 در باید و گذاردمی تأثیر شیرگیری از قبل رشد بر یتوجه قابل

 بعد هایویژگی برای. ردیقرار گ توجه مورد ژنتیکی نیز پیشرفت

 را هاآن توانمی و است کم مادران ژنتیکی اثرات شیرگیری، از

 سال، مانند ثابت اثرات (Chun-Yan et al., 2009).گرفت  نادیده

. است مهم بسیار تولد صفات برای جنس و چندقلوزایی فصل،

 که یهایبزغاله. دارد ییبه سزاتأثیر  تولد صفات بر فصل و سال

مه یا از اواخر زمستان تا اواخر  تا فوریه از) اول میالدی فصل در

 ژانویه یا از اواسط پاییز تا تا اکتبر از)میالدی  سوم فصل و( بهار

 لفص از خود همتایان ازتر بزرگ شوند،می متولد( اواسط زمستان

 (سپتامبر یا از اوایل تابستان تا اوایل پاییز تا ژوئن از) دوم میالدی

 رازی است، مهم بسیار تولد صفات بر مادری اثرات سهم هستند.

 یهمبستگ. دارد وجود تولد صفات بین مادری مثبت همبستگی

 رب نیز محیطی عوامل که دهدمی نشان مثبت متوسط و محیطی

نتایج  .(Chun-Yan et al., 2008) هستندمؤثر  رشد اولیه صفات

بوئر  بز در رشد صفات برای فنوتیپی و ژنتیکی پارامترهای برآورد

رتبۀ م مانند مادر ژنتیکی اثرات و تولد سال که بیانگر این است

 برآورد مهم جهت هاییهکنندنییتع ماده چندقلوزایی و زایمان

 و تندهس شیرگیری از قبل رشد صفات برای ژنتیکی پارامترهای

 دارای هابزغاله جنسیت و فصل تولد، سال مانند محیطی اثرات

 .(Chun-Yan et al., 2009) است یتوجه قابل اهمیت

 ی کلیریگجهینت

یک دام نشخوارکننده توانایی استقامت و  عنوان بهبز 

را دارد. بز بوئر که  هایماریبسالی و مقاومت در برابر خشک

، نوعی بز گوشتی گرددیبرمآن به آفریقای جنوبی  سرمنشأ

پُرتولید است که چندقلوزا بوده و صفات مادری خوبی دارد و 

. کشورهای دهدیمشیر  زمان همچندین بزغاله را به طور 

برای اهداف اصالح نژادی و بهبود  توسعه حال درپیشرفته و 

صفات رشد و نیز ارتقای کیفیت الشۀ بزهای بومی خود اقدام به 

. طعم گوشت بز بوئر بسیار مطلوب بوده اندنمودهواردات این نژاد 

و در مطالعات نیز تصریح شده است که طعم آن از طعم گوشت 

ایای مز هب توجه با. بدیهی است، باشدینمگوسفند قابل تشخیص 

در کشور ایران نیز تمهیداتی در این زمینه  توانیمبسیار این نژاد، 

اندیشید و با سنجش و آزمون جوانب علمی، اقتصادی و اقلیمی 

منطقه اقدام به پرورش این نژاد چندقلوزا و با باروری باال نموده 

 یی در راستای اصالح نژاد در این حیطه برداشت.هاگامو حتی 

 منابع

(. 7933) .ر ،مسعودی . ور ،توحیدی.، ن ،اسدزاده .،آ ،جوانمرد

واگرایی ژنتیکی دو جمعیت نژاد بز گوشتی و شیرده: بر "

نوکلئوتیدی موجود در  یهایپایه تحقیقات چند شکل

 .63-1۲(، 7۲1) 9 ،یعلوم دام. "های کاندیداژن

، "شناخت علمی بز، تولید و پرورش آن"(. 7931سلیمان، س. )

 .عمیدی، چاپ دوم، تبریز، ایرانانتشارات 

Boer Goat News (1998). “Boer Goat Breeders Association of 

S.A. Campbell, Q.P., 1977. The ennobled Boer goat of 

South Africa.” Glen Agricultural College, 6 (2), 29-33. 

Brand, T.S., Van Der Merwe, D.A., Hoffman, L.C., and 

Geldenhuys, G. (2018). “The effect of dietary energy 

content on quality characteristics of Boer goat meat.” 

Meat science, 139, 74-81. 

Campbell, Q.P. (1994). “Information regarding the improved 

Boer goat.” Boer goat news, 11, 49-50. 

