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چکیده
از یک کوهانه) ماده با نر دوکوهانه شـتر آنها (تالقی دوکوهانه و آمیخته یک و الیاف شـترهاي ارزیابی ویژگی هاي و مقایسـه براي
آزمایش، انجام و پس شـد نمونه برداري یکسالگی سـن آمیخته در د وکوهان و و یک ماده و نر شـتر راسـت 49 پهلوي ناحیه الیاف
از پس بازدهی میـزان الیاف، د سـته طول نتایج میانگین شـد. SAS پردازش نرمافزار  در عمومی روش خطی با حاصله داد ههـاي
سـانتیمتر، 7/6 ±0/28 برابر ترتیب قطر به تغییرات ضریب کرك و قطر مد والئی، الیاف و زیرین پوشـش درصد الیاف شستشـو،
صفات الیاف تمام داد. درصد نشـان 35/2±0/87 و میکرون 19/12±0/36 درصد، 75/21±2/07 د رصد، 82±1/11 د رصـد ، 72±1/1
با میکرون) 21/6±0/6) کوهانه یک پوشـش زیرین شـترهاي قطر الیاف بطوریکه بود، ژنوتیپ از زیرین متاثر پوشـش درصد جز به
دسته الیاف و طول (p<0/001) داشت معنیدار تفاوت میکرون) 16/4±0/86) دوکوهانه با شـترهاي و میکرون) 18/6±0/5) آمیخته
داشتند. معنیدار تفاوت (p<0/005) سـطح در سـانتیمتر) 5/5±0/7) کوهانه د و با سـانتیمتر) 8/3±0/5) کوهانه یک شـترهاي
در صفت این داشـت. میانگیـن تعلق دوکوهانه نر شـترهاي به بود که درصد) متغیر 85/8 (13/8 و بین خالص مقدارکـرك دامنـه
داشت درصد) تفاوت 65/6±5/6 مقاد یر(4±54، 3/3±64/3 و با ترتیب به شترهاي دوکوهان دورگ و با کوهانه شترهاي یک بیده
بود. (-0/65 و +0/5) ترتیب برابر به مدوال بدون الیاف و مدوالئی الیاف درصد کرك با قطر الیاف بین سـاده همبسـتگی .(p<0/01)
(+0/4) مثبت همبستگی مدوال بدون الیاف درصد با  و (-0/3) منفی مدوالئی همبسـتگی الیاف د رصد با زیرین پوشـش مقد ار بین

داشت. وجود
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مقدمه
تولید ات کردن بهینه خشک با مناطق کویري و در ــتر ش بقاي و حفظ
تولید ات این فرآوري و آمیختهگري و نژادي روشهاي اصالح طریق از شتر
به یا ــتر ش فرآوردههاي از ــتر بیش افزوده ارزش ایجاد زمینه در تحقیقات و
این توده بتوان تا ــت اس ــر آن میس توانمنديهاي برتر از ــتفاده عبارتی اس
این حیوان آنجائیکه با از نمود. حفظ را د وکوهانه باالخص شترهاي ژنتیکی
تعد اد ــاید بتوان گفت ش و شد ه برخورد بیمهري با د امها ــایر س ــبت به نس
کوهانه یک شترهاي باالخص د ام الیاف این روي عمل آمده ــیهاي به بررس
اندك تعداد توجه به با بنابراین نیست. مورد چهار تا سه بیش از نیز دنیا در
بودن آنها، انقراض معرض د ر و نفر) 50 (حد ود ایران در شترهاي دوکوهانه
و احتمال کوهانه یک و دوکوهانه ــترهاي ش تالقیگري بین امکان به توجه
آن جانبی فرآوردهاي روي آمیخته گري این نتیجه د ر که وري بهره افزایش

است. اهمیت با و ضروري بسیار میشود حاصل الیاف جمله از

بررسی منابع
ــی ــترهاي وحش ش از ــترها جنس ش شـتر: آمیختهگـري تاریخچـه
از ــود میش ــه گفت ــه ــد هاند ک ش ــعب Camelus) منش feras przewalski)
دو بین ــپس س و کردند مهاجرت ــن1 پلیوستس دوره در ــیه روس آمریکا به
برحسب یا باکترین دوکوهانه شترهاي و عربی یا یک کوهانه شترهاي گونه
صحراي و بیابانها در را اول خود ــد. گونه حاصل ش اختالف ــت زیس منطقه
دادند ــرد تطابق مناطق س بیابانهاي و ــتانی کوهس مناطق در دیگري و گرم
یک شترهاي پرورش ترکیه ایران و روسیه، افغانستان، ــورهاي کش (13). در
ــت آوردن دس جهت به به یکدیگر با آنها نیز تالقی و ــان کوه دو و ــان کوه
شتر آمیختهگري توسعه ولی ــوم بوده است. مرس بهتر راندمان با ــترهائی ش
شد ــروع از میالد ش قبل ــال س حدود 2200 در پارت ها ــیله وس به احتماالً

