
  وزارت جهاد كشاورزي

  موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

  

 
 
  

  

  

  

 ها و نژادهاي گونه

  مختلف شـتر

  

  

  :پديدآورنده

  حسن نوبهاري

  كارشناس مركز تحقيقات منابع طبيعي و اموردام استان سمنان

  

 
  

   

  

      1392  



  

  

  ها و نژادهاي مختلف شترگونه

  

: پديدآورنده
: يويراستار علم

 :ناشر
: چاپ به سفارش

: حروف نگاري
: آراصفحه

: قطع
: چاپ اول
شمارگان

قيمت
ي تحقيقات علوم دامي كشور مورد تاييد  كميته انتشارات موسسه در29/4/90ين اثر در تاريخ ا

 در مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي 589/90قرار گرفته و سپس تحت شماره فروست 
استفاده از مطالب و تصاوير اين . سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به ثبت رسيد

با ذكر منبع  بالمانع ولي هر گونه چاپ و ) زارشاتها و گنامهپايان(كتاب در شمارگان محدود 
  . تكثير مطالب به هر شكل ممكن منوط به كسب مجوز كتبي از مؤلف است

ISBN: 978-964-520-242-0 

  شابك: 978 -964- 0-242-520

  - 1347  نوبهاري، حسن،  : سرشناسه

وزارت جهاد كشاورزي، ] براي[پديدآورنده حسن نوبهاري ؛ / لف شترها و نژادهاي مخت گونه : عنوان و نام پديدآور 
 .موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

، نشر آموزش ترويج و آموزشكشاورزي، معاونت  ترويج وآموزش  ، تحقيقاتسازمان : كرج : مشخصات نشر 
  .1391  كشاورزي، 

 .، جدول)بخشي رنگي( مصور:  .ص162   : مشخصات ظاهري 

  0-242-520-964-978  : شابك 

 فيپا : وضعيت فهرست نويسي 

 نژاد -- شترها  : موضوع 

 نشر آموزش كشاورزي. ترويج و آموزشمعاونت . كشاورزي ترويج وآموزش  ، تحقيقاتسازمان  : شناسه افزوده 

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور : شناسه افزوده 

QL   : رده بندي كنگره  737    / 2  ش   1391  ن 9    

 599/6362     : رده بندي ديويي 

  3081964   : شماره كتابشناسي ملي 

    نشر آموزش كشاورزي– معاونت ترويج و آموزش كشاورزي – جاده ما هدشت 7 كيلومتر  كرج

  026 -36705025 : تلفن 

 ناديا اكبريه
  وزيري

1392    
   نسخه 500

  يالر 14000  

 :
 :

  حسن نوبهاري

  دكتر علي اكبر قره داغي

    كشورموسسه تحقيقات علوم دامي

  منصوره صولت

  شر آموزش كشاورزين



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تقديم به

  

 به پدر كنماين كتاب را كه حاصل زحمات زيادي است تقديم مي

و همـه    فرزندان عزيـزم   همسر فداكار و   ،)روحش شاد (مادرم   و

  .يمانه دوستشان دارمكساني كه صم

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرست مطالب

  

  

  صفحه  عنوان

 ..................................................................................................................................................................پيشگفتار

 

  

1  

  

  

     طبقه بندي و تكامل–فصل اول 

  

  5  ...............................................................................................................................................................تاريخچه  

  6  ................................................................................................................................. سير پيدايش و تكامل شتر

  8  ............................................................................................................................................... رده بندي جانوران

  9  ............................................................................................................................... مشخصات كلي پستانداران

  10  ...................................................................................................................جايگاه شتر در رده بندي جانوري 

  13  ..................................................................ختلف شتراهميت حفاظت و شناخت گونه ها و نژادهاي م

  15  ..................................................................................................................گونه هاي مختلف خانواده كامليده

  

  د شترهاي دنياي جدي–فصل دوم 

  

  19  .............................................................................................................................................. شترهاي بي كوهان



  20  ..........................................................................................................................................................................الما 

  27  ......................................................................................................................................................................آلپاكا 

  36  .............................................................................................................................................................. گواناكو

  38  ...................................................................................................................................................................ويكونا

  42  ..........................هاي مختلف شتر بدون كوهانمقايسه برخي صفات بيولوژيكي و توليدي در گونه

  42  .....................................................................كوهانآميخته گري بين گونه ها و نژادهاي مختلف شتر بي

  

  

    شترهاي دوكوهانه–فصل سوم 

  

  47  ......................................................................................................................................................شتر دو كوهانه

  48  .......................................................................................................................................شتر دو كوهانه وحشي 

  51  ..........................................................................................................................................شتر دو كوهانه اهلي 

  52  ....................................................................................ه اهليشتر دوكوهان ظاهري و توليدي خصوصيات

  55  .........................................................................................................برخي نژاد هاي معروف شتر دو كوهانه 

  57  ...............................................................  خصوصيات كلي و ظاهري شترهاي نژاد مغولي در مغولستان

  61  ..............................................................................................................................شترهاي دو كوهانه در چين 

  64  ...............................................................................................................................   ايرانشتردوكوهانه پا بلند

  65  ...............................................................................................................................  ايرانشتردوكوهانه پاكوتاه

  67  .................................................................................گري بين گونه اي در شتر هاي دنياي قديم آميخته

  

  

   شترهاي يك كوهانه– چهارم فصل

  

  73  ....................................................................................................................................شتر يك كوهانه وحشي 

  74  ................................................................................يژگيهاي شترهاي يك كوهانهبرخي خصوصيات و و

  75  .......................................................................................................................................شتر يك كوهانه اهلي 

  76  .................................................................................................................................... مبناي طبقه بندي شتر ها

  80  ....................................................................................................... گذاري شتر هاي يك كوهانه اساس نام

  81  ...................................................................................................................... صفات ظاهري شترهاي مختلف

  81  ...............................................................................................................................  شيريياهخصوصيات شتر



 

  82  ...........................................................................................................................خصوصيات شترهاي گوشتي 

  82  ............................................................................................................................خصوصيات شترهاي سواري 

  84  ....................................................................................................................خصوصيات شترهاي باري و كار 

  85  .........................................................................................................................نژادهاي مختلف شتر در افريقا 

  86  ........................................................................................................  نژادهاي مختلف شتر در كشور سومالي

  87  ......................................................................................................... نژادهاي مختلف شتر در كشور سودان 

  88  ............................................................................................................ نژادهاي مختلف شتر در كشور مصر 

  88  ................................................................................................................ نژادهاي مختلف شتر در كشور كنيا

  89  .......................................................................................................... نژادهاي مختلف شتر در كشور اتيوپي 

  89  .............................................................................................................  نژادهاي مختلف شتر در غرب افريقا

  91  ..................................................................................................................... ساير نژادهاي شتر در قاره افريقا 

  92  ..............................................................................................................  ماجوريرو) جزاير قناري(شتر نژاد 

  93  ......................................................................................................................... نژادهاي مختلف شتر در آسيا  

  94  ........................................................................................................................... شتر در هند نژادهاي مختلف 

  104  .................................................................................................................................... نژادهاي شتر در پاكستان

  105  ............... ................. ................. ..خصوصيات توليدي و بيومتري شش نژاد مختلف شتر در پاكستان 

  114  ............................................................................................................. نژادهاي مختلف شتر در آسياي ميانه 

  118  ................................................................  نژاد هاي مختلف شتر در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس

  118  .............................................................................................................  نژادهاي شتر درامارات متحده عربي

  121  ................................................................................................................... نژادهاي شتر در عربستان سعودي 

  124  .......................................................................................................................... نژادهاي مختلف شتر در يمن 

  125  .................................................................................................. نژادهاي مختلف شتر در سلطان نشين عمان

  130  ........................................................................................................................  ژادهاي مختلف شتر در ايرانن

  143  ................................................................ ................. ..........................  نژادهاي مختلف شترهاي مسابقه اي

  143  ............................................................. .............................. خصوصيات و ويژگيهاي مهم شترهاي مسابقه 

  144  ................................................................................................................................  بندي شترهاي مسابقهطبقه

  145  .................................................................................................................  شترهاي مسابقه اي در شرق افريقا



    بعاد بدن بيومتري و ا–فصل پنجم 

  

  149  .......................................................................................................................................  اندازه گيري ابعاد بدن

  150  ......................................................................................................................................................  برداريعكس

  .................................................................................................................. خصوصيات و صفات ساختماني 

152  

  ..........................................................................................................................................................  ابعاد كوهان

153  

  ...............................................................................................................................................................  ابعاد بدن

157  

  ..............................................................................................................................................  ابعاد سر و صورت

  

  

  

  167  ....................................................................................................................................................................  منابع

  

  

  

  

  

150  



 

  

  

  

  

  

  

  

  پيشگفتار

  

. گـردآوري كـنم   ارم از اينكه اين توفيق حاصل شد تا بتوانم اين مجموعه را             ذ    خداوند را سپاسگ  

اغلب مردم و عالقه مندان به علوم دامـي و دامپـروري و حتـي برخـي از دانـشجويان و كارشناسـان             

لـذا در ايـن مجموعـه      . علوم دامي آشنايي و شناخت كمي با گونه ها و نژادهاي مختلف شتر دارند             

ه فـرد آنهـا   تالش شده است تا عالقه مندان با اين موجودات بيشتر آشنا و از خصوصيات منحصر بـ              

اين مجموعه حاصل مطالعه، بررسي و ترجمه كتب و مقاالت معتبر بين المللي است كه . مطلع شوند

بطور خالصه در اين كتاب گردآوري شده و اميد است مـورد توجـه واسـتفاده عالقـه منـدان قـرار               

 جملـه  ها كـه در زبانهـا و گويـشهاي مختلـف از           الزم به ذكر است به دليل برخي محدوديت       . گيرد

زبان فارسي وجود دارد اين امكان وجود دارد كه تلفظ برخي نامها بـه فارسـي بـا تلفـظ و آهنـگ                        

يا انگليسي آنهـا در پـاورقي بيـان     صحيح آنها تفاوت داشته باشد لذا جهت حفظ امانت نام التين و           

 مايه خرسندي است چنانچه خواننـدگان محتـرم نقـصي در كتـاب مـشاهده نمـوده و يـا          . شده است 

. پيشنهادي دارند جهت رفع نواقص و بهبود چاپ هاي بعدي، اينجانب را كمك و راهنمايي نمايند           

در خاتمه از جناب آقاي دكتر قره داغي كه زحمت ويرايش اين كتاب را بعهده داشـته انـد كمـال                   

  . تشكر و سپاس را دارم

  

  

  حسن نوبهاري                                                

  0231 4450926 - 8تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان سمنان                  

                                         Email  nobaharih@gmail.com  
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  تاريخچه 

 نقـش قابـل تـوجهي در بقـاء و     دهـد كـه شـترها   وار مختلف نشان ميمطالعه متون تاريخي در اد       

اند و انـسانها از ايـن حيوانـات بـراي        خشك و نيمه خشك داشته    حيات انسانها بخصوص در مناطق      

اين نقش عميق و شگرف موجب شـده كـه ايـن حيوانـات در               . اندانجام بسياري از كارها بهره برده     

بگونه . فرهنگ و باورهاي مردم تبديل شوند، اغلب جوامع روستايي و عشايري به بخشي از زندگي 

، معياري براي اعتبار اجتمـاعي و اسـاس    و نشان قدرت  ه افتخار   اي كه در اين جوامع داشتن شتر ماي       

  . و هست بقاء خانواده و قبيله بوده

اگر چه بدليل پيشرفتهاي چند دهه اخير نقش شتر در زندگي انسانها كم رنگتـر شـده و از شـتر                          

 هم در شود، ولي هنوزاستفاده مي، ارتش و نيروي نظامي كمتر در كارهاي كشاورزي، حمل و نقل  

شتر . زندگي بدون وجود شتر سخت و دشوار است برخي مناطق بويژه مناطق خشك و نيمه خشك

ننـده نيازهـاي روزانـه زنـدگي و هـم           براي ساكنين اين مناطق كه مناطق فقيري هستند، هم تامين ك          

 هم اكنون در هند بسياري از خانواده ها با فروش فرآورده هـاي           . اي براي كسب درآمد است    وسيله

  .كنندشتر يا حمل بار و مسافر در مسافتهاي كوتاه و كم تردد امرار معاش مي

شده و استفاده از اين حيوان  براي شتر تعريف هاي اخير كاربردهاي جديديخوشبختانه در سال     

هـاي ملـي و مـذهبي و فيلمهـاي تـاريخي      هاي ورزشي و مراسم و جشن    در صنعت توريسم، فعاليت   

شترهاي يك كوهانه بـدليل گـستردگي و       ) كامليده( خانواده    اين در. يافته است افزايش و گسترش    

  . هستندجمعيت بيشتر داراي بيشترين اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

اي هاي مزرعه قدمت زياد نتوانسته همراه و همگام با ديگر دام عليرغم پرورش شتر و شتر داري           

 مختلف و بـداليل گونـاگون دگرگونيهـاي زيـادي بـر شـترداران       هايزيرا در دوران  . پيشرفت كند 

تشكيل حكومتهاي مختلـف، گـسترش شهرنـشيني و توسـعه صـنايع مختلـف از                . تحميل شده است  

ايـن عوامـل موجـب    . ها و تغييرات شـده اسـت  جمله عواملي هستند كه موجب بروز اين دگرگوني   

در حـال  . رو و ثابـت روآوردنـد  مـه كـوچ  روي به سيـستم هـاي ني   شده تا شترداران از زندگي كوچ    

شـتر و    شود و عرصه را روز بروز بر      حاضر نيز اين مشكالت وجود دارد و هر روز بشكلي ظاهر مي           

عالوه بر اينها عدم وجود دانش الزم و ناكافي بودن تحقيقات در گذشته . كندشترداران تنگ تر مي

 لـذا مـا شـاهد كـاهش     ؛ود آورده اسـت هـاي امـروز را بوجـ   به ديگرمشكالت افزوده شده و چالش    

  . ها و نژادها در نقاط مختلف هستيمجمعيت و انقراض برخي گونه
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 اخيـر   يهو عدم توجه كافي به پرورش شتر در پنج ده          بدليل ذهنيت اشتباه اكثر جوامع     متاسفانه     

 بـه   و. كننـد دهندگان شتر همواره زندگي سـخت و دشـواري را تجربـه كـرده و مـي                اغلب پرورش 

   .دهندزندگي در زير خط فقر ادامه مي

انجام شـده  المللي و ملي در سطح بين منظور بهبود شرايط موجود     هبا وجود تحركاتي كه اخيرا ب          

نيـاز بـه توجـه و        هنـوز راه درازي در پـيش اسـت        ) لتـي و غيردولتـي    وسـازمانهاي د  تشكيل برخي   (

بـا  از دانشمندان معتقـد هـستند       بسياري  .  باشد ها و جامعه جهاني مي    حمايت بيشتري از سوي دولت    

توجه به مخاطراتي كه در آينده دنيا با آن مواجه اسـت بـي ترديـد شـترها يكـي از منجيـان انـسانها                 

  .بنابراين بايد در حفظ و حراست از آنها بكوشيم ) 27 و 18( د بود نخواه

  

  سير پيدايش و تكامل شتر

بـه نظـر واحـدي در بـاره           شناسان بطور قطع و يقين نمـي تـوان         با توجه به نظر محققين و ديرينه           

هنوز براي بسياري از سـئواالت پاسـخ و يـا           . چگونگي و نحوه پيدايش و تكامل شترها دست يافت        

هـا از صـحنه زيـست آمريكـاي         هنوز چگونگي ناپديد شدن كامليده    . جواب مشخصي وجود ندارد   

هنـوز  . جـزء اسـرار اسـت      1پليـستوسن ن قاره در دوران     شمالي مانند ناپديد شدن ساير پستانداران اي      

ولـي در  . براي محل پيدايش شترهاي يـك و دو كوهانـه دانـشمندان بـه نظـر واحـدي نرسـيده انـد           

 ميليون سـال قبـل در       40مجموع اغلب دانشمندان معتقد هستند كه اجداد شترهاي امروزي حد اقل            

مين آالسـكا بـه قـاره آسـيا و بعـد بـه افريقـا                آنها از طريق سـرز    . كردندامريكاي شمالي زندگي مي   

 يعنـي  يا اوايل پليستوسن 2 اين مهاجرت احتماال در دور ه پليوسن        ).1صوير  ت (ه اند مهاجرت كردند 

و شترهاي يك و دو كوهانه امروزي حاصل تكامل آنهـا  .  ميليون سال قبل رخ داده است   4 تا 3بين  

مطالعات فسيل شناسي و جود كامليده هـا را در دوران       آنگونه كه در برخي منابع بيان شده،        . هستند

سن در چين و سيبري و روسيه نشان مي دهد بر اين اساس ايـن حيوانـات در دوره                   وپليوسن و پليست  

گروهي از همين شترهاي اوليـه  . اندهاي بعد در روماني، فلسطين و آفريقاي شمالي نيز وجود داشته     

اعتقاد بر اين اسـت كـه در        . انديش شترهاي بدون كوهان شده    به امريكاي جنوبي رفته و منشاء پيدا      

  . و الما بوجود آمدندآلپاكااين سير تكاملي ابتدا گووانكوهاي وحشي و ويكونا و سپس 

                                                 
1 - Pleistocene 
2- Pliocene 
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) 1927 (1بـر اسـاس نظـر ليـز    . در مورد شترهاي كوهان دار هم نظرات متفاوتي بيان شـده اسـت              

) 1975 (2در حـالي كـه بوليـت      . ناي در افغانستان است   محل پيدايش شتر دو كوهانه منطقه باكتري        

معتقد است كه محل پيدايش شتر دو كوهانه مناطق مرزي ايران و شوروي است و از اين نقطه شتر                   

 ولـي در حـال حاضـر محـل زيـست ايـن حيـوان                . نقاط دنيا گسترش يافته است     ديگردو كوهانه به    

  .محدود به چند منطقه كوچك مي شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  نقشه نحوه مهاجرت و توزيع خانواده كامليده و تفرق آنها    1تصوير 

  

 زيرا مطالعـات    ،دانشمندان معتقد هستند، شترهاي دوكوهانه اجداد شترهاي يك كوهانه هستند          

 3 دنلر و دلناتوربه اعتقاد. دهد جنين شتر يك كوهانه دارا ي دو كوهان است     جنين شناسي نشان مي   

نيـز   4پاين و ويليامـسون   . نيز عاليم و نشانه هاي يك كوهان ازبين رفته مشاهده مي شود           در دام بالغ    

اعتقاد دارند كه شتر يك كوهانه از تكامل شتر دو كوهانه در يكي از مناطق گرم و خشك آسياي                   

                                                 
1 Lesse 
2 Bulliet 
3 Denler & Delnature 
4 Payne & Williamson 
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ثابـت كردنـد اولـين شـترهاي قـاره قـديم كـه وارد          اين دو1976در سال  . غربي بوجود آمده است   

شترهاي يـك كوهانـه جـايگزين        ولي بعد از بين رفته و     . الي شدند دو كوهانه بوده اند     آفريقاي شم 

از طرف ديگر، چون نسل حاصل از تالقي اين دو حيوان قـدرت بـاروري و توليـد               . آنها شده است  

ه با توجه به فسيل هايي كه ب .مثل دارند، دانشمندان معتقد هستند كه اين دو واريته يك گونه هستند

گذشته خيلي دور   دانشمندان حدس مي زنند شترهايي كه دره،در كشور سوريه كشف شدتازگي 

زندگي مي كرده اند بسيار بزر گتر از شترهاي امروزي بوده اند و بزرگي آنها به انـدازه فيـل هـاي                      

  . بوده استحاضر 

  

  رده بندي جانوران 

 ،مـونرا  شـامل    1 سلسه 5 تا   2ا را به    ، دانشمندان آنه  موجودات زنده  ناسايي و نامگذاري  بمنظور ش      

 2سلـسله زير هر سلسله خود مي تواند بـه چنـد   .، گياهان و جانوران تقسيم مي كنند   پروتيستا، قارچها 

.  است5 و هر رده داراي چند راسته4 و هر شاخه از چندين رده     3سلسله از چند شاخه   هر   .شود تقسيم

واحـد  .  وجـود دارد 7 در هر خـانواده چنـد جـنس        . تقسيم مي شود   6هر راسته به چند تيره يا خانواده      

. يا گونه فرعي يا نژاد تقسيم مي شود       9زير گونه  هر گونه به چندين   .  است 8گوچكتر از جنس، گونه   

هر يك از اين گروه ها مي تواند به گروه هاي فرعي تري . هر نژاد محدوده جغرافيا يي معييني دارد

  . دنتقسيم شو... .مانند زير شاخه، زير رده و

مهمترين و بهتـرين شـكل رده       . دانشمندان موجودات را به روشهاي مختلفي رده بندي مي كنند              

در اين شيوه مبنا ي طبقه بندي خواص فيزيو لژيكي، بافـت شناسـي و        . بندي رده بندي طبيعي است    

 نـه    ،   در اين طبقه بندي به صفاتي توجه مي شود كه داراي مبدا مـشترك هـستند               . نمو جنيني است  

  . كار مشترك

                                                 
1 Kingdon 
2 Sub-Kingdon 
3 Phylum 
4 Class 
5 Order 
6 Family 
7 Genus 
8 Species 
9 Sub-Species  
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در حقيقت گونـه اصـل طبقـه بنـدي طبيعـي            . جانوري گونه است   مهمترين گروه در طبقه بندي         

هريك از ايـن تعـاريف داراي نواقـصي    . گونه را به چند شكل تعريف كرده اند   . محسوب مي شود  

اختـصاصات ريخـت    اجتمـاعي از افـراد خويـشاوند اسـت كـه داراي     ولي بطور كلي گونـه  هست 

كولـوژيكي مـشابه     ارثي و صفات فيزيولوژيكي يعنـي اختـصاصات فيزيكـي، شـيميايي و    ،اختيشن

ه بـه سـمت سلـسله ميـرويم دامنـه      هـر چـ  . افراد هـر گونـه داراي مـشتركات زيـادي هـستند      . هستند

  . مشتركات كاهش مي يابد و به برخي خصوصيات كلي محدود مي شود

 
  مشخصات كلي پستانداران 

حيوانـاتي ماننـد   . تـرين موجـودات را شـامل مـي شـود      كامـل يافتـه  تان عاليترين و رده پستاندار     

. ، انواع گربه، انواع دام هاي اهلي، آهو، بالن، ميمون و انسان در اين رده قـرار دارنـد                 خفاش، موش 

  . اين جانداران داراي خصوصيات زير هستند

  .بدن معموال از مو يا ساختماني نظير آن پوشيده شده است) الف

ايــن .  مهــره اســت7جمجمــه داراي دو برجــستگي پــس ســري اســت و گــردن معمــوال داراي ) ب

   .موجودات داراي دم هستند و مي توانند آن را تكان دهند

دندانها در حفره هـاي  . دهان مجهز به دندان است. ناحيه بيني باريك و دراز به شكل پوزه است ) ج

  .غذيه متفاوت استت فك قرار دارند و شكل آنها متناسب با نوع

و از اين اندام براي راه فتن، باال رفتن، كنـدن، شـنا   . ضمايم حركتي در اين حيوانات جفت است ) د

  .پنجه آنها مجهز به ناخن، سم و يا گوشتي است. كردن و پرواز كردن استفاده مي كنند

ال دايره شكل   قلب در اين حيوانات چهار حفره اي است و گويچه هاي قرمز بدون هسته و معمو               ) ه

  . است

  . تنفس فقط از طريق ريه انجام مي شود و حنجره داراي تارهاي صوتي است) و

لـذا ايـن    . در اين حيوانـات مغـز بـسيار تكامـل يافتـه اسـت و داراي دو نيمكـره و مخچـه اسـت                       ) ز

  . موجودات مي توانند حركات موزون و پيچيده اي داشته باشند

لقـاح  .  و بيضه ها در بيرون از بدن و داخـل كيـسه بيـضه قـرار دارد                نس نر داراي آلت تناسلي است     ج) ح

 كوريـون و  ،آمينيون(جنين بوسيله جفت از مادر تغذيه مي كند و رويان را پرده هاي جنيني      . داخلي است 

 .نوزاد پس از تولد از پستان مادر تغذيه مي كند. در بر گرفته و حفاظت مي كند) النتوئيز آ

   



  ها و نژادهاي مختلف شترگونه                                                                                        10

 

  ده بندي جانوري جايگاه شتر در ر

كـه بـه شـكل زيـر طبقـه بنـدي            . ها است در سلسله جانوري خانواده شتر از كوچكترين خانواده            

راسـته سـم شـكافته گـان،        ،  سلسله جانوران، شاخه طنابـداران، رده پـستانداران       ). 2تصوير( شوندمي

جنس كوهـان    .ان كوهان دار و بدون كوه؛دو صورت يافت مي شوند  ه   شترها ب  .خانواده شترسانان 

جنس بدون كوهـان بـه چهـار          ، و  يك كوهانه و دو كوهانه       ؛دار خود به دو گونه تقسيم مي شود       

   گواناكو و ويكونا ،آلپاكا ، الما؛گونه تقسيم مي شود

يكي . خانواده شترسانان نشخوار كننده غير حقيقي و داراي چند مشخصه منحصر بفرد مي باشند     

ك راه مي روند كه قدري شبيه سم است، شاخ ندارنـد و گلبولهـاي قرمـز آنهـا             اينكه بر روي بالشت   

