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هفتم بهمن  -1394موسسه تحقیقات علوم دامی -کرج.
همایش بزرگداشت روز بز اولین همایش در این زمینه بود که در بهمن  1394برگزار شد .موسسه سنستا در زمینه ی همفکری برای
برنامه ریزی همایش ،تعیین سخنرانها و ساخت بنر در این همایش شرکت داشت.
برنامه ی همایش از ساعت  8:45آغاز شد و مهندس سهرابی ،مدیر روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی ،به حاضران خوش
آمد گفت .پس از آن دکتر مرتضی رضایی رییس موسسه تحقیقات علوم دامی درباره ی علت تشکیل روز ملی بز سخن گفت و
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اهمیت بز را در مقاومت آن در برابر خشکسالی بیان کرد .وی همچنین بر اهمیت حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی کشور در تمام
گونه های دام تاکید کرد .به گفته ی دکتر رضایی روز ملی بز می تواند بهانه ای برای شکل گیری تشکل ها و موسسات مردم نهاد
باشد تا به عنوان هسته های قانونی در ترویج یافته ها و بخش های مختلف مدیریت فعالیت کنند .دکتر رضایی همچنین درباره ی
اعالم روز جهانی بز توسط جمهوری اسالمی ایران ابراز امیدواری کرد.
سخنگوی دوم این همایش مهندس رجایی از کمیسیون کشاورزی بود که به تاریخ  17هزار ساله تمدن بشر در ایران اشاره نمود و
از موارد استفاده ی موی بز در در صنایع کهن مانند ساخت ساروج نام برد .پس از یک سخنرانی طوالنی مهندس رجایی انتظارات
کمیسیون کشاورزی از بخش تحقیقات را به این شکل عنوان کرد که مجموعه موسسات تحقیقاتی و پژوهشی زیر مجموعه جهاد
کشاورزی بیشترین عضو هیئت علمی را در کشور را دارد اما نتیجه عملکردشان بسیار کم است .همچنین با توجه به حذف دام
سنگین در بسیاری از کشورهای دنیا ،جای آن دارد که دام سبک از جمله گوسفند و بز در ایران هم مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
آقای مالصالحی که به جای آقای رکنی مدیر کل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی حضور یافته بود در اعتراض به اینکه
بز متهم به شیطنت و تخریب است گفت که به توانایی های این حیوان در تبدیل منابع غذایی کم ارزش به پروتئین توجهی نمی
شود .آقای مالصالحی با ارائه اطالعات آماری توضیح داد که از بین  65تا  69میلیون دام موجود در کشور  20تا  25میلون بز وجود
دارد و فراوانی بز در ایران روند کاهشی دشاته .از مجموع  9میلیون تن شیر در کشور تنها  600هزار تن توسط دام سبک تولید می
شود .از تولید  800هزار تن گوشت 45 ،تا  46درصد مربوط به دام سبک است .وی همچنین به تولید  9میلیون تن شیر  1500تن
کرک و  1300هزار قطعه پوست اشاره کرد .به گفته ی مالصالحی تمرکز پرورش دام سنگین باید روی شیر باشد و دام سبک بیشتر
برای مصرف گوشت استفاده شود .وی همچنین ارتقاء ژنتیکی دام را الزم دانست و راههایی مانند استفاده از خون نژادهای خارجی
برای سنتز و آمیخته گری با برنامه ی نژادهای بومی را الزم دانست.
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دکتر قندالی رییس سازمان امور عشایر چالشهای دام سبک در ایران را نام برد و به نقش بز در رهبری گله و عبور از گذرگاههای
صعب العبور اشاره کرد .وی با سفارش به پرهیز از افراط و تفریط اعالم کرد فرصت مناسبی در آستانه ی برنامه ی ششم پیش
روست.
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پس از این سخنرانی ها پیام نماینده ی فائو آقای سرج ناکوزی قرائت شد .در این پیام آقای ناکوزی به نقش بز در امنیت غذایی
ملی اشاره کرد و گفت بز نخستین حیوانی است که توسط انسان اهلی شده و سهم مهمی در معاش مردم داشته .جمعیت بز در دنیا
به  921میلیون راس می رسد و سهم محوری این دام در کشورهای در حال توسعه که  90درصد این جمعیت بز را در اختیار دارند
غیر قابل انکار است .به گفته ی ناکوزی بز در مقایسه با دام سنگین فضای کمتری برای چرا نیاز دارد و آسیب کمتری به منابع خاک
می زند .وی همچنین به هزینه کمتر و مزایای بیشتر این حیوان برای کشاورزان اشاره کرد .ناکوزی با اشاره به نژادهای عدنی،
ندوشن و رباطی در ایران سازگاری این نژادها با اقلیم منطقه را مهم شمرد و ابراز کرد که بزها توانیایی باالیی در تبدیل علوفه و
پس ماندهای خانگی به گوشت ،فیبر و شیر دارند و به همین علت گونه ی مهمی در امر توسعه به شمار می روند" .تعهد سازمان
خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به منظور بهبود و توسعه پایدار دامداری باعث شده است تا این سازمان همکاری جامعی را
در دستورهای کار جهانی خود برای تحقق دامداری پایدار قرار دهد .بر این اساس ،مشارکت جهانی همه جانبه ای از سوی ذی
نفعان که هدف آن بهبود شیوه های دامداری برای استفاده کارآمدتر از منابع طبیعی است ،هم اکنون در اولویت جوامع بین المللی
قرار گرفته است ".متن کامل پیام نماینده ی فائو در این آدرس قابل مشاهده استhttp://www.iana.ir/daamo- :
tiyoor/item/27708-1.html
پس از قرائت بیانیه ی انجمن جهانی بز توسط دکتر میرزایی از شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد .در فضای خارج از سالن
همایش سیاه چادری توسط دامداران سنگسری برپا شده بود که در آن محصوالت گوسفندی ارائه می شد .همچنین غرفه هایی با
ارائه اطالعات درباره ی انواع نژادهای بز بومی و غیر بومی ،تحقیقات علوم دامی و منسوجات تولید شده از کرک و موی بز وجود
داشتند .بنرهای متعددی نیز در زمینه های علمی و اطالع رسانی که توسط شرکت کنندگان تهیه شده بود در این بخش از ساختمان
نصب شده بود.
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پ س از پذیرایی مهندس صولت درباره ی نقش بز در آثار باستانی ایران و ادبیات پهلوی صحبت کرد .دومین سخنران آقای ربیعی
رئیس صندوق شورای معیشت طایفه طرود از بخش شاهرود استان سمنان و و همچنین عضو هیئت مدیره کانون شتر داران بومی
بود که درباره ی معیشت ،حفاظت و طبیعت در جامعه عشایری صحبت کرد .آقای ربیعی عنوان کرد من اقتصادی بودن بز را چیزی
غیر از شکم و شهرت می بینم و می گویم باید به ماندگاری فکر کنیم چون ما امانت داران نسل آینده ایم .وی افزود از نظر من
معیشت مختص انسان نیست و همه ی جانداران اهلی و وحشی نیاز به معیشت دارند و معیشت یک زنجیره است که همه در آن با
هم مرتبطند .آقای ربیعی در ادامه از چهار نوع سرمایه نام برد :سرمایه مالی یا پول ،نیروی انسانی آگاه و مدیر ،سرمایه ی جمعی
به معنی تبادل افکار و اتحاد ،و سرمایه ی نمادین یا میراث و بز در واقع سرمایه ی نمادین است که می تواند در همه ی زمینه ها به
انسان کمک کند .ربیعی به خصوصیات بز اشاره کر از جمله اینکه بز در سال هفت ماه و هر بار حدود  300تا  400گرم شیر میدهد
که نیمی از آن متعلق به بزغاله اش است .هزینه ی نگهداری هر بز در فصل زمستان حدود  50هزار تومان است و قیمت یک بزغاله
و یک بز بالغ تقریبا برابر و حدود  250هزار تومان است .ربیعی عنوان کرد که با توجه به اینکه مراتع روز به روز بیشتر تصرف می
شوند ،نیاز به بز بیشتر و بیشتر می شود .در طرود در بهترین مرتع منطقه معدن احداث شده و مواد آالینده وارد مرتع می شوند.
وی با اشاره به افزایش هزینه ها اعالم کرد که این دام نباید محصور باشد و در غیر این صورت محصوالت آن بی خاصیت خواهد
بود .ربیعی با انتقاد از تعلل در اجرای طرح های دولتی مدیریت دولتی را نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواند و گفت کار دولت این
است که نظارت کند حق به حقدار برسد و مدیریت خوب مستلزم خوب و زود تصمیم گرفتن و سریع تصمیم گرفتن است.
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دکتر ارزانی از اساتید دانشگاه تهران در علوم مرتع تشریح کرد که سهم مرتع در چرای دام سی درصد است و عمده ی خوراک
دام از راههای دیگر تامین می شود .وی عوامل فشار بر مرتع را ارزان بودن استفاده از مرتع و گران بودن علوفه دستی شمرد.
همچنین افزود که میزان بارندگی در مراتع متغییر است و در بسیاری مناطق به علت کاهش بارندگی از غنای مراتع کاسته شده.
دکتر ارزانی در ادامه گفت که دامها امروزه از نظر تغذیه تامین نیستند و میانگین وزن دام در حال حاضر نسبت به گذشته کاهش
پیدا کرده و عالوه بر آن هزینه های نگهداری دام افزایش پیدا کرده اند .مراتع باید احیا شوند و در کنترل گیاهان مهاجم به جای
استفاده از روشهای شیمیایی مانند علف کشها که مضرات زیست محیطی دارند یا روشهای مکانیکی مانند ریشه کن نمودن گیاهان
مهاجم که هزینه بر هستند ،باید از روشهای بیولوژیکی استفاده نمود که یکی از این روشها داشتن شتر و بز در مراتع است .دکتر
ارزانی دراینباره توضیح داد که هر نوع دامی به گیاهان خاصی عالقه دارد و به همین علت انواع دام باید در مرتع وجود داشته
باشند و از تنوع گیاهی مرتع استفاده کنند .وی همچنین درباره ی تفاوت چرای گوسفند و بز توضیح داد که ما کارشناسان علوم
مرتع بز را هشت دهم گوسفند در نظر می گیریم .بعضی ها بز را معادل چهار گوسفند می گیرند که این اشتباه است .مقدار غذایی
که بز استفاده می کند از مقدار غذایی که گوسفند استفاده می کند کمتر است .همچنین طبقه بندی ای تشریح شد که بر طبق آن
تعیین می شود آیا مرتع به درد چرای بز می خورد یا خیر .دکتر ارزانی در پایان اضافه کرد که آمار و اطالعات کیفیت گیاهان مرتعی
در ایران پژوهش و طبقه بندی شده و ایشان می توانند این اطالعات را در اختیار عالقمندان قرار بدهند.
پس از سخنرانی دکتر ارزانی تندیس همایش که به شکل بز کوهی با شاخهای بلند ساخته شده بود به برخی فعاالن از جمله آقای
ربیعی و نماینده ی موسسه سنستا آقای بیرانوند اهدا شد.
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پس از این مراسم کوتاه آقای مهندس نادرپور ،رییس هیئت مدیره ی صندوق معیشت پایدار ایل قشقایی و عضو هیئت مدیره
کانون شتر داران بومی در یک سخنرانی بسیار کوتاه نسبت به مطالب گفته شده توسط سخنرانان پیشین پاسخ گفت .وی در پاسخ
آقای مالصالحی درباره ی تلفیق ژنتیک گفت که ما جوامع عشایری مخالف علم و تکنولوژی نیستیم .محققین هر ترکیبی که می
خواهند انجام بدهند ،ولی ذخایر ژنتیکی را مورد تعرض قرار ندهند .همچنین ایجاد بستر مناسب برای پرورش دام بومی الزم است.
در پاسخ به آقای قندالی درباره ی برنامه ی ششم توسعه و فرایند پساتحریم تقاضا کرد که متولیان امر ظرافت به خرج بدهند که
دارایی های ما از ما گرفته نشود .همچنین گوشزد نمود که آمارهایی که درباره ی دام عشایر داده می شود قابل استناد نیستند و
معموال کپی پیست هستند و قابل اعتماد نیستند .آقای نادرپور سپس در پاسخ به دکتر رجایی گفت کارشناس و محقق مملکت به
طور متوسط ماهی دو میلیون تومان درآمد دارد و با احتساب تعداد محققین سالی  72میلیارد تومان هزینه برای کارشناسان می
شود اما کاری از پیش نمی رود .باید درصدی از این میزان برای هزینه های حفظ ذخایر ژنتیکی دام در کشور مورد استفاده قرار
بگیرد .همچنین برای حفظ بز باید به جوامع بومی و عشایری و قوانین بومی و سنتی که زیربنای قانون است توجه شود .همچنین
الزم است دانش سنتی و دانش نوین با هم تلفیق شوند تا مراتع و ذخایر کشور حفظ گردند.
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سخنران بعدی دکتر محمد راسخ افشار کارشناس دام بود که اهمیت پرورش بز در ایران را تشریح کرد .وی در ابتدا گفت که میزان
بارندگی در ایران یک سوم میانگین بارندگی در جهان است و در زمان قدیم ایرانیان با ابداع قنات و با رعایت وضعیت اکولوژیک
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کشور  ،کشاورزی و دامپروری را توسعه دادند ،اما در حال حاضر حتی کارشناسی قنات هم در دانشگاه تدریس نمی شود .در حال
حاضر  350هزار چاه بدون مجوز در کشور وجود دارد و بیالن آب منفی ست .بنابراین هم برای زراعت علوفه و هم مراتع آب کم
داریم .پس مسئوالن با چه پشتوانه ای می خواهند دام صنعتی وارد کنند یا تلفیق ژنتیکی انجام بدهند؟ در حال حاضر ما به اندازه
ی دام اصیل بومی خودمان هم آب و علوفه ی کافی نداریم .عشایر برخالف نظریه ی معیشت ،در واقع بخاطر آب کوچ می کردند.
پس از این سخنرانی ،خانم تهرانی کارشناس باستانشناسی درباره ی نقش بز روی گنجینه ی عاج زیویه در استان کردستان توضیح
داد و بز را به فرشته ای تعبیر کرد که در دوران سختی از آن کمک گرفته می شد.
سخنران بعدی خانم ماندانا عبدی از کارآفرینان و بزداران استان قم بود که درباره ی تجربه اش از پرورش بز سانن توضیح داد و
تقاضا کرد ارگانهای دولتی به کارآفرینان کمک کنند و از آنها حمایت نمایند .با این سخنرانی بخش صبح همایش به پایان رسید و
بخش دوم همایش یعنی بحث اقتصادی کردن پرورش بز و مبحث تشکلها در بخش بعد از ظهر و پس از صرف نهار برگزار شد.
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در این بخش که به صورت پنل بود و شرکت کنندگان هر کدام نقطه نظرات خود را بیان می کردند نکات زیر مورد بررسی قرار
گرفت:


چگونه بزداری به شغلی درآمدزا تبدیل شود



توجه بیشتر به بز الیافی نسبت به بز شیری و گوشتی



توجه به فرشبافی که از طریق آن توجه به بز الیافی هم بیشتر می شود



باال بودن کیفیت گوشت بز در میان گوشت قرمز ،از بابت میزان چربی و پروتئین



کدام نهاد از دامدار حمایت می کند؟ دامپروری دیگر توجیه اقتصادی ندارد.



الیاف بازار درستی ندارد و روی دست دامدار می ماند و خراب می شود.



شیر گوسفند به اندازه ی شیر گاو قابل دسترس نیست اما قیمت آن با شیر گاو زیاد تفاوتی نمی کند



نژادهای متنوع و آمیخته گیری در کشور ثبت نشده اند و برنامه ی دولت در این مورد چیست؟



آیا الگوی مناسبی در زمینه ی چندقلوزایی بز وجود دارد یا خیر؟



نژاد بز کرمانی در قدیم وجود داشته اما در حال کاهش است .در قدیم الیاف پشمی وارد چرخه بازار می شد ولی االن
بازاری ندارد



 15میلیون بز ساالنه  600تا  700تن کرک تولید می کنند که توسط واسطه ها از جمله دالل های افغان خریداری می شود
و برنامه ریزی صحیح برای بازاریابی و سامان دادن همین میزان کرک وجود ندارد



قاچاق دام باعث می شود دامداران نتوانند گوشت را با قیمت درست به بازار عرضه کنند



از  1320تا بحال مسایل اقتصادی دامپروری کشور تغییر پیدا کرده و با نیاز تولیدکننده همخوانی ندارد .از طرفی مصرف
کننده محصول را با قیمت درست دریا فت نمی کند .راه حل این است که به جای برنامه ریزی روی کمیت ،به کیفیت
بپردازیم و واسطه ها را کم کنیم.



نداشتن صدا (به صورت تشکل قانونی) و عدم هماهنگی بین بخشهای مختلف باعث می شود دامداری توجیه اقتصادی
نداشته باشد



آیا موارد علمی که عنوان می شود واقعا جوابگو بوده؟ آیای ارزیابی شده که این برنامه ها تا چه حد موفق بوده اند؟ آیا
بررسی شده که چرا عشایر دام تلفیقی دارند و تک محصولی نیستند؟



تصور بر این است که همه ی نیازهای دام از طریق چرا در مرتع مرتفع می شود که این صحیح نیست .مرتع مانند مرتع
دویست سال پیش نیست و پوشش گیاهی کاهش یافته.



خواص گوشت بز که عنوان می شود درباره ی بزغاله های کوچک صدق می کند واال گوشت بز گوشت سفتی ست و
خواهان ندارد



در کردستان بز مرخز از بین رفته چون محصوالت تنها به شکل سنتی تولید می شوند و به صورت صنعتی در خط تولید
نیستند .اصالح نژاد الزم است.



بز حیوان مناسب پرواربندی در سوله نیست .باید چوپان داشته باشد و برای ارج نهادن به چوپان باید فرهنگسازی شود.



ترویج راههای صحیح پرورش دام به خانمها نشان داده شود چون آنها مهمترین تولیدکنندگان در مبحث دام سبک
هستند



عرضه و تقاضا باید با هم بخواند .مدیریت انجام شود و عشایر هم مشخص کنند در چه تاریخی می توانند بازار را تامین
کنند که مشتری سردرگم نشود.
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جمع بندی این قسمت به این شکل بیان شد که برای درآمدزایی بز  -1از دام کرکی حمایت شود  -2بازار رسانی با کیفیت تجاری
انجام شود - 3موسسات تحقیقاتی کارهای بسیاری انجام شده اما نتیجه حاصل نشده و باید در تمام استانها ترویج شود.
بخش دیگر مربوط به نحوه تشکیل مجموعه های مردم نهاد بود که موارد ذیل در آن عنوان شد


اتحادیه ی دامداران تمرکزش روی دام سنگین است و دام سبک در آن نقشی ندارد



به عنوان نماینده جامعه عشایری پیشنهاد میکنم تشکلی برای جامعه عشایری باشد چون معموال جامعه عشایری به
حاشیه رانده می شود و چون موسسه سنستا حدود چهل سال است در زمینه ارتباط با عشایر تجربه دارد و ارتباط خوبی
با عشایر سراسر کشور دارد اعالم آمادگی می کنیم که می توانیم در زمینه تشکل عشایری فعالیت و کارهای ثبت را
انجام بدهیم.



با اینکه امروز فرصت نشد عشایری که هزاران کیلومتر پیموده اند و به این مراسم آمده اند فرصت پیدا نکردند که درد
دلشان را بگویند .در زمینه ی تشکلها ،اتحادیه ی ایالت و عشایر ایران چند سال است که کار شده و اساسنامه اش آماده
و در شرف ثبت است و تشکلهای معیشت پایدار عشایر در سطح ایالت و طوایف تشکیل و ثبت شده اند .انتظار داریم
که از طریق همین تشکلها و موسسه سنستا که دبیرخانه این تشکلها است و ما همه عضو سنستا انجام شود که هم
دسترسی به ما هست و هم دسترسی به شما.



دانشجوها می توانند در بخشهای اجرایی کمک کنند.



برای جلسات تشکلها از هر استان نماینده ای داشته باشیم که به جلسات بیاید و هر گاه قرار است روی دادن امتیاز
صحبت شود همه ی اعضا شرکت کنند.



در جهاد کشاورزی چند معاونت وجود دارد ،در جوامع غیر عشایری تشکل نداریم و در جامعه عشایری که تشکل سازمان
یافته دارد تالش بشود که بهتر عمل کنند.



نماینده تشکلهای استانها در سال دور هم جمع بشوند و مشکالت را جمع بندی کنند.

در پایان نیز بیانیه همایش قرائت شد.
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