ایران ــه ب کوهانه ــترهاي دو ش ورود یافت. ادامه ــم جاده ابریش ــول ط د ر و
مشاهده آپادانا راهپله تصاویر بقایاي در میتوان را تصویري و ــتند مس بطور
پوست باختري (دوکوهانه) و ــتر ش دو ــی حال پیشکش در پارتها کرد که
یک کوهانه شترهاي آسیا د ر اسالمی د وره اولیه قرون در ــتند. هس حیوانات
مربوط مرکزي و شرقی آسیاي به ایران ــمال ش که از اصلی جاده به جنوب
آتنیها بعد ــالهاي س در ولی میشدند فرستاد ه بهرهبرداري براي ــد میش
میکردند نگهداري دورگه تولید براي شترها گونه این از ــت نخس درجه در
از آناتولی را دوکوهانه ــوريها بطور منظم نرهاي س قرن 19، طول در .(1)
ــتان در قرقیزس در حالی که میکردند . وارد براي تولید نتاج دورگ (ترکیه)
تولید براي دوکوهانه ماده شترهاي با تالقی عنوان به کوهانه ــترهاي یک ش
انواع از مختلف ــاي ه آمیخته تولید به منجر ــه ــد ک وارد میش د ورگ نتاج
به .(19) بود ند نامطلوب نسل اول به ــبت نس آنها از بعضی که تالقی گردید
که آمیختهگري حاصله شترهاي خصوصیات از عمل میرسد، نظر به عالوه
طوالنی تر ــده کوهان بزرگتر و می ش انجام ــالمی اس دوره از قبل آناتولی در
قرن د ر که طوري نتیجه آن بود. به ــتر ترکمن یا ترکومان ش بودکه تدریجاً
عربستان و ــوریه س از ــتر ش آمار وارد ات هنوز ــتم بیس قرن اوایل و نوزدهم
ــان نش چند هزار نفر را از تعداد بیش تجاري و مصر براي مقاصد ــه ترکیه ب
شترهاي را کوهاندار شترهاي د رصد 95 تقریباً حاضر حال در میدهد (1).
شمال نزدیک، خاور در آنها د رصد 70 حدود میدهد که تشکیل کوهان یک
د وکوهانه شترهاي را بقیه درصد 5 و پراکندهاند ساحل(عاج) ناحیه و آفریقا
6) است ــترها ش این 70 درصد داراي قاره هند ــبه که ش میدهد ــکیل تش
و آسیا دوکوهانه شتر سیستماتیک مطالعه که فردي نخستین ــاید ش .(12،
لطیف و عالی با خصوصیات ــده ش تولید الیاف د لیل به را آن آمیختهگري
ــر افس یک ، داد انجام ــت داش اهمیت زیبا و ظریف  پارچههاي بافت د ر که
شد، متوجه که بود هوتون2 توماس کاپیتان بنام هند در ــتقر ــی مس انگلیس
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Evaluation of fiber characteristics of one, two hump and crossbred camels

By: M. Salehi, F. Sarhadi, M.Kamalpour and B. Lotfollah nia, Scientific Members and Experts of Animal Science 

Research Institute

This study carried out to detect hair characteristics of one, two hump and crossbred (Dro.*Bac.) camels, 49 yearling 

female and male from these genotypes were sampling on right flank. Data were characterized by general liner model 

(GLM) using SAS software package. The result indicated that, average staple length, washing yield, inner coat and 

non medullated percentage, fibre diameter and its coefficient of variation were 7.6±0.28 cm, 72±1.1 %, 82.6±1.11 and 

75.1±2.07 %, 19.12±0.36 mu and 35.2±0.87 % respectively. It was shown that the effect of breed was significant on 

fiber characteristics except inner coat percentage. the down hair diameters of Dromedary, hybrid and Bactrian were 

(21.6±0.6, 18.6±0.5 and 16.4±0.86mu) respectively (p<0.001). The staple length of one and two hump camels (8.3±0.5 

and 5.5±0.7 cm) were different (p<0.005). Maximum and minimum true down fibers were (13.8 and 85.5%) that related 

to Bactrian male camels and different was observed between Dromedary, hybrid and Bactrian fleece camels (54±4, 

64.3±3.3 and 65.5±5.6%) respectively (p<0.01). Simple correlation between fiber diameter with medullated and non 

medullated fibers content were (r=+0.5 and -0.59), but inner coat percentage had negative correlation with medullated 

fibers (r=-0.3) and positive correlation with non medullated fibers content (r = +0.4).