عالوه بر اين گونه هاي مختلف ايـن خـانواده داراي صـفات مـشترك متعـددي              . بيضي شكل است  

نشان مي دهـد  ) 1986 (1تحقيقات تيلر. اندهستند كه از اجداد خود به ارث برده و هنوز حفظ كرده         

 2همچنين مطالعات بنيرسكه.  كروموزوم هستند74كو داراي اه، و گوانكه شترهاي يك و دو كوهان  

لذا تفاوت اين .  كروموزوم هستند74آلپاكا، گواناكو و ويكونا نيز داراي نشان داد كه الما، ) 1967(

از ديگر مشتركات گونه . ها استحيوانات بدليل موتاسيون در يك ژن يا تغيير در تنظيم كروموزوم

بـا شـرايط    اين حيوانـات    . خصوصيات فيزيو لوژيكي آنها است    اين خانواده برخي    هاي مختلف در    

توليـد مثـل ايـن      . نـوار منطقـه خـشك سـاكن شـده انـد           خشك و نيمه خشك تطابق يافته اند و در          

 در هـر دو نـوع شـترهاي بـي كوهـان و كوهانـدار                .حيوانات مثال مناسبي براي اين موضـوع اسـت        

دار مـي   چهار گونه بي كوهان و دو گونه كوهـان        . شودجام مي گيري ان تخمك ريزي پس از جفت    

و فرزندان حاصل از اين تالقي ها نيز        ) خالص و ناخالص    (توانند با يكديگر جفتگيري داشته ياشند       

از ديگـر خـصوصيات مـشترك اعـضاي ايـن خـانواده مـشابهت دسـتگاه              . توانايي توليد مثل دارنـد    

دسـتگاه گـوارش آنهـا از ضـريب     . اي تغذيه اي اسـت گوارش و برخي صفات مشترك در رفتار ه     

  . هضم و قابليت باالتري نسبت به گاو و گوسفند بر خوردار است

ها در طول اين مدت و در مسير تكاملي اين خانواده عالوه بر دگرگوني در       با وجود اين شباهت   

توجه به ايـن شـباهتها و    .شكل و اندازه ظاهري تفاوتهاي ديگري نيز در بين آنها بوجود آمده است       

  بعنـوان مثـال   . ژادي بـسيار مهـم اسـت      تفاوتها و استفاده از آنهـا، بخـصوص در كارهـاي اصـالح نـ              

  

                                                 
1 Taylor 
2 Benirschke, 
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در حالي كه  .  گروه خوني متفاوت هستند    6دهد كه شترهاي بدون كوهان داراي       مطالعات نشان مي  

 داراي محصوالتي   اين حيوانات . بين شترهاي يك كوهانه تفاوتي بين گروهاي خوني مشاهده نشد         

  .با كم و كيف متفاوت هستند

شير و گوشت آنها داراي ارزش غذايي و خواص فيزيكو          . كيفت پشم آنها بسيار متفاوت است     

مطالعـات وجـود تفـاوت معنـي داري در در صـد چربـي، مقـدار                 همچنـين   . شيميايي متفاوتي است  

 انـه و يـك كوهانـه را نـشان      و مقـدار عـدد يـدي بـين شـير شـتر دو كوه          Cكلسيم، فسفر، ويتامين    

تواند برخي تفاوتهـا را در داخـل و بـين گونـه هـاي               مطالعه ماركرهاي ژني مي   ). 1جدول  (دهد  مي

مختلف نشان دهد بر اين اساس اكثر شترهاي افريقا و آسـيا دارايـي گـروه خـوني مـشابهي هـستند                      

 ,F B,(ني هـستند  و خـ  گروه مختلف6ولي شترهاي ساكن در امريكاي جنوبي داراي ). Bگروه (

C, D, E A,  . (  

     مطالعات بيوشيمي نشان مي دهد، چند شكلي در پروتئين هاي حياتي در شترهاي يـك كوهانـه              

بـر ايـن   . تفاوت ژنتيكي خيلي كمي در بين انواع شتر هاي يك كوهانه وجود دارد اندك است، و

ــسفوگلوتانات     ــل ف ــوني از قبي ــاي خ ــزيم ه ــي آن ــين برخ ــاس ب ــدروژناز ، دي 1اس ــراز 2هي ، ايزوم

 و پـروتئين  6، ترانـسفرين 5پروتئين هـاي خـون ماننـد آلبـومين        و برخي  4، دي استراز  3گلوكوفسفاتاز

 الكتـو   – ولـي برخـي تفاوتهـا در هموگلـوبين و بتـا              . تفاوتي مشاهده نـشد    Dانتقال دهنده ويتامين    

تفاوتهاي ديگري در آلبومين و هپتو گلوبين در   شترهاي يك كوهان در سومالي وگلوبين در انواع

. و نقيض است ها ضددر مورد كاتاالز گزارشولي . شترهاي سوداني مشاهده و گزارش شده است

توانـد بيـان كننـده ايـن باشـد كـه       نتايج اين مطالعات و مطالعات ديگري كه در هند انجام شده مـي           

 داراي اختالف ژنتيكي كمي در ماركرهاي خوني مربوط به خاستگاه پروتئين     شترهاي يك كوهانه  

  .شود اين حيوانات در مقايسه با ديگر حيوانات اهلي خيلي ويژه باشنداين موجب مي. هستند

                                                 
1phosphoglutanate  
2dehydrogenase  
3isomerase gluco-phosphatase  
4 D-esterase 
5 albumin 
6Transferin  
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   نمايي از طبقه بندي شتر در سلسله جانوري2تصوير
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  مقايسه برخي خصوصيات شير در شترهاي يك و دو كوهان 1جدول 

  نشتر دو كوها            شتر يك كوهان  صفت مورد بررسي

  درصد چربي

  g/l  كلسيم

  g/l  فسفر

  C mg/lويتامين 

  عدد يدي

                94/5                                   67/6  

                30/1                                    16/1  

                07/1                                    19/0  

                177                                     152  

                69/16                                 99/14  

 
  ها و نژادهاي مختلف شتر اهميت حفاظت و شناخت گونه

هـا و نـژاد هـاي شـتر متنـاقض      نابودي و انقراض برخـي گونـه   اخبار و گزارشات رسمي مبني بر        

نژادهـاي مختلـف    اي، بسياري ازهاي بين المللي، ملي و منطقه  برخي از سازمان   بنا به گزارش  . است

بـديهي اسـت    . شتر در سراسر جهان ازبين رفته و در عرصه گيتي غايب يا در حـال نـابودي هـستند                  

.  و نابودي منابع ژنتيكي حيواني را بدنبال خواهد داشت   1كاهش گله هاي شتر، كاهش تنوع زيستي      

از طرفي گستردگي و دور بـودن بـسياري از          . گزارشات خالف اين را بيان مي كند      و متقابال برخي    

ايـن  . مناطق پرورش و نگهداري شتر نظارت و بررسي را بـا مـشكالت زيـادي همـراه كـرده اسـت                    

ولـي آنچـه كـه    . وضعيت موجب شده كه فائو با شك و ترديد به اين گزارشات رسمي توجه كنـد        

به همه اين اسناد و گزارشات خطر نـابودي ايـن منـابع بـا ارزش و     مسلم است اين است كه با توجه        

هـا و  اخطار و هشداري جدي است بـه دولـت       ،  لذا اين خبرها   .حياتي را بطور جدي تهديد مي كند      

 در شرايط كنوني براي غلبه بر اين مشكالت         .جلوگيري كنند  ملتها كه از نابودي اين منابع با ارزش       

اين منابع با ارزش بسيار الزم و ضروري است و يكي از مهمترين    اظتبيشتر و كاملتر و حف     شناخت

زمـان آن فـرا نرسـيده اسـت كـه تـضاد ديرينـه بـين                 آيـا هنـوز     . كارهايي است كه بايد انجام شـود      

اكولوژي و اقتصاد خاتمه پيدا كند و همه فارغ از منافع صرفا اقتصادي به اين موضوع نگاه و توجـه   

  . اين موجودات با ارزش تالش كنيمكنيم و براي حفظ و بقاء

تجديد  هاي مهم جهت نيل و دستيابي به اين اهدافبه اعتقاد بسياري از كارشناسان، يكي از راه     

 يكي از مـواردي كـه بـسيار بـر آن تاكيـد شـده      . نظر در بسياري از ديد گاهاي اشتباه گذشته است

قدماتي نژاد هاي مختلـف و تعـداد آنهـا بـدون            زيرا شناسايي اوليه و م    . است استفاده از دانش بومي   

                                                 
1Biodiversity  
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كـشورهايي كـه در      تعـداد . وارد كردن دانش بومي بخصوص در مناطق خيلـي دور ممكـن نيـست             

و متاسفانه برخي كشورها دانش     . به دانش بومي توجه كرده اند بسيار اندك هستند         گزارشات خود 

  . مورد نكوهش قرار داده اند بومي را بشدت

عات نشان مي دهد جمعيت شتر در قاره هاي مختلـف از نظـر ژنتيكـي همگـن                  ها و مطال  بررسي

برخـي از نـرخ رشـد بـااليي         . برخي از اين نژادها داراي استعداد خوبي در توليد شير هستند          . نيستند

برخـي چابـك هـستند و مناسـب بـراي      . هـستند مناسـب  باشند و براي توليـد گوشـت    برخوردار مي 

يـن منـابع ژنتيكـي تركيبـي اسـت از انبـوه نـژاد هـاي مختلـف كـه بـا            چنين بنظر مي رسـد ا  . مسابقه

ايـن نژادهـا براينـد و        اكولوژي، فرهنگ و اقتصاد جوامع مختلف سازش يافته اند به عبـارت ديگـر             

اي بنابر اين ضروري است كه اقـدام شايـسته   . حاصل اجتماع انتخاب طبيعت و انتخاب انسان هستند       

شـناخت كامـل و صـحيح از        . شـود  انجـام منابع بـا ارزش ژنـي       در جهت شناخت و حفاظت از اين        

ها و نژادهاي مختلف شتر به ما كمك مي كند تا درفعاليتهاي مختلف پرورشي موفق تر عمـل         گونه

هاي اصـالحي   نقش را در اصالح نژاد و فعاليت       ها بزرگترين و مهمترين   ترديد اين آگاهي  بي. كنيم

زيرا در اصالح نژاد تنوع اساس كـار اصـالح    .  خواهد داشت   توليد ي و كيف  يشتر بمنظور بهبود كم   

اگر تنوعي نباشد امكان اصالح نژاد بسيار كم و منحصر به جهش و نوتركيبي و مسائل . كننده است 

همراه و همزمان با اين شناخت بايد كارها و اقدامات اصالحي الزم انجـام              بنابر اين   . مشابه مي شود  

  . شود

بخـصوص نژادهـاي بـسيار متنـوعي      ز نادر حيواناتي است كه داراي گونه ها وخوشبختانه شتر ا     

فيزيولـوژيكي و  ، و برخـي خـصوصيات ويـژه آنـاتوميكي     اين اسـتعداد و بانـك ژنـي عظـيم           . است

در كنار تكنيك هاي بسيار پيشرفته موجود زمينه بسيار مناسـبي را  مرفولوژيكي اعضاي اين خانواده  

  .از اين پتانسيل ارزشمند بهره مناسب و كافي را ببريمبوجود آورده تا بتوانبم 

 و محققين معتقد هستند يكي از علل مهم عدم پيشرفت پرورش شتر همراه و همگام                كارشناسان     

و عـدم ا سـتراتژي مناسـب در    هـا  با ساير دامها نبود اطالعات كـافي و دقيـق از اسـتعداد هـا و تواناي       

اين وضعيت موجب شده كـه شـتر در مقايـسه بـا سـاير دامهـا                 . اشدباين حيوان مي   ارتباط با ژنتيك  

اين در حالي است كه شتر از نظر گستردگي و پراكنش، تنوع . اهميت اقتصادي كمتري داشته باشد

در بـين دامهـاي اهلـي كمتـر       چـون   . هاي اهلي اسـت   فرآورده و كاربرد بسيار متنوع تر از ديگر دام        
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توليـد گوشـت، شـير، پـشم و پوسـت از آن در حمـل و نقـل،                    بـر عالوه  توان يافت كه    دامي را مي  

  . گردداستفاده  نيز صنايع دستي، گردشگري و صنعت توريست ،ورزش، هنر

  

  هاي مختلف خانواده شترسانان گونه

نژادهـاي   در هر گونـه .  گونه كامال متمايز است6اين خانواده داراي  همانطور كه قبال اشاره شد       

داري ها با يكديگر اختالف كـامال معنـي     اين نژادها در برخي شاخص     .وجود دارد متعدد و مختلفي    

اي كه به بگونه. شودها بيشترين تنوع نژادي در شتر يك كوهانه مشاهده مي      در بين اين گونه   . دارند

. توان گفت چند نژاد شتر يك كوهانه در سطح دنيا و حتـي در هـر منطقـه وجـود دارد                    راحتي نمي 

ها در ادامه بـه معرفـي كـاملتر هـر گونـه و نژادهـاي معـروف آنهـا                     بيشتر با اين گونه    جهت آشنايي 

  .خواهيم پرداخت 
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  شترهاي بدون كوهان

، كه به شترهاي   امروزه اين شترها  . گذرد ميليون سال مي   3امريكاي جنوبي    از زمان ورود شتر به         

هستندكه  ) 4 و ويكونا  3كوان، گوا 2آلپاكا،  1الما( دنياي جديد نيز مشهورند، شامل چهار گونه عمده         

بـه اعتقـاد    ). 3تـصوير (زنـدگي مـي كننـد     ....شورهاي شيلي، آرژانتـين، اروگوئـه، بوليـوي و        كدر  

ها بوجود آمد و ساير گونه     كوادانشمندان در مسير و جريان تكامل شترهاي بدون كوهان ابتدا گوان          

  . ير گونه هستندها داراي چند زهريك از اين گونه. انداز اين گونه مشتق شده

حيات اين موجودات در سالهاي اخير دستخوش تغييرات زيادي شده است و به داليل مختلـف                     

اگرچه هنوز هم خطر نابودي     . از جمله شكار بي رويه گاهي تا مرز انقراض و نابودي پيش رفته اند             

ت دولت در كشورهاي    را تهديد مي كند ولي خوشبختانه با حماي       ) ويكونا و گواناكو    ( هااين گونه 

زيـرا ايـن حيوانـات هـم     . حدودي شرايط بهتر شـده اسـت   تاآرژانتين، شيلي، بوليوي و و پرو هاي 

كشورهاي حوزه  در نقش زيادي در توسعه مناطق روستاييبعنوان ذخاير ژني با ارزش هستند و هم        

ه است و بازارهـاي  ، لذا از شكار بي رويه آنها جلو گيري شد    آند بخصوص در پرو و بوليوي دارند      

غير قانوني عرضه آنها در بين كشورها از ميان برده شده و استفاده منطقي و معقول از اين حيوانـات           

و ويكونا بـه  و گواناك سال اخير جمعيت 25با اين تدابير اگرچه در . در دستور كار قرار گرفته است     

 در برخـي از شـهرها مثـل بـوينس           آهستگي و پيوسته افزايش يافته ولي با وجود اين متاسفانه هنـوز           

  .ايرس؛ الپاز، ليما و سانتياگو بازارهاي عرضه غير قانوني اين حيوانات وجود دارد

يكي ديگر از كارهاي مهم انجام شده در اين كشورها تالش براي استانداردكردن توليدات اين                    

هـاي مهمـي    نتـين پيـشرفت   حيوانات است و در اين رابطه در مراكز تحقيقاتي پـرو، بوليـوي و آرژا              

حاصل شده است، با اين وجود هنـوز تحقيقـات زيـادي الزم اسـت تـا بتـوان از همـه پتانـسيل ايـن           

 .استفاده كنيم) الما و آلپاكا(حيوانات بويژه 

 

                                                 
1Llama  
2Alpaca  
3Guanacoe  
4Vicugna  
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   كشورهاي پرورش دهنده شتر بي كوهان در امريكاي جنوبي3 تصوير

  الما 

ذشـته از آن بيـشتر      گدر   .يابـد وههاي آند نگهداري و پرورش مي     الما توسط مردم ساكن در ك           

ولي اخيرا ايـن حيـوان بعنـوان يـك          . براي حمل بار و توليد گوشت؛ پشم و پوست استفاده مي شد           

پـرو   و اين موضـوع دركـشورهاي بوليـوي      . توليد كننده پشم وگوشت مورد توجه قرارگرفته است       

اين  افزايش يافته و از    هاي استفاده از الما بسيار    اكنون زمينه عالوه بر اين هم     . شودمي بيشتر مشاهده 

وكشيدن كالسكه هـاي     حملتوان به   در اين رابطه مي   . هاي متنوع و فراواني مي شود     ه استفاد حيوان

تفريحـي، كمــك بــه بهبــود معلــولين وســالخوردگان و برگــزاري نمايــشگاه و شــوهاي تبليغــاتي و  

در نواحي آند المـا داراي بيـشترين گـسترش هـم از نظـر      . ره كرد اشاهاي گوسفندمحافظت از گله 

 ميليون نفر گزارش شده كـه از  7جمعيت آنها در سالهاي اخير . تعداد و هم از نظر پراكندگي است      

  . كنند هزار الما در آمريكا و كانادا زندگي مي100اين تعداد 

 
  خصوصيات ظاهري و رفتاري

 تـا   102) كتف  ( در محل جدوگاه     ارتفاع الما . و باريك دارد  اين حيوان قامتي بلند      بطور كلي 

وزن آن در هنگـام     . سانتيمتر مي باشد   9/182 تا   4/152 سانتيمتر است و ارتفاع كامل آن تا سر          127
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 – 20المـا  . مي رسـد   كيلوگرم1/136 تا 2/113كيلوگرم و در هنگام رشد كامل به       14 تا   2/8تولد  

  .  سال عمر مي كند25

. الما داراي گردني دراز، سري كوچك با چـشماني درشـت و گوشـهاي دراز و منحنـي اسـت                        

در حـالي كـه    ،  سانتيمتر اسـت 3/20 تا 6/7گردن، پشت و پهلوهاي الما پوشيده از پشم هاي بطول     

اين پوشش دو گانه موجب مي شود كه الما هم   . هاي ناحيه صورت، پا ها و شكم كوتاه است         پشم

سرماي شديد منطقه باشد و هم در فـصل گرمـا از نـواحي كـه داراي پوشـش كمتـر                   قادر به تحمل    

  . سانتيمتر است 5/30يك الماي بالغ داراي دمي بطول . است گرماي اضافي را دفع كند

اين تفاوتها بدليل تنوع در نژاد نيست بلكه ناشي . الما از نظر رنگ پوشش بدن بسيار متنوع است     

بنا به تعريف تيپ يا ريخـت فيزيكـي تركيبـي از همـه عوامـل فيزيكـي                  . ( تاز تيپ بدن حيوان اس    

 سفيد و  ، سياه ، قرمز ،الما ممكن است به رنگ قهوه اي      ). است، كه بر ارزش يك حيوان موثر است       

از نظر قالب بدن نيز بسيار متنوع اسـت، مـي     اين الما  عالوه بر . يا تركيبي از اين رنگها مشاهده شود      

در حقيقت در . و پشمي باشد، مي تواند بلند و بزرگ با پشمهاي كوتاه باشد، ض يعرتواند كوتاه و 

لذا به راحتي نمـي تـوان   . الما ها شاخصه اي خاص وجود ندارد كه مبنايي براي تشخيص آنها باشد 

  . در ظاهر يك الماي بالغ نر يا ماده و يك الماي جوان را از يكديگر تميز داد

 كيلو را در مسافرت هاي طوالني حمـل         25ار بر الما مي تواند باري به وزن         بعنوان يك حيوان ب        

   . كيلو بار را حمل كند40و در مسافت هاي كوتاه مي تواند بيش از . كند

الما حيواني اجتماعي و با هوش است؛ كارهاي ساده را بعد از چند بار تكرار به آساني ياد مـي                         

الماهـايي كـه در گلـه، پـرورش         . فعال و پر جنب و جوش است      يك الماي اجتماعي هميشه     . گيرد

و اغلب به آساني با     . وتربيت شده اند بعد از شيرگيري بسيار دوست داشتني و خوش مشرب هستند            

بصورت انـداختن آب دهـان، هـل و          واكنش آنها در برابر متجاوزين    . انسانها رابطه برقرار مي كنند    

 البتـه المـا هـا در در گيريهـاي بـين خودشـان نيـز از ايـن                   .فشار دادن و لگد زدن آشكار مـي شـود         

دندانهاي نيش آنها بسيار خطر ناك است و توصيه مي شود اين            . ابزارهاي تدافعي استفاده مي كنند    

در صـورت   . براي ديگر حيوانات در گله داشته باشددندانها با سوهان اصالح شود تا خطر كمتري        

جـدا كـردن و تقـسيم آنهـا در گروههـاي       ي از راههـاي تنبيـه  بروز در گيري و نـزاع بـين آنهـا يكـ     

اگر يكي احساس خطر كند با ا       . الماها در گله بشدت از يكديگر حمايت مي كنند        . كوچكتر است 
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المـا هـا در گلـه باايجـاد         . كند كـه مراقـب باشـند       به ديگران اخطارمي   "عر عر "يجاد صدايي شبيه    

  . كنند رتباط برقرار مي و همهمه گونه با يكديگر ا"وز وز" صداي

  

  انواع الما

 درصـد  80 تـا  70ايـن نـوع حـدود    .  نـام دارد 1دو نوع الما شناخته شده است يك نوع كيوارا        

اين نژاد در گذشته براي حمل بار و توليـد گوشـت اصـالح شـده                . الماهاي دنيا را تشكيل مي دهد     

در . ده ولي امروزه كمتر استفاده مـي شـود   و از آنها براي حمل بار با گاري نيز استفاده مي ش          .است

  ). 4تصوير(  اين گونه صورت عاري از پشم است و رشد پشم در آنها كم است

اين نوع الما مقدار زيادي پـشم بـر روي پيـشاني و    .  يا پشمي معروف است 2نوع ديگر الما به چيكو    

ولـي معمـوال    ،قهـوه اي رنگ آنها متنوع است از سـفيد تـا سـياه و    ). 6تصوير (گوشهاي خود دارد    

داراي رنگ يك دست و مشابه در سراسر بدن نيستند، بـه دليـل اينكـه درگذشـته هـدف اصـلي از             

 درصـد صـورت آنهـا از اليـاف     20بـيش از   . نگهداري آنها توليد گوشت و حمل و نقل بوده است         

مـا تـا   پـشم ال . از اين پشم ها براي ساخت خورجين و طناب استفاده مـي شـود    . كمپ پوشيده است  

 ظرافت الياف انـواع المـا     2در جدول   . حدودي زبر است و از رنگ پذيري خوبي برخوردار نيست         

 اطالعات بيشتري در مورد قابليت توارث برخي شاخصهاي كمـي           3مقايسه شده است و در جدول       

ا اميد است با توجه بيشتر به توليد پـشم در المـا ايـن نـواقص بـ     . و كيفي در پشم الما بيان شده است 

 . كارهاي اصالحي در آينده از بين برود
  

    

 

 

 

 

    الماي نژاد چيكو- 4صوير ت

                                                 
1Q'ara  
2Chaku  
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  قطر پشم بر حسب ميكرون در انواع الما هاي بالغ - 2جدول 

C V %  S.D.  نوع  جنس  متوسط قطر  

  نر  6/27  3/9  6/33

  ماده  5/25  2/9  2/29

  چيكو

  نر  9/28  6/11  4/44

  ماده  7/26  3/12  8/25

  1بينا بين 

  نر  7/30  6/12  5/41

  ماده  2/29  1/15  9/51

  كيوارا

)1967 (2ويدال: منبع  

 

  برآورد قابليت توارث صفات پشم در الما - 3جدول 

 صفات قابليت توارث مرجع

Choque and Rodriguez (1988) 02/0 ± 48/0  

Choque and Rodriguez (1988) 27/0  

 وزن الياف

Frank (unpublished) 18/0 ليافقطر ا   

Choque and Rodriguez (1988) 08/0 ± 34/0  

Choque and Rodriguez (1988) 37/0 ± 28/0  

 طول دسته پشم

 
  توليد مثل در الما

      از نظر صفات توليد مثلي مانند ساير گونه هاي اين خانواده ركوردهاي مختلفي براي سن بلوغ،   

ت ولي تفاوت بسيار زيادي در اين مشاهدات        طول مدت آبستني و ساير صفات مرتبط بيان شده اس         

البتـه گـزارش شـده    .  سالگي بالغ مي شـود 3 – 5/2براين اساس الماي ماده در سن       . ديده نمي شود  

 سـالگي توانـايي   3نر هـا معمـوال تـا سـن     .  ماهگي نيز توانايي آبستن شدن را دارد   6كه الما در سن     

البته در صورت تغذيـه مناسـب  نرهـا نيـز در             . ارندكامل و قابل اعتمادي در بارور كردن ماده ها ند         

 سالگي اجازه جفتگيري به     3 الي   2يك سالگي ممكن است قادر به جفتگيري باشند ولي معموال تا            

تخمـك انـدازي و آزاد   .  روز است كه مشابه اسـب اسـت   344دوره آبستني در الما     . آن نمي دهند  

                                                 
1-Intermediate  

2- Vidal 
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. ت بعـد از جفتگيـري آزاد مـي شـود     سـاع 36شدن تخمك در اين حيوان شرطي است و تخمـك          

  . بدلبل اينكه الماها دوره فحلي ندارند در آنها از تلقيح مصنوعي كمتر استفاده مي شود

 دقيقـه  45 تـا  20جفتگيري در الما بصورت دراز كش انجام مي شـود و مـدت جفتگيـري بـين         

ه كنترل شده؛ دسـتي     حرمسرايي؛ نيم . ( جفتگيري در الما به چند شيوه اجرا مي شود        . كشدطول مي 

 . كه هريك داراي مزايا و معايبي است) يا كنترل شده

پس از . وزن دارد كيلو گرم 12و بطور متوسط  كيلو گرم 14  تا 9     نوزاد الما در هنگام تولد بين       

 چون زبان آن كوچك است و     ). مانند شتر معمولي    ( زايش الما نمي تواند نوزاد خود را ليس بزند          

لذا با پـوزه و ايجـاد صـدا بـا فرزنـدخود ارتبـاط             .  سانتيمتر از دهانش خارج نمي شود      27/1بيش از   

  .گرفته و محبت مي كند

  

  

   الماتغذيه

المـا  .  درصد اسب است20 تا  10نياز غذايي يك الما . است الما حيواني اقتصادي و كم هزينه         

الما در اسـتفاده    .  مشابه اين حيوان است    را اغلب با اسب مقايسه مي كنند زيرا از نظر فيزيو لوژيكي           

اين حيوان نسبت به ديگر نشخوار كننـدگان مـي توانـد از كـم ارزش     . از علوفه بسيار كارآمد است 

 درصد احتياجات اسـب نيازهـاي    5ست با   ااين حيوان قادر    . ترين علوفه ها بهترين استفاده را بنمايد      

ما بصورت جسته گريخته مي چرد و مايل اسـت از  ال. خود را تامين كند و به حيات خود ادامه دهد 

خوردن علوفه هاي اثر اين صفت خاص تغذيه اي موجب مي شود در. هر علوفه مقدار كمي بخورد 

  . مسموم نشود بطور اتفاقي سمي

گرماي زياد و رطوبـت بـاال بـر    . شرايط بد تغذيه و محيط را با هم تحمل مي كنند     اين حيوانات        

. ثير منفي دارد و ميزان بـاروري و سـالمت عمـومي آنهـا را بـه مخـاطره مـي انـدازد        اين حيوانات تا 

چون به نسبت حيوانات بالغ توانايي ،  الماهاي جوان ودر حال رشد نياز به مواد مغذي بيشتري دارند          

برخي از پرورش دهنـدگان دوسـت دارنـد بـه دام هـاي خـود                . كمتري در هضم مواد خشبي دارند     

ولي بايد توجه داشت كه غذاي . شيرين، كشمش و ساير ميوه هاي نارس بدهندهويج، سيب زميني 

  .زياد مشكالتي را براي دام فراهم مي كند
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   الماپشم

از پشم هاي رويي به علت زبـر وضـخيم     . يكي از محصوالت خيلي با ارزش الما پشم آن است               

انواع پوشـاك   شم هاي زيرين براي تهيه    و از پ  .  پرده و طناب استفاده مي شود      ،بودن در تهيه قاليچه   

سـفيد، سـياه، خاكـستري،      ( زيـاد اسـت      تنوع رنگ در المـا       همانطور كه بيان شد   . استفاده مي شود  

  . 5تصوير ) ... وقهوهاي تيره و روشن

الما بيشتر بعنوان يك حيوان توليد كننده پشم تاكيد مي           رب ي محل پرورش   امروزه در كشورها       

 ه تن بود720 مقدار توليد پشم اين حيوان   2003در سال   . ر مرحله بعدي قرار دارد    و گوشت د  . شود

پشم المـا از دو بخـش تـشكيل    . باشد مي1998قدار آن در سال  درصد بيش از م   125كه اين مقدار    

النـولين يـا    ، اين الياف بـدون      الياف موئين طبيعي و موج دار و مجعد هستند        . شده است الياف و مو    

الياف الما بعنوان اليافي نـرم؛ محكـم، راحـت،          . و جزء الياف ويژه طبقه بندي مي شوند       چربي بوده   

 رنگ طبيعـي قابـل دسـترس    16مطرح و در )  كمبه وزني خوب نسبت    اداراي گرم (گرم و سبك    

 لطافـت و زيبـايي از   ،رنـگ هـا، و تنـوع   نقص عمده اين الياف پايين بودن قابليت ارتجاع آن       . هستند

خريـدارن و توليـد     . كـه موجـب افـزايش ارزش اقتـصادي آن شـده اسـت              اسـت     مثبتـي  ويژگيهاي

كنندگان رنگ سفيد را بيشتر ترجيح ميدهند و پول بيـشتري بـراي آن مـي پردازنـد، چـون قابليـت            

الياف الما از نظر كم و كيـف شـبيه گوسـفند     . پذيردرنگ كردن آن بيشتر است و هر رنگي را مي    

ايـن  . اسـت   گرم 2000 تا   200هر حيوان    ازاءه  مقدار پشم ناشور ب   . تنژاد هاي پر توليد مرينوس اس     

  . اطالعات بدون در نظر گرفتن سن و دفعات پشم چيني است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رنگ پشم در الما  نمودار توزيع  5تصوير 
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  كيوارا و تنوع رنگ در اين حيواننژاد  دو نماي متفاوت از الما  6 تصوير

  الماپوست

پوست الما داراي خاصيت ارتجاعي زيادي . يكي از فراورده هاي با ارزش الما پوست آن است           

ايـن خـصوصيت موجـب شـده از پوسـت ايـن        . است، چون كالژن تشكيل دهنده آن فشرده اسـت        

متوسـط   . چمدان و كيف مـسافرتي تهيـه مـي شـود    ، كفش ،حيوان وسايل زيادي مثل چكمه، لباس     

 20ازايـن مقـدار   .  هـزار قطعـه اسـت   434 در بوليوي در سـال       آلپاكا الما و    پوست توليدي از  مقدار  

 درصد بصورت قـانوني و غيرقـانوني بـه شـيلي و پـرو      25، درصد در داخل كشور مصرف مي شود      

 .صادر شده و بقيه بصورت ابتدايي توسط افراد روستايي استفاده يا ضايع مي شود

 

  الما گوشت

در . ز اهداف اصلي پرورش المـا توليـد و تـامين گوشـت بـوده اسـت                از گذشته تا امروز يكي ا          

وب مـي  سحقيقت مصرف گوشت الما در ارتفاعات امريكاي جنوبي جزئـي از سـنتهاي مـردم محـ           

مقـدار  .  رسـد مـي بـه مـصرف   در اين منطقه گوشت الما به دو صورت تازه و آفتاب خـشك       . شود

   .  تن مي باشد17مصرف گوشت الما در سال حدود 
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 هزار تـن باشـد و بوليـوي توليـد           25 تا   20برآورد مي شود كه ميزان توليد گوشت الما در سال                

. مي باشد اين كشور بازار اصلي فروش گوشت اين حيوان كننده اصلي گوشت الما و منطقه غرب

 درصـد افـزايش يافتـه اسـت و صـادرات آن بـه        75 درخواست گوشت    2004 تا 1985طي سالهاي   

  .  رونق يافته استبرخي بازارها

عالوه بر اين مصرف گوشت . شبيه گوشت گوساله است  گوشت الما از نظر طعم و مزه و بافت             

 20 ميلي ليتر سرم خون الما 10مقدار كلسترول در هر . الما موجب شكل گيري كلسترول نمي شود

 ميلـي گـرم مـي       300 و براي گوسـفند      200 ميلي گرم است در حالي كه اين مقدار براي گاو            50تا  

 بـا   آلپاكـا  تركيـب گوشـت المـا و         4در جـدول    . اسـت   درصـد  52بازده الشه المـا حـداكثر       . باشد

 . مقايسه شده است پرمصرفگوشتهاي قرمز

  گونه مختلف 4مقايسه تركيب شيميايي گوشت  4 جدول

  گونه  رطوبت  پروتئين  چربي  خاكستر

41/1  

30/1  

91/0  

16/2  

69/3  

13/5  

84/4  

53/6  

82/24  

88/21  

01/21  

91/18  

17/69  

80/70  

72/72  

74/72  

  الما

  آلپاكا

  گوساله

  گوسفند

  MACA. 2002 :منبع                              

دهندگان الما با مشكالتي همچون بيماريهاي انگلي، همخوني شـديد در سـطح گلـه هـا و               پرورش

و از ) مـشاع (ين استفاده گروهي عالوه بر ا. نرخ باالي مرگ ومير در سطح گله هاي خود مواجه هستند        

   .هم گسيختگي و پراكنده بودن مراتع از ديگر مشكالت عمده دامداران در اين مناطق است

  

   آلپاكا

 كوچكترين عضو اهلي خانواده شترسـانان اسـت؛ سـالهاي زيـادي از اهلـي شـده آن مـي          آلپاكا     

 تـا  3500 شـيلي و درارتفـاع    بومي آمريكاي جنوبي اسـت و در كـشورهاي پـرو، اكـوادور،            . گذرد

امروزه پرورش و نگهداري اين حيـوان در حـال گـسترش اسـت ودر               . يابد متري پرورش مي   5000

 نگهـداري و  ، كانادا وچنـد كـشور ديگـر نيـز    ،سالهاي اخير در كشورهاي امريكا، نيوزيلند، استراليا   

بزرگتر است بـا گردنـي    خيلي شبيه به گوسفند است كمي از آن          آلپاكا. پرورش آن انجام مي شود    

  . كيلو گرم مي باشد80 تا 45 سانتي متر و وزن آن 91قد آن . بلند وكشيده
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 نفـر بـوده و ايـن تعـداد     50000در بوليـوي    نفـر و 2000000 در پرو 1972 جمعيت آن در سال          

خطر شديد انقـراض  ايـن گونـه    .  نفر در آمريكاي جنوبي كاهش يافته است      8000 به   1996درسال  

سخت گيرانه اي را در حمايـت و   وجب شد كه دولت پرو بعنوان موطن اصلي اين حيوان  قوانين             م

حفظ اين گونه وضع كند و بدينوسيله نه تنها  خطر  نابودي آلپاكا از بين رفت بلكـه  جمعيـت ايـن         

  . گونه با ارزش دوباره احيا گرديد

  در كشورهاي مختلفآلپاكا جمعيت 5جدول 

  رصدد  جمعيت نفر  كشور

  پرو

  بوليوي

  شيلي

  امريكا

  استراليا

  نيوزيلند

  ساير كشورها

  مجموع

3100000  

325000  

30000  

30000  

25000  

20000  

30000  

3560000  

87  

9  

8/0  

8/0  

7/0  

6/0  

8/0  

100  

 CONACS-MINAG 2003منبع   

و تيره، آبي تيره، قهوه اي روشن (ها سفيد هستند ولي تنوع رنگ در آنها زياد است آلپاكااغلب      

 عمـر  آلپاكـا ولي در شـرايط تغذيـه مناسـب       .  سال عمر مي كند    20 بيش از    آلپاكا..) .حنايي، سياه و  

   . دارد نيزبيشتري

در هـر هكتـار مرتـع    .  رنگ و جنس آن تعيـين مـي شـود   ،ارزش هر آلپكا با توجه به شجره نامه          

  . را نگهداري كردآلپاكا 25مرغوب مي توان 

 در تهيـه برخـي كاالهـا        آلپاكـا  و پشم از پوسـت، امعـاء و احـشاء و اسـتخوان               عالوه بر گوشت       

از كود اين حيوان بعنوان ماده سـوختي و همچنـين بعنـوان كـود در مـزارع سـيب       . استفاده مي شود  

 يـك دام شـيري شـناخته نمـي       انكند، لذا بعنو   شير زيادي توليد نمي    آلپاكا. زميني استفاده مي شود   

اغلـب گلـه    . توان روزي نيم كيلو از آن شير گرفـت        در شرايط تغذيه مناسب مي    با اين وجود    . شود

و پرورش مي يابند، لذا بايد مراقب بود كـه بـا     باهم و در كنار يكديگر نگهداريآلپاكاهاي الما و  

نتـاج حاصـل يـك محـصول نـامرغوب      ، در صـورت رخ دادن چنـين حـالتي   . هم جفتگيري نكننـد  
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 آلپاكـا هيبريد هستند و اين پشم به كيفيت پشم          ان حاصله داراي پشم   زيرا فرزند . وب مي شود  سمح

اي نيست كه بتوان از آنها براي حمل بار اسـتفاده            از طرف ديگر جثه اين حيوانات به اندازه       . نيست

  .كند مقدار گوشت كمتري نيز نسبت به الما توليد مي وكرد

 درصـد گلـه را   70حـدود .  سنين مختلفهاي نر و ماده در آلپاكا تركيبي است از     آلپاكاهر گله   

 تركيب يك گله بزرگ را نشان مي 6جدول . درصد را نرها تشكيل مي دهند 30هاي ماده و آلپاكا

   .دهد

6جدول   با توجه به سن آنهاآلپاكاو  تركيب گله هاي الما  

 ماده ها نرها كل

 
 تعداد % تعداد % تعداد %

وضعيت دندان دامهاي 

 گله

58/26  

85/27  

13/10  

44/35  

00/100  

4/797  

5/835  

9/33  

2/1063  

0/3000  

39/11  

92/13  

53/2  

53/2  

38/30  

7/341  

6/417  

9/75  

9/75  

4/911  

19/15  

92/13  

59/7  

91/32  

62/69  

7/455  

6/417  

7/227  

3/987  

6/2088  

 دندان هاي شيري

 دو دندان دائمي

 چهار دندان دائمي

 كامل دندان

 كل

.  دندان هستند32اين دو گونه داراي .  سال دشوار است5 از  پسآلپاكاتشخيص سن در الما و 

ديگر دندانهاي شيري . پديدار مي شود  ماه9 تا 6پس از ) آسياب(دانهاي شيري گونه اي اولين دن

هاي پيش در دو سالگي، دو مين جفت در دانناولين جفت دائمي د. دننيز طي دو سال بيرون مي آي

  . سالگي كامل مي شود6 تا 3دندانهاي پيش در  سالگي و سومين و آخرين جفت 3

   زمان، تعداد و ترتيب ظاهر شدن دندانهاي شيري در ال ما و آلپاكا7جدول 

    بدون دندان  در هنگام تولد  1تصوير 

  يك ماهگي  2تصوير  دو دندان گونه اي در هر طرف  فك باال

  دو دندان گونه اي در هر طرف با دو دندان پيش  فك پايين

  سه  ماهگي  3رتصوي   دندان گونه اي در هر طرف3يك دندان نيش،   فك باال

 دندان نيش و دو دنـدان گونـه اي         1 دندان پيش،    3  فك پايين

  در هر طرف

  شش ماهگي  4تصوير   گونه اي در هر طرف3 نيش، 1يك پيش،   فك باال

   گونه اي در هر طرف 2 نيش و 1 پيش، 3  فك پايين
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   تخمين سن آنها بر اين اساسن وه جايگزيني دندانهاي دائمي در الما و آلپاكا و تعيينحو 7تصوير 

 

 

 

 

 

 

8تصوير   در سال اول تولدآلپاكاتعداد و شكل دندانهاي شيري در الما و   

   آلپاكارفتاري خصوصيات

. ار هستندباهوش و هوشي آنها نجيب، زيبا، ظريف، كنجكاو،. ها حيواناتي اجتماعي هستندآلپاكا     

 ابتدا با سرو صدا و ايجاد همهمـه، اگـر مـوثر نبـود بـه           آرام شده، هنگامي كه احساس خطر كنند، نا     
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چنانچه باز هم اثر نداشـت ميهمـان ناخوانـده را بـا         . غريبه آب دهان پرت مي كنند      طرف متجاوز و  

ن پـرت نمـي   هـا آب دهـا  كا همـه آلپا .دادن وادار به خارج شدن از قلمرو خود مي كننـد  لگد و هل  

بـزاق دهـان، هـوا و مقـداري      اين مايع تركيبي اسـت از . كنند، اگر چه قادر به انجام اين كار هستند   

. دهـد دهد كه هر متجـاوزي را فـراري مـي     محتويات معده، كه تركيب لزج و متعفني را تشكيل مي         

مردگـي و    به دليل نرم بودن سم آن صدمه خيلي جدي به انسان نمـي زنـد، ولـي خـون                     آلپاكالگد  

  .لگد اين حيوان است هايكوفتگي از نشانه

آنها از همه توان خـود بـراي        . درگيري و نزاع نرها براي بدست گرفتن رهبري گله جالب است               

يكديگر را بشدت هل مي دهند و دندان مي گيرند بگونه اي كه      . كنندپيروزي بر رقيب استفاده مي    

از اين رو معموال نرها را از يكديگر جدا نگهـداري  . هاي سخت به هم وارد مي كنند    بعضا جراحت 

. كننـد از بروز صدمات جدي جلـوگيري مـي        و در فصل چرا با كند كردن دندانهاي آنها        . مي كنند 

يكي ديگـر ازخـصوصيات جالـب    . ها معموال دوست ندارند كسي آنها را بگيرد يا لمس كند   آلپاكا

  . است كه همگي در مكان خاصي از مرتع يا مزرعه مدفوع و ادرار مي كننداين حيوانات اين 

ها صداي خاصي دارند؛ بلندي و شدت و آهنگ اين صدا متناسب با شرايطي كـه حيـوان در       آلپاكا      

 ايجاد مي كند موجب آرامـش  آلپاكادر شرايط طبيعي و آرام صدايي كه       . آن قرار دارد؛ متفاوت است    

آنها رفتار دوسـتانه خـود را بـا توليـد      . اكي از رضايت حيوان از وضعيت موجود است       ديگران شده و ح   

  .ضربه هاي كوتاه وسريع مي زنند صداي مختصري نشان مي دهند و همزمان با دم خود به پشتشان

  

  آلپاكاانواع 

 مـي  آلپاكا گونه اي پشمي است و با توجه به نوع پشمي كه توليد مي كننـد بـه دو نـژاد تقـسيم                           

داراي پـشم كوتـاه و    و  درصد ايـن حيوانـات از نـژاد هواكايـا    90 تا   80  . 2 و سوري  1 هواكايا شوند

ايـن نـژاد   (درصد آنها از نوع سوري و داراي پشم بلند و صاف مي باشـند      20تا   10مجعد هستند و    

 كـارادل  شبيه گوسفند نژاد از نظر ظاهر آلپاكاي نژاد هوا كايا). اخير بسرعت در حال كاهش است

حيواناتي بين اين دو نيز وجود دارند ولـي  . ياد آور گوسفند لينكلن مي باشدو آلپاكاي نژاد سوري    

همانطور كه گفته شد تنوع رنگ در اين گونـه زيـاد اسـت، ولـي مكـانيزم      . خيلي كم و نادر هستند 

قي دو آلپاكاي زيرا از تال. صحيح الگو و شكل وراثتي رنگ در اين گونه هنوز كامال شناخته نشده       

                                                 
1Huacaya  
2Suri  
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يا ديگر رنگها تعداد زيادي از فرزندان با پـشم سـفيد توليـد              ) خالدار(سفيد خالص و سفيد دورگ      

نشان مي دهـد كـه رنـگ يكنواخـت و يـك دسـت بـر پـشم                   ) 1980 (1مطالعات والسكو . مي شود 

  . خالدار غالب است

  

  نژاد هواكايا 

اينهـا داراي  . شـود جهـان را شـامل مـي    درصد جمعيت گونه آلپاگا در       90تا) 9تصوير(اين نژاد   

خيلي خوب با شرايط دشـوار  اين حيوانات ). شبيه پشم گوسفند(پشمي متراكم، نرم و مجعد هستند    

اينها داراي نقش اقتصادي مهمي براي دامداران منطقه . و سخت ارتفاعات آند سازش پيدا كرده اند

 درصـد  90دهند و   اين نژاد را پرورش مي     هستند، زيرا تعداد زيادي از دامداران كوچك و خرده پا         

  . اين حيوانات را در اختيار دارند

اين حيوان داراي استعداد بالقوه زيادي است كه از اين استعداد و توانايي بخوبي استفاده نـشده                

. كارهاي اصالحي بر نقش اجتماعي و اقتصادي اين نژاد اثرات مثبت زيادي خواهـد داشـت               . است

ه اخيرا انجام شده نشان داده است، اين حيوانات مي توانند در خارج از حوزه تحقيقات محدودي ك

  . آند پرورش يابند و توانايي خود را بروز دهند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا نژاد هواكاياك آلپا11تصوير 

                                                 
1Velasco  
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  نژاد سوري

اين نوع به دليل داشتن .  كه داراي پشمي دراز است10نوع ديگر آلپاكا سوري نام دارد تصوير        

ولي . شود درصد كل آلپاكاها برآورد مي20رزش تر هستند و جمعيت آنها  ا بلند و ابريشمي با    پشم

به دليل شكل خاص پوشش آنها پشم زيادي از آنها نمي تـوان گرفـت، چـون مقاومـت زيـادي در             

.  درصد جمعيت اين نـژاد در دنيـا دراختيـار مـردم جنـوب پـرو اسـت           100تقريبا  . برابر سرما ندارند  

 درصد 25و جمعيت آن در پرو از      .  سال اخير جمعيت آن بشدت كاهش يافته است        20نه در   متاسفا

گفتـه شـده اگـر اقـدامات     ).  هزار 130 هزار به    700از  ( درصد كل آلپاكا ها كاهش يافته است         5به  

 در بـا ايـن وجـود   .  از بين رفته بـود 2000حفاظتي از اين نژاد صورت نمي گرفت، اين نوع در سال       

بـه اعتقـاد كارشناسـان       .م توجه كافي، اين نژاد منقرض و يا بسيار كاهش خواهد يافـت            صورت عد 

كه پرورش دهند گان ندانسته اين نـژاد را بـا      اي اصلي بروز چنين مشكلي اين است        يكي از علت ه   

  . تالقي مي دهندنژاد هواكايا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا نژاد سوريك آلپا10تصوير 

  توليد مثل آلپاكا

راي ترغيب ماده به جفـت گيـري آواز مـي خوانـد وايـن عمـل را در طـول مـدت          آلپاكاي نر ب  

مـاده هـا مثـل سـاير        . آواز خواندن به تخمك ريزي نيز كمـك مـي كنـد           . جفتگيري ادامه مي دهد   
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طول مـدت   . اعضاي اين خانواده سيكل فحلي ندارند و تخمك در جريان جفتگيري آزاد مي شود             

 سالگي و در    3 تا   1سن مناسب جفتگيري براي نر      . تغير است  دقيقه تا يك ساعت م     5جفتگيري بين   

آلت تناسلي نر داخل بدن قرار دارد وتا دو .  ماهگي پيشنهاد نمي شود18 تا 14جنس ماده زودتر از  

آلت تناسـلي در ايـن حيـوان انـدامي اسـت باريـك و دراز كـه بـراي          . سالگي قابل تشخيص نيست   

  . جفتگيري با جنس ماده سازش يافته

احتمـال  .  روز انجام مي شود ودر هر زايش يك نوزاد متولد مـي شـود       345 ±14زايمان پس از         

دو هفته پس از زايش آلپاكاي ماده آمادگي جفتگيـري مجـدد   . دو قلو زايي يك در هزار مي باشد    

بچه ها در شش ماهگي .سالگي ديگر قادر به توليد مثل نيست) 15 - 12(اين حيوان پس از . را دارد

 كيلوگرم رسيد از شير گرفته مي شـوند؛ ولـي برخـي پـرورش دهنـدگان        2/27يا وقتي وزن آنها به      

  .اجازه مي دهند خود مادر در اين باره تصميم بگيرد

   آلپاكاپشم

 پـشم هـاي نـواحي مختلـف بـدن از نظـر           آلپاكادر  .  از نظر كيفيت بسيارمتنوع است     آلپاكاپشم  

پـشم  . وجـود دارد  ،1 بلنكـت رين پشم در ناحيه ي پشت بنـام باكيفيت ت. كيفيت با هم متفاوت است 

ناحيه گردن از كيفيت كمتري برخوردار است و به دليل نامناسب بودن با دست تبديل به نخ شده و   

 كيلـوگرم   7 در سال    آلپاكامقدار پشم حاصله از هر      ). 11تصوير(شود  سپس از آن پوشاك تهيه مي     

 بـه برخـي خـصوصيات    9 و8درجـداول  . بسيار مرغوب است كيلوگرم آن   3است كه از اين مقدار      

  . اشاره شده استآلپاكاالياف 

  

  

  

  

  

  

  آلپاكا كيفيت الياف در نقاط مختلف بدن 11تصوير 

                                                 
1 Blanket 



  35                                                                                شترهاي دنياي جديد–فصل دوم 

 
كاله، جوراب، دستكش، ژاكت و پلـي ور، بـاراني كـاله            (از پشم آنها در توليد انواع پوشاك        

. هـا بـسيار بـاارزش و مخـصوص صـادرات اسـت      ايـن كاال . شودو پارچه و پتو استفاده مي...) دار و 

و از كيفيت بيشتري برخوردار اسـت  . ارزش پشم آنها در مقايسه با بهترين پشم گوسفند بيشتر است    

اگر چه از شير آن معموال استفاده نمي شـود ولـي در      . گوشت آن نيز بسيار لذيذ است      ). 0تصوير  (

  .  كند گرم شير توليد مي500شرايط تغذيه خوب در هر روز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  آلپاكاالياف  12تصوير 

 

   با يكديگر و ساير اليافآلپاكا مقايسه كم و كيف و ارزش پشم انواع 8جدول 

  توليد

بيشترين مورد استفاده وتقاضا با توجه 

  به نوع محصول و كاربرد

  

  الياف

  %  تن

Refinement 
Mic. 

قيمت بهترين 

براي هر كيلو 

  دالر

Comfort  

Factor* 

Plano Punto 

  *  *  0/90  0/14  5/22  0/8  2/515  ي جوانآلپاكا

    *  0/70  0/13  0/26  0/5  0/322  )وريس (آلپاكا

  *  *  0/70  0/9  5/26  0/40  0/2576  )ممتاز(ي آلپاكا

**هواريزو

  8/1301  2/20  0/31  3/4  0/55      

    *  0/25  9/2  0/34  79/26  0/1725  ي بالغآلپاكا

  *  *  0/98  0/80  0/16  0/30  0/8000  كشمير

  *  *  0/80  0/27  0/25  0/20  0/340  موهر نوزاد بز

  *  *  0/65  0/21  28 -31  0/80  0/10200  موهر بزهاي جوان

    *  0/25  5/11 – 0/6  35 -37  0/20  0/3400  موهر بزهاي بالغ

            4/6  0/1700  ديگر انواع آنقوره

  IPAC – 2004 منبع                             ميكرون30كمتر از   درصد الياف*

   ميباشدي مادهآلپاكانتاج حاصل از تالقي الماي نر و 1هواريزو * *

                                                 
1Huarizo  
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 تا 24قطر تارهاي با ارزش و مرغوب . شودانجام مي )ياواخر ماه م(داد پشم چيني در اوايل خر     

. باشد گرم مي554هر انس برابر .  دالر مي باشد4 تا 2 ميكرون است و ارزش آن براي هر اونس 29

. با افزايش سن آلپاكا قطر الياف افزايش مي يابد.  تار ها هرچه كمتر باشد ارزش آن بيشتر استقطر

هـاي خيلـي    خوراك  البته عالوه بر ايـن تغذيـه دام بـا         .  ميكرون است  5 – 1اين افزايش در هر سال      

مغذي نيز باعث افزايش قطر الياف مي شود؛ چون تغذيه اضافي موجـب چـاق شـدن حيـوان نـشده              

  . قطر الياف را افزايش مي دهدبلكه

  

  آلپاكا برآورد وراثت پذيري صفات پشم در 9جدول 

 مرجع

 

 قابليت توارث

 

 پشم چيني

 

 صفات

 
Velasco (1980) 02/0 ± 35/0  اولين 

Bravo and Velasco (1983) 22/0  

 

Roque et al., (1985) 07/0 ± 21/0  

 

Mamani (1991) 34/0 ± 38/0  

 

Ruiz de Castilla et al., (1992) 17/0 ± 31/0  

 

Ponzoni et al., (1999 ) 36/0± 79/0  همه 

 

 

 

 وزن الياف

Leon-Velarde and Guerrero (2001) 18/0  

 

Ponzoni et al., (1999) 30/0 ± 67/0  

 

 

 قطر الياف

Mamani (1991) 39/0 ± 43/0  اولين 

Roque et al., (1985) 07/0± 21/0  

 

Leon-Velarde and Guerrero (2001) 31/0  

 

Ponzoni et al. (1999) 48/0 ± 63/0  همه 

 

 طول دسته پشم

  

  گواناكو 

است و   اين گونه وحشي  ). 13تصوير  (كو نام دارد    اگوان هاي شتر بي كوهان   يكي ديگر از گونه        

شمندان ايـن   بـه عقيـده دانـ     . اي روشـن اسـت     تقريبا قهوه  آنهاتر است رنگ    نسبت به ويكونا بزرگ   

كشور پاراگوئه از گوشت  1 گرن چاكو در منطقهمردم بومى .حيوان اجداد الما هاي امروزي هستند

  .كننداستفاده مي و پوست اين حيوان

                                                 
1Gran Chaco  
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 سـاحل غربـى آمريكـاى     هنگام ورود اسپانيايي ها به سال پيش500نند كه زيم تخمينمحققين      

 ايـن حيـوان باعـث   بـي رويـه   شـكار  . اسـت بوده  نفر  ميليون30كوها بيش از اجنوبى جمعيت گوان

منطقـه،   با ورود ساير اروپائيـان بـه  . وجهى كاهش يابد تطور قابل گرديد كه جمعيت اين حيوان به

بعـد   .ه اسـت سيدر  فعلى نفر هزار500 تا به ميزان هكو افزايش بيشترى يافتاسيركاهش جمعيت گوان

رشـد  كو با اهزارتايى گوان 40 ط زيست جمعيتهاى صورت گرفته توسط طرفداران محي از تالش

لى گوسفندداران و گاوداران جزيـره همچنـان ايـن       و . درصد در حال افزايش است     12 تا   10ساالنه  

عنوان يك آفت تلقى كرده وبراى تصاحب علفزارهايى كه اين حيوان در آن به تغذيه           حيوان را به  

  .ش مي كنندپردازد تال مى

دهان  هنگام احساس خطر به طرف مهاجمان، آب در همچون ديگر اقوام خود نيز اين پستاندار      

 200 ارتفـاع آن تـا   .سـد بركيلـوگرم   300تـا بـيش از   آنها نمايد و ممكن است وزن بدن پرتاب مى

 كيلومتر بر سـاعت  64كو سرعتي معادل اگوان. رسد سانتي متر مي180تا  آنها سانتي متر و طول بدن    

 فـرد ديـده   10 تـا  8هـاى كوچـك متـشكل از    در گـروه   ايـن حيوانـات  .استدارد و شناگر ماهري    

 تـشكيل شـده     هر گروه . كنندها زندكي مي   ودر مكانهاي متروك و مرتفع در ميان سخره        دنشو مى

  . آنها استهمراه تعدادى ماده و فرزندان يك نر بهاز 

 .ار زير گونـه تقـسيم مـي شـود          به چه  ،كنداين گونه با توجه به منطقه جغرافيايي كه زندگي مي              

ناحيـه اى   ( پاتاگونيـا آنهـا را در 1776 در سـال  2 مـولر  نام دارد كه   1گوانيكوال جي    اولين زير گونه  

. شناسـايي كـرده اسـت   )  درجه جغرافيايي35عرض (و چند منطقه ديگر  ) درجنوب ارژانتين وشيلى  

. شـوند محدود به شـيلي مـي   1782 4ا مولين نام دارد كه بنا به گفته3 هواناكوس ال جي  زير گونه دوم  

 نام دارد در مناطق مرتفع آند در پـرو، بوليـوي و شـمال         5كاكسيلن سيس   ال جي  زير گونه سوم كه   

ايـن زيـر گونـه در دامنـه         .  نـام دارد   6 وگلي  ال جي  و زير گونه چهارم    كنندمي  شرق شيلي زندگي  

امروزه تنها زيـر  . كنندنتين زندگي مي درجه جنوبي در آرژا32 تا 21هاي آند بين تقريبا     هشرقي كو 

                                                 
1L. g. guanicoe  
2 Muller 
3L.g.huanacus  
4 Molina 
5L.g.cacsilensis  
6 L.g.voglii 



  ها و نژادهاي مختلف شترگونه                                                                                     38

 

اند ولي دو زير گونه ديگر  مورد بررسي و شناسايي قرار گرفتهگوانيكو و كاكسيلن سيسهاي گونه

  .هنوز ناشناخته هستند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وكاكوان 13تصوير

 

 از بدن اين حيوانات در قسمت باال داراي رنگي .ها داراي رنگي مشابه هستندهمه اين زير گونه

صـورت ايـن حيوانـات      . باشـد اي تيره تا روشن است و در قـسمتهاي پـايين سـفيد رنـگ مـي                 قهوه

  .خاكستري تا سياه رنگ است

ايـن حيوانـات بـه آسـاني        . كننـد اي مهاجر و ساكن زندگي مي     هكوها به دو صورت گروه    اگوان     

 1971ت پـرو در سـال    دولـ ،شوند لذا جمعيت آنها در اثر شكار مفرط كاهش يافته اسـت     شكار مي 

  .آنها را موجودات در حال انقراض اعالم كرد

  

   ويكونا

اين حيـوان كـوچكترين گونـه در ايـن          . هاي خانواده شترسانان است   ويكونا يكي ديگر از گونه         

در مكانهاي متروك و  صورت دسته جمعي وهويكونا ب. خانواده است و مانند گوانكو وحشي است      

ايـن حيـوان   . كندها زندكي مي هزار متري در ميان سخره5 تا 4آند در ارتفاع اي  همرتفع رشته كوه  

در مركز بوليوي، شيلي، جنوب اكوادور، آرژانتين پرو يافت زيبا داراي بيشترين پراكندگي است و    

. دهـد يدر كـشورهاي مختلـف نـشان مـ    اخير   جمعيت اين حيوان را در سالهاي        10دول  ج. شودمي
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  ويكوناجمعيت.  تالش شده از انقراض آن جلوگيري شود اين گونهاده با ارزش بدليل پشم فوق الع   

  . هزار نفر برآورد شده است125 حدود 2000در سال 

  10دول ج تعداد و درصد جمعيت ويكونا در كشورهاي مختلف حوزه آند

   مجموع         وادور اك         آرژانتين            شيلي         بوليوي           پرو            كشور

   243254           2058             20263           13528        57905      149500     جمعيت

  00/100             9/0                 3/8                6/5          8/23          5/61           درصد

  

 تـا  86حيواني است حساس و ترسو ارتفاع آن ) بلند وباريك(به نسبت قلمي    ويكونا با ظاهري           

تقريبا رنگ همه آنها قهوه اي روشن اسـت و بـه      .  كيلو گرم است   45 تا   55 سانتيمتر؛ و وزن آن      96

   ).14تصوير ( مي باشد نظر مي رسد در يك گذار در حال تغيير به آبي روشن

بـا وضـع قـوانين الزم از شـكار      دولت پرو   نه موجب شده كه   ارزش اقتصادي بسيار زياد اين گو          

 لذا در سالهاي اخير شاهد افزايش آهسته جمعيـت         .كندغير قانوني و بي رويه اين گونه جلو گيري          

 به احتمال زياد جمعيت اين حيوان 2005با توجه به آمار گيري سال .  كشور هستيم ايناين گونه در

ويكونا اقتـصادي تـر از پـرورش      توجه به شرايط اقتصادي پرورشبا.  هزار نفر مي باشد    145حدود  

  .  استآلپاكا

 ميكرون نيز مي رسد، ولـي      12 تا   10قطر الياف به    . الياف ويكونا نرم ترين الياف در جهان است            

پـشم چينـي هـر    ).  گرم200 - 500( مقدار پشمي كه از هر ويكونا بدست مي آيد بسيار ناچيز است 

بدرسـتي مـي تـوان     .  يكبار و يا بنا به برخي منابع ديگر هر سال يكبار انجام مـي شـود                دو يا سه سال   

به اين . عالوه بر اين الياف ويكونا بسيار گرم است   . گفت اين حيوان باارزشترين پشم جهان را دارد       

   .دليل اين حيوان با توجه به پوشش نسبتا كم هواي سرد منطقه را به خوبي تحمل مي كند

الياف اين حيـوان  .  دالر امريكا ارزش دارد700 تا   500يلو الياف بدون موي اين حيوان بين        هرك     

در بازارهاي ويژه و خاص عرضه مي شود؛ چون قيمت لباسهايي كه از الياف ويكونا تهيه مي شـود       

 ، المان، درصد الياف ويكونا به كشورهاي ايتاليا90بيش از . خيلي گران و با خصوصيات ويژه است

داد و ستد اين الياف در بازار غيـر قـانوني اسـت، مگـر اينكـه مجـوز       . ژاپن و امريكا صادر مي شود     

  . داشته باشد1CITESفروش از طرف 

                                                 
1Convention on International Trade in Endangered Species  
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هـاي  شـوند، يكـي بـه صـورت گـروه       زندگي در اكوسيستم يافـت مـي            اين حيوانات با سه شيوه    

يك روش  زنـدگي اجتمـاعي       ،  )ر يا بيشت  5(خانوادگي با نظام خاص؛ شامل يك نر و تعدادي ماده           

 روش سوم  شامل نرهاي پير اسـت كـه   .شوند پس زده مي است از نرهاي جوان كه بوسيله خانواده        

  . دهندبه زندگي خود ادامه ميمعموال تنها 

كه اين مقدار زياد    .  ميليون در هر ميليمتر مكعب است      14     تعداد گلبولهاي قرمز خون در ويكونا       

پاهاي اين حيوان داراي بالشتك هاي . ير كم اكسيژن را تسهيل و ممكن مي كند   گلبول جذب مقاد  

بسيار نرمي است و فرسوده نمي شـود، ايـن خـصوصيت ويكونـا را قـادرمي سـازد بـه آسـاني روي           

  . كيلو متر در ساعت حركت كند45اين حيوان مي تواند با سرعت . سنگها و سخره ها راه برود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يكونا و14تصويري 

 
زايـش بـين   .  ماه است و در هر زايش فقط يك نوزاد به دنيـا مـي آورد           11دوره آبستني ويكونا         

 . وريل صورت مي گيردآماههاي فوريه و

 سـانتيمتر  5/4 تـا  3پوشش اين حيوان دواليه است يك اليه تشكيل شده از الياف كوتـاه بطـول           

.  مـي باشـد  تـشكيل شـده از موهـاي بلنـد و خـشن      در حالي كه اليـه ديگـر   ،كه نرم و ظريف است  

  .  ميكرون است16متوسط قطر الياف اين حيوان حدود 
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قسمت جلو دست و پا ي       رنگ قسمت پشت و گردن و     .  هم است   به ها خيلي شبيه  ويكونارنگ       

ولي قسمت سينه، شكم، منطقه مقعد و تا حدودي جناحين سـفيد        . است اين حيوان مايل به قهوهاي    

   . سر اين حيوان معموال مايل به خاكستري و سياه است،است) روشنكرم (

 صادرات چرم اين حيوان رونق    7019در دهه   . يكي ديگر از فراورده هاي اين حيوان چرم است             

-اين دو نژاد در دو منطقه مختلف زندگي مي. گونه ويكونا داراي دو زير گونه است.زيادي داشت

تري اين زير گونه بزرگتر و داراي رنگ روشن. نام دارد 1ويكوگنا  وي ويزير گونه اول كه. كنند

اين زير . نام دارد 2منساليس وي وي زير گونه ديگر. شوند درجه جنوبي يافت مي18اينها در   . است

 3 ويلـر  بـا توجـه بـه گـزارش       . انـد هاي امروزي مورد شناسايي قرار گرفتـه      آلپاكاگونه بعنوان اجداد    

 اليافي كوتاه بـسيار نـرم بـه رنـگ زرد تـا      ن زير گونه الغر اندام هستند و داراي        هر دوي اي   )1984(

داراي يـك  وي وي منـساليس    تفاوت عمده اين دو نژاد در اين است كه          . باشنداي روشن مي   قهوه

، در حالي كه زير گونه ديگر فاقد اين موهاي بلنـد    مي باشد دسته موهاي بلند و سفيد در سينه خود         

   ).15 تصوير( است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منساليس ويكونا 15تصوير

                                                 
1 V.v. vicugna  
2 V.v. mensalis 
3 Wheeler 
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  شتر بدون كوهان هاي مختلفمقايسه برخي صفات بيولوژيكي و توليدي در گونه

و هـر   .  متمايز در اين گـروه از شـترها وجـود دارد           همانطور كه قبال اشاره شد چهار گونه كامالً            

 بـه خـصوصيات نژادهـاي    12 و 11 جـدول . نژاد يا زير گونه تـشكيل شـده اسـت          يا چند  2گونه از   

  .كندمختلف در گونه ها اشاره مي

   
  هاي پشم در گونه هاي مختلف شتر بي كوهانمقايسه ويژگي - 11جدول 

 صفت و ويژگي  الما آلپاكا گوانگو ويكونا

 )Kg(متوسط توليد پشم  8/2 ± 1/1 8/1 25/0 18/0 – 25/0

  (kg)دامنه توليد پشم  9/1 – 7/5 9/0 – 0/4  

  (cm) متوسط طول تار 2/10 ± 2/2 ±9/8 5/1  4/3 ± 83/0

  )ميكرون ( متوسط قطر تار  5/31 20 ± 6/6 16 -  18 11 – 14

  )ميكرون( دامنه قطر تار 20 -  80 12 -  30  

  Sumar, 1980; Bustinza and Belon 1982; Villarroel, 1963; Franklin, 1982منبع 

  

  بي كوهان ژيكي شترهايويو لمقايسه اطالعات ب - 12 جدول

 صفت و ويژگي  الما آلپاكا گوانگو ويكونا

 )روز(طول مدت آبستني   348 ± 9  342 - 345  345 - 360 346 – 356

  (kg)وزن تولد   9/11 6/1±  7 -  8 8 -  15 4 – 6

  (kg)وزن شير گيري  4/45 ± 2/7 25 -  35  

  (kg) بلوغ وزن  7/115 0/22±  3/58 ± 0/9  ±2/120 2/12 6/1±3/35

  درصد الشه 0/57  ±2/55 0/9 0/55 

  Sumar, 1980; Bustinza and Belon 1982; Villarroel, 1963; Franklin, 1982منبع 

  
  گري بين گونه ها و نژادهاي مختلف شتر بدون كوهان آميخته

كننـد و  تواننـد بـا يكـديگر جفتگيـري     همانطور كه قبال اشاره شد اعضاي خانواده كامليـده مـي            

 آلپاكاولي با وجود اينكه در بسياري از مناطق الما و           . فرزندان آنها نيز داراي قدرت باروري هستند      

چـون فرزنـدان    . اغلب در كنار يكديگر هستند، دامداران ترجيح مي دهند از اين كار اجتناب كنند             

از  را پشم حاصـل زي. شوندبعنوان يك محصول و هيبريد نا مرغوب شناخته مي    حاصل از اين تالقي   



  43                                                                                شترهاي دنياي جديد–فصل دوم 

 
از طرف ديگر جثه اين حيوانات به اندازهاي نيست كه .  نيست آلپاكانتاج اين تالقي به كيفيت پشم       

  . كننداز آنها براي حمل بار استفاده كرد و مقدار گوشت كمتري نسبت به الما توليد مي

هـا،  وراثتـي در زيـر گونـه   اي نيز به دليل ناشناخته بودن رفتارهاي اما در مورد تالقي درون گونه        

زيرا بـا توجـه بـه اطالعـات موجـود          . ها بايد با مطالعه و اطالعات كامل انجام شود        گرياين آميخته 

ي آلپاكـا زيـرا از تالقـي دو       .  مشخص نيـست   آلپاكا الگو و شكل وراثتي رنگ در        ،مكانيزم صحيح 

 رزندان با پشم سفيد متولـد ها تعداد زيادي از ف يا ديگر رنگ  ) خالدار(سفيد خالص و سفيد دورگ      

كه رنـگ يكنواخـت پـشم بـر         رسد   چنين به نظر مي    )1980 (1 والسكو با توجه به مطالعات   . شودمي

 آلپاكـا دهد فرزندان حاصل از تالقي نژادهاي مختلف         نشان مي  13جدول  . پشم خالدار غالب است   

  .دهندبه چه تعداد و نسبتي، فنوتيب والدين خود را نشان مي

  

  آلپاكانتايج حاصل از تالقي دو نژاد مختلف  - 13 جدول

 سوري×سوري سوري× هواكايا  هواكايا × هواكايا  نتاج

  422  9  0  سوري

  89  3  129 هواكايا

  

  Velasco (1980) :منبع  

                                                 
1 Velasco  
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 دار كوهان شترهاي

گستردگي و تنوع بيشتري هستند  يا شترهاي دنياي قديم به نسبت داراي دارشترهاي كوهان     

ز اين دو  در هر گروه ا.شوندو به دو گروه عمده دو كوهانه و يك كوهانه تقسيم مي) 16تصوير (

 .خاصي هستند هايويژگينژادها و زير گونه هاي متعددي وجود دارد كه هر يك داراي  ،گونه

 
  شتر دو كوهانه

 محل زيست نبدليل محدود بود. هاي جذاب اين خانواده شتر دو كوهانه است يكي از گونه

 محل پيدايش  )927( 1ليزبر اساس نظر . انداين گونه افراد بسياري از نزديك اين شترها را نديده

 معتقد است كه )1975 (2 بوليتدر حالي كه. افغانستان است شتر دو كوهانه منطقه باكتري ناي در

او زمان اهلي  .است) خراسان ( سابقمحل پيدايش شتر دو كوهانه مناطق مرزي ايران و شوروي

هانه از اين نقطه به داند و معتقد است شتر دو كو سال قبل از ميالد مي2500شدن اين حيوان را 

 و 3 ويلسون1976در سال . اغلب نقاط دنيا رفته و در بسياري از اين مناطق مجددا از بين رفته است

ولي .  ثابت كردند اولين شترهاي قاره قديم كه وارد آفريقاي شمالي شدند دو كوهانه بوده اند4هپين

و اعتقاد دارند كه شترهاي دو كوهانه اين د. بعد از بين رفته و يك كوهانه جايگزين آنها شده است

در يكي از مناطق گرم و خشك آسياي غربي در مسير تكاملي خود شترهاي يك كوهانه را بوجود 

چون نسل حاصل از تالقي اين دو حيوان زايا مي باشد، دانشمندان معتقد هستند كه اين دو . آوردند

ت اين حيوان مغولستان و آسياي در حال حاضر منطقه اصلي زيس.  يك گونه هستند يواريته

  . مركزي است

اين حيوانات بـراي زنـدگي   . شترهاي دوكوهانه داراي موهاي بلند و بدني محكم و قوي هستند           

تعـداد كـل شـترهاي    . در آب و هواي سرد و خشك و مناطق كوهستاني و پر برف سازش يافته اند       

                                                 
1 Leese  
2 Bulliet  
3 Williamson 
4 Payne 
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شـوند  بطور كلي خود به دو گـروه تقـسيم مـي   اين شترها . شود هزار نفر برآورد مي    800دو كوهانه   

  . شتر هاي دو كوهانه وحشي و شترهاي دوكوهانه اهلي

  

  شتر دو كوهانه وحشي

هايي كه در ليست حيوانات در خطر انقراض آورده شده شـتر دو كوهانـه وحـشي         يكي از گونه  

  زنـدگي   مغولـستان بيابـان   در گوشه جنـوب غـرب   11كوير گاشون گوبيدر  اكثر اين شتر ها     . است

 نفر تخمـين  300 تا 700 نفر و در برخي منابع بين  1000جمعيت آنها كمتر از     ). 16تصوير  ( كنندمي

اين شترها اجداد شترهاي دو كوهانه اهلي . شود و اين تعداد روز بروز در حال كاهش است زده مي 

  .هستند

  

  

  

  

  

  

  در نقاط مختلف دنيا) كوهانه 2و1(  پراكندگي و تراكم جمعيت شتر 16تصوير 

 
 

 3دهد شترهاي دو كوهانه وحشي نسبت بـه دو كوهانـه اهلـي داراي     نشان مي DNAمطالعات  

ماننـد  . اي متفـاوت هـستند  بنابر اين دانشمندان نتيجه گرفتند كه آنهـا كـامال گونـه     . ژن بيشتر هستند  

ه با شـترهاي دو كوهانـه اهلـي    اين شترها در مقايس.  ژن بيشتر دارد   5شامپانزه كه در مقايسه با انسان       

                                                 
1 Gashun Gobi 
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شـترهاي دو   .پشم آنها كوتاه تر و بدني قلمـي تـر دارنـد         . داراي كوهان و پاهاي كوچكتري هستند     

تـصوير  (موجود داراي بيشترين وجوه مشترك با اجداد منقرض شـده خـود هـستند         كوهانه وحشي 

در اين شترها  .مانده استو درحال حاضر تنها اندكي از برخي صفات آنها در اين شترها باقي           ). 17

دانـشمندان سـئوال مـي كننـد        . صفات ناشناخته اي هست كه دانشمندان را به تعجب وا داشته است           

 آزمايش اتمي در محل زيست آنها اين حيوانات بدون هيچ مشكلي به حيات 43با وجود انجام  چرا

ختاللي در زندگي تحمل مي هيچ گونه ا خود ادامه مي دهند و محيط آلوده به راديو اكتيو را بدون 

چرا و به چه دليل اين شترها قادر به مصرف آبي هستند كه درجه شـوري آن تقريبـا در حـد                      . كنند

  . اشباع است و آبي را مي خورند كه هيچ يك از دامهاي اهلي قادر به خوردن آن نيستند

مند ژني و استفاده از آنها بعنوان بخشي از منابع ارزش بمنظور جلو گيري از انقراض اين حيوانات     

بنيـاد حفاظـت شـتر وحـشي     ) 18تـصوير  (در برنامه هاي اصالح نژادي درمنطقه زيست اين حيـوان    

(WCPF)1       تاسـيس   ايـستگاهي تحقيقـاتي   با حمايت وزارت طبيعـت و محـيط دولـت مغولـستان 

 براي همه را و دولت مغولستان ضمن دعوت از همه دانشمندان براي همكاري، امكانات الزم نموده

اين موسسه . منحصر بفرد مطالعه كنند  تا بر روي اين حيوانكردهفراهم  پژوهشگران در سراسر دنيا 

صحراي بزرگ و حفاظـت شـده گـوبي تنهـا      .تنها موسسه اصالح نژادي از اين نوع در جهان است    

 خـواص   چون شير شتر يك كوهانه داراي     .  وحشي در مغولستان است    همحيط طبيعي شتر دو كوهان    

مفيد زيادي است بنابر در اين مركز تالش ميشود صفات خوب موجود در شير شتر يك كوهانه بـه      

دانشمندان با توجه به داليل زيادي كـه دارنـد تـالش مـي كننـد بـا                   دو كوهانه منتقل شود و متقابالً     

ر وحـشي اكتـشافات علمـي مهمـي را د         مطالعه كاملي روي جزئيات سيستم ايمني شـتر دو كوهانـه            

پشم شتر دوكوهانه وحشي مرغوبتر از سـاير انـواع شـتر اسـت              . نهايت براي انسان به ارمغان بياورند     

  .زيرا طول الياف آن بيشتر است

   سـال قبـل از مـيالد    2500     همانطور كه اشاره شد، محققين زمان اهلي شـدن شـتر دو كوهانـه را                

. ي مرز ايران و تركمنـستان بيـان شـده اسـت         دانند و محل آن در برخي منابع افغانستان و در برخ          مي

   معتقدند شتر دوكوهانه توسـط عـشاير كـوچ نـشين آسـياي مركـزي،       نيزدانشمندانولي برخي از 

اندو اين كوچ نشينان شتر دوكوهانه را بـه منظـور حمـل و نقـل و            مغولستان و شمال چين اهلي شده     

  . كارهاي سخت اهلي كرده اند

                                                 
1 Wild Camel Protection Foundation 
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دوكوهانـه جهـت حمـل و نقـل ابريـشم و سـاير        از شـتر خيلـي كمتـر   در گذشـته بيـشتر و امـروزه    

در تواند حمل نمايد    باري را كه شتر دوكوهانه مي      مقدار   متوسط. شده است محصوالت استفاده مي  

 مستقيماً با وضع جسماني و مسافتي را كه بايـد         ولي مقدار بار    . منابع مختلف متفاوت بيان شده است     

 250مي توان مقدار بار را تـا  ) كيلومتر 5 ـ15( هاي كوتاهمسافت در . همبستگي دارد طي نمايدشتر

 معتقد است شترهاي دو كوهانه 1)1951(در حالي كه پدبرزكين . افزايش داد  كيلوگرم300و حتي 

  . كيلو بار را حمل كنند1500توانند تا مي

  

  

  

  

  

  

  

  

   شتر دو كوهانه وحشي17تصوير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ترهاي دو كوهانه وحشي محل زيست ش18تصوير 

                                                 
1 Podberezkin  



  51                                                                                دوكوهانه          شتر–وم سفصل 

 
  شتر دو كوهانه اهلي 

و . تعداد، تنوع و گستردگي شترهاي دو كوهانه اهلي خيلـي كمتـر از شـتر يـك كوهانـه اسـت                 

محدود به چين، مغولستان، كـشورهاي آسـياي ميانـه و خيلـي كـم در ايـران و تركيـه، افغانـستان و                 

ا و با شكوه روز به روز در حال كاهش است       با وجود اين، جمعيت اين گونه زيب      . پاكستان مي باشد  

 در پايـان  256000 بـه  1950 در سال 895300 بگونه اي كه در مغولستان جمعيت آن از     .)4جدول  (

بنا به گفته رئيس انجمن حفاظت شـتر در يـك            . درصد 70يعني كاهشي بيش از     رسيده   2004سال  

نيـاز مبـرم بـه     . مـي شـوند    شتر بـراي مـصرف گوشـت كـشتار           95000بررسي مشخص شد هر سال      

. گوشت و كمبود ساير منابع تامين پروتئين موجب شد كه اين شترها در حجـم زيـاد كـشتار شـوند     

  . نشان مي دهد كه تعداد شترها طي اين سالها كاهش داشته است14جدول 

  

 )برگرفته از كتاب ساالنه فائو(   تعداد شترهاي دو كوهانه دربرخي مناطق و كشورها14جدول 

صد كاهش يا در

 افزايش

            در سالهاي 1990در سال 

 1981تا  1979

 نام كشور يا منطقه

 چين 597000 476000  كاهش17

 مغولستان 601000 560000  كاهش7

 اتحاد جماهير شوروي سابق 235000 300000 افزايش 27

 مجموع 1433000 1336000  كاهش8/6

 
در سـال   373000انه به يك سوم كاهش يافتـه اسـت و از         در چين نيز جمعيت شترهاي دو كوه      

جمعيت اين گونه در ايـران كمتـر از   .  كاهش يافته است  2004 در سال    265000 اين تعداد به     1994

ذربايجـان شـرقي و     آاسـتانهاي اردبيـل،      محل پرورش شتر دو كوهانه در كـشور مـا         .  نفر است  100

  .در استان اردبيل وجود داردگلستان بيان شده است، ولي بيشترين تعداد آن 

. ساختار شتر دو كوهانه بگونه اي است كه براي مناطق سرد، خشك و كوهستاني مناسب اسـت          

اين شتر بر خالف شتر يك كوهانه قادر است به آساني در منـاطق كوهـستاني و پـر بـرف حركـت            

  . درجه سانتي گراد را تحمل كند ) -30(كند و تا دماي 

ختلفي از شتر دو كوهانه شناخته شده است ولي تنوع نژادي در اين گونه خيلي كمتر                نژادهاي م      

   .از شترهاي يك كوهانه است
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  ه اهليشتر دوكوهانتوليدي  ظاهري و صوصياتخ

كوهـان  در شـترهاي آسـيايي   . همانطور كه از نامش پيدا است اين شتر داراي دو كوهان اسـت                 

ذخيـره سـازي    كوهان محلـي بـراي      . ر روي كپل حيوان قرار دارد     اول بر روي كمر و كوهان دوم ب       

در مقايـسه بـا قـد نـسبتا       بـدن  طـول پاهاي جلو اسـت و  بلندتر ازعقب اين حيوان پاهاي  . استغذا

هاي بزرگ و قوي، كوهان گرد، لب هاي بزرگ، شترهاي دوكوهانه داراي استخوان .كشيده است

 ، متنـوع اسـت   رنگ شترهاي دوكوهانـه   . هستند پوشش پشمي ضخيم، كف پاهاي بزرگ و مسطح       

شتر دو كوهانـه  .  خاكستري است-رنگ پشم اين گونه شترها سرخ .  استقهوه اي تيره  اغلبولي

   . سال عمر كند40مي تواند تا 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شتر دوكوهانه 19تصوير 

بدن شتر ابعاد ندازه هاي ا. ابعاد بدن شتر دو كوهانه با توجه به محل پرورش و نژاد متفاوت است     

تـا بـين دوكوهـان در شـتر          از سطح زمين     ارتفاع . شده است  دوكوهانه در چين بدين شرح گزارش     

شتر نر  متر و در سانتي163 سانتي متر و طول بدن در شتر ماده 185سانتي متر و در شتر نر  180 ماده

   .است سانتي متر 168

ي ايـن حيـوان در حمـل    يو ساير صفات مربوطه و توانا  مقدار توليد شير، گوشت، پشم و كرك             

متوسط مقدار سـاالنه توليـد پـشم و كـرك در جـنس         . بار در منابع مختلف متفاوت بيان شده است       

 10در نرهـاي اختـه بـه     اين مقدار واست كيلوگرم  8نر بالغ بيش از حيوان پنج كيلوگرم و در  ماده
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 كيلو  12 تا   5، شتر هاي دو كوهانه در هر سال بين          در گزارش ديگري بيان شده     . مي رسد  كيلوگرم

در صـد وزن اوليـه كـاهش         83 تا   76و به   شاين مقدار پس از شست    . گرم مو و كرك توليد مي كنند      

كه ايـن مقـدار بـا         كيلوگرم پشم توليد مي كنند     5/4شتر هاي دوكوهانه روسي هر سال تا        . مي يابد 

وكوهانه دكوهانه در مقايسه با شتر       كرك شتر يك   افالي .توجه به جنس و نژاد آنها متفاوت است       

است و شـتر دو كوهانـه بهتـرين انـواع كـرك را از جهـت         تر و خشنترمن حيث المجموع كوتاه

  . كند توليد مي مقدار و نرمي

شـترهاي دو   وزن زنـده    بر همين اساس    . متوسط مقدار توليد گوشت نيز متفاوت بيان شده است             

  .است كيلوگرم 425تا  375 بين آنها در الشه  وزن ورسدمي  كيلوگرم850  تا750به كوهانه 

 مقـدار توليـد     روز و  160 شـترهاي دو كوهانـه    دوره شيردهي   در برخي منابع    از نظر توليد شير،           

در حالي كه در برخي منـابع ديگـر   .  گزارش شده استليتر 800 تا 700دوره شيردهي  در يكشير 

بچـه   (ديـالق هـا   مـصرف   ه  شـده معمـوال بـ     شير توليـد    . ماه ذكر شده است    18 تا   12مدت شيردهي   

غني بـسيار  C از لحاظ ويتـامين  اين شترها شير. كننداز مازاد آن مردم استفاده ميو رسد  مي)شترها

هاي لبني تهيه نمود كه اين امـر در شـترهاي يـك كوهانـه     راحتي فرآورده توان از آن بهبوده و مي

  .بعضي مواد از جمله كلريدكلسيم دارد نياز به افزودن

  

  توليد مثل در شتر دوكوهانه

ايـن دو   . بسياري از خصوصيات توليـد مثلـي شـتر دو كوهانـه و تـك كوهانـه شـبيه هـم اسـت                           

ري و طول مدت   ، فصل زايش و جفتگي     دستگاه توليد مثلي مشابهي دارند     رفتارهاي جنسي و سيستم   

 درصـد زايـش در فـصل    98در شـتر دو كوهانـه    .با يكسان اسـت فعاليت توليد مثلي در هر دو تقري

در شـتر دوكوهانـه     ) 1383قـره داغـي     (با توجه به مطالعات انجام شده بوسيله        . زمستان رخ مي دهد   

  . درصد برآورد شده است9/44 و ماده زائي 1/55درصد نرزائي 

 سـالگي  3-2في تـا   سالگي قادر به جفتگيري است ولي به دليل عدم رشـد كـا      5/1شتر ماده در    

 درصد وزن يك شتر شير ده 70هنگامي كه وزن زنده آن به  . جفتگيري به آن داده نمي شود      اجازه

نرها در دو سالگي از ماده ها جدا مي شوند و تا چهار سالگي از  . تواند جفتگيري كند  رسيد شتر مي  

   .شودآنها در جفتگيري استفاده نمي
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اواسـط دي مـاه تـا       .(شـود  بين ماههـاي ژوئـن و مـي انجـام مـي            گيري در شتر دو كوهانه جفت         

بـراي موفقيـت در   . دهنـد گيـري نـشان مـي    بار ميل به جفـت 3-2در اين مدت ماده ها  )ارديبهشت

 8فحلي حدود  )اواخر زمان تمايل جنسي(باروري دانستن زمان آماده بودن تخمك ضروري است 

 شتر ماده دو ،براي يك آبستني موفق معموال.  روز طول مي كشد16روز،و يك دوره كامل جنسي 

يك بار  دهد وگيرد يك بار هنگامي كه شتر ماده خود تمايل نشان مي     بار در اختيار شتر نر قرار مي      

 و نـوزاد  ) روز415 تـا  370از (اسـت  مدت آبستني در شتر متفاوت بيـان شـده          .  از آن   روز بعد  2-3

كند  معموال و در اكثر موارد در شاخ چپ رحم رشد ميجنين . كيلو وزن دارد   45 تا   40متولد شده   

  .)15جدول (

  برخي صفات توليد مثلي شتر دو كوهان - 15جدول 

  شتر دو كوهان  صفت توليد مثلي

   ماه1/12 ± 38/0  طول مدت آبستني

   سال9/1±25/0  فاصله بين دو زايش

   كيلو گرم9/58 ±09/10  وزن تولد نوزاد

   سال2/3 ± 44/0  سن بلوغ در جنس نر

   سال2/3 ± 44/0  سن بلوغ در جنس ماده

   دقيقه3/19±52/4  طول مدت جفتگيري

   ماه2/9 ± 57/1  از شير گيري سن

   ماه1/11 ± 79/1  مدت شير دهي

   روز13  طول مدت فحلي

  روز 8± 04/2  فاصله دو فحلي

   درصد6/86  در صد آبستني

   دقيقه5/42 – 5/37  طول مدت زايش

  1383بنا به گزارش قره داغي و همكاران 

  

 مـاهگي   5/1رشد واقعي نوزاد شتر از      .  تولد بسرعت رشد مي كند     پس از شتر دو كوهانه      نوزاد     

. رسـد  كيلـو مـي    400  تـا  350 و در دو سالگي بـه        200وزن آنها در يك سالگي به       . شروع مي شود  

  پس از زايما ن غلـيظ بـا   تا دو روزهآغوز شتر دو كوهان.  معموال نادر است   دامنهرشد خارج از اين     

  .)16جدول (ر از شير گاو و داراي بوي نامطبوع است تكممزه با،  اي خامه سفيدرنگ
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اطالعات و گزارشات موجود بنظر مي رسد تحقيقات توليد مثلي در شتر دو كوهانـه                با توجه به       

با موفقيت بيشتري همراه بوده و شتر دو كوهانه نسبت به يك كوهانه به استفاده از تكنولـوژي روز                   

مي شود كه درصد آبستني در شتر دو كوهانه بسيار باالتر از تك        لذا مشاهده    .بهتر پاسخ داده است   

  .كوهانه است

 جدول 16 تركيب شيميايي آغوز شتر دو كوهانه

 صفت يا ماده مغذي مقدار صفت يا ماده مغذي مقدار

893/0  

272/0  

025/0  

318/0  

164/0  

082/0  

128/0  

  خاكستر

CaO 
MgO  

PZO6.  

KzO.  

NalO  

Cl.  

038/1  

4/7%  

2/4%  

4/5%  

1/4%  

5/0%  

8/0  

  چكالي نسبي

  چربي

  قند

  پروتئين

  كازئين

  آلبومين

  گلوبولين

  شتر دو كوهانهتغذيه 

شـتر مـاده   . خشك مـصرف مـي كنـد     كيلوگرم ماده14هر نفر شتر دوكوهانه روزانه در حدود      
وهانه  ليتر و شتر نر دوك25 تا 20زمستان   ليتر و در فصل40 تا 35دوكوهانه روزانه در فصل تابستان 

  . ليتر آب مي آشامد35 تا 20زمستان   ليتر و در فصل55 تا 40در فصل تابستان 

  

  برخي نژاد هاي معروف شتر دو كوهانه

در كـشورهاي ايـن منطقـه        .يكي از مناطق مهم نگهداري شترهاي دو كوهانه آسياي ميانه است               
 3 و كالميك2مغولي ،1همچون قزاقينژادهاي معروفي )  قرقيزستان و استراخان،قزاقستان، ازبكستان(

  .اين شترها مناسب براي توليد گوشت و پشم هستند. نگهداري و پرورش مي يابد

آيا همـه ايـن     .معروف هستند  در كشور مغولستان نيز شترهاي دو كوهانه به شترهاي نژاد مغولي          
ارشـات رسـمي در   بنـا بـه گز   ؟وندنژادها در حقيقت يكي هستند ولي با نامهاي متفاوتي شناخته مي          

در ادامه به معرفي كاملتر اين نژادهـا مـي   .  نژاد مختلف شتر دو كوهانه وجود دارد4كشور چين نيز    
  . پردازيم

                                                 
1 Kazakh 
2 Mongolian 
3 Kalmyk 
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  نژاد قزاقي 

يك شتر نر آن در صورتي كـه خـوب پـروار    . اين نژاد داراي بدني متوازن و سينه اي پهن است       

بازده گوشـت در ايـن      .  كيلو گرم نيز مي رسد     1000 كيلو گرم و در مواردي به        700شود به حدود    

شـتر  .  كيلو گرم نيز مي رسـد 13   به و حتي  5/9 تا   5/8 درصد و مقدار توليد پشم معموال        60حيوان  

 607 تـا  500زن زنده مـاده هـا   و.  كيلو گرم پشم توليد مي كنند   5/4قزاق در اولين دوره پشم چيني       

 .اسـت  كيلـو گـرم    7 تـا    5ست و مقدار پـشم آنهـا         درصد ا  57كيلو گرم و بازدهي گوشت در آنها        

 درصـد توليـد مـي    5/6 تا 8/5 ليتر شير با چربي      1750ماه شير دهي     12شترهاي ماده قزاق در مدت      

  . ليتر شير در روز هستند8 تا 6 در روز دوشش شوند قادر به توليد  بار 3يا  2اين شترها اگر . دنكن

 در قزاقـستان پـرورش      3 و چيم كـت    2 قزل اردا  ،1 من گيشلك  بهترين شترهاي اين نژاد در مناطق          

.  كيلو گرم براي پـروار انتخـاب مـي شـوند    450 – 400در اين نژاد شترهاي جوان با وزن    . مي يابند 

  . درصد است65بازده گوشت در آنها 

  

  نژاد كالميك 

گ جثـه  حيوانـاتي بـزر  آنهـا  اين نژاد از جمله نژاد هايي است كه بصورت علمي اصالح شـده،      

، مي باشـند از اسكلت قوي و محكمي بر خوردار . توليد گوشت و پشم در آنها خوب است      . هستند

   .دلذا براي حمل بار و كار نيزمناسب هستن

 8 درصد، توليد پـشم   8/56 بازده گوشت    . كيلو گرم است   700 تا   650وزن ماده ها در اين نژاد       

متوسط  . است درصد5/5 از نژاد قزاقي با چربي  درصد كمتر15 تا 10كيلو گرم و شير توليدي آنها 

 درصـد   60بازدهي گوشت   .  كيلو گرم مي رسند    1042 كيلو گرم است و حداكثر به        760وزن نرها   

   .گرم است  كيلو13 تا 10و مقدار پشم توليدي در آنها 

  

   نژاد مغولي 

پـرورش مـي يابـد، از دو نـژاد     ) قزاقستان، ازبكستان، قرقيزستان و استراخان ( نژاد مغولي كه در        

.  استقامت، شادابي و پوشش بدن آنهـا بيـشتر اسـت      ،قزاق و كالميك كوچكتر است ولي عمق بدن       

                                                 
1Mangyshlak  
2 Kzyl orda 
3 Chimket 
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 ليتـر  500تـا   400 كيلو گرم و توليـد شـير در يـك دوره شـيردهي     3/5مقدار توليد پشم در ماده ها     

  .كيلو گرم است 550 تا 500 و نرها 500  تاوزن ماده ها. است

در اين كشور سـه نـژاد       . در كشور مغولستان نيز شترهايي هستند كه به همين نام معروف هستند           

  .مختلف شتر دو كوهانه وجود دارد

  )سانتي متر (  متوسط اندازه ابعاد بدن در شترهاي دو كوهانه آسياي ميانه 17جدول 

  قطر ساق پا   بين دو كوهان تابلندي  طول بدن  دور سينه  نژاد

  قزاق

  يمغول

  كالميك

1/236  

1/236  

0/226  

6/155  

5/146  

1/158  

1/179  

1/166  

0/186  

1/20  

02/18  

0/20  

  

  خصوصيات كلي و ظاهري شترهاي نژاد مغولي در مغولستان

لـب شـكاف   (ي گرد و كشيده، پيشاني پهن، لب شكري        شترهاي دو كوهانه مغولي داراي پوزه          

اين شـترها  . ي باريك هستند ي پاها  و لند، دم كوتاه  اي ب ، دنده گ عضالتي بزر  ،، گوشهاي كوتاه  )دار

هند، ولي تحـت شـرايط تغذيـه و شـرايط آب و هـوايي مناسـب             سالگي به رشد خود ادامه مي      7تا  

  . سالگي دارند4 تا5/3زن را در سن بيشترين ميزان رشد و افزايش و

  

  

  

  

  

  

  

   منطقه پرورش شتر در مغولستان20تصوير 

 
متوسـط  . مي كننـد  پروار) ارديبهشت تا مهر( ترها را در ما ه هاي مي تا اكتبر      در مغولستان اين ش        

 60 تـا  30درصـد الشـه بـه انـضمام    .  گرم در روز مي باشد     475 تا   388افزايش وزن روزانه آنها بين      

 كيلـو   301 تـا    209متوسط وزن الشه در اين شترها        . درصد است  3/60 تا   6/54رم چربي بين    گكيلو

تركيـب  .  كيلـو گـرم گـزارش شـده اسـت          4/43 تـا    4/13دار چربي كوهـان بـين       مق. گرم مي باشد  
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 9/0 درصـد پـروتئين و   17 /8 درصـد چربـي،      1/21 درصـد ماهيچـه،      2/60گوشت نر اختـه شـامل       

  . كيلوگرم وزن دارد2/27پوست گرم در اين شترها بطور متوسط  .درصد خاكستر است

چنين به نظر مي رسد كه اين شتر . اند ازش يافتهشترهاي مغولي بخوبي با شرايط سخت منطقه س     

در ايـن   . ها داراي بيشترين انعطاف پذيري با توجه به شرايط اكولوژي و فيزيولژيكي منطقه هـستند              

 درصـد از وزن خـود     25 تا   20اين حيوانات تنها     )تابستانهاي گرم و زمستانهاي سرد    ( شرايط دشوار 

  .را از دست مي دهند

ا همـه قهـوه اي      و تقريبـ   نژاد مغولي بطور عمده قهوه اي تا قهوه اي روشن است          رنگ شترها ي         

مقـدار  . ي به رنگ سفيد يا خيلي روشن در بين آنها تقريبا نادر و كمياب است     شترها. روشن هستند 

اين مقدار براي شـترهاي نـر تخمـي    .  كيلو گرم است2/5و نرهاي اخته    توليد پشم در شترهاي ماده    

 كيلـو گـرم نيـز    18 تـا  16توليد پشم در شترهاي نر مي تواند بـه          .  كيلو گرم است   1/8بطور متوسط   

 ميكرون و طول    8/20 در شترهاي ماده     ن قطر الياف زيري   . الياف در شتر عموما دو دسته است       .برسد

 69/22 نميلي متر گـزارش شـده و ايـن مقـدار بـراي قطـر و طـول اليـاف رويـي          4/98 تا 2/81آنها 

مقدار پـشم حاصـله بعـد از شستـشو در ايـن           .  ميلي مترگزارش شده است    4/140تا   4/73ميكرون و   

  .شده است درصد كل پشم چيده 2/94 تا 3/84شترها 

تركيـب شـير    . ) ليتـر  573 تـا    174از   ( ليتـر اسـت    300متوسط توليد شير در يك دوره شير دهي              

 67/0و خاكـستر    د   درصـ  81/3 درصـد، الكتـوز      65/5 درصـد، چربـي      56/14شامل، مـاده خـشك      

  . مي باشدCشير اين شترها سرشار از آمينو اسيد، فسفر، كلسيم و ويتامين . مي باشد درصد

رفتار شتر نر در اين فـصل پرخاشـگرانه         .فصل جفتگيري همزمان با آغاز زمستان شروع مي شود             

ترها عبـارت  تركيب و نسبت مناسب گله در اين شـ  . روز مي باشد415 تا  387مدت بارداري    .است

 27 تـا  25 درصـد شـترهاي جـوان و     38 تـا    30 درصد شتر نـر،      2 درصد شتر ماده،   38 تا   35است از   

  .درصد شترهاي اخته

 كيلـو متـر در   40 تـا  30 كيلوگرم بار را به مسافت 240 تا 200يك شتر نر اخته مغولي مي تواند            

  .گالبين اشاره شده است به برخي از خصوصيات نژاد 19 و 18 در جداول .روز حمل كند
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   ابعاد بدن در شتر دو كوهانه گالبين18جدول 

 جنس ارتفاع سانتي متر طول بدن سانتي متر دور سينه سانتي متر

1/233  9/150  5/147  شترنر اخته بالغ 

0/213  8/139  3/167  شتر ماده بالغ 

  

   وزن بدن و مقدار توليد پشم در شتر دو كوهانه گالبين19جدول 

دار پشممق وزن زنده كيلو گرم  

 بهار پاييز كيلو گرم

 جنس

4/6  5/667  4/569  شترنر اخته بالغ 

3/5  1/523  2/413  شتر ماده بالغ 

 نژاد 3شترهاي كه در مغولستان پرورش مي يابند و به شترهاي مغولي معروف هستند خود داراي     

وم خـ و تو  2ورنخـ سين  ختـ انين  خـ  ،1النعبارتنـد از گـووين گـالبين يـو         اين نژادها . مختلف هستند 

   . در مغولستان از اين شتر ها بطور گسترده اي در كارهاي اصالحي استفاده مي شود3تونگلگ

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   شتر نژاد گالبين21تصوير 

                                                 
1Goviin galbiin ulaan  
2Khaniin khetsiin khuren  
3Tokhom-tungalag  
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  ورنختسين خانين خنژاد 

. قرمز اسـت  درصد شترهاي اين نژاد 60رنگ . اين نژاد در مقايسه با ديگر نژادها سبك تر است            

  .اشاره شده است 21 و 20به برخي از خصوصيات اين نژاد در جداول 

  انينخ ابعاد بدن در شتر دو كوهانه 20جدول 

متردور سينه سانتي  جنس ارتفاع سانتي متر طول بدن سانتي متر 

3/230  0/151  9/171  شترنر اخته بالغ 

2/208  1/138  7/164  شتر ماده بالغ 

 
  انينخ مقدار توليد پشم در شتر دو كوهانه  وزن بدن و21جدول 

كيلو گرم وزن زنده  مقدار پشم 

 بهار پاييز كيلوگرم

 جنس

2/7  6/622  7/549  شترنر اخته بالغ 

0/6  4/465  1/378  شتر ماده بالغ 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انينخ شتر نر نژاد 22تصوير
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  ژادن وم تونگلگختو

اين نـژاد بـه سـه فـرم پـشمي؛ گوشـتي و       . يال استاخص اين نژاد مغولي داشتن دو     ش مهمترين

وم را نـشان مـي      خـ  برخي خصوصيات نژاد تو    23و  22جداول  . شودمشاهده مي ) استاندارد(معمولي  

  .دهد

  ومخ ابعاد بدن در شتر دو كوهانه تو22جدول 

 جنس ارتفاع سانتي متر طول بدن سانتي متر دور سينه سانتي متر

0/239  5/147  8/173 ه بالغشترنر اخت   

3/226  5/139  1/167  شتر ماده بالغ 
  

  ومخ وزن بدن و مقدار توليد پشم در شتر دو كوهانه تو23جدول 

 مقدار پشم وزن زنده كيلو گرم

 بهار پاييز كيلو گرم

 جنس

6/7  0/600  0/540  شترنر اخته بالغ 

9/5  5/440  1/372  شتر ماده بالغ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ومخاز نوع تو  يك شتر نر23تصوير

  شترهاي دو كوهانه در چين 

اين شترها بطور عمده در مناطق بيايـاني و  .      شترهاي كشور چين همگي از نوع دو كوهانه هستند   

چهار نژاد مختلف .در شمال و شمال غرب چين. توزيع شده اند ) خشك و نيمه خشك   (نيمه بياباني   
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ا براي انجام كار و توليد پشم، گوشت بطوركلي اين شترها چند منظوره هستند و از آنه. وجود دارد

  .و شير استفاده مي شود

  

   1آلكسانژاد 

 7آنها مي توانند بي آبي و تشنگي را          .اين شترها مي توانند شرايط بسيار گرم را نيز تحمل كنند               

 درصـد  25 تـا  22حتي در زير نور خورشيد مـي تواننـد معـادل    ،  روز تحمل كنند و زنده بمانند   8تا  

 .از دست بدهند بدون اينكه اختاللي در زندگي طبيعي آنها بوجود آيد دن خود آبوزن ب

آنها مـي تواننـد بـاري بـه         . كيلومتر سفر كنند   40 تا   25اين شترها قادرند، براي يك ماه هر روز              

 حمـل   در روز كيلـومتر 35 تـا  25 با سرعت معمـولي  ساعت در روز   8 تا   7 كيلوگرم را    7/149وزن  

 عـادي  كيلو گرم را در حالي كه به راه رفتن    748نژاد آلكسا مي تواند باري به وزن          شتر يك .كنند

 .  كيلوگرم مي رسد1497در صورت استفاده از دو شتر اين مقدار به  .خود ادامه مي دهد بكشد

 ر درصد متغيـ 42 تا 25در صد الشه اين حيوان بين   .  كيلو گرم است   5پشم توليدي اين شتر      كل     

 تا 14دهد شير توليد مي كنند كه اين مدت بين اين شترها در مدتي كه به نوزاد خود شير مي        . است

دهـد  تواند عالوه بر شيري كه به نوزاد خـود مـي  در اين مدت مي شترهاي نژاد آلكسا.  ماه است16

  . كيلوگرم شير نيز براي مصرف خانواده توليد كند36/1روزانه 

مقـدار   نـشان مـي دهـد،        نژاد آلكـسا   تركيب شيميايي آغوز و شير    بررسي و مطالعه تغييرات در      

در حالي كه مقدار پـروتئين، خاكـستر و كـل مـاده             . يابد ساعت اول افزايش مي    24چربي آغوز در    

تغييرات الكتوز در طول برنامـه مطالعـه و تحقيـق    . يابد ساعت اول بشدت كاهش مي  12خشك در   

  .اندك بوده است

 درصـد پـروتئين،     23/14 ساعت پس از زايش عبارت اسـت از          2غوز  متوسط تركيبات عمده آ   

 درصد خاكـستر و كـل مـاده خـشك آن برابـر بـا                77/0 درصد چربي،    0 /27 درصد الكتوز،    44/4

پـروتئين،    درصـد  55/3درحالي كه اين مقادير براي شير معمولي برابر بـا           .  درصد بوده است   16/20

 درصـد خاكـستر و كـل مـاده خـشك آن برابـر بـا                87/0 درصد چربي،    65/5 درصد الكتوز،    24/4

   درصد بوده است31/14

                                                 
1 Alxa 
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   شتر نژاد آلكسا24تصوير 

  1نژاد سونيد
با اين تفاوت كه دوشـيدن ايـن   . هستند آلكسااين شترها در بسياري از خصوصيات شبيه به نژاد      

 كيلوگرم 2/3بيشترين حالت به اين مقدار در .  گرم در روز است900مقدار شير . نژاد معمول نيست

  . مي رسد

  

  

  

  

  

  

  

   شتر نژاد سونيد25تصوير 

  كالميك چيني نژاد 

اين حيوانات از بدني عضالني، جثه      . همانگونه كه قبال اشاره شد، اين شترها اصالح شده هستند              

مقدار . شنداين شترها براي حمل بار و كار مناسب مي با         . اي بزرگ با پشم فراوان برخوردار هستند      

                                                 
1Sonid  
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  ، اجـداد ايـن شـترها در منطقـه اسـتراخان و بطـور كلـي شـوروي سـابق                      است  كيلوگرم 8پشم آنها   

  . اندزيستهمي

  

  

  

  

  

  

    

   نژاد كالميك) ماده (شتر  27تصوير                      نژاد كالميك) نر( شتر 26تصوير           

    

 هاي آسـياي ميانـه در ايـران نيـز شـتر دو كوهانـه        مغولستان و كـشور    ، عالوه بر كشورهاي چين        

تعداد آنها بسيار اندك است و زيستگاه اصلي آنها شمال غرب ايران استانهاي اردبيل،              . وجود دارد 

. در استان گلستان نيز تعدادي محدودي از ايـن شـترها وجـود دارد   . آذربايجان شرقي و غربي است  

 سـالگي و در  5 تـا  4 سن بلوغ در جنس نر   . مي يابند  بمنظور توليد گوشت پرورش    اين شترها بيشتر  

 سـال  20عمر اقتصادي شترهاي دو كوهانه در اين منطقه حـدود     . باشد سالگي مي  4 تا   3جنس ماده   

  شوند،مي باشد شترهاي دوكوهانه ايران خود به دو دسته پاكوتاه و پا بلند تقسيم مي

  

    ايرانشتردوكوهانه پا بلند

نژاد بيشتر در اسـتانهاي اردبيـل و آذربايجـان شـرقي مخـصوصا در دشـت مغـان         پراكندگي اين        

رنـگ پوسـت و پـشم     .رونداين شتران بيشتر براي حمل بار در مناطق سرد و خشك بكار مي   . است

انـدازه پـشم     .دنـ آيآنها اكثراً قهوه اي و قهوه اي تيره است و در زمستان تقريبا برنگ قرمـز در مـي                  

 از پشم شتران يك كوهانه، و ميزان پشم در بـاالي دسـتها، زيـر گـردن و بـاالي                     توليدي آنها بيشتر  

ميزان توليد پشم نژاد پا بلند كمتر از ميزان توليد پشم نژاد پـا   .گردن بيشتر از ساير جاهاي بدن است  

 است كـه  جدا از همداشتن دو كوهان گرد و برجسته : د ازنخصوصيات اين نژاد عبارت   .كوتاه است 

ها نيز پوشيده از پشم هـاي       قسمت باالي اين كوهان    .دراول بر روي استخوان خاجي قرار دا      كوهان  

كه رنگ آنها معموال تيره تر از رنگ پشم ساير اجزاي بدن است، ايـن شـتران همچنـين                 . بلند است 
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داراي گردني ستبر و قوي مي باشند كه آنان را براي حمل بار ياري مي دهد، ستون فقرات پوشيده         

هاي شتران پـا كوتـاه، از يكـديگر فاصـله بيـشتري             كوهان ها در مقايسه با كوهان     (گوشت است   از  

ها كوچكتر از پاها بوده و قسمت بـاالئي آن هـا پوشـيده از    پاها كشيده و بلند است، و دست  )دارند

آمار دقيقي از آنان در دسـت    .شوند ايل سون نگهداري مي    اين شتران توسط عشاير   . نبوه است پشم ا 

   . نفر است40نيست و تعدادشان در حدود 

  

    ايرانشتردوكوهانه پاكوتاه

 هاي اردبيل و آذربايجان شرقي وجـود دارد، رنـگ پـشم آنهـا قهـوه اي و                اين نژاد نيز در استان         

اين نژاد نيز در دشت مغان و در . ها بيشتر از نژاد پابلند استپشم آن ميزان توليد. قهوه اي تيره است 

تعدادشـان  . شـود از اين نژاد نيز بـراي باركـشي اسـتفاده مـي    . شوداير ايل سون نگهداري مي   نزد عش 

بلنـد   پـا شـترهاي  ميزان گوشت آنان با ميـزان گوشـت    . نفر است40 تا 30بسيار اندك و در حدود   

تفاع ارتفاع اين شتران در مقايسه با ار. ا نژاد پا بلند كوتاه تراستبمساوي است، پاهايشان در مقايسه 

  30 الي 28تصاوير  .شتران پابلند كمتر است و كوهان ها در شتران پاكوتاه نزديك به هم مي باشند

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   شتر دو كوهانه استان اردبيل28تصوير 
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   شتر دو كوهانه استان اردبيل29تصوير 



  67                                                                                دوكوهانه          شتر–وم سفصل 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

     
  )گنبد( گلستان  شتر دو كوهان استان30تصوير 

  

  اي در شتر هاي دنياي قديمآميخته گري بين گونه

قرابت و نزديكي زياد بين شتر يك و دوكوهانه موجـب شـده كـه محققـين ايـن دوگونـه را بـا                       

قاطر (نتاج حاصل از تالقي شتر يك و دو كوهانه بر خالف نتاج اسب و اال غ . يكديگر تالقي دهند

 لحاظ فتوتيپ و شكل ظاهري، اندازه و جثـه،  ازاينها . نايي توليد مثل دارند زايا هستند و توا    )و استر 

از  تحمل سختي و زندگي در شرايط سخت نسبت به شتر يك كوهانه و دو كوهانه قدرت باربري،

  .31 تصوير باشدتوان بيشتري برخوردار مي

ايـن روش  . ميĤيـد وجـود   يك كوهانه ب   شتر آميخته شتري است كه از تالقي شترهاي دوكوهانه و              

 حاصــل از ايــن تالقــي در F1نــسل .  ايــران و تركيــه رواج دارد،در كــشورهاي روســيه، افغانــستان

، در عربـستان سـعودي   1مثال در تركيه تولو. هاي گوناگون خوانده مي شوندكشورهاي مختلف بنام  

 چنانچـه  F1ن نيـز، نـسل   در ايرا. گفته مي شود 4، و در قزاقستان بوتوآر 3، در تركمنستان اينر   2ماجن

 از ايـن  F1بطـور كلـي نـسل    . ناميده مي شود 6 و چنانچه ماده بود هاچامايا   5شتر نر بود به آن بوغور     

                                                 
1 Tulu 
2 Majen  
3 Iner 
4 Bertuar 
5 Boghor 
6 Hachamaia 
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 23/2كه بلندي آنها به  بگونه اي .نوع تالقي اكثراً بزرگتر و سنگين تر از پدر و مادر خود مي باشند

 بيشتر از آنها بـراي باركـشي و شـخم           بدين جهت .  كيلوگرم مي رسد   950تا 900 متر و وزن بدن به    

آنها آسان تر است چون صبورتر بوده و همچنين اين شـتران زودتـر از     كار با . زني استفاده مي شود   

اگر با شتر نر دو كوهانه آميـزش دهنـد           را F1نسل   .وهانه و دو كوهانه بالغ مي شوند      شتران يك ك  

عيف و غير طبيعي است، بـدين جهـت از    ض ،حاصل آن شتر دو كوهانه خواهد بود كه تنبل، كودن         

  . به بعد توصيه نمي شودF1تالقي نسل 

  

  شتر آميخته

است پـر قـدرت كـه بوسـيله پـاالن مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه مـن حيـث                       شتري  شتر آميخته،   

المجموع خوش اندام بوده و سر كوچك بي نهايت ظريف، گردن كوتاه خيلي كشيده، دم كوتـاه،     

 روي پيشاني و قفا، و زير چانه دارد و لب تحتاني و سر و گردن و سينه و                   كرك هاي دراز و مجعد    

ساعد و دم آن كشيده است، و همانطور كه گفته شد اين شتران، شتراني چاق و سنگين هستند كـه                    

  .تناسب دارندزياد با ظرفيت كار 

  خالصه نتايج آميخته گري در نسلهاي مختلف در آسياي ميانه24جدول 

  

  نوع تالقيخته و آمي / نژاد

  

  تعداد

  طول

  آبستني

  روز

وزن 

  زنده

Kg  

مقدار شير 

 ماه   12

kg  

درصد

  چربي

  وزن

  پشم

kg  

  

  نام آميخته

    0/6  8/5  1750  611  415  80   دو كوهانه قزاق ♀ ♂

    1/3  5/3  4000  558  385  10   يك كوهانه تركمن ♀ ♂

  1آينر مايا  5/3  5/3  3563  605  400  10   يك كوهانه♀ دو كوهانه ♂

  2نار مايا  9/4  6/4  2955  670  410  105   دو كوهانه ♀ يك كوهانه ♂

  3كاسپك  2/5  6/4  1925  644  390  59   دو كوهانه ♀ نار مايا ♂

  4كورت  2/3  1/4  2544  535  380  46   دو كوهانه ♀ اينر مايا ♂

  5 نار–قز   0/5  6/4  3876  650  385  23   كاسپك ♀ يك كوهانه ♂

 1كورت نار  7/3  5/4  4565  640  387  15  كورت ♀ دو كوهانه ♂

                                                 
1 Iner – maya 
2 Nar-maya 
3 Kospak 
4 Kurt 
5 Kez – nar   
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نـسل چهـارم   (2 قـورت  همچنين در شرايط مناسب تغذيه اي و وجود مراتـع مرغـوب فرزنـدان   

 درماه ششم زندگي در وزن زنده و افزايش رشـد بـا شـترهاي             )قي بين خودشان با هيبريد قورت     تال

وانـد بطـور متوسـط    در اين شرايط هريك ازاين نتاج مي ت   .  دارند معني داري هم سن خود اختالف     

  .  كيلو افزايش وزن روزانه داشنه باشند2 تا 5/1

آميخته گري بين شترهاي يك و دو كوهانه در كشورهاي زيادي انجام مـي شـود و در برخـي               

كشورها مانند افغانستان در بين گله هاي مردمي بطور معمول رايج است ولي در بين ايـن كـشورها                   

ه اين فعاليتها بـصورت منـسجم، صـحيح، علمـي و بـا نظـارت       قزاقستان از جمله كشورهايي است ك 

در حقيقت براي دستيابي به نتايج مطلـوب در فعاليتهـاي اصـالحي بايـد          . كارشناسان انجام مي شود   

كاري كه در قزاقستان انجام شده و نتايج و خالصـه  . شيوه هاي مختلف آميخته گري را تجربه كرد 

  .بصورت فهرست وار بيان شده است و در ادامه 24اين مطالعات در جدول 

ايـن  .      با توجه به مطالعات انجام شده هيبريدهاي حاصل داراي توانايي و استعداد خـوبي هـستند               

شترها طي يك برنامه اصالحي مناسب بهتر مي توانند اين توانـايي را حفـظ و بـه نـسل بعـد منتقـل                    

بـا  .  حفظ اين توانايي ها داشـته اسـت        راين مطالعات نشان داد كه تالقي معكوس اثر خوبي د         . كنند

 موجب شد نتاج از نظـر توليـد مثـل           3توجه به همين مطالعات تالقي شترها با هدف افزايش خلوص         

 در تالقـي    4وتوليد محصول نسبت به والدين بهبود پيدا كنند و استفاده از آميخته گري بـين نـژادي                

دن، توليد پشم و افزايش بازدهي نتـاج        بين نسل دوم و سوم موجب بهبودي در تيپ، افزايش وزن ب           

  . نسبت به والدين گرديد

  

  

  

  

  

  

   شتر اميخته حاصل از نر دوكوهانه و ماده يك كوهانه31تصوير

                                                                                                                   
1 Kurt – nar 
2 Kurt  
3Pure breeding  
4 Cross breeding 



  ها و نژادهاي مختلف شترگونه                                                                                     70

 

  

  

  

  70سفيد 

 



  

  

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  چهارمفصل 

  كوهانهيكشتر              
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  شتر يك كوهانه 

 Dromedari. اسـت شـتر سـانان    معروفترين عضو خانواده Dromedariشتر يك كوهانه يا  

اين گونه داراي بيـشترين نـژاد، گـسترش و    . به معني دونده گرفته شده است  Dromadosاز لغت   

 همحققين معتقد هستند كه شتر يك كوهان. بت به ساير گونه ها در اين خانواده مي باشد        جمعيت نس 

مطالعات جنين شناسي نشان مي دهـد، جنـين شـتر يـك      .  پديد آمده است   هاز تكامل شتر دو كوهان    

دام بالغ نيـز عاليـم و نـشانه هـاي يـك        در2 و دنلر 1به اعتقاد دلتور  . كوهانه دارا ي دو كوهان است     

 نيز اعتقاد دارنـد كـه شـتر يـك كوهانـه از      4هپين  و3ويليام سون.  ازبين رفته مشاهده مي شود     كوهان

در سـال  . تكامل شتر دو كوهانه در يكي از مناطق گرم و خشك آسياي غربي بوجـود آمـده اسـت       

 اين دو ثابت كردند اولين شترهاي قاره قديم كه وارد آفريقاي شمالي شدند دو كوهانه بوده                 1976

شترهاي يك كوهانه .  ولي بعد آنها از بين رفته و شترهاي يك كوهانه جايگزين آنها شده است.اند

  . نيز به دوگروه وحشي و اهلي تقسيم مي شوند

از زمان و مكان دقيق اهلي شدن شتر يك كوهانه هم بعلت تغييرات اندكي كه در مورفولوژي ايـن    

. ريخي موجود اطالع دقيق و كاملي وجود ندارد    بوجود آمده و هم به دليل نقص در اسناد تا          حيوان

لذا در اينكه محل پيدايش شتر كجا بوده و اين گونه كي و كجا اهلي شده بين دانشمندان اختالف                   

 هزار سال 4نزديكترين مدارك مربوط به اهلي شدن شتر يك كوهانه مربوط به          . عقيده وجود دارد  

  .ي استابوظب قبل در يك جزيره كوچك در خارج از ساحل

ه  سال قبل از ميالد در عربستان اهلي شد        3000 شترهاي يك كوهانه     )1979 (5 ميسون بنا به گفته       

  . اي ايران را محل اهلي شدن اين حيوان بيان كرده انددر حالي كه برخي آفريقا و عده. اند

                                                 
1 Delatour 
2 Dennler  
3 Williamson 
4 Payne 
5Mason  
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  برخي خصوصيات و ويژگيهاي شترهاي يك كوهانه

حوادثي را كـه  لذا . دارندولي حافظه اي قوي  هوشي محدود شترها بطور كلي  ،هوش و حافظه        

حبـت  مكنند، و از سوئي ديگر چنانچـه شخـصي بـا آنـان     با درد همراه است هيچوقت فراموش نمي 

تفاوتي در ها و بيتحمل سختي هستند و ردباربشترها معموال بسيار  .كند او را نيز از خاطر نمي برند

 . هاي آنها به شمار مي آيدويژگيبرابر عوامل جوي نامناسب، از 

از فرزنـدان خـود    ، داراي حـس و رفتـار مـادري بـسيار قـويي هـستند           شتران ماده     قدرت مادري،   

  را تحـت حمايـت خـود قـرار      و از لحظـه تولـد تـا مراحـل بعـدي آنـان      بشدت محافظت مي كننـد  

)  براي مالكيت و رهبـري     رقابت(اگرچه شترهاي نر هنوز داراي برخي رفتارهاي وحشيانه         . دهندمي

 داراي رفتـاري  پـرورش دهنـدگان خـود    آميز شترها در قبال برخورد محبتهستند ولي بطور كلي 

  . هستندمثبت 

اين غريزه ، كنندپراكنده در بيابان ها از غريزه گله اي خود پيروي ميي اهشتراي، غريزه گله     

 رهبري. نمايدخطرات احتمالي محافظت ميايجاد امنيت و آرامش در گله شده و گله را از  باعث

  .گله را معموالً قوي ترين لوك موجود در گله به عهده دارد

اين حيـوان بـرا ي حفـظ آب    . هاي منحصر بفردي در مبارزه با تشنگي است    شتر داراي ويژگي       

.  دهـد  افـزايش مـي    ) 7/40(  درجـه    40كند و دماي بدن خود را تا بـيش از           بدن گرما را ذخيره مي    

، بـدون تـاثير منفـي بـر رونـد طبيعـي        درصد40 تا   30مقدار زياد   هعالوه بر اين با كاهش آب بدن ب       

هاي حياتي و تغليظ مواد دفعي و سمي مانند اوره مقاومت خود را در هنگام بـي آبـي و كـم        سيستم

تا حد آب مي نويسد، شتر مي تواند غلظت اوره و نمك را      ) 1973 (1ريچارد .دهندآبي افزايش مي  

 يـك كوهانـه در ادامـه معرفـي نژادهـاي           بـا ديگرخـصوصيات شـترهاي     . دريا و بيشتر افزايش دهد    

  . مختلف شتر بيشتر آشنا خواهيم شد

  

  شتر يك كوهانه وحشي 

 اين شترها فقط در استراليا وجود دارند و در واقع آنچه بعنوان شـتر يـك كوهانـه وحـشي مـي                           

 سالهاي گذشته به دليـل عـدم كـاربرد آنهـا در اثـر پيـشرفت علـم و        شناسيم شترهايي هستند كه در   

بررسي متون تاريخي نشان مي دهد كه براي كار در منـاطق خـشك و گـرم      . تكنولژي رها شده اند   

                                                 
1 Richards  
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 سپس اين شترها ه است،به استراليا آورده شد) بيشتر هند(استراليا تعدادي شتر از مناطق مختلف دنيا 

ر اين شترها بسرعت در حال افزايش هستند بگونهاي كه به يـك معـضل         در حال حاض  . نداهرها شد 

ازاين رو به اين شترها شترهاي وحـشي مـي   . براي دولت و بخش كشاورزي استراليا تبديل شده اند      

شترهاي  از نژادهاي مختلف همچون مخلوطيموجود در استراليا ) وحشي ( شترهاي فراري  .گويند

-قوي سـرزمين   و و همچنين شترهاي باربر   در سواري سرآمد هستند      كه   1عربي، بشاري و بايكناري   

در حـال  .  حمـل كننـد، مـي باشـند     راگرم كيلـو 800تـا كه قادرند بارهاي سنگين  را هاي پست هند 

  . دو گروه عمده باري و سواري تقسيم مي كنندحاضر، اين شترها را به 

ريبا نصف آنها در غرب استراليا بوده و  تق. نفر هستند500000شترهاي وحشي در استراليا حدود      

   .ارزيابي مي كنند  ميليون نفر1 برخي تعداد آنها را نزديك به .جمعيت آنها در حال رشد است

يـك  .  شكل عمده به زندگي خود ادامه مي دهتـد 3در استراليا شترهاي وحشي در طول سال به           

. دن در تابستان مـشاهده مـي شـو    بيشتروههااين گر. شكل شامل شترهاي ماده و فرزندان شان هستند      

شـترهاي نـر و مـاده         در ايـن زمـان     ،دنشكل ديگر در زمستان و فصل جفت گيري مشاهده مي شـو           

 نرهاي پير  سومشكل  . را در كنار هم مشاهده مي كنيم      ) نهاآيك نر بالغ و تعدادي ماده و فرزندان         (

اما گروههاي .  نفر است11ط تعداد هر گروه متوس. دهندهستند كه تنها و مجرد به زندگي ادامه مي   

  .  شكل مي گيردهاي كوچك باهم جمع مي شونده  هنگامي كه گروبزرگتر در تابستان

 و يا شتر ماده 20 نرها هريك داراي يك گله با )از مي تا اكتبر (در فصل توليد مثل و جفتگيري      

 13دوران بـارداري در ايـن شـترها    . كنندع مي آنها از گله خود در برابر ديگر نرها دفا     ، هستند بيشتر

شـترهاي  . دنـ خور ماه از مـادر شـير مـي       18 تا   ها نوزاد ،ماه است و هر شتر يك نوزاد بدنيا مي آورد         

  . سال توانايي توليد مثل دارند30 سال عمر مي كنند و تا 50وحشي تا 

  

  شتر يك كوهانه اهلي 

 بـدليل ايـن   .نوع، تعـداد و گـسترش در دنيـا هـستند         شترهاي يك كوهانه اهلي داراي بيشترين ت           

گستردگي و تنوع دانـشمندان آنهـا را بـا توجـه معيارهـاي مختلفـي همچـون، نـوع توليـد يـا كـار،                 

 .كننـد اكوسيستم و خصوصيات مرفولوژيكي تقسيم كرده و براي هر گروه خصوصياتي را بيان مـي       

. ا نقاط دنيا مطالعات مختلفي انجام شده اسـت        ر اين شترها در اقص    تبه اين منظور و براي شنا خت به       

                                                 
1Bikaneri  
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.  نژاد شتر را در دنيا شناسايي و توصيف و طبقه بندي كردند50) 1989 (1 انسر و بلنكبر اين اساس

 نژاد منحصر به شرق، غرب و شمال افريقا، همچنين شبه جزيره عربـستان و               27از اين تعداد بيش از      

 هند و شـبه جزيـره   ، نژاد در غرب و شمال افريقا20. نده اندپاكستان مي باشند و در اين مناطق پراك     

با سـند  ) 2000 (2ايساني و بلوچ.  نژاد هم در سودان و غرب افريقا زندگي مي كنند  3و  . وجود دارد 

 نـژاد در بلوچـستان      7از ايـن تعـداد      .  نژاد مختلف شتر در پاكـستان وجـود دارد         20مشخص كردند   

 وجود بـراي شناسـايي كامـل ايـن شـترها بـه مطالعـات منـسجم و                   با اين . پاكستان زندگي مي كنند   

   .بيشتري نياز است

  

  مبناي طبقه بندي شتر ها 

لـذا  . در مناطق و ادوار مختلف از روشهاي متفاوتي براي طبقـه بنـدي شـتر اسـتفاده شـده اسـت            

 گـروه  4و يـا   3 گروه، و در برخي مناطق ديگـر بـه      2مشاهده مي شود در برخي مناطق شترها را به          

 .چنـد چيـز اسـت      به اعتقاد كارشناسان علت اين ناهمگوني در طبقه بنـدي شـترها           . تقسيم مي كنند  

يكي از علل مهم و اصلي در ايجاد اين ناهمگوني، عدم بوجود آمدن تمايز و تفاوت قابل توجه در                

برد شتر در علت دوم نوع كار. خصوصيات فنوتيپي شترها طي ساليان طوالني در نقاط مختلف است

علت سوم عدم اطالع كـافي وصـحيح از اسـتعداد و توانـايي شـترها بـوده و علـت                     . هر منطقه است  

  .چهارم پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيكي ساليان اخير مي باشد

بندي علمـي  ابزار قدرت مندي براي مطالعه سير تكاملي نژادهاي مختلف شتر و طبقه    جديد،   امكانات      

  . استنوين امكان مطالعه و بررسي تفاوتهاي ژنتيكي را فراهم كرده يرا تكنو لوژيز، باشد ميآنها

درنيمه اول قرن بيستم در، كاروانهـاي مـسافرتي، تجـاري و يگانهـاي نظـامي شـترها بـه دو گـروه                            

  ولـي در ، مخصوص حمـل بـار  يشترهاي مخصوص سواري و شترها    . عمده و اصلي تقسيم مي شدند     

 . كنندكرده و ميهاي ديگري براي طبقه بندي استفاده ميها و مالك مردم از شيوهبندي سنتيتقسيم

 شترهاي خود را به دو دسته باري و سـواري  ،در سودان چون اغلب شتر داران چادرنشين هستند        

شـترها را بـا توجـه بـه رنگـشان       ، در حالي كه مردم اتيوپي بـر اسـاس عـرف رايـج    . كنندتقسيم مي 

اسـت، در گـروه      كـه رنـگ آن گنـدمي       3نـژاد گـرين   . بعنوان مثـال  . كنندبندي مي و طبقه شناسايي  

                                                 
1 Ennesser & Blanc 
2Isani & Baloch  
3 Grain 
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غرب افريقا بدليل شرايط اقليمي خاص منطقـه، شـترها بـه دو    در . شودشترهاي باري طبقه بندي مي  

شترهاي كوهـستاني مناسـب بـراي حمـل بـار و سـواري              . شوندگروه دشتي و كوهستاني تقسيم مي     

ايـن جوامـع و منـاطق مختلـف      عد با تغييراتي كه در طول زمان در كاربرد شتر در     در ادوار ب  . هستند

در حـوزه خلـيج     . قاره افريقا بوجود آمد، شترها به سه گروه شيري گوشتي و سواري تقسيم شـدند              

اسـاس طبقـه بنـدي سـنتي،     در اين منطقـه بـر   . شابه قاره افريقا وجود داشته است     فارس نيز روندي م   

 سه دسته، سواري، باري و چند منظوره تقسيم و در اغلب منـاطق شـتر هـاي چنـد       بطور كلي شتر به   

  .منظوره پرورش مي يافته است

گروهي از متخصصين و كارشناسان شترها را با توجه به نوع توليـد يـا كـار و محـل زنـدگي و                  

  خـصوصياتي را بيـان     هيم بندي مـي كننـد و بـراي هرگـرو          سخصوصيات ظاهري و مرفولوژيكي تق    

بـه دو    شـرايط محيطـي    صوصيات خيلي كلي است بر اين اساس شترها با توجـه بـه            خاين  . اندهكرد

  . گروه اصلي كوهستاني و دشتي طبقه بندي مي شوند

 عضالني و مناسـب بـرا ي حمـل بـار در منـاطق نـاهموار             ،اين شترها حيواناتي كوچك    ؛كوهستاني

  .هستند

د و خود به دو گروه جلگـه اي و كـويري تقـسيم          اين حيوانات داراي جثه اي بزرگتر هستن        ؛دشتي

  .مي شوند

اي سنگين وزن بوده و قادر بـه حمـل بارهـاي سـنگين هـستند، ولـي تحـرك و           شترهاي جلگه      

در حالي كه شترهاي كويري سبك تر هستند و بيشتر بـراي سـواري از آنهـا    . سرعت آنها كم است 

وع حد واسطي را نيز در اين قسم طبقه بندي قائل برخي از كارشناسان ن. 25 استفاده مي شود جدول

  . هستند

صفات ظاهري و فنوتيپي، در هر گروه شترها داراي برخي خصوصيات  در طبقه بندي با توجه به     

ايـن  . دنـ هستند كه در ديگر گروهها يا مشاهده نمي شود يا با شـدت و ضـعف كمتـري وجـود دار                  

بـا توجـه بـه    .  بررسي و مطالعه قرارگرفته است تجربه موردكارشناسان باويژگي ها بوسيله برخي از  

اين بررسيها چنين به نظرمي رسد، شترهايي كـه از نظـر فنـوتيپي داراي قرابـت و نزديكـي بيـشتري                      

با اين وجـود طبقـه بنـدي بـر ايـن اسـاس داراي       . هستند داراي صفات مشترك و مشابهي مي باشند   

  .  و مقدماتي را به بيننده مي دهددقت زيادي نيست و تنها يك شناخت اوليه
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   خصوصيات شترهاي دشتي و كوهستاني25جدول 

 تيپ شتر

  دشتي كوهستاني

 صفت و ويژگي

 اندازه و جثه كلي بزرگ كوچك

 ارتفاع از جدوگاه 13/2 – 93/1 95/1 – 82/1

 تركيب كلي دراز و الغر فشرده و تو پر

 گردن و پاها بلند كوتاه

 پا ضي و نرمبي دايره و سفت

 پشم كوتاه ونرم بلند و زمخت

  Wilson (1984)       منبع                     

      

 تقـسيم  و شـيري ) جمـاز  ( ، باري، سـواري    شترهاي عربي را به سه گروه    1لو ك 1975در سال    

ي هـر   كه بر اساس نيازها و شرايط محل،در هر طبقه از اين شترها نژادهاي زيادي وجود دارند      . كرد

منـاطق وسـيعي از   در  چون در سيستم نـوين كـشاورزي و دامپـروري   . منطقه پرورش داده مي شوند  

 در سـالهاي اخيـر بـا هـدف ايجـاد           .شتر يكي از عناصر اصلي مهم محسوب مي شود        آسيا و افريقا،    

روش جديـدي   شترها يك مبناي مشخص طبقه بندي و با در نظر گرفتن پتانسيل توليدي و استعداد           

 گـروه اصـلي گوشـتي، شـيري،         4شترها به    در اين روش  . پيشنهاد شده است   بندي شترها  طبقه براي

ذيـل   مهم در هرطبقـه بـشرح      بر اين اساس شترهاي   . اندطبقه بندي شدنده    اي چند منظوره و مسابقه   

  .معرفي شده است

 در شمال   4باتقص ،در تونس  3نابل ،در موريتاني  2جندويلنژادهاي مهم شتر گوشتي عبارتند از            

   .در سودان 6و عربي در جنوب مصر و دلتاي نيل 5 فالحي،غرب ليبي

                                                 
1Cole   
2 Jandaweel  
3 Nabul 
4 Kasabat 
5 Fellahi  
6 Arabi 
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اوالد سـيدي   در ليبـي،  3وفخريا 2 سرتاوي،در سومالي 1هور شيري عبارتند از نژادهاي مهم شتر     

  . در سودان 5شالجي و در الجزيره 4شيخ

و  8 در سـوريه، سـيفدر  7، شـامي  در سـودان   6 راشـدي   نژادهاي مهم شـتر دو منظـوره عبارتنـد از              

  .  در عربستان10و لوراك در سومالي 9اديمو

وسيع كه از غرب موريتاني تا شـرقي          در منطقه اي   11نژادهاي مهم شتر مسابقه عبارتند از مهاري           

در منطقه اي بين موريتاني  14 راكبي، در سودان 13و بشاري  12 حنفي .ترين نقطه سودان ادامه مي يابد     

در غرب ليبـي    17اوالد بو صيف   ، در تپه هاي مياني الجزيره     16وهوغارو   15اين الصفرا  بنام و مراكش 

  . در عربستان 18ال هاجون و

و  مطالعـه بـر روي ملكولهـا       بـه كمـك    ماننـد هنـد و پاكـستان       در چند سال اخير در كشورهاي          

 يقتـر و شـناخت دق    گامهايي در جهـت بررسـي و مقايـسه گونـه هـاي مختلـف               پروتئين هاي حياتي  

  . شباهتها و تفاوتهاي آنها برداشته شده است

 كه از اين حيـوان بدسـت مـي آيـد           متنوعي با توجه به كاربردهاي بسيار زياد شتر و محصوالت             

پـشم شـتر نيـز داراي اهميـت زيـادي          زيـرا . جديدتري نيز باشيم   تقسيم بنديهاي  شاهد بايد درآينده 

تنـوع مـسابقات     .هـستند  وليـد ايـن محـصول برخـوردار       خوبي در ت   از استعداد  و برخي شترها   است

                                                 
1Hoor  
2 Sirtawi  
3 Fakhriya  
4 AL- Oulad Sidi Sheikh 
5 Shallageea  
6 AL- Rashaidi 
7 AL-Shameya  
8 Sifdar  
9 Edimo  
10 Lourak 
11 Lourak 
12 Mehari 
13 Anafi 
14 Bishari 
15 Rukby 
16 Hogar 
17 Oulad Aboo seyf 
18Al Hojon  
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نيـاز بـه      ... صنعت سـينما و    ،و جشنهاي ملي و مذهبي     صنعت توريست و كارهاي نمايشي     ورزشي،

   .ياد بگيرند و تربيت شوند به آساني كه شترهايي دارد

ي كـه  هنگـام  زيـرا  .اسـت  داراي نواقص مهمي   سنتي و رايج گذشته    شيوه نامگذاري و شناسايي        

اين امكان وجود دارد كه شتر ها متناسب بـا توانـايي هـاي               انجام مي شود،   شناسايي بر اساس رنگ   

 و منطقـه و يـا   نـام كـشور    و يا  نامگذاري با توجه به اكوسيستم    همچنين  . واقعي خود گزينش نشوند   

 جهت بهبـود   در1 در يك تصميم بين المللي، لذا.اطالعات چنداني در اختيار ما قرار نمي دهد    قبيله

يـك نهـاد و    يـا منطقـه   كـه در هـر كـشور    ،شرايط موجود در عرصه جهاني پرورش شتر مقرر شـد      

 و بـا توجـه بـه صـفات و           ، بـر اسـاس معيارهـاي تعريـف شـده و مـشخص             ،سيستم فراگيـر و جـامع     

 اين حركت در بر گيرنده شترهايي است .نمايد  آنها را طبقه بندي و نام گذاري،خصوصيات شترها

 و سپس ابتدا شترها شناسايي بدينوسيله .و منطقه خود غالب هستند  نظر كم و كيف در كشور     كه از 

و شيري و دو منظـوره و         از قبيل شتر هاي گوشتي     .بصورت صحيح طبقه بندي و نام گذاري شوند       

  . ايمسابقه

  

  گذاري شترهاي يك كوهانه اساس نام

نـام   در بسياري از منـاطق شـترها نـام خـود را از     دهد در گذشته و  ها نشان مي  مطالعات و بررسي       

  از اين رو بيشتر    .داد اقتباس مي كردند   كه آنها را پرورش مي     زيست و يا نام قبيله و عشيره اي       محل  

در اين سيستم نام گذاري  .نامگذاري شده اند و ديگر نقاط دنيا بر اين اساس     نژادهاي شتر در افريقا   

جداد مشترك و صفات يكسان هستند با نامهاي متفاوتي شـناخته         شترهايي كه داراي ا    ،ممكن است 

يابـد و تقريبـا در همـه جـا          رنديل پرورش مي   مردم  در كنيا كه بوسيله    2رنديل مانند شتر نژاد  . شوند

برخـي از    يافـت ي در فـارس پـرورش مـي       ئوگكل كه بوسيله ايل   در ايران  كلكوئييا   .پراكنده است 

 شـترهاي  ماننـد  ،شـوند تقـسيم مـي    د و خود به گروه هاي كوچكتري      كلي تر و فراگيرتر هستن     نامها

  ... عماني و، مغولي،عربي

  

                                                 
 

ن و دوستداران اين حيوان درسطح بين المللي و ملي بمنظور بهبود شرايط موجود راه حلها دانشمندان و كارشناسا   1

و سياستهاي زيادي را پيشنهاد كرده اند، لذا در كتاب ديگري كه در آينده بسيار نزديك آماده مي شود به بررسي و 

  تجزيه تحليل بيشتر اين نظريه ها خواهيم پرداخت
2 Rendille 
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  صفات ظاهري شترهاي مختلف 

 مـشخص و درسـتي      كـامالً  هـاي هنوز دانشمندان نتوانسته اند به شـاخص       بداليل متعدد  متاسفانه     

بـه   صيات شترهاي مختلـف   خصو  آنچه كه در ادامه بعنوان     .دست پيدا كنند   شترها براي طبقه بندي  

بر اساس تجارب و مطالعات خود صـفات   مي باشد كه كارشناسان  نظر برخي از،آن اشاره مي شود  

بعنوان مثال يك شـتر شـيري    نكته قابل توجه ديگر اين است كه  .اندو شاخصهايي را تعريف كرده    

 اين احتمال نيز وجـود   از طرفي.ندارد الزاما همه مشخصاتي را كه براي شترهاي شيري شمرده شده     

  بطـور كلـي مـي تـوان گفـت     .دارد كه برخي از صفات در بين دو گروه مختلف شـتر مـشابه باشـد          

اين اطالعات ميتوانـد تـا    دست نيافته ايم دقيق تر و مناسب تري  تازماني كه به شاخصها و معيارهاي     

   .نژادهاي مختلف به ما كمك كند حدودي در شناسايي

  

   ي شيرياهخصوصيات شتر

تقاضـاي   فراوان و متنوع شير شتر پيش بينـي مـي شـود    با شناخت بيشتر مردم نسبت به ارزشهاي           

 و اصـالح  نگهـداري و پـرورش    بنـابر ايـن   .رشد قابل توجهي داشته باشد     آن در آينده  براي   جهاني

 .ر گيرد بايد بيشتر مورد توجه قرا     شيري و شترهايي كه استعداد خوبي در توليد شير دارند          شترها ي 

 ايـن  .تعيـين كـرده انـد    تجارب خـود خـصوصياتي را بـراي شـترهاي شـيري         با توجه به   كارشناسان

  :معيارها و صفات عبارت است از

 .است ـ شكم بزرگ و برآمده1

 . سانتيمتر است170تا  150بين  ـ بدن بزرگ كه عرض آن2

 .نيز كشيده است ـ گردن دراز و سر3

 .واضح است هم قرار گرفته و فاصله بين آنها دنده ها بطور منظم در كنار -4

 .پاها داراي بلندي و ارتفاع متوسط بوده و كف پاها بزرگ است -5

 .و اندكي به سوي چپ متمايل است ره اي شكل بودهيكوهان دا -6

 .است به طرف پائين آويزان حدودي لب پاييني تا  معموالً-7

 : ست بزرگ بوده و داراي خصوصيات زير ا ها پستان-8

   استانتيمتر س16تا  5/13بين  الف ـ عمق پستان

 است ترمانتي س20  تا17بين  ب ـ عرض پستان

عقبـي در  هـاي  سرپـستان و طول  ترمانتي  س3 تا 2جلوئي در حالت خشكي هاي سرپستانـ طول  ج
 .سانتيمتر است 5/3تا  3حالت خشكي 
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 ست ا سانتيمتر6 تا 5 در حالت شيردهيسر پستانها د ـ طول 

 عقبي در حالت شيردهي سرپستانهاي  سانتيمتر و محيط 18  تا15 جلوسر پستانهاي  هـ ـ فاصله ميان

 . است سانتيمتر9تا  8

  .ليتر است 12 تا 6بين  ميزان شيردهي روزانه ـو

  

  خصوصيات شترهاي گوشتي 

 نـرخ رشـد   كوهان بزرگ با     ، ماهيچه هاي حجيم   ،گردن بلند  بطور كلي داراي   شترهاي گوشتي      

سـاير مشخـصات ايـن شـترها         .بهترين گوشت متعلق به شتر هاي نر جوان است         هستندزياد و سريع    

 :عبارت است از

  سانتيمتر است  140 – 120بدن اين شترها دايره اي وگرد است به عرض  -1

 دنده ها منظم وبهم فشرده است  -2

 .سانتيمتر است 270تا  250 محيط بدن در ناحيه كوهان -3

 كلفت و سر مربعي شكل است  گردن -4

  اندازه طول پا و كف پا متوسط است -5

  پاهاي عقب وران پرگوشت است -6

  پستانها كوچك و به بدن چسبيده است-7

  در صد است  65 تا 50 در شترهاي گوشتي بازده گوشت -8

  

  خصوصيات شترهاي سواري

فراد و بارهاي خيلي سبك مناسب      براي حمل و نقل ا     بيشتر شترهاي سواري شترهايي هستند كه         

 ازهمـين شـترها در گذشـته بـراي     .اين شترها از قدرت راهپيمايي بـااليي برخـوردار هـستند       .هستند

در برخـي    مي شـود كـه شـترهاي سـواري          لذا مشاهده  .استفاده مي شده است   نيز  مسابقات ورزشي   

مسابقه امروزي اين  رهايتفاوت اين شترها با شت    .صفات و خصوصيات شبيه شترهاي مسابقه هستند      

نسبت به شترهاي سـواري هـستند و        تري  اي مسابقه داراي خصوصيات ممتاز و ويژه        شتره است كه 

  .گزينش و توليد مي شوند، مدون اين شترها طي برنامه هاي اصالحي

 بـا   آنهـا داراي سـر كوچـك   .يكسري خصوصيات كلـي هـستند      معموال شترهاي سواري داراي        

 چـشمان هوشـيار و      كه نزديك و متناسب باهم،     هاي كوچك  گوش اي كوچك، لبه ،ظريف دهان
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 1 ال آني.هاي اصيل مسابقه هستند از اين جهت خيلي شبيه اسب. هستندفك پايين شكاف عميق در 

ظريـف و قابـل انعطـاف در          گـردن ايـن شـترها      .كندشترهاي سواري را اينگونه توصيف مي      2003

 و انتهاي آن نزديك ارتجاعي و دنده ها  سينه عميق،سب و خوب شانه منا.محل اتصال به بدن است

 زانو و  است و مستقيم بدون تماس در ناحيه       ر نزديك به هم استقرار يافته،    ) دستها و پاها  ( پاها   .است

پا ها متوسط و پوست اندازه  . است پاها عضالني و دم به سمت باال. هستندبدون تمايل پاها به بيرون

   . دارندعنرم و قابل ارتجا

تـا   450و وزن نرهـا       سـانتيمتر  220تـا    180ارتفاع شترهاي سواري از باالترين نقطه كوهان بـين               

 سـاعت بـدون آب و      12 تا   10 سوار كار تحمل وزن    اين نوع شتر مي تواند با        .است  كيلو گرم  600

در سـاعت   كيلـومتر    20 تـا    15بـا سـرعت       روز 3تواننـد بـدون توقـف        همچنـين مـي    .غذا راه بـرود   

 بنابر اين در ارتش براي حفاظت از مرزها در نواحي بياباني و كويري مورد استفاده   .راهپيمايي كنند 

   .قرار مي گيرند

  :عبارتند از خصوصيات ظاهري شترهاي سواري 

   ، الغر در ناحيه لگن استQو معموال ، بدن مثلثي شكل و كم حجم-1

  وهان تا لگن است فاصله كوهان تا شانه بيشتر از فاصله ك-2

   سانتيمتر است 190 تا 170 پاها باريك وگشيده به ارتفاع -3

  گردن دراز وباريك است، سر كوچك-4

   عضالت پاي عقب و شانه بسيار قوي است -5

    بلند و دم كوتاه استهاابرو ، گوشها نوك تيز وايستاده،چشم ها بزرگ -6

    پينه جناق سينه بزرگ وآشكار-7

كيلـو   120 تا   90 توانند در حد مصرف نوزاد آنها است و مي         اين شترها معموال   ر توليد شي  ميزان

 شترهاي تندرو بشاري در سـوريه و عربـستان و           ،بهترين نوع شترهاي سواري    .متر در روز راه بروند    

 128 با سوار خود مـسافت    تواندمي) جماز(شتر سواري    .شتر هاي عماني در جنوب عربستان هستند      

   .تر را در هر روز طي كندكيلوم 193 تا

  

  

                                                 
1Al Ani  
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  خصوصيات شترهاي باري و كار

 ولي اين .اين قبيل شترها اتقاق نظر بين صاحب نظران وجود ندارد در مورد خصوصيات ظاهري     

 چشمان برجـسته و گردنـي بـزرگ از ديگـر صـفات      .دناستخوان و عضالت قوي باش   بايد داراي شترها  

ترها وجود لبهاي بزرگ؛ سـينه عميـق و دسـت و پـاي صـاف و       از ديگر صفات اين ش .اين حيوان است  

 شـتر  ، در برخي منابع در توصيف شـترهاي بـاري گفتـه شـده    .قوي و كف پاهاي بزرگ و مسطح است    

سـر و    داراي ايـن شـترها    و نـسبت بـه     از شـترهاي مـسابقه هـستند        پر طاقت تر   ،هاي باري خيلي قوي تر    

 ارتفاع ايـن شـترها   .ي بزرگتر مي باشنديي قوي و پاهايوان ها استخ،ي كوتاه تري پا ها ،گردني سنگين تر  

مـسابقه آهـسته    نسبت به شـترهاي آنها .  كيلو گرم است700 تا 550 سانتيمتر و وزن آنها بين    190 تا 140

   .و گامهاي آنها كوتاه تر است ولي از نظر خستگي ناپذيري با هم يكسان هستند تر حركت مي كنند

 اين .متفاوت بيان شده است  در منابع مختلف،ه اين شترها مي توانند حمل كنندمقدار باري را ك     

 و برخي  كيلو متر در ساعت بيان كرده اند6 تا 4 كيلو گرم بار با سرعت 290  تا160 را برخي مقدار

 رش شـده ا گـز .كيلو گرم براي مسافتهاي طوالني ذكـر كـرده انـد    300 تا 250قدرت باركشي آنها    

 كيلو بر آنها بـار  200 بيش از  معموال كيلو بار را حمل كنند ولي     400توانند   مي  شترها از اين  برخي

 كيلـو را  295 تـا  159مي تواند باري به وزن     معتقد است شتر باري    1978 1ويليام سون  .نمي گذارند 

مي گوييد شترهاي مصري مي تواننـد بـدون احـساس         1985 2 گرين .ا كند  كيلومتر جابج  24روزانه  

 كيلـو  64مي توانند  اين شترها.  كيلو گرم بار را با دو مسافر براحتي حمل كنند180 تا  160 خستگي

 روغـن  ، حمل بـار و آب كـشي از چـاه        ،از اين شترها در كارهاي كشاورزي      .متر در روز طي كنند    

   .استفاده مي شود نيز و آسياب كردن كشي

  :خصوصيات اين شترها عبارتند از

  از  سر بزرگ و گردن در- 1

  جثه بزرگ و قوي و شانه هاي پهن و كشيده- 2

  دست و پاي قوي و كوهان مرتفع- 3

   رفتار آرام - 4

 بطـور   بعداًُدر عصر حاضر اين شترها زياد مسابقه هستند كه به دليل اهميت گروه ديگر شترهاي      

   . مي شودبحثجدا و مفصل در مورد آنها 

                                                 
1William son  
2 Green 
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  شترها در ادامه با نژادهاي مختلف شتر در نقـاط مختلـف دنيـا     صفات فنوتيپي  پس از آشنايي با         

 فنـوتيپي  اطالعـات . نژادهاي مختلفي از شـتر وجـود دارد       همانطور كه قبال اشاره شد    .شويمآشنا مي 

فقـط   اطالعات بسيار كم و بعضا  ولي درمورد برخي نژادها  . نسبتا كاملتر است  آنها   در مورد برخي     والزم  

اكتفـا   لذا ما هم بذكر نـام آنهـا  ، ده است و اطالع ديگري در باره آنها ارائه نشده استاز آنها ذكر ش   نامي

  . نمود از آنها به عالقه مندان ارائه  اطالعات كاملتري ولي اميد است در آينده بتوان.كرده ايم

  

  نژادهاي مختلف شتر در افريقا 

سه نـوع شـتر در    در منابع ذكر شده است ولي آنگونه كه .تنوع نژادي در افريقا بسيار زياد است         

 در هريك از اين گروه ها نـژاد هـاي زيـادي    )ي؛ سواري يا مسابقه و شيري       بار( افريقا وجود دارد    

در  .جديد هستند و بوسيله فعاليتهاي اصالح نـژادي بوجـود آمـده انـد     وجود دارد كه برخي از آنها  

سـالهاي اخيـر فعاليتهـاي     در .ره شـده اسـت  سه نژاد مهم قاره آفريقـا اشـا     به خصوصيات  26جدول  

شتر  اصالحي در اين قاره موجب گسترش دامنه و تنوع استفاده از شتر شده است و زمينه استفاده از     

  .مسابقات ورزشي را براي افزايش سود آوري فراهم كرده است در صنعت توريست و

  افريقا مهم شتر در قاره سه نژاد صفات 26 جدول

  نژاد

  شاخص

  ايديمو  يفدرس  هور

  سنگين/ بلند   سبك/ بلند   متراكم/  كوچك  اندازه

  سنگين  متوسط  سبك  وزن

  صفات

  ظاهري

  اغلب سفيد  قرمزقهوه ا ي خاكستري  سفيد/  خاكستري  رنگ

        شير

  Kg 8  6  4افزايش وزن روزانه 

  6 - 10  12  16 - 8  ماه مدت شيردهي

  Kg 2050  1500  1000  هر دورهمقدار شير

  توليد

  آسان  آسان  دشوار  شير دوشي

سرعت رشد پس از يك 
  فصل خشك

  تغييرات  آهسته  متوسط  سريع

  وزن

كاهش وزن در فصل   )رشد( 
  خشك

  آهسته  متوسط  سريع

  بلوغ  8 – 7  6 – 5  5- 3  )سال(بلوغ فيزيولژيكي 

  8 - 7  7 – 6  6 - 5  )سال(بلوغ فيزيكي 

Sources:  Mohamed Ali Husein (1987)                                                                       
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  نژادهاي مختلف شتر در كشور سومالي 

. سومالي يكي از كشورهاي مهم پرورش دهنده شتر و داراي بزرگترين گله هاي شتر در دنيا اسـت              

    :آنها عبارتند ازدر اين كشور نژادهاي مختلفي از شتر وجود دارد ، برخي از 

و بـه همـين نـام        )ميليمتـر بارنـدگي سـاالنه      400(پـر بـاران      شترها در منطقـه اي     اين1بنادير نژاد �

 وزن اين شترها . آنها سفيد رنگ و براي حمل بار مناسب هستند      .درشمال سومالي پرورش مي يابند    

  .مي رسد  كيلو گرم550تا  500به 

 داراي جثـه اي بـزرگ ولـي كـم     ،بند اين شترها در شرق سومالي پرورش مي يا        2نژاد دولباهانتا  �

 از ايـن شـترها بـراي        .محسوب مي شوند   اين شترها جزء بزرگترين شترهاي سومالي      تحرك هستند 

  .حمل بار استفاده مي شود

ار مورد اسـتفاده قـر    بعنوان شتر باري.اين شترها در شمال سومالي پرورش مي يابد: 3نژاد گوبان  �

 .كوچك تر است سوماليايي  جثه آنها از ساير شترهايطاقت هستند وبسيار پر  آنها.گيردمي

 .اين شترها در شمال سومالي پرورش مـي يابنـد و جـزء شـترهاي بـاري هـستند                   : 4نژاد موداگ  �

 ولـي مناسـب   ،توليـد شـير آن بـسيار كـم     . متوسط و داراي كوهاني كوچك هستند آنهااندازه بدن   

  .براي كار در زمين هاي سنگالخي هستند

 وزن شتر نـر بـالغ در ايـن نـژاد بـه         .اين نژاد معموال در سراسر سومالي وجود دارد        :يسومال نژاد �

 متوسط مقدار شير آنها در يك دوره شير دهي . كيلو گرم مي رسد575و ماده ها به   كيلو گرم650

  . كيلو گرم است1650

بوده و  زرگ داراي هيكلي ب.اين شترها در شمال شرق سومالي زندگي مي كنند : 5نژاد اوگادن  �

 رنگ پوشش آنها روشن و متمايل بـه سـفيد           .بعنوان شتري مناسب براي حمل بار شناخته مي شوند        

 .است

7وال او حرب   6گدوربوسياز  عبارتند كه از آنها نام برده شده ديگر نژادهاي شتر در سومالي
  

  

                                                 
1Benadir  
2 Dolbahanta  
3 Guban 
4 Mudugh 
5 Ogaden 
6 Gadurbusi 
7 Harb Awal 
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شتر نژاد سومالي 32تصوير  

 

  ن مختلف شتر در كشور سودا نژادهاي

سـودان دومـين كـشوراز نظـر        . يكي ديگر از كشورهاي مهم پرور شتر در افريقا سـودان اسـت            

  تقـسيم مـي شـوند ،         دو گـروه     بهي  لكشور بطور ك   شترهاي اين . داشتن گله هاي بزرگ شتر است     

   :صوصيات آنها در سودان عبارت است ازخبرخي نژادها و . باري و سواري

 جـزء   .ها در منطقـه دارفـور و كردوفـان پـرورش مـي يابنـد              ايـن شـتر   :  1يا كباديش  نژاد عرب  �

پوشش آنها  .با كوهاني بزرگ هستند  داراي بدني سنگين و قوي   .مي شوند  شترهاي باري محسوب  

  .است و به رنگ خاكستري كوتاه

 آنها  . اين شترها در شمال شرق سودان پرورش مي يابند و براي سواري مناسب هستند              :نژاد حنفي    

 ايـن  .رنـگ آنهـا سـفيد يـا طاليـي اسـت       . پاهايي بلند و كوهاني كوچك هستند     ،الغر يداراي بدن 

  .شترها جزء اولين شترهاي مسابقه هستند

آنهـا يكـي از بهتـرين شـترها      . اين شترها در شمال شرق سودان پرورش مي يابـد      :نژاد بشاري    �

بهتـر   حنفي به شترهاي براي سواري هستند رنگ آنها روشن است و از نظر قدرت و توانايي نسبت               

 هستند 

 
                                                 

1 Kabadish 
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  مختلف شتر در كشور مصر نژادهاي

 است كه در اغلب نقاط آن از شتر استفاده مي شود ولي كار و شغل اصلي            مصر يكي از كشورهاي   

نژادهـاي فالحـي، مواليـد، مغربـي و          بيشتر نژادهاي موجـود در مـصر شـامل           .مردم شترداري نيست  

   . سوداني است

 بعنـوان شـتر بـاري    و از آن   درمنطقه ي دلتـاي نيـل پـرورش مـي يابـد            رها اين شت   :نژاد فالحي  �

 يـا  بـه رنـگ سـفيد    است و  آنها داراي جثه اي بزرگ و سنگين با كوهاني بزرگ      .استفاده مي شود  

بـراي پـرورش در     لـذا  ،اين شترها در منطقه اي پر آب پرورش مي يابد          .ديده مي شود   ديگر رنگها 

  .تندكوير و مناطق خشك مناسب نيس

احتمـاال بـه دليـل اينكـه         . اين شترها مناسب براي پرورش در مناطق كويري هستند         :مواليد نژاد �

 اين شترها براي كار در مزرعه و .تنوع رنگ در اين نژاد زياد است اجداد آنها هترو زيگوت هستند   

انجـام مـي    حـي نژاد مغربي و فال بيشترين آميخته گري در مصر بين اين نژاد و         .بيابان مناسب هستند  

   .شود

 و مـراكش    تـونس  ،الجزيـره  مـصر،  همچـون  مغربي در كشورهاي زيادي    شترهاي : نژاد مغربي  �

 پوشش بدن آنها بلنـد و قهـوه اي   . اين شترها قوي هيكل و تنبل هستند     .پراكنده و پرورش مي يابند    

 . از اين شترها براي حمل بار استفاده مي شود.رنگ است

  

  شور كنيامختلف شتر در ك نژادهاي

 جمعيـت شـتر در ايـن كـشور     . يك ديگر از كشوهاي مهم پرورش دهنده شتر در قاره افريقا كنيـا اسـت           

شتر ها در كنيا با توجه به محل سكونت آنها به احتمال بسيار زياد به سه گـروه            .  ميليون نفر است   يكحدود  

    : اين شترها عبارتند از.  مي شوند تقسيم

مردم رنـديل پـرورش مـي يابـد و تقريبـا در همـه جـا               بوسيله اين شترها  : 1ارنديل يا گبر   نژاد �

 .اين نژاد نسبت به ساير نژادها كو چكتر ولي تنومند تر است.پراكنده هستند

 آنهـا داراي جثـه اي   .ايـن شـترها در كنيـا بطـور گـسترده اي پـرورش مـي يابـد            : 2نژاد تركانا  �

بوته ها ودر ختچـه هـا و تپـه هـاي سـنگالخي        رايهستند و با شرايط محيطي منطقه كه دا        كوچك

  .است سازش يافته ا ند

                                                 
1 Gabbra 
2 Turkana 
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در كـشور    پرورش داده مي شود كه شبيه نژاد بنادير        شتر هايي  عالوه بر اين در شمال شرق كنيا           

 اين شترها مقداري خويشاوندي با . به اعتقاد برخي اينها همان شترهاي سومالي هستند.است سومالي

 اين نژاد براي كارهاي سبك و روز مره مثـل حمـل آب و        .سودان نيز نشان مي دهند    حنفي در    نژاد

سـاير   . از اين نـژاد خيلـي محـدود در سـواري نيـز اسـتفاده مـي شـود                   ،وسايل زندگي مناسب است   

 ،1سـامبورا  عبارتنـد از   رواج بيـشتري دارد    ايـن كـشور    نژادهايي كه نگهداري از آنها در بين مـردم        

   3. پوكوت،2بورانا

 

  مختلف شتر در كشور اتيوپي  نژادهاي

پرورش شـتردر   . جمعيت شتر بر اساس آخرين آمار در اين كشور بيش از يك ميليون نفر است                   

ها در حقيقـت تعاونيهـاي بـزرگ پـرورش و           ايـن بخـش   . اتيوپي در انحصار بخش خـصوصي اسـت       

مالـك  ني ها در حقيقـت      تعاوشبه   اين   . ، مي باشد  هستند معروف    stakeholderكه به   نگهداري  

   : نژادهاي مختلف شتر در اين كشور عبارت است از.هستند در اتيوپي بيشترين  شترهاي موجود

ايـن نـژاد بـين      شترهاي،دنپرورش مي ياب اتيوپي 5 اين شترها در منطقه خوربرك  : 4نژاد كاجه  �

 بيشتر بعنوان حيواني از اين شتر، سودان و گرين در اتيوپي هستند و رنگ آنها قرمز است بشاري در

  .باري استفاده مي شود

نـژاد گـرين اسـت كـه گنـدمي           مختلف اتيوپي پرورش مي يابـد      قبايل از ديگر نژادهايي كه در         

  .رنگ و مخصوص حمل بار است

 
  مختلف شتر در غرب افريقا نژادهاي

وسيله قبايل  افريقا به    يكي از كوچكترين شتر هاي پرورشي است كه در غرب          : 6نژاد تي برتي   �

آن  و پوشش بـدن   اين نژاد بخوبي با طوفان هاي شن سازش پيدا كرده       .پرورش مي يابد   1 و دزا  7تد

 .در زمستان بسيار بلند مي شود

                                                 
1 Samburu 
2 Borana 
3 Pokot 
4 Cajeh 
5 Khor Baraka 
6Tiberti  
7 Ted 
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جـزء شـترهاي     شـترهاي ايـن نـژاد      .پرورش مي يابند   3اين شترها در شمال لگچاد     : 2نژاد منگا  �

  .باري و سنگين هستند

و در صورت تغذيه كـافي از   رورش مي يابند  پنطقه اي به همين نام      شترها در م   اين : 4اور نژاد   �

  .دن بگونه اي كه در اثر رشد زياد تنبل و كم تحرك مي شو،رشد خوبي بر خوردار هستند

شـمال غـرب تـيم     نيجـرو  در اطـراف رود  كـه  از ديگر نژاد هاي افريقايي است :  5نژاد برابيش  �

 به دليل اينكه در اين منطقه رطوبت باال اسـت بنظـر   . شود در منطقه اي به همين نام يافت مي     6باكتو

 بدن آنها  و  داراي جثه اي متوسط هستند     اين شترها  .مي رسد كه اين نژاد به تريپانوزوم مقاوم باشد        

اين شـترها داراي پوشـش بلنـد و       .مي شوند وب  سمح آنها جزء شترهاي باري      .است قوي و سنگين  

  .رنگ قهوه اي هستنده ب

 ايـن شـترها دو منظـوره و    .اين شترها در منطقه اي به همين نام پرورش مـي يابنـد    :7رارنژاد آد  �

 انـدازه  . رنـگ آن مايـل بـه خاكـستري و خيلـي روشـن اسـت       .دنبراي سواري و بار پرورش مي ياب 

  .كوهان در اين نژاد متوسط است

كـه بـه      يابنـد  پـرورش مـي    شترهاي بـاري و قـوي هيكـل        عالوه بر اينها در شمال شرق كشور ليبي       

 . بلكه نتيجه تالقي بين نژاد هاي ديگر هستندنبوده اين شترها خالص .مغربي معروف هستند شترهاي

ي  سوداني؛ مـصري؛     امانند نژاده  .بقيه شترهاي موجود در ليبي از نظر ظاهر و رنگ متفاوت هستند           

 كـاربرد و محـل       بطور خالصه به برخي ديگـر از نژادهـاي شـتر و            27در جدول   . مراكشي و تونسي  

  .زيست آنها اشاره شده است

                                                                                                                   
1 Daza 
2 Manga 
3 Lake Chad 
4 Aur 
5 Berabish 
6 Timbuktu 
7 Adrar 
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   نژادهاي مختلف شتر در قاره افريقا27جدول 

  محل پراكنش

 
  نژاد  تيپ

  ال جندويل  گوشتي  موريتاني

  ال مغربي گوشتي  شمال افريقا

  نابول گوشتي  تونس

  ال قصبات گوشتي  ليبي

  ال فالحي گوشتي  غرب مصر

  ال دلتا گوشتي  مصر، دلتاي نيل

  ال مواليد شتيگو  مصر

  ال عربي گوشتي  سودان

  صيفدر گوشتي  سومالي

  اديمو گوشتي سومالي

  حور  شيري سومالي

  سرتاوي شيري  ليبي

  اوالد سيدي ال شيخ شيري  الجزيره

  ال راشدي  دو منظوره  سودان

  مهاري  سواري و مسابقه   سودان–موريتاني 

  حنفي سواري و مسابقه سودان

  بشاري سواري و مسابقه سودان

  ركبي سواري و مسابقه   مراكش–موريتاني 

  هوغار سواري و مسابقه  الجزيره

  اوالدبو صيف سواري و مسابقه    ليبي1غرب عواسيس

The original of Omani Camels  Royal Diwan Court,منبع   

Sultanate of Oman (1998). 

  ساير نژادهاي شتر در قاره افريقا

آنها داراي  .ا در سنگال پرورش مي يابد و مناسب براي حمل بارا ست اين شتره :  جنديول نژاد �

  .سنگين و بزرگ هستند جثه اي

                                                 
1 Oasis 
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كوچك و مقاوم هستند و   شترهاي اين نژاد.سواري  شتري است مناسب براي: 1نژاد تاي بستي �

و برنـگ خاكـستري و اغلـب تيـره            داراي پوششي بلند   .سنگي و ماسه اي سازگاري دارند      با مناطق 

و  اي به همين نـام   اين شترها در منطقه    . اين شترها از شترهاي سواري افريقا كوچكتر هستند        .تندهس

  .نگهداري و پرورش مي يابند 2فزن

 . بـا كوهـاني كوچـك هـستند    ، اسـتوانه اي شـكل  ، اين شترها بلند قامت  :ساحل يا مهاري     نژاد �

  .برنگ حنايي است مي باشند و پوشش آنها مناسب براي سواري

  

   3شتر نژاد ماجوررو

.  از مجموعـه جزايـر قنـاري شـد     4ونتـورا   وارد جزيره فيورتي   15اين شتر براي اولين بار در قرن             

 مكان و جاي مناسـبي      ونتورا فيورتي و   5 جزاير شرقي قناري مانند النزاروت     اقليم خشك و لم يزرع    

ار هاي مختلف كشاورزي، حمـل      ابتدا از اين شترها براي ك     . بود براي نگهداري و پرورش اين نژاد      

.  اسـت قـوي  و محكم اسكلتي اما الغر بدني ماجوررو داراي نژاد شتر. بار و سواري استفاده مي شد 

در بـين حيوانـات پوشـش قهـوه اي و گـاهي      . رنگ اين شتر كرم و در سراسر بدن يكنواخت است  

ت شـكم كاسـته مـي       در اين شترها از شدت رنگ بـه سـم         . اوقات قرمز روشن نيز مشاهده مي شود      

پـشم در ايـن نـژاد    . رنگ اين شترها در طول زندگي و شرايط مختلف تغذيه تغييـر مـي كنـد              . شود

اين ويژگـي هـا موجـب مـي شـود كـه براحتـي از        . راست و زمخت است بدون هر گونه فر و جعد     

  .شترهاي افريقايي تشخيص داده شوند

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tibesti 
2 Fezzan 
3 Majorero 
4 Fuerteventura 
5 Lanzarote 
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  ماجوررو نژاد شتر 33تصوير 

  

در  . كوهان در اين نژاد شبيه به نيمه قرص ماه است.يكي از مشخصات اين نژاد كوهان آن است     

 شاخص ديگر كوهان در ايـن  .اين نژاد كوهان تقريبا در وسط پشت و متمايل به كتف ها قرار دارد       

ن از ايـ  ايـن نـژاد   شـترهاي   معلـوم نيـست كـه      .عقب است  و يكباره كوهان به سمت     زياد نژاد شيب 

زيـن هـايي اسـت كـه در منطقـه       خير زيرا شكل كوهـان بـسيار منطبـق بـر      اند يا  انتخاب شده  جهت

   .يكي از تفاوتهاي اصلي بين اين نژاد و نژاد هاي افريقايي است  شكل كوهان.شوداستفاده مي

و بـه افـرادي كـه در اطـراف آنهـا             هـستند  اين شترها معموال بسيار مطيع و خوش مـشرب و رام               

 ايـن  .و از هوش و ادراك بـااليي برخـوردار هـستند     خيلي خوب ياد مي گيرند.تند عالقه دارند  هس

قابل اعتماد باشند زيرا با يك بار آموزش ياد مي گيرند و آن كـار                موجب مي شود كه    خصوصيت

مربي و مالك گله بايد توجه       خيلي حسود هستند بنابر اين      شترهاي ماده  .را بدرستي انجام مي دهند    

   .رفتار يكساني با همه شترها داشته باشد و

  

  نژادهاي مختلف شتر در آسيا  

اين قاره بعـد از افريقـا داراي بيـشترين          .  است آسياقاره  يكي ديگر از مناطق مستعد پرورش شتر             

اين قـاره در بـسياري از كـشورهاي آن شـتر     به دليل شرايط اقليمي   . جمعيت شتر يك كوهانه است    
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. هند و پاكستان دو كشور اصلي و عمده پرورش شتر در آسيا هـستند             . رش مي يابد  نگهداري و پرو  

 ايبنا به گزارشـهاي موجـود بـسياري از نژادهـاي شـتر در آسـ              . تنوع نژادي در آسيا بسيار زياد است      

  . از بين رفته يا در حال انقراض هستند)بويژه درهند(

  

  نژادهاي مختلف شتر در هند

 يكـي از  وزاخير جمعيت شتر در هند بشدت كاهش يافته، با ايـن وجـود هنـ            اگر چه در سالهاي          

از جملـه شـترهايي    شـترهاي هنـدي  . در آسيا و جهان استمهمترين كشورهاي پرورش دهنده شتر   

 ،نابر ايـن  ب .هستند كه مدتهاي طوالني است كه با ديگر شترهاي نقاط مختلف دنيا آميخته نشده اند              

ده نـژاد از شـترهاي هنـدي داراي    . وص متفاوت با ديگـر نژادهـا هـستند    از نظر درجه خل    اين شترها 

 . در اين كشور از شتر بيشتر براي سواري و كشيدن ارابه اسـتفاده مـي شـود       .ويژه هستند  شاخصهاي

در  مهمترين نژادهاي شـتر    .استفاده مي شود   عالوه بر اين از شير شتر بعنوان يك محصول فرعي نيز          

  : عبارتند از  هند

 
 1اد بايكنارينژ

يكي از نژادهاي عمده و اصلي در هند است و در منطقه اي مستعد و به همين نـام پـرورش مـي                      

ايـن   . به اين دليل خصوصيات و صفات اين نژاد با دقت بيشتري مورد مطالعه قرار گرفته اسـت    .يابد

  .نژاد داراي بيشترين كاربرد در حمل و نقل است

و   دقيقه شرقي 15 درجه و    78تا    دقيقه 53 درجه و  71 جغرافيايي در طول محل پرورش اين نژاد           

اين مناطق خـشك   .مي باشد   دقيقه شمالي  30و    درجه 30 دقيقه تا    37 درجه و    24عرض جغرافيايي   

   .زمستان خيلي سرد است  در تابستان بسيار داغ و در.و شني است

 اين شترها بلند قامت با بدني   .رخوردار است اين نژاد اصيل و جذاب است و از جثه اي سنگين ب                

 . بگونه اي كه تربيت و مديريت آنها راحت است هستند آرام و خوش رفتار، قوي،موزون و متقارن

رنگ مايـل    اگرچه .بين قهوه اي تا سياه مي باشد       اغلب سياه ولي  تااز خاكستري    رنگ آن متفاوت  

 . ي شوددر بين آنها مشاهده م به قرمز نيز برخي اوقات

                                                 
1 Bikaneri 
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به  .اين حيوان است يكي از مشخصات ويژه اين نژاد وجود فرورفتگي در جلو سر و بين دو چشمان    

را در بر  تا دو سوم سر بيني در اين حيوان توسعه يافته و       .اين علت بيني به سمت باال كج شده است        

ي زيـادي در    برخي از شترهاي ايـن نـژاد داراي موهـا          .شكاف دار است   سوراخهاي بيني  .مي گيرد 

داراي سينه   شترهاي بايكناري.مي نامند jheepra‘  اين شترها را. مژه و گوشهاي خود هستند،ابرو

 گـردن   .و متناسـب بـا سـينه حيـوان اسـت            شانه هاي آنها قوي پهـن و خـوش فـرم           .فراخ هستند  اي

و گـردن   زاويه و انحناي بـين سـر       .مي باشد  و داراي قوس و كماني خوش فرم       كشيده  ،كلفت  آنها

   .بخوبي توسعه يافته است  غدد پستاني در جنس ماده.مناسب و خوش فرم است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نژاد بايكناري 34تصوير 

هنگام راه رفتن به هم اي كه و جدا از يكديگر بگونه هاي قويپاهاي جلو بلند با استخوان       

 پاهاي عقب ،جسته و مربع شكلبر  استخوان نشيمن گاهي،ها بلند و كماني دنده،شودسائيده نمي

 ، كف پا متوسط و نرم است،و به سمت داخل انحنا دارد مقدار كمي ضعيف تر از پاهاي جلو است

و گرد و   چشمها شفاف.باشدميدم كوچك تا متوسط است و در انتها داراي يك دسته موي بلند 

   . استچك و مثلثيغالف قضيب كو  وبا انتهاي گرد) سيخكي( گوشها كوچك و راست ،برآمده

 
  1جي سالمري نژاد

 اين .گرفته اند هند جي سا لمر واقع در ايالت راجستان شترهاي اين نژاد نام خود را از شهر

 درجه و 24 دقيقه شرقي و عرض 4 درجه و 73 دقيقه تا 30 درجه و 69منطقه در طول جغرافيايي 

                                                 
1Jaisalmeri  
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 از شاخص هاي اين منطقه مراتع بسيار . دقيقه شمالي قرار گرفته است15  درجه و28تا   دقيقه37

   .است فقير و شن هاي روان

اين نژاد داراي قامتي بلند و دست و پاي باريك و بلند است و جزء شترهاي با جثه متوسط طبقه      

 ايـن نـژاد داراي سـر و    .زياد از خصوصيات اين حيوان و نـژاد اسـت     جنب و جوش   .بندي مي شود  

 پيـشاني ايـن     .هـا برجـسته اسـت     چشم و  دهانه بيني تنگ   ،ك است صورت كوچك و پوزه اي باري     

   .در اين نژاد داراي موي زيادي نيست  گوشها و مژه ها،ها ابرو.حيوان بر آمده نيست

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 

جي سالمري نژاد 35تصوير   

  

 ولـي بطـور عمـده داراي    ،رنگ آنها متنوع است از خاكستري روشن تا قهوه اي مايل بـه قرمـز     

 پستان در جـنس   . پوست بدن نازك و داراي پوشش پشم كوتