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چکیده

  

 رأس بـز مـاده یـک تـا سـه سـاله              270براي ارزیابی خصوصیات الیاف بزهاي بومی استان سیـستان و بلوچـستان از تعـداد                

جـز  به(یک از صفات الیاف میانگین هیچتفاوت نتایج نشان داد .  نمونه الیاف برداشت شد،شهرن و ایرانهاي خاش، سراواشهرستان

 ± 7/7(بیشتر از بزهاي یک ساله       ) گرم 5/315 ± 8/7(و دو ساله    ) گرم 4/323 ± 7/7(وزن بیده بزهاي سه     . دار نبود معنی) وزن بیده 

ترین الیاف کـرك در  و ظریف)  درصد3/26 ± 1(ك در بیده بزهاي شهرستان خاش بیشترین درصد کر). >P 01/0( بود ) گرم 4/263

  . بود ) میکرون5/12 ± 3/0(شهر بزهاي شهرستان ایران

  

   بز، سیستان و بلوچستان، صفات الیاف، وزن بیده: کلمات کلیدي

  

  

  

سئول مکاتبات نویسنده م( رانیا – کرج کشور، دامی علوم تحقیقات مؤسسه ،یپژوهش یمرب -  1
*

(

   ایران- کارشناس معاونت بهبود تولیدات دامی استان سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان - 2
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  مقدمه                                       

 110استان سیستان و بلوچستان بـا میـانگین بارنـدگی           

. شـود هاي خشک کشور محـسوب مـی      متر یکی از استان   میلی

 موجود در استان بالغ بر یک میلیون و چهارصد هزار           تعداد بز 

 تن کـرك    243 رأس بز مولد     528350از  ساالنه  رأس است و    

استان شامل بـز    جمعیت بزهاي بومی    ). 7(شود  تولید می و مو   

مـو و کـرك بـز از        . هستندسراوانی، بز بلوچی و بز سیستانی       

داران از موي آن دام. هاي فرعی این حیوان استجمله فرآورده

براي بافتن چادرهاي سیاه، طناب، جوال و سایر لوازم استفاده          

. نماینـد کنند و کرك آن را هـم بـراي فـروش عرضـه مـی              می

 و ارزش   )کـشمیر یـا   (کرك  باتوجه به رشد جهانی استفاده از       

هاي پوشش بزهاي بومی اهمیت     اقتصادي آن، شناخت ویژگی   

هـاي الیـاف    یلذا هدف این تحقیق، بررسی ویژگ     . زیادي دارد 

  . باشدتولیدي بزهاي بومی استان سیستان و بلوچستان می

  

  مواد و روشها

یک تـا سـه سـال از گلـه          با سن    رأس بز ماده     270تعداد  

شـهر در اسـتان     مردمی سه شهرستان خاش، سـراوان و ایـران        

سیستان و بلوچستان انتخاب شد و در اواسط بهار موي بزهـا            

  .چیده و بیده آنها توزین شد

طور جداگانه  به در آزمایشگاه طول دسته الیاف کرك و مو       

  .گیري شدکش اندازهخط در سه ناحیه شانه، پهلو و کپل با

هاي الیاف مربوط به پهلو جدا شد حدود یک گرم از نمونه

و پس از شستشو و خشک کردن، درصـد وزنـی الیـاف بلنـد               

. تعـین شـد   ) کرك(و درصد وزنی الیاف کوتاه و ظریف        ) مو(

ــر  ــا  100قط ــور ب ــر میکروپروژکت ــی در زی ــاف کرک ــار الی    ت

شـویی   از دستگاه پـشم  .گیري شد  برابر اندازه  500نمایی  بزرگ

گیري بـازدهی شستـشو اسـتفاده    اي براي اندازهچهار حوضچه 

روش تجزیـه واریـانس     از  هـا   بـراي پـردازش داده    . )10 (شد

افزار و نرم دوطرفه
1SAS  استفاده شد) 1(مدل و :

  

                                                            

1 - Statistical Analysis System

ijm
 =   + i + 

j
 +  ij  + 

ijm
                      1(

ijm، رابطهدر این 
هر یک از مشاهدات، مقدار   

گین جامعه، میان
i

 1 ، 2 و 3( اثر شهرستان = i( ،
j

 اثر 

اثر متقابل شهرستان و سن و  j(، (αβ)ij = 1 ،2 و 3(سن 
ijm
 

  .باشداثر خطاي تصادفی هر یک از مشاهدات می

  