Key words:  Dromedary and Bactrian camel, Crossbreeding, Camel Hair
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کند مقاومت زیاد گرماي در برابر خوبی نمیتواند به اصیل کوهانه د و ــتر ش
این و ندارند کارآئی ــرد و هواي س در آب عکس به کوهانه ــترهاي یک ش و
تولید یک گله و د وگونه شتر آمیخته گري اولین درصدد تولید باعث شد که
ترکیب نادري ــج به تدری گرد ید و بخارا3 یا نوع و آن ــاي دورگهه ــزرگ از ب
بوجود آمد . ــت، داش زیادي لیفی ــش پوش و بود گرما به مقاوم که ــتر ش از
یک عنوان به دوکوهانه شتر جد از حاصل بومی آمیخته یا ــتر ش این امروزه
شتر دو گونه مورد تالقی است(17). در آسیا مشهور در دوکوهانه ــتر نژاد ش
مشاهدات از بعضی در ــده است. ش ارائه متفاوتی نتایج تالقیها این و اثرات
و میکند ظاهر ــتر بیش را کوهانه یک ــترهاي ش نتاج آمیختهها خصوصیات
نرهاي که مواقعی در ــد. داراي دوکوهان بودهان آمیختهها اندکی ــوارد م در
بلندتر آنها پشم داده شدهاند نتاج کوهانه آمیزش با مادههاي یک دوکوهانه
نرهاي نتاج برعکس حالیکه در کردهاند تولید پاها و گردن کوهان، روي در
حالت و نمود ه تولید ــاه کوت خیلی الیاف دوکوهانه ماد ههاي ــک کوهانه با ی

.(3 نمودهاند(2، پیدا وحشی
حیوان خیلی پوشش روئی است. مختلف الیاف مخلوطی از ــتر ش بیده
و خیلی کوتاه نرم، الیاف شامل زیرین، قسمت و است موئی و ضخیم، خشن
و دارند ــري ظریفت و بلندتر الیاف اصوال دوکوهانه ــترهاي ش ــت. اس ظریف
و صحراها در که ــترهائی ش در ظریف الیاف میکنند. تولید ــتري بیش کرك
قسمت از که است الیافی پراکندهتر از و میبرند ضخیمتر بسر گرم بیابانهاي
شتر میآید. بهترین الیاف دست معتدل تر به پوشش شترهاي مناطق زیرین
ظریف الیاف که می شود یافت مغولستان کشور و چین د اخلی مغولستان در
ــانتیمتر 12/5س تا 2/5 بین متغیري طول با میکرون 24 تا 19 از ــن زیری
مغولستان و چین در نژادي انتخاب زیاد سالهاي نتیجه در الیاف این ــت. اس

.(14) است شده حاصل

روشها و مواد
تالقی  ) ــه آمیخت و ــه یک کوهان ماده ــر و ن ــتر ش 26 ــد اد ــده تع بی از
تعداد و و هشتگرد قم منطقه به مربوط کوهانه) یک با ماده نر شتردوکوهانه
هشتگرد منطقه شتر آمیخته 14 و اردبیل استان دو کوهان ماده و نر شتر 12
وزن با الیاف شد. نمونههاي نمونهبرداري سالگی تا 1/5 1 سن د ر نظرآباد و
در گردید. برداشت ماه اردیبهشت در ــت راس پهلوي محل از تقریبی20گرم
براي دسته لیف شامل چندین اصلی نمونههاي فرعی نمونه ــگاه از آزمایش
الیاف قطر کرك، مدوال در میزان درصد مو، و کرك د رصد وزنی اندازهگیري
شده برد اشت بین نمونههاي از گردید. جدا از ناشور ــته الیاف شس بازدهی و
سانتیمتر 0/5 با حساسیت و خطکش با آنها و طول انتخاب لیف دسته سه
نمونه از کرك گرم 1 حدود گردید. محاسبه آنها میانگین و شد اندازهگیري
میزان ــی و درصد شمارش مو کرك و تعیین د رصد وزنی براي و جدا اصلی
و مواد گیاهی( خار ابتدا ــد . ش گرفته کار قطر به همینطور و کرك د ر مدوال
شوینده غیریونی، ماده محتوي گرم آب با بعد شد و خارج از نمونه خاشاك)
براي مدت چند دقیقه به دیکلرومتان مایع ــپس در س شده خشک ــته شس
و در خارج مذکور ــع مای از قرارگرفت، نمونه ها ــی مابقی چرب ــدن ش خارج
پوشش عنوان موئی به بلند الیاف وزنی د رصد شد. آزمایشگاه خشک محیط
زیرین تعیین ــش پوش عنوان به ظریف و کوتاه الیاف ــی وزن درصد ــی و روئ
از ً مجد دا زیرین پوششی الیاف از تعدادي بود ن به دلیل مدوالئی ولی ــد . ش
تار تعداد 100 به میکروسکوپ زیر در گردید و تهیه اسالیدي ــمت قس این