Casey, N.H., (1982). “Carcass and growth characteristics of 

four South African sheep breeds and the Boer goat.” 

D.Sc. (Agric.) Thesis. University of Pretoria, Pretoria. 

Chemineau, P. (1983). “Effect on oestrus and ovulation of 

exposing creole goats to the male at three times of the 

year.” Reproduction, 67(1), 65-72. 

Zhang, C.Y., Yang L., and Shen, Z. (2008). “Variance 

components and genetic parameters for weight and size 

at birth in the Boer goat.” Livestock Science, 115(1), 0–

79. 

Zhang, C.Y., Zhang, Y., Xu, D.Q., Li, X., Su, J., and et al. 

(2009). “Genetic and phenotypic parameter estimates 

for growth traits in Boer goat.” Livestock Science, 

124(1-3), 0–71. 

Cupps, P.T., (1991). “Reproduction in Domestic Animals.” 

4th Edition, Academic Press Inc., San Diego, New 

York, Boston. 

Das, S., Mohanty, G.P., Das, D., Mishra, S.R., Palai, T.K., and 

et al. (2012). "Boer, An Improved and Fast Growing 

Goat-A Review." Livestock Line, 39-41. 

01 



 و همکاران؛  قره داغی

 ... و تولیدی عملکرد پیدایش، تاریخچه: دنیا گوشتی معروف نژاد بوئر بز

 1411  بهار، (پیاپی و دو بیست شماره) یک شماره ،و دو بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

Delgadillo, J.A., and Malpaux, B. (1996). "Reproduction of 

Goats in the Tropics and Subtropics.” 6th Intern. Conf. 

On Goats, 2, 785-793.  

Devendra, C., Burns, M., (1983). “Goat production in the 

tropics.” 2nd Edition. Commonwealth Agricultural 

Bureau. 

Erasmus, J.A. (2000). “Adaptation to various environments 

and resistance to disease of the Improved Boer goat.” 

Small Ruminant Research, 36(2), 179-187. 

Erasmus, J.A., Fourie, A.J., and Venter, J.J. (1985). 

“Influence of age on reproductive performance of the 

Improved Boer goat doe.” South Afrrican Journal of 

Animal Science, 15, 5-7. 

Food and Agriculture Organization (FAO). (2004). 

http://www.fao.org/newsroom/en/news/2004/39892/in

dex.html. 

Fourie, P.J. and van der B. (1981). “Boer goats (in Afrikaans) 

(unpublished)”. 

Gordon, I., (1975). “Controlled breeding in farm animals.” 

Pergamon Press, Oxford, New York, Sydney. 

Greyling J.P. (2000). “Reproduction traits in the Boer goat 

doe. Small ruminant research.” Journal of the 

International Goat Association, 36(2), 171–177. 

Greyling, J.P.C., (1988). “Reproductive physiology in the 

Boer goat doe.” Ph.D. Thesis, University of 

Stellenbosch, South Africa.  

Hafez, E.S.E., (1974). “Reproduction in Farm Animals.” 3rd 

Edition. Lea & Febiger, Philadelphia. 

Hofmeyr, H.S., Joubert, D.M., Badenhorst, F.J G., and van De 

Steyn, G.J. (1965). “Adaptability of sheep and goats to 

a South African tropical environment.” In Proceedings 

of the South African Society of Animal Production, 4, 

191-195. 

Hunter, R.H.F. (1980). “Physiology and technology of 

reproduction in female domestic animals.” Academic 

Press, First Edition, USA. 

Louw, D.F.J., and Joubert, D.M. (1964). “Puberty in the male 

Dorper sheep and Boer goat.” South Afrrican Journal of 

Animal Science, 7, 509-520.  

Lu, C.D. (2001). “Boer goat production: Progress and 

perspective.” In Proceedings of the 2001 International 

Conference on Boer Goats in China, Guizhou, China. 

Malan, S.W. (2000). “The Improved Boer goat. Small 

ruminant research.” Journal of the International Goat 

Association. 36. 165-170.  

Naude, R.T., and Hofmeyr, H.S. (1981). “Meat Production. 

In: C. Gall (Ed.), Goat Production.” Academic Press, 

London, New York, USA. 

Pamungkas, F.A., and Batubara, A. Anwar. (2014). 

“Kriopreservasi spermatozoa kambing Boer: 

Perbandingan dua bahan pengencer terhadap kualitas 

post-thawing dan kemampuan fertilisasinya.” Jurnal 

Ilmu Ternak dan Veteriner. 19:130-137.  

Raats, J.G., Wilke, P.I., and Du Toit, J.E.J. (1983). “The effect 

of age and litter size on milk production in Boer goat 

ewes”. South African Journal of Animal Science, 13(4), 

240-243. 

Riera, S. (1982). “Reproductive efficiency and management 

in goats.” In Proceedings International Conference on 

Goat Production and Disease, Tuscon, Arizona, USA, 

162-174. 

Shelton, M. (1978). “Reproduction and breeding of goats.” 

Journal of Dairy Science, 61(7), 994-1010. 

Sitepu, S.A., and Zaituni, U. (2018). “Improved quality of 

frozen boer goat semen with the addition of sweet 

orange essential oil on tris yolk and gentamicin 

extender.” In Proceedings of the Earth and 

Environmental Science, Boer goat-suitable for more 

intensive meat production (in Afrikaans), Die 

Vleisnywerheid, April-Junie, pp. 25-28. 

Smith, M.C., (1980). “Caprine reproduction.” In: Morrow, 

D.A (Ed.), Current therapy in theriogenology diagnosis, 

treatment and prevention of reproductive diseases in 

animals. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 

London. 

Steyl, L.R., (1966). “Boer goats.” The small stock industry in 

South Africa (in Afrikaans). Ed. W.J. Hugo, Department 

of Agriculture. 

Van der Westhuysen, J.M. (1980). “Reproductive efficiency 

of angoras in South Africa.” South African Journal of 

Animal Science, 10(1), 99-101. 

Van Niekerk, W.A., and Casey, N.H. (1988). “Growth, 

Nutrient Requirements, Carcass and Meat Quality.” 

Small Ruminant Research, 1, 355–368. 

Yodmingkwan, P., Guntaprom, S., Jaksamrit, J., and 

Lertchunhakiat, K. (2016). “Effects of extenders on 

fresh and freezing semen of boer goat.” Agriculture and 

Agricultural Science Procedia, 11, 125-130. 

Zerfas, H.P., Klein, M., and Von Morstein, C. (1993). 

“Smallholder goat production in Malawi.” BSAP 

Occasional Publication, 16, 183. 

 

 

 

 

 

Publisher Note 
Animal Science Students Scientific Association, Campus of 

Agriculture and Natural Resources at the University of Tehran 

Submit Your Manuscript: 

 https://domesticsj.ut.ac.ir/contacts?_action=loginForm 

 

00 

http://www.fao.org/newsroom/en/news/2004/39892/index.html
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2004/39892/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scientific-Extensional (Professional) Journal 
 

 

  Domestic   
 

Animal Science Students Scientific Association at the University of Tehran, Spring 2022 
 

Boer goat is a well-known commercial goat breed; history of genesis, 

production performance, and characteristics of reproduction 

1 B.Sc. Student of Animal Science, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture at the University of Tabriz, Tabriz, Iran 
2 Assistant Professor of Animal Breeding and Genetics, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture at the University of Tabriz, 
Tabriz, Iran 

Ramyar Gharedaghi1*, Mohammad Molapiri1 and Arash Javanmard2 

Abstract  

Currently, several serious challenges such as the growing world population, the problem of 

climate change, the drought, and the associated decrease in rainfall have led directly to the loss 

of pastures. In this puzzle, the domestic goat species (Capra hircus) is one of the small ruminants 

that have minimal water requirements and are very resistant to harsh environments, and have 

little contribution to livestock species. However, keeping many native races is not cost-effective 

despite the importance of ecotourism and high levels of adaptability to the environment, and 

this issue is encouraging agricultural policy makers to open borders to exotic races, mostly 

without initial research and scientific evidence. Therefore, the first step in confirming the legal 

importation of an exotic breed is to understand all the details of its breeding and production and 

reproductive potential, as well as carefully paying attention to its survivability and adaptation 

to the new environment. In this regard, various countries around the world have started to 

import, plan and breed Boer goats. The Boer goat is one of the well-known commercial goat 

breeds that has the characteristics of fertility (large litter size) and high resistance to harsh 

environments and common diseases due to the desired meat and carcass. Here in this report, the 

authors try to introduce this candidate for an exotic goat breed with scientific support by talking 

about its detailed characteristics and the evaluation of its production and reproductive traits and 

prospects in the world and providing the source of information with the admixture of the 

highlighted possibilities alongside threats with emphasis on the Iranian state. 
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