   و بحثنتایج

رتیـب بیـشترین    تسـاله بـه    وزن بیده بزهاي سه، دو و یک      

نظـر  هاي مختلف از    شهرستان بیده بزهاي    تفاوتمقدار بود و    

) P> 001/0(د  بـو دار   صفات کیفی کـرك بـا هـم معنـی          کلیه

  ).2  و1 هايجدول(

ــتان     ــاله شهرس ــه س ــده در بزهــاي س ــداکثر وزن بی ح

 10ترتیب با مقادیر    شهر و حداقل و حداکثر قطر کرك به       ایران

شهر و  ساله شهرستان ایران  اي یک  میکرون مربوط به بزه    21و  

الیاف کرك   کمترین مقدار . خاش بود  ساله شهرستان بزهاي سه 

  درصد بـود   56از  بیش  یک و سه درصد و بیشترین مقدار آن         

  )2جدول(

میانگین وزن بیده تولیـدي بزهـاي سیـستان و بلوچـستان            

سـایر نژادهـاي کرکـی    مـشابه که برآورد شد  گرم 300حدود 

  میـانگین وزن بیـده بزهـاي رائینـی        .  اسـت  بومی و غیربـومی   

ــدي 500-300 ــاي بیرجن ــزدي  215-320، بزه ــاي ی   و بزه

 ه دیگري مطالع). 9  و 8،  3( گرم گزارش شده است      200-150

 ماکوئی، عراقی، نشان داده است که میانگین کرك و مو در نژاد

 و 222، 300، 350، 305ترتیـب  ترکی، طالـشی و ممـسنی بـه      

 جینینـگ   پوشش زیرین در نـژاد    رضمن  د). 4( گرم است    400

 1380 تـا  451روسـی  دان ر بزهاي کرکی    گرم و د   208 تا   75

  ).16(ذکر شده است گرم 
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   میانگین حداقل مربعات و اشتباه معیار طول دسته الیاف کرك و مو- 1جدول 

