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  چکیده

 نفـر   54کیفیت الیاف شترهاي بومی استان سیستان و بلوچستان، از تعداد           تغییرات   سن بر     و براي تعیین اثر جنس   

داري بـر  نس اثـر معنـی  نتـایج نـشان داد کـه جـ    . برداري شـد شتر نر و ماده در سه گروه سنی جوان، بالغ و مسن نمونه  

داراي  گرچه بیده شترهاي جـوان . جز طول دسته الیاف ناحیه کوهان نداردک از صفات بهیمیانگین حداقل مربعات هیچ 

بـه   حداکثر میزان پوشش زیرین، بلندترین طول دسته الیاف، کمترین ضخامت و بیشترین مقدار بازدهی شستشو نسبت                

هـاي  جز در طول دسته الیاف ناحیه کپل و مقدار بازدهی شستشو بین گـروه      داري به سنین باالتر بودند ولی تفاوت معنی     

  ،4 )± 6/1(ترتیــب طــول دســته الیــاف نــواحی شــانه، پهلــو، کپــل و زیرکوهــان بــه). >P 05/0(ســنی مــشاهده نــشد 

یب تغییرات قطر   درصد پوشش زیرین، قطر الیاف کرك، ضر      . متر بود  سانتی 4/4 )± 9/1( و   6/0 )± 4/1( ،6/2 )± 2/1(

   درصــد و39 )± 1(  میکــرون،26 )± 8/0( درصــد، 82 )± 07/1(رتیــب برابــر تبــه کــرك و بــازدهی شستــشوالیــاف 

  درصـد  5/85 تا   3/61 درصد و    0/61 تا   1/26 میکرون،   2/39 تا   8/16 درصد،   94 تا   58 درصد و دامنه آنها      5/74 )± 1(

 آنها بیشتر از شـترهاي مـسن و ضـخامت الیـاف       شستشويازدهی   شترهاي جوان و ب    بیدهپوشش زیري در    . رآورد شد ب

  .)<P 05/0( دار نبودمعنی هاکمتر بود ولی این تفاوت
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  مقدمه                                 

 ،خشک  شتر در مناطق خشک و نیمهپرورشهدف از 

آن از ارکشی بتهیه شیر، گوشت و مقداري کرك، سوارکاري و 

در کشورهاي عربی پوست، پشم، گوشت و شیر حاصل . است

 درصد از کل 6/23ترتیب حدود هشت، نه، نه و از شتر به

در سومالی، سودان و . دهد تشکیل میتولیدات دامی را

 درصد از کل تولیدات دامی 85موریتانی تولیدات شتر حدود 

 درصد از تولیدات کشاورزي 10در مغولستان، ). 13(شد بامی

 هزار نفر شتر 200 درصد از تولیدات پشم از حدود 12و 

  ). 10 (شودمی حاصل )هاي کشوردو درصد دام(دوکوهانه 

نفر شتر در مناطق کویري ایران زیست  هزار 150 حدود

تشکیل  درصد جمعیت شترهاي دنیا را 8/0کنند که می

ترین استان کشور سیستان و بلوچستان خشک). 14(دهند می

برداري از مراتع کویري  بهرهروششود و بهترین می محسوب

این استان با تعداد . این استان نگهداري و پرورش شتر است

 بلوچی، رودباري و از سه نژادو بچه شتر و  هزار نفر شتر 50

 که بیشتر در داردسرحدي بیشترین جمعیت شتر کشور را 

  ). 3(شهر و کمتر در سراوان قرار دارند ایران

ی یبیده شتر از سه بخش الیاف ظریف، الیاف پوشش رو

یا مو
1

الیاف ظریف قطر . شود و الیاف حد واسط تشکیل می

ست ولی برخالف الیاف کشمیر  اکمموجود در پوشش زیرین 

مقدار آنها در بیده شترهاي . داراي انواع الیاف مدوالیی است

تر از الیاف کرکی بیده مناطق گرم و بیابانی کمتر و ضخیم

الیاف پوشش معموالً . شترهاي مناطق معتدل و سرد است

هاي  و ساختمان لیف آنها از بخشبودهی یا مو ضخیم یرو

وجود آمده است و طول آن در به دوالکوتیکول، کورتکس و م

الیاف حد . رسدمی متر سانتی5/37ه بشترهاي دوکوهانه 

تر هستند و ی ظریفیواسط، به نسبت الیاف ضخیم مو

مدوالي بریده و باریک دارند ولی برطرف کردن آنها در حین 

عملیات موکشی به دلیل داشتن قطر حد فاصل کرك و مو و 

   آنها  کردنست و در آزمایشگاه جداها مشکل البه صاف فلس

                                               
1 - Beard guard hairs یا 

 و لذا جز.پ ممکن استوبا مشاهده مدوال در زیر میکروسک

  ). 21 و 17، 7، 1(شود الیاف پوشش زیرین درنظر گرفته می

جدا  بدن دام ازف با دست االیگرما فصل اگر در ابتداي 

شود، به دلیل ریزش بیشتر الیاف کرکی در این زمان و باقی 

  کردنبدن کرك بیشتري استحصال شده و جداماندن مو روي 

آن نسبت به تر است و لذا قیمت یا موکشی بعدي آنها راحت

برهمین اساس در تجارت . بیده چیده شده بیشتر است

برحسب ظرافت و میزان کرك الیاف شتر به صورت ظریف، 

الیاف کوتاه و ریز ). 16(شود بندي میمتوسط و زمخت طبقه

شده و به طور خالص یا ی یا ماشینی جدا طور دستیا کرك به

مخلوط با الیاف ظریف پشم یا با الیاف مصنوعی براي بافت 

هاي مختلف کرکی، روکش مبلمان و صافی در پارچه در لباس

سازي و در کشی و صنایع اتومبیلنمدهاي ظریف روغن

 در بافت عبا از آن استفاده ) ایرانمخصوصاً(خاورمیانه 

نتیجه موکشی خارج و بلند که دراي ضخیم از موه. شودمی

هاي شوند، آستر داخل کفش، چادر، قالی، ریسمان، طنابمی

زین، نمد و پوشش زمستانی ظریف و محکم، پارچه، پتو، رویه

، 8( گرددداران به دلیل حفظ گرما و عدم نفوذ آب تهیه میگله

  ).16 و 15

ـ  مورد الیاف شـتر   هاي مختلف در    بررسی ه هاي دوکوهان

نشان داده است که تفاوت خصوصیات کیفی الیاف شتر در دو           

 بررسی اثـر  ،طورکلیبه ).18 و 16،  9،  8،  6(جنس زیاد نیست    

بـومی ایـران و ارائـه    الیاف شـترهاي  عوامل مختلف بر کیفیت     

روشهاي مناسب براي نحوه استحـصال و عرضـه الیـاف شـتر             

ــی ــه م ــاف و ترغیــب گل ــد در قیمــت الی ــهتوان  در داران منطق

  .استحصال صحیح آن مؤثر باشد

در این تحقیق، خصوصیات کیفی الیاف شترهاي بـومی         

ثر بر کیفیت این الیـاف      ؤاستان سیستان و بلوچستان و عوامل م      

  .مطالعه شده است
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  مواد و روشها

قبـل از    ،1380 سـال    مـاه در اوایل تا نیمـه اردیبهـشت        

 نفـر   54ریزي از الیاف ناحیه پهلوي راسـت بیـده          شروع کرك 

شهر هاي زاهدان، زابل، خاش، ایران  شهرستان درشتر ماده و نر     

طول دسته الیـاف در چهـار ناحیـه       . برداري شد و چابهار نمونه  

 5/0 حـساسیت    بـا کـش   شانه، پهلو، کپل و زیرکوهان بـا خـط        

ـ       متر اندازه سانتی از الیـاف   . رآورد شـد  گیري و میـانگین آنهـا ب

دا شد و حدود یک گرم از       برداري شده سه دسته لیف ج     نمونه

در ابتـدا  . استفاده شـد آنها براي تعیین درصد وزنی کرك و مو        

ها خارج شد و سپس بـا       از نمونه ) خار و خاشاك  (مواد گیاهی   

پوشـش  (ی  یالیـاف بلنـد مـو     . آب گرم شسته و خشک شـدند      

بـا گیـره و  ) پوشـش زیـرین  (و الیاف کوتاه و ظریـف      ) ینیرو

 به دلیل وجـود  .و توزین گردیدطور چشمی از یکدیگر جدا  به

رنگدانه در الیاف شتر که غالباً به دو حالت پراکنـده یـا بـدون               

دار در و یا به صـورت مالنـین گرانـول    ) مالنوپروتئین(گرانول  

شـوند،  کورتکس و یا به مقـدار کـم در کوتیکـول یافـت مـی              

ی از مواد رنگی در تست بنـزول بـراي          یتشخیص کانال مدوال  

لـذا بـراي    . )17 و   5 (ی مقدور نیـست   ی مدوال  الیاف  کردن جدا

تعیین میزان و نوع الیاف مـدوالیی، از الیـاف پوشـش زیـرین              

طـور جداگانـه بـا اسـتفاده از میکروسـکوپ،           اسالید تهیه و به   

الیاف داراي مدوالي منقطع، مقطع، ممتد و الیاف بدون مـدوال           

 تـار از    100قطـر بـیش از      ). 5(شمارش شدند   ) کرك حقیقی (

ی ینمـا ف پوششی زیرین در زیر میکروپروژکتور بـا بـزرگ         الیا

براي ). 4(و ضریب تغییرات آنها محاسبه شد تعیین برابر 500

) درصد شستشو(گیري تفاوت وزن الیاف شسته و ناشور       اندازه

اي و مــواد شــوینده شــویی چهــار حوضــچهاز دســتگاه پــشم

  . غیریونی استفاده شد

یـک  (شترهاي جوان   هاي حاصل در سه گروه سنی       داده

و شترهاي مـسن    ) سه تا شش سال   (، شترهاي بالغ    )و دو سال  

ها  براي پردازش داده   .تجزیه و تحلیل شد   ) از هفت سال  بیش  (

هـا  به دلیل نامساوي بودن تعداد مشاهدات در هر یک از گروه          

از روش خطی عمومی   
1

افـزار  در نرم ) آنالیز واریانس نامتعادل   (

SAS 20(ستفاده شد ا) 1( با مدل آماري:(  

  

                                               

1 - General Linear Model (GLM)

ijm
 =  + 

i
 + 

j
 +  ij +

ijm
     

1(

میانگین  μهر یک از مشاهدات،  ijmγ در این فرمول،

 اثر متقابل ij(αβ)اثر جنس، βjهاي سنی، اثر گروهiαجامعه، 

 سن و جنس و
ijm
اثر خطاي تصادفی هر یک از مشاهدات  

  .باشدمی

  

  نتایج و بحث

یـک از صـفات     بر تغییرات میانگین هـیچ    جنس  اثر  

 دار نبـود معنـی  )جز طول دسته الیاف ناحیه زیرکوهـان     به(

)05/0P>() در اغلـب مطالعـات نیـز       . )2 و   1 هايجدول

ولـی در    ، نبـود  دارمعنـی وصیات الیـاف    بر خص جنس  اثر  

قطر الیـاف در    میانگین   ،ارزیابی کیفی الیاف شترهاي چین    

 شده  گزارش میکرون   3/18 و در نرهاي بالغ      7/14ها  ماده

 اثــر ســن بــر تغییــرات .)22 و 18 ،12، 11، 9، 2(اســت 

میانگین پوشـش زیـرین، طـول دسـته الیـاف، ضـخامت             

  ).2جدول (دار نبود معنی بازدهی

  براســـاس منـــابع مختلـــف خـــصوصیات الیـــاف

 بـا افـزایش سـن     )خصوص ضخامت و درصـد کـرك      به(

قطر زیادتر با افزایش سن  که  طوري به ،کندحیوان تغییر می  

شده و درصد الیاف پوشش زیـرین و نیـز درصـد الیـاف              

هاي مختلف نـشان داده     بررسی. کندمی بدون مدوال تغییر  

تـر و   ظریـف ) القدیـ (است که الیاف کرکی بچه شـترها        

 میکـرون اسـت   17 تا 16اي بین تر بوده و داراي دامنه    نرم

 60 تـا    36بـین   توانـد   مـی طول الیاف زیرین یا کرکـی        و

  ). 6(آنها متغیر باشد  مترمیلی

الیاف کرك شـترهاي بـومی یـزد و          ،در یک تحقیق  

ترین مشهد، گروه سنی بین دو تا شش سال داراي ظریف          

بیشترین درصد الیاف بدون مدوال     کرك، بلندترین طول و     

  ).2(بودند 

در )  درصد 94(حداکثر میزان درصد پوشش زیرین      

بلنـدترین طـول    . هاي کمتر از دو سال مـشاهده شـد        ماده

و بـالغ  نرهـاي  مربـوط بـه     ) متـر  سـانتی  1/7(دسته الیاف   

مربوط بـه   )  میکرون 7/16(حداقل اندازه قطر الیاف کرك      

).3جدول (بودند هاي بالغ ماده
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در پوشش ) منقطع، منقطع، ممتد و بدون مدوال(ی ی میانگین حداقل مربعات و اشتباه معیار درصد پوشش زیرین و الیاف مدوال- 1 جدول

بلوچستان و سیستان زیرین الیاف بیده شترهاي استان

  

  میزان مدوالسیون

)درصد(

تعداداتمنابع تغییر

پوشش زیرین 

  مدوالئی)درصد(

منقطع

  ئیمدوال

مقطع

  مدوالئی

ممتد

  بدون

مدوال

NSNSNSNSNSجنس

246/1 ± 03/826/1 ± 2/157/1 ± 5/158/3 ± 5/262/4 ± 8/42نر

248/1 ± 64/837/1 ± 7/178/1 ± 4/130/4 ± 2/174/4 ± 5/51ماده

NSNSNSNSNSگروه سنی

5/47 ± 1/194/8 ± 4/135/7 ± 9/194/3 ± 0/862/3 ± 61/3)سال 2زیر (جوان 

9/48 ± 5/221/4 ± 8/127/3 ± 7/157/1 ± 0/825/1 ± 207/1)  سال6 تا 3(بالغ 

9/44 ± 1/240/4 ± 1/176/3 ± 7/136/1 ± 6/805/1 ± 226/1)سال باالتر 7(مسن 

NS - Non Significant )دارغیرمعنی(  

  

  سیستان و بلوچستان تباه معیار طول دسته الیاف، قطر و بازدهی شستشو الیاف بیده شترهاي استان میانگین حداقل مربعات و اش- 2جدول 

  

  طول دسته الیاف ناحیه

)مترسانتی(

اتمنابع تغییر

  

تعداد

زیرکوهانکپلپهلوشانه

چهار  میانگین

حیهنا

  کرك قطر

)میکرون(

ضریب 

تغییرات 

قطر میانگین 

)درصد(

بازدهی 

شستشو 

)درصد(

NSNSNS*NSNSNSNSجنس

283/0 ± 1/43/0 ± 8/23/0 ± 7/24/0 ± 9/43/0 ± 6/32/1 ± 1/254/1 ± 05/373/1 ± 6/76نر

264/0 ± 1/43/0 ± 5/23/0 ± 5/24/0 ± 9/33/0 ± 3/33/1 ± 8/255/1 ± 51/405/1 ± 8/72ماده

*NSNS*NSNSNSNSسنیگروه

6/75 ± 7/386/2 ± 0/240/3 ± 0/42/2 ± 7/45/0 ± 7/38/0 ± 2/35/0 ± 5/45/0 ± 67/0) سال2زیر (جوان 

0/74 ± 5/394/1 ± 6/254/1 ± 3/32/1 ± 3/43/0 ± 1/24/0 ± 5/23/0 ± 8/32/0 ± 243/0)  سال6 تا 3(بالغ

5/74 ± 1/383/1 ± 8/264/1 ± 1/38/1 ± 2/43/0 ± 0/24/0 ± 2/23/0 ± 8/32/0 ± 243/0) سال باالتر7(مسن 

*

NS- Not .باشد می05/0گر اختالف میانگین حداقل مربعات در سطح  نشان-   Significant) دارغیرمعنی(  
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  هاي الیاف بیده شترهاي استان سیستان و بلوچستانضریب تغییرات و دامنه ویژگی - 3جدول 

  

حراف معیار ان± نیانگیمصفات
  تغییرات ضریب

)درصد(
حداکثرحداقل

0/823/93/580/94 ± 1/0)درصد(پوشش زیرین 

0/152/479/33/44 ± 7/0منقطع

0/154/526/18/32 ± 8/0مقطع )درصد(الیاف مدوالئی 

0/237/739/14/74 ± 0/17ممتد

  )درصد( الیاف بدون مدوال

  )کرونمی(میانگین قطر الیاف کرك 

  )درصد( ضریب تغیرات میانگین قطر الیاف کرك

)درصد( بازدهی شستشو

0/18 ± 0/47  

8/0 ± 0/26  

0/1 ± 0/39  

0/1 ± 5/74

8/39  

9/20  

2/17  

6/8

0/5  

8/16  

1/26  

2/61

1/82  

2/39  

0/61  

5/84

0/47/415/00/8 ± 6/1شانه

6/29/505/00/7 ± 2/1پهلو

6/21/615/00/9 ± 4/1کپل

4/49/430/10/10 ± 9/1زیرکوهان

)مترسانتی(طول دسته الیاف 

5/35/406/01/7 ± 3/1میانگین

  

ب تغییرات قطر بعد از میانگین قطـر و طـول الیـاف             یضر

یعنـی   .ین روش ریـسندگی اسـت   یـ یکی از عوامل مهـم در تع      

احتمـال  و  اسـت   تر  ، نخ یکنواخت  مقدار آن کمتر باشد   هرقدر  

  .شدبایم کمتر ماشین ریسندگی آن درپارگی 

)  درصـد  >37( رات قطر الیـاف درون اسـتاپل      یضریب تغی 

نشان این امر   . بود)  درصد 21(ها  در بین بیده  آن  بیش از مقدار    

قطـر الیـاف موجـود در    تفـاوت  دهد اثرات جوي فصول و    می

جـنس و   نظیـر   (عوامل  سایر  تر از اثر حاصل از      یک دسته مهم  

  ).3جدول ( است )سن

 .طول دسته الیاف در نواحی مختلف بدن نیز متفاوت بـود          

ترتیب در شانه،   سپس به و  بلندترین الیاف در ناحیه زیر کوهان       

در . مطابقت دارد گزارشات  سایر  با    که کپل و پهلو قرار داشت    

 درصـد و در    93، درصد الیاف کرك شترهاي قزاق       تحقیقیک  

داقل قطر الیـاف  روي بیده شترهاي ایران، ح بر  بررسی دیگري   

حداکثر طول دسته الیاف و درصـد پوشـش         میکرون، 16کرك  

 درصـد گـزارش شـده       6/99متـر و     سانتی 5/9ترتیب  زیرین به 

  ).12 و 2(است 

میـانگین قطـر الیـاف کـرك بـا          همبستگی  در این تحقیق،    

رات میانگین قطر، مقدار الیـاف مـدوالیی ممتـد و           یضریب تغی 

 مقطع و الیـاف  ییالیاف مدوالدرصد بازدهی مثبت و با درصد      

  بــودبــدون مــدوال و طــول دســته الیــاف ناحیــه پهلــو منفــی  

)05/0 P< .(   درصد الیاف بـدون مـدوال بـا     همچنین همبستگی

  ).  >P 05/0 (ودمقادیر درصد الیاف مدوالیی منفی ب

بیده شـترهاي جـوان   تفاوت اینکه در این تحقیق     رغم  علی

ها تفـاوت    بررسی سایرجه به   دار نبود، ولی باتو    معنی ترمسنو  

 باتوجه بـه    . است زیادخصوصیات کیفی در این دو گروه سنی        

الیـاف براسـاس    ) سـورتینگ ( درصـورت جوربنـدي      ،این امـر  

هاي سنی جـوان و     و نیز گروه  ) شانه، پهلو و کپل   (نواحی بدن   

  .تواند در تسهیل فرآوري الیاف شتر مؤثر باشدبالغ می



  

  1389، پاییز 2، شماره 12وره مجله تولیدات دامی، د

  34
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تاصف

 ضریب

غییرات قطرت

  پوشش

زیرین

  مدوالئی

منقطع

مدوالئی 

مقطع

مدوالئی 

ممتد

بدون  

مدوال

  بازدهی

شستشو

طول دسته الیاف 

ناحیه پهلو

)میکرون(میانگین قطر
*

29/012/007/0
*

30/0-
**

40/0
*

26/0-
**

37/0
***

40/0-

06/0008/0-16/0-)درصد( ضریب تغییرات میانگین قطر
*

30/0
*

30/0-18/022/0-

18/0008/010/0-06/0-15/0-13/0-)درصد(پوشش زیرین 

10/001/0-)درصد( منقطع مدوالئی الیاف
**

40/0-14/005/0-

-20/0-)درصد( مدوالئی مقطع الیاف
*

26/0-02/006/0

-)درصد( مدوالئی ممتد الیاف
**

80/0-
*

30/0
*

30/0-

-)درصد( الیاف بدون مدوال
*

26/0-
*

30/0

07/0-کاهش پس از شستشو

  .باتوجه به اینکه فقط الیاف برداشت شده از ناحیه پهلو آزمایش شد، لذا همبستگی صفات ذکر شده در جدول در ارتباط با این ناحیه است - †

*

 و 
* *

  .دار استمعنی 01/0 و 05/0 در سطوح همبستگی - 
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Fiber properties of the dromedary camel in Sistan and Balouchestan province 

M. Salehi 1

(E-mail: m_salehi@asri.ir)

Abstract

To study of environmental effects (sex and age) on fleece traits of dromedary camel in 

Sistan and Balouchestan province, 48 male and female which rose in five cities (Zahedan, 

Zabol, Khash, Iran-shahr and Ghabahar) belonging to three age groups (<2, 2-6 and >7 

years) were measured. Results indicated that there was not significantly different between 

sexes and age groups for all of fleece parameters, expect staple length of hump was effect 

by sex and also rump staple length and scoured yield were effect by age groups (P< 0.05). 

The means of shoulder, flank, rump, hump and overall four spots staple lengths were 4

(± 1.6), 2.6 (± 1.2), 2.6 (± 1.4), 4.4 (± 1.9) and 3.5 (± 0.13) cm. The means of inner coat, 

fiber diameter and coefficient of variation of fiber diameter, and scoured yield were 82

(± 1.07)%, 36.7 (± 1) micron, 38.8 (± 0.9)% and 74.3 (± 0.09)% res. The ranges varied of 

these characters were from 58.3 to 94%, 16.8 to 39.2 micron, 26.1 to 61% and 61.2 to 

84.5%, respectively. 

Keywords: Age, Dromedary camel, Fleece traits, Sex, Sistan and Balouchestan
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