نقطه اي)، و کوتاه (مدوالي منقطع4 مدوالي داراي الیاف ــد و ــمارش ش ش
بدون الیاف ــري) و سراس (مدوالي ممتد6 و ــده) ش بریده (مدوالي مقطع5
مضرب از گردید. ــبه محاس آنها شمارشی درصد و ــاهده (کرك) مش مدوال
تعین خالص کرك میزان زیرین ــش درصد پوش و مد وال بد ون د رصد الیاف
به آن از قسمتی و گردید موازي ــت دس با ابتد ا زیرین پوششی الیاف ــد . ش
د ادن قرار از بعد و شد بریده کوتاه طولی مقاطع به هاردي میکروتوم وسیله
در گرد ید. پخش یکنواخت ــور ط به پارافین، قطره ــن یک ریخت و روي الم
د لیل ریزتر به ــد که الیاف دقت ش مایع پارافین روي دادن المل قرار موقع
با و میکروپروژکتور زیر اسالید در د ادن قرار با نشود . خارج المل از ــبکی س
ASTM .D1294-79 روش با تار بیش از100 تعداد برابر 500 بزرگنمائی
بعد کاهش درصد کرك یا بازدهی اندازهگیري جهت ــد(8).  اندازه گیري ش
اند ازهگیري گرم 0/1 ــاس حس ترازوي با 10 گرم نمونه مقدار ــو، شستش از
با اتو د ر سپس و شد خارج پنس توسط کرك در موجود گیاهی مواد ــد. ش
و توزین گرد ید. خشک ــاعت 1 س مدت و به ــانتیگراد س درجه 105 حرارت
دماي و پشم شوئی در دستگاه جدا شده بود، گیاهی آنها مواد که نمونههائی
شویند ه ماد ه و سدیم کربنات حاوي گراد ــانتی س درجه 40 – 50 آب بین
مورد د ر دادهها، پردازش براي شدند. داده شستشو ــردوکس7) غیریونی( س
ارکسینوس سپس و د وم ــه ابتد ا ریش 100 تا بین 0 با درصد رقمی اعدادي
آمد ــت دس به آنها ــه د وم ریش فقط درصد 30 تا 0 بین اعداد براي ــا و آنه
ــبه تبدیل محاس انجام درصد بدون 70 تا بین 30 درصد با ــاره ارقام درب و
عمومی خطی روش از مشاهدات بودن نامساوي دلیل به گرفت انجام آماري
در ابتدا ــد(16). ش ــتفاد ه اس SAS نرمافزار در واریانس نامتعادل ) ــز (آنالی
مدل معنیدار بودن از از غیر و پس درنظر گرفته شد اثر عوامل متقابل مدل
تعین روش صفات از ــن ــتگی فنوتیپی بی همبس تعین گردید. براي ــذف ح

استفاده شد. پیرسون ضریب همبستگی
= x + Si+ β +(S β)ij +ε

مشاهد ات. از یک هر اثر =
مطالعه. کل صفت مورد میانگین = χ

اثرجنس = S

ژنتیکی تود ه اثر = β 
و متقابل جنس اثر ژنتیکی توده = (Sβ)ij

مشاهدات از یک هر تصاد فی خطاي اثر =ε

نتایج
میدهد گروه  ــان نش 3 2 و نمودارهاي 1 تا و 1 جد اول که گونه همان
و مدوال بدون الیاف درصد ممتد، و مقطع مد والئی الیاف درصد روي ژنتیکی
شستشو از کاهش پس درصد و کرك، قطر طول دستهالیاف، خالص کرك
کوهانه یک شترهاي زیرین الیاف پوشش بطوریکه قطر داشت. معنید ار اثر
دوکوهانه ــترهاي ش و میکرون) 18/9±0/4) آمیخته با میکرون) 17±0/8)
ــتند. داش معنی دار تفاوت (p<0/001) ــطح س در ــرون) میک 17/08±0/6)
و  8/3±0/5 ترتیب (به آمیخته و کوهانه یک ــترهاي ش الیاف ــته دس طول
با (p<0/001) سانتی متر) کوهانه (5/5±0/7 د و با سانتی متر) 8/05±0/3
الیاف دسته طول حداکثر و حداقل ــتند .(نمود ار 2) هم تفاوت معنیدار داش

بود. آمیخته و دوکوهان نر الیاف شترهاي به متعلق سانتیمتر) 13 و 4)
صفات از هیچیک روي ژنتیکی ــروه با گ متقابل جنس اثر جنس و ــر اث

الیاف... خصوصیات مقایسه
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ظریفترین بطورکل ماده ها اما نبود معنی دار ــی بررس مورد ــترهاي ش الیاف
ــو از شستش بعد کاهش و ــن(55/7 درصد) زیری ــش درصد پوش کمترین و
سانتیمتر)، الیاف (13 دسته نرها بلندترین طول و را داشتند درصد) 15/7)
ــترین بیش و درصد) 47/1 و 24/5) قطر تغییرات ضریب باالترین و کمترین
و کمترین . همینطور داشتند را (93/4درصد) ــش زیرین پوش الیاف درصد
تعلق دوکوهانه نر شترهاي به درصد) 85/8 و 13/8) خالص کرك بیشترین

.(3 داشت(جدول
بعد از شستشو کاهش درصد و الیاف دسته طول و خالص درصد کرك
ــان نش صد بود . دامنه در 20 از باالتر ــرات ضریب تغیی یا ــس واریان داراي
کیفیت بهبود د ر صفات میتواند این لحاظ شترها از فردي انتخاب میدهد
توده صورت شتر به الیاف چنانچه حال .(3 ــد(جدول باش مؤثر ــتر ش الیاف
در الیاف ــات صف بین ــتگی همبس اطالعات گردد، عرضه بازار به ــوط مخل

این دارد که اهمیت ویژهاي نظر مورد روش ریسند گی و تولید ي نخ کیفیت
میانگین بین همبستگی جد ول این طبق است. شد ه ارائه 4 جد ول در روابط
ــتگی و نیز همبس مدوالئی درصد الیاف با و الیاف ــته دس طول با قطر کرك
(p<0/001) ــطح س و در مثبت مدوال الیاف بدون با ــش زیرین پوش درصد

است. آمده دست به معنی دار

نتیجهگیري و بحث
ــانی یکس و قطر هماهنگی و یکنواختی ــاجی نس الیاف ــاي ویژگیه از
به عالوه، آنها است. ــر طول سرتاس در الیاف استحکام ــی یا کشش مقاومت
خوبی و مناسب الیاف باید از طول شروع عملیات، ــاجی در نس مقاصد براي
داشته، حاصله پارچه نخ و در بسزائی تاثیر الیاف زیرا طول باشند. برخوردار
امر باالخص ــد آورد. این خواه بوجود آنها در را د لخواه ــت کیفی و ــت مقاوم

د وکوهانه و آمیخته یککوهانه، شترهاي در جنس براساس پوشش زیرین الیاف مدوالسیون د رصد و زیرین پوشش درصد اشتباه معیار و مربعات حداقل میانگین : جدول1

د وکوهانه و آمیخته یککوهانه، شترهاي بیده الیاف از شستشوي پس قطر و کاهش دسته الیاف، طول معیار اشتباه و مربعات حداقل جدول2 : میانگین
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اصلی عوامل از ــت و اس مهم ــتونی فاس و ــبافی کش در رفته کار به الیاف د ر
از دسته این جزء ــتر ش الیاف که حیوانی خاص الیاف بخصوص الیاف قیمت
جهت در تغذیهاي و اصالحی عمل انجام لذا ــد. میباش میگیرند ، الیاف قرار
و مدوالئی و کاهش درصد الیاف ــش زیرین پوش د رصد افزایش قطر، کاهش
تولیدي بید ه وزن از جداي نایکنواختی کاهش با همراه الیاف طول ــش افزای

الیاف بشمار میآید. کیفیت و ارزش مهمترین عوامل در
تاثیر الیاف صفات از هیچیک جنس بر که شد مشخص ــی بررس این در
در پوشش زیرین درصد افزایش باعث آمیختهگري ولی ــت نداش معنید اري
پوشش الیاف 82/3 درصد د اراي شترها این و شده است آمیخته ــترهاي ش
درصد) 83/7 کوهانه ( یک شترهاي در صفت این حدفاصل مقادیر و زیرین
از ولی ــود معنیدار نب تفاوت این گرچه ــد. بود ن د رصد) ــان(79/4 و دوکوه
مدوال بد ون الیاف ــا ی خالص کرك افزایش و مدوالئی الیاف ــش کاه لحاظ
داشتند. مرور بهبود کوهان یک ــترهاي ش نسبت به آمیخته ــترهاي ش بیده
تاثیر ــتر ش الیاف بر خصوصیات ژنوتیپ موارد در اکثر میداردکه بیان منابع
چهار از نمونه الیاف همچنانکه است، نبوده معنیدار اثر جنس ولی ــته داش
سه و سال) 8 سنی (1،4 و ــه گروه س متعلق به ــترهاي هند نقطه بد ن ش
دارد. ویژگیهاي الیاف همه روي معنیداري نژاد اثر که ــان داد نش نیز نژاد
نداشت، کمپ و مو هتروتایپ، الیاف ــبت نس روي معنی داري اثر جنس ولی
دیگري آزمایش معنی دار بود (11). ــرك خالص ک الیاف روي آن اثر ــه گرچ
نژاد کرد، ــخص نژاد مش کوهانه از سه ــاله یک س یک ــتر ش 17 نفر روي
نیز دیگر در مطالعات د ارد(9). ــی مد والئ الیاف درصد روي ــیداري اثر معن
مطالعه .(17 ــت(4، اس نبوده معنیدار ــاف الی کیفی صفات روي ــس اثرجن
معنیدار نبود ولی جنس کوهانه اثر یک 3 نژاد روي بر هند ــده در ش انجام
د وکوهانه، شترهاي الیاف روي آزمایش در ــت(15). داش معنیدار اثر نژاد
گروه از متاثر ــن ــش زیری پوش درصد ــیه، در روس آنها تالقی و کوهانه یک
هاي آمیخته) (در ماده درصد دامنهاي از 82/6 و داراي بود ــن س و ژنتیکی
میزان دامنه همینطور بود. ( دوکوهانه ساله یک ــترهاي (ش درصد تا 94/5
ــاده بالغ م ) درصد ــا 11/6 ت ( کوهانه د و ــد ( درص 3/7 ــپ هتروتای ــاف الی
ماده ) 5/6 ــه) تا دوکوهان ــاله س (یک درصد 1/8 از موئی الیاف و ــه) آمیخت

.(10) بود متفاوت آمیخته) بالغ هاي

بلندترین داراي نرها ــترهاي دوکوهانه چین الیاف ش روي ــی بررس در
الیاف شترهاي داشتند. قرار رده بعدي در نراخته ــترهاي ش ــپس س و الیاف
دسته طول میانگین نژاد یک کوهانه، سه سنی در گروه سه به متعلق هندي
بطور معنی ــن س بود. متغیر ــانتیمتر 0/21±6/68 س تا 4/65±42 از الیاف
نداشت معنی داري اثر جنس ولی ــت داش اثر الیاف ــته دس طول روي داري
و جنس میدهد. عامل نشان ایران بومی شترهاي الیاف نتایج بررسی .(11)
مختلف نواحی الیاف دسته روي طول ژنوتیپ دام و جنس و سن متقابل اثر
دربررسی کوهانه یک شترهاي الیاف ــته دس طول .( ــت(5 اس بدن معنیدار
الیاف ــته دس حداکثر طول و بود.حداقل کوهانه ــترهاي دو ش از فعلی بیش
آمیخته بود . و دوکوهان نر ــترهاي ش به الیاف ــانتیمتر) متعلق س و14 4)
معموالً دوکوهانه شترهاي الیاف ــته دس طول اغلب تحقیقات در حالیکه د ر

.(18 ،17 ،13) میباشد بلندتر
محسوب آن خصوصیت مهمترین فنی نظر نقطه از الیاف قطر میانگین
نخ شماره و لیف کیفیت درجه تنهائی به نه ولی زیاد حد در قطر ــود. می ش
الیاف عملآوري مراحل همینطور تولید ي منسوج کیفیت میدارد. معلوم را
دارد. ــتگی دامنه قطر الیاف بس به ــپس و س قطر ــط متوس به اول درجه در
به میشود. مربوط الیاف قطر میزان تغییرات به تولیدي نخ حداکثر بنابراین
(زبري تماسی10 کیفیت نخ و ــقی9 تاب8، ش قطر روي تغییرات ضریب عالوه
یک نژاد، گلههاي بین یکنواختی این میگذارد. اثر نهائی ــوج منس نرمی) و
بین خود د ستهها حتی و یک بیده ــتههاي پشم و بین دس گله یک دامهاي
دسته قطر الیاف یک یکنواختی دارد. فقدان اهمیت طول دسته الیاف در و
(-0/4) ژنتیکی همبستگی به توجه با و میشود محسوب عیب بدترین لیف
ــخصههاي مش از مهمترین یکی الیاف مقاومت قطر و تغییرات ضریب ــن بی
است. واریاسیون قطر پایین ضریب مقاومت ــتقیم مس تشخیص براي فعلی
تحت تاثیر ضخامت خصوص ــه منابع مختلف خصوصیات الیاف ب ــاس براس
دارند (7). ظریفتري الیاف عموماً دوکوهانه ــترهاي ش و ــت اس ــن س و نژاد
قطر آمریکا، به ــد ه ش شتر وارد ــاس محمولههاي الیاف براس Von Bergen

شترهاي د ر و کوهانه یک شترهاي از کمتر را دوکوهانه شترهاي بید ه کرك
ــده ش میکرون ذکر 21/3 افغانی ــترهاي ش و میکرون 28/5 تا 24/3 ایرانی
قطر دامنه ایران کوهانه بومی یک شترهاي روي بیده بررسی در است(17).

آمیخته دوکوهانه و یککوهانه، شترهاي الیاف صفات 3: فراسنجههاي جدول

الیاف... خصوصیات مقایسه
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بررسی حاضر د ر است(4).  میکرون گزارش شده 35 16 تا شتر الیاف کرك
ماده به شترهاي ترتیب به متغیر و 24/85 میکرون تا بین 13/6 الیاف قطر
تاثیر معنیداري تحت ــور بط گرچه و ــت داش تعلق کوهان و یک دوکوهان
بود حیوان ژنتیک از موثر که مشهود است، همانطور ولی ند اشت قرار جنس
برخوردار ظریفتري الیاف از دوکوهانه شترهاي حاصله منابع ــایر س مانند و
وجود داشتند و دیگر ژنتیکی درحد واسط دو گروه قطري آمیختهها بودند و
افزایش ــري را تالقیگ اثر امکان بهبود الیاف در ــر قط در ــیع وس د امنه این
به ــبت نس ــی بررس این ــتر در ضخامت الیاف ش کمتر بود ن میدهد. دلیل
کاهش و آمیختهگري تاثیر از غیر به میکرون) 22 از بیش ) قبل بررسی هاي
سال) 1/5) آزمایش این در شترها بودن جوان آمیخته، شترهاي الیاف قطر
زیرا است بوده سال) 25 تا 1) قبل ــده بررسی ش بومی به شترهاي ــبت نس
مطالعات این برخالف ــت (5). کیفیت الیاف اس مؤثر بر از عوامل یکی ــن س
متوسط و بوده جنس معنید ار اثر چین شترهاي دوکوهانه الیاف ارزیابی در
ــده ش گزارش میکرون 18/3 نرهاي بالغ میکرون و 14/7 ماد هها الیاف قطر
داراي ظریفتر و ــترها (دیالق) ش بچه کرکی الیاف کلی بطور .(18) ــت اس
ایران بومی شترهاي الیاف بررسی در است میکرون 17 تا 16 بین دامنه اي
ماده داراي و نر جنس و ــود نب موجود تفاوتی قطر لحاظ از جنس دو ــن بی
.(5) بودند و 0/34±22/4 میکرون) ــان (22/4±1 کرك یکس میانگین قطر
کوهانه یک ساله 17 شتر یک از الیاف نمونه آمده روي 127 بهعمل بررسی
کرد، ــخص مش هند در نژاد ــه سال) از س تا4 ــنتر (بین3 مس ــتر ش 15 و
ناحیه سپس و بوده ــته الیاف دس طول بلندترین داراي کوهان ناحیه الیاف
و خالص الیاف قطر را داشتند. طول ترتیب بلندترین به گردن و پهلو شانه،
قرار داشت. جنس آنها سن و بدن، ناحیه ــترها، نژاد ش تأثیر تحت هتروتیپ
ــن بود و س بدن و ــترها، نواحی ش نژاد از مؤثر موئی قطر الیاف که حالی در
دامنه ضریب و میانگین بود(9). گرفته قرار سن تأثیر تحت فقط الیاف کمپ
بین و 35/2±0/87 کنونی ــه مطالع د ر کرك الیاف قطر میانگین ــرات تغیی
ایران بومی شترهاي روي الیاف قبلی تحقیق با درصد بود که 47/1 تا 24/5
نسبت تولیدي نخ کیفیت در عامل این بودن موثر توجه با بطورکل دارد ولی
بیشتر امر که این ــت برخوردار اس باالئی مقدار از ــم پش و ــمیر کش به الیاف

ــش پوش درون مدوال بدون الیاف به نزد یک قطر با مدوالئی الیاف وجود به
مد والئی و ــرك ک الیاف قطر ــانی همین همپوش و می گرد د مربوط ــن زیری
مو آن و کرك ــازي جداس و که فرآوري میشود ــبب س شتر ــم توده پش در
غیر از کلفتی به را کاالي نهائی و هزینه بوده بز در الیاف کشمیر از متفاوت
در باشد . داشته کمتري نهایتاً پارچه حاصله قیمت دهد و افزایش ــوج، منس
الیاف دسته در تغییرات قطر ضریب کاهش آمیخته گري باعث ــی بررس این
آمیخته شترهاي د رصد در الیاف 8/7) است د رصد) شده 13/24 ــط (متوس
ولی ــان)، دوکوه و یک ــترهاي ش الیاف در ــد 15/5 د رص و 8/75 ــر براب در
(میانگین ــترها ش بیده در کرك الیاف قطر میانگین تغییرات ــب ضری روي
درصد در 35/7 35/2 و ،34/7 ترتیب (به است ــته تاثیر نداش د رصد) 17/3

د وکوهان). و آمیخته کوهان، یک شترهاي
ذکر  درصد تا 83 76 دوکوهان شترهاي ناشور از الیاف شسته  بازدهی
دوکوهان ــترهاي ش ناشور از شسته الیاف بازدهی مقد ار .(7) ــت ــده اس ش
ــترهاي ش الیاف درصد ، 72 درصد رطوبت 67 الی ــاس12 براس ــتان مغولس
75 تا 57 ــترهاي عراقی د رصد، ش 70 تا ــی 60 افغان و ایرانی کوهان ــک ی
است (17). شد ه گزارش درصد 80 تا 65 هند ــترهاي ش و در نمونه درصد
ــت دس د رصد به 84/3 و حداکثر حداقل 53/9 صفت این مطالعه حاضر در
از ــت داش آمیخته تعلق و نر دوکوهان ــترهاي ماده ش به ترتیب آمد که به
که بیشترین الیاف در موجود و خاك میزان شن یا آلودگی آنجائیکه درصد
است دام زندگی و محل محیط ــکیل میدهید تابعی از تش درصد کاهش را
نیز بررسی این در لذا و جنس، ــن س ژنوتیپ، درونی مانند عوامل ــایر س تا
متفاوت ــل دلی به ولی ــود گروههاي ژنتیکی نب ــن بی ــالف معنید اري اخت
و آمیخته شترهاي تعدادي از کوهانه یک ــترهاي ش شرایط نگهداري بودن
و کوهان یک شترهاي شده در شسته الیاف مقدار درصد د وکوهان شترهاي
اختالف این ولی بود نگهداري میشدند باالتر بسته محیط در آمیختهاي که

نبود. معنید ار
الیاف با ــته دس طول بین ــون پیرس ــاده س ــتگی همبس مطالعه این در
ــایر با س که بود (p<0/05) مثبت بازدهی و با (p<0/003) ــن قطر میانگی
زیادتر قطر معموالً طول افزایش با که است ــخص مش و نموده تطبیق منابع

شتر ژنتیکی گروه سه الیاف بودن ویژگیهاي احتمال معنیدار و فنوتیپی همبستگی :  جد ول4
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یابد (4، 5). ــی م افزایش آنها آلود گی الیاف ــد ن ش بلندتر دلیل به ــده و ش
و معنی دار و مثبت ــتگی همبس مدوالئی الیاف درصد قطر و بین همینطور
معنیدار و منفی ــتگی همبس این خالص کرك و مدوال بد ون الیاف درصد با

بود. (p<0/0001)
با درصد زیرین پوشش درصد رابطه در معنید اري و ــتگی منفی همبس
کرك نهایتاً مدوال و بدون الیاف درصد ــا ب معنید ار مثبت و مدوالئی ــاف الی
با مدوالئی الیاف ــتگی عالوه همبس به .(p<0/0001)ــت داش وجود خالص
منفی ــص کرك خال و ــدون مدوال ب الیاف و با ــی دار معن و مثبت ــر یکدیگ

.(p<0/0001) به دست آمد معنیدار

پیشنهادات
ــیائی  آس ــورهاي کش و بیابانی مناطق کویري دام ــتر ش ــه آنجائیک از
باالخص آن ــف مختل ــات در مورد خصوصی ــه مطالع و ــت اس ــی آفریقائ و
بررسیها ــمار این ش ــت، ضرورت داردکه اس ــمار انگشت ش آن فرآورد هاي
ــایر س کنار آن در چرم و الیاف از جمله ــتر ش فرآورده هاي ابعاد مختلف در
پرورش افزایش مدیریت و و بهبود تغذیه ــري جمله آمیختهگ از ــات تحقیق
موارد ــایر س به توجه بد ون مجزا بطور صفات این بهبود و تحقیق زیرا ــد یاب
به مقرون ــژاد اصالح ن از طریق فعلی ــرایط ش در آنها، پائین ــل ارزش بدلی
از دیگر جهات از ــوان میت را کیفیت ــش امکان افزای گرچه ــت. نیس صرفه
و ــاجی نس روش اصالح و الیاف د ر بخصوص ــورتینگ) (س جورکرد ن جمله

کرد. د نبال آن در مصرف بیشتر منابع کردن پیدا

پاورقیها
1 - Pleistocene

2 - Capitan Thomas Huthun

3 -  Bokhara  

4 -Interrupted medulla

5 -Fragmental medulla

6 -Continued medulla

7 - Serdox NFK

8 - Twisting

9- Hardness

10- Handle
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