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 سازی بز در ایران غربی اهلی

 مارشال کلی : ماسندهینو
 رحمان هرویعزیز: مترجم

 مهشید ابوالحسنی ویراستار:  

 صفحه آرایی: عزیزرحمان هروی

 » ی خورشیدترجمه گروه از کاری «

 راگا خورشید هنری-فرهنگی موسسه

 » خورشید داخلی انتشارات «

 1400 شهریور 13

 برگرفته از
https://www.newscientist.com/article/2280046-

goats-were-first-domesticated-in-western-iran-

10000-years-ago / 



 

 انز ایر، شیرای بزهایشگلهچوپانی با  
 آالمی/ از کال یالسین  س عک

پ  10  از   زهاب این  شیهزار سال    ی هاکوه  پیرامون  سرزمیندر  سو  به 

از آن است که    یها حاکافتهی شدند.    ی اهل  ،امروز  ی غرب  ران ی ا  ، زاگرس

ها  حیواناتی بودند که اهلی شدند و بدون تردید سگ بزها از نخستین  

 ها جلوتر بودند. از آن

دالی  از  1کوین    ما » :  گویدمی  ایرلند  دوبلین  2ترینیتی  دانشگاه، 

ژنتیکی    شناختی باستان  هایدادهاز    ی امجموعه وجود  که    داریم و 
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حدودرا    ها بز  یشدهرام    یگله  نخستین سال    10  به    پیش هزار 

 . «رساندمی

  اند.شده اهلی  اروپای شرقییا  آسیای غربی در  هابز که  مشخص است 

پیش از میالد   8000دهد این کار تا  نشان می  شناختیباستان   شواهد

جوان در برخی از    بزهای نر کشتن گزینشی    .در حال انجام بوده است

در طبیعت،  شدن  جای شکار    بهبزها    کهآن است    بیانگر،  هاسرزمین

، ادرار  کنونی  هیدر ترک  3وکی هو  یلیآشدر    .شدندمی نگهداری    آغلدر  

نگهدار محل  خاک  در  ش  حیوانات   یبز  ته  گذاش  ی برجا  ییایمیآثار 

 است. 

دو    ازکه    کردند   یرا بررس  ییبزها  یباقیمانده  لیو همکارانش فس  ی دال

به دست  زاگرس    یهادر کوه  نیعبدالحس  یگنج دره و تپه  زیستگاه

این    .پایان یافته استو    آغازهاست  حفاری در آنجا دهه بودند.  آمده  

 اند. مسکونی بوده   الدیاز م  پیشسال    7600تا    8200در حدود    هامکان

به دست    DNA،  زیستگاه  هر دو  هایبز  یماندهسالم  هایتکه  از  محققان

 تنها که    میتوکندریژنوم    32  نیو همچن  ایهستهژنوم    14    :آوردند

 .رسیده بودند به ارث  حیوانات ان از مادر
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در  گروه و    ی دال دو    افتندی او  بزها  تشک  متفاوت  یدستهکه    ل یرا 

  ی وحش  یبا بزها   ی گریو داهلی فعلی    ی ها با بزهااز آن  ی کی  -   دهندیم

نزد  فعلی یعنیدارد.    ک یارتباط    از   فراتر]ژنتیکی[    یسازیاهل  ،این 

»احتماالً در همان  :  دیگویم  ی دال  .بوده است  بزهای  ساده  نگهداری

بزها    یکیژنت سازی  شدند، روند اهلی زمان که بزهای وحشی شکار می

 آغاز شده بود«.

  بز است.   یسازی اهل   یکیژنت  شواهد   نخستین  نیا» :  کندبیان میدالی  

احتماالً در    یسازی اهلرسد که  ینظر م  بهبه طور کلی     یوهله بزها 

 . «است  بودهآن  ک ینزد ایزاگرس   یدر منطقه نخست

 گوسفندان  ، شیسال پ  14000  کمدستها هزاران سال زودتر،  سگ 

  کنونی   هیدر ترک  د یشا  تر غرب  ی کمدر محلی  زمان با بز اما  هم  بیشوکم

 شدند. یاهل ، هاپس از آن  هاو خوک  هاگاو و

بز   هاکند که گوسفندی م  گمان  ی دال و    هاو  از گاوها  ها  خوکپیشتر 

او    تر است.ها سادهتر هستند و مهار آن]اهلی شدند[ چراکه کوچک 

تر و  بسیار بزرگ  ، وحشی  گراز   مانند: »بدیهی است که گاوها  گویدمی

  تر هستند«. خطرناک

 