  کرك دسته

)مترسانتی(

  مو دسته

)مترسانتی(
  تاصف

کپلپهلوشانهکپلپهلوشانه

NSNSNSNSNSNSسن

9/14 ± 0/133/0 ± 2/122/0 ± 5/22/0 ± 5/21/0 ± 5/21/0 ± 1/0ساله یک

9/14 ± 3/133/0 ± 9/122/0 ± 5/22/0 ± 8/21/0 ± 3/21/0 ± 1/0  ساله دو

2/14 ± 6/123/0 ± 6/122/0 ± 5/22/0 ± 7/21/0 ± 1/21/0 ± 1/0ساله سه

شهرستان
**********************

6/14 ± 0/132/0 ± 8/122/0 ± 9/22/0 ± 0/31/0 ± 6/21/0 ± 1/0خاش

4/15 ± 8/132/0 ± 1/132/0 ± 0/22/0 ± 4/21/0 ± 9/11/0 ± 1/0ناسراو

0/14 ± 1/122/0 ± 4/112/0 ± 6/22/0 ± 9/21/0 ± 5/21/0 ± 1/0شهرایران

NSNSNSNSNSNS شهرستانسن 

*

 و 
***

  ).>05/0P<) (001/0P(دار است  معنی001/0 و 05/0ها در سطح تفاوت میانگین - 

NS -05/0(دار نیست  معنی05/0ها در سطح  تفاوت میانگینP>.(  

 5/19)±7/0 ( میـانگین مقـدار کـرك   تحقیـق، در ایـن  

ــه تغی  ــا دامن ــد ب ــدرص ــا 3/1رات ی ــ 7/56 ت ــد ب رآورد  درص

شـهر  هـاي خـاش و ایـران      شهرستانزهاي  بدر   .)2جدول(شد

 درصد کرك و در بیده بزهـاي شهرسـتان          55داراي   یهایبیده

هـاي  رك در نمونـه   کـ درصـد   .  درصد بود  30تر از   کمسراوان  

در بزهــاي (تجــاري بزهــاي اهلــی منــاطق مختلــف از صــفر 

.  اسـت  ذکـر شـده    )در بزهاي چینـی   ( درصد   75 تا   )ییاسپانیا

، نژادهـاي  88 تا 22ینی چ درصد پوشش زیرین بزهاي کشمیر 

، بزهـاي نیمـه     96 تـا    36، نژادهـاي روسـی      60 تـا    20هندي  

ــا   و در بزهــاي نیمــه وحــشی 58وحــشی اســترالیا هــشت ت

). 16( شـده اسـت      گـزارش  درصـد    60 تـا    30اسکاتلندي از   

 درصد و 69 تا 64میانگین درصد کرك بزهاي رائینی همچنین 

 ).9 و   8،  6،  3 (گزارش شده است   درصد   41بزهاي بیرجندي   

حداقل مقدار کرك و حداکثر مقدار مو طبق اسـتاندارد کـرك            

 درصـد باشـد     30 و   70ترتیب باید   هاي کرکی به  ایران در بیده  

 درصد 10 تا 5/2 داراي يهادر استاندارد موي بز محموله). 1(

در بیده بزهاي بومی ). 2 (شود منظور می بیده موئی    وکرك جز 

). 12(صد گزارش شـده اسـت        در 13پاکستانی میانگین کرك    

مـورد مطالعـه در ایـن       بیـده بزهـاي     براساس منابع ذکر شده،     

هاي استان سیستان و بلوچستان بعضی از شهرستانبررسی، در   

  .باشد میییمودیگر بعضی در کرکی و 

 7/13،  مـورد مطالعـه   هـاي   میانگین قطر الیاف کرك نمونه    

مقایـسه بـا    کـه در بـود )  میکـرون 21 تـا   10با دامنه   (میکرون  

. داردالمللــی در درجــه بــسیار عــالی قــرار اســتاندارهاي بــین

کرك  و   2/19 تا   1/12 چین   )کشمیر(کرك  میانگین قطر الیاف    

ــشمیر( ــستان )ک ــا 5/12 مغول ــیه 5/16 ت ــا 11 و روس  3/25 ت

 در بیده بزهاي بومی افغانستان که درصد کرك         .میکرون است 

با میـانگین   و  کرون   می 6/16کمتر از   ، قطر الیاف    آنها کم است  

شـده  گـزارش    میکـرون    2/19 تا   8/10 میکرون و دامنه     1/14

است
1

میانگین قطر الیاف کرك در بزهاي رائینـی        ). 18 و   16 (

 3/18 و   6/16 میکرون و در بیده بزهاي بیرجندي        20 تا   6/14

  ).9 و 8، 3(میکرون ذکر شده است 

                                                            

 توسـط طـرح     2006استخراج از نتایج گـزارش ارائـه شـده در سـال              - 1

) MAAHF(مشترك بین وزارت کشاورزي و دامپروري و غذایی افغانستان          

  GRMالمللیبا مؤسسه بین
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  ت الیاف بیده بزهاي استان سیستان و بلوچستان میانگین حداقل مربعات و اشتباه معیار صفا- 2جدول 

صفت

وزن بیده 

)گرم(

میانگین قطر کرك 

)میکرون(

 ضریب تغییرات

)درصد(قطر 

  کرك

)درصد(

  مو

)درصد(

بازدهی شستشو 

)درصد(

سن
****NSNSNSNSNS

9/84 ± 0/795/0 ± 0/211 ± 8/191 ± 5/132/0 ± 4/26313/0 ± 7/7ساله کی

6/84 ± 8/805/0 ± 2/191 ± 7/191 ± 6/132/0 ± 5/31513/0 ± 8/7هسال دو

6/85 ± 9/815/0 ± 1/181 ± 4/191 ± 9/132/0 ± 4/32313/0 ± 7/7سه ساله

*******************NSشهرستان

4/83 ± 7/735/0 ± 3/261 ± 8/221 ± 6/1425/0 ± 6/29513/0 ± 7/7خاش

4/86 ± 5/865/0 ± 5/131 ± 3/171 ± 9/1325/0 ± 4/31413/0 ± 7/7سراوآن

3/85 ± 5/815/0 ± 5/181 ± 8/181 ± 5/1220/0 ± 7/29130/0 ± 7/7شهرایران

*NSNSNSNSNS شهرستانسن 

  85±5/793/0±5/197/0±62/197/0±7/1312/0±2/3001/0±8/4  میانگین کل

  4/5  5/56  5/56  9/16  2/11  1/26  ضریب تغیرات

  5/95-1/69  7/99-3/54  7/56- 3/1  4/31-9/12  2/21 -10  520- 125  حداکثر-حداقل 

*

 ،
**

 و 
 ***

   ).>P<) (01/0 P<) (001/0 P 05/0(دار استمعنیدرصد  1/0و  1، 5 ها در سطح تفاوت میانگین-

NS -05/0(دار نیست ها معنی تفاوت میانگین P>.(

  

الیاف کوتاه نسبت به الیاف بلنـد       ریالی   ارزش   ی،طورکلبه

 طول کـرك  ،در بیشتر منابع  ). 11 (کمتر است  درصد   20 تا   18

در ). 16(متر گزارش شـده اسـت        سانتی 5/16 تا   5/2در دامنه   

 40 و 21ک بررســی، طــول کــشمیر آســیایی و اســترالیایی یــ

متـر ذکـر شـده اسـت         میلـی  10متر و طول تک تار نه تا        میلی

 تـا   7/0نـی   ییطول دسته الیاف کرك و مو در بزهـاي را         ). 15(

 در تحقیـق حاضـر،  ). 9 و   8،  3(متر ذکر شده است      سانتی 6/7

طول دسته الیاف کرك و طول دسته الیاف مو جداگانه تعیـین            

میانگین طول دسته الیـاف کـرك در نـواحی مختلـف            . گردید

دامنـه  متر با    سانتی 5/2 و   8/2،  3/2ترتیب  شانه، پهلو و کپل به    

  .مناسب استبراي ریسندگی  بود که متر سانتی3/6 تا 5/0

الیاف سـفید،   (در خرید و فروش موي بز سه درجه رنگ،          

 .گیردمورد توجه قرار می    و سه دسته طول      )خاکستري و سیاه  

عنوان الیـاف بـسیار بلنـد،       متر به  تا نه سانتی   5/8الیاف با طول    

 الیاف بلند و الیاف بـا       متر سانتی 5/8 تا   3/5الیاف داراي طول    

بنـدي  تر در رده الیاف کوتاه درجه     متر یا کوتاه  طول پنج سانتی  

 6/12هاي مختلف  در بررسی ییطول الیاف مو  ). 12(شوند  می

اسـتاندارد ایـران    ). 13 و   4(متر ذکر شده است      سانتی 5/23تا  

). 2(متر ذکر نموده است     سانتی 18 تا   5/2 را   ییطول الیاف مو  

گین طـول دسـته الیـاف مـوي بزهـاي سیـستان و               میـان  چون

 و  13،  5/12ترتیـب   بلوچستان در نواحی شانه، پهلو و کپل به       

 الیاف درجه یک جزءتوان آنها را است، لذا میمتر  سانتی7/14

  .یابی نمود ارزییمو

الیـاف  تفـاوت خـصوصیات     ي کشمیر نیوزیلنـد،      در بزها 

سـاله بـا      سـه   و بزهـاي دو و     یـشتر ساله با سنین ب    بزهاي یک 

در بزهـاي   ). 13 (دار اسـت  یشتر معنی ساله و ب   هاي چهار ماده

  سـن بـر وزن بیـده، قطـر کـرك، درصـد کـرك       اثر ز نینی  ییرا

در بزهاي بیرجندي وزن بیده، درصـد      ). 9 و   3 (دار است معنی

قـرار   سـن و شهرسـتان       ثیرأت تحتکرك و طول و قطر کرك       

  ). 6 (داشت

  پیشنهادات

رات صفات بیده در بزهاي استان سیـستان        در بررسی تغیی   - 1

و )  میکـرون  21 تـا    10(و بلوچستان دامنه اندازه الیاف با قطر        

 تـا   125(و وزن بیده با کرك و مـو         )  درصد 57 تا   3/1(کرك  

دهـد کـه باتوجـه بـه        این امر نـشان مـی     . زیاد بود )  گرم 520

، ) درصد 41 تا   14(پذیري متوسط تا زیاد صفات کرك       وراثت
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توان کیفیت الیاف بـز ایـن منطقـه را          گزینی می اب و به  با انتخ 

).3(بهتر نمود 

الیاف رنگی به دلیل استفاده تقاضا براي   هاي اخیر    در سال  - 2

رنگ سیاه الیاف با  و  شده است   خودرنگ در منسوجات بیشتر     

هم به دلیل کم بودن در تولید در دنیا داراي نسبت بیشتر است 

لیاف بزهاي مورد بررسی در این ا درصد  95چون  ). 14 و   11(

 زمینـه افـزایش   لذا اگـر در اي پررنگ و سیاه بود،     قهوهمطالعه  

 با خصوصیات مطلوب از نظر محصول کرك عمـل     بزهاتولید  

  .داردان تأثیر ییصادرات و درآمد روستاشود در 
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Abstract

To study the fleece characteristics of native goats in Sistan and Balouchestan province, fiber 

sample was taken from 270 females between one to three years old from Khash, Saravan and 

Iranshahr cities. The differences between age groups for all fleece parameters except fleece weight 

were not significant. The fleece weight of two and three years old goats were 263.4 (± 7.7) and 315 

(± 7.8) gr, respectively and were more than the fleece weight of yearling goats 323 (± 7.7) gr. The 

results of cashmere in Khash goats was highest (26.3 ± 1%), and the goats of Iran-shahr had the 

finest cashmere of (12.5 ± 0.3 micron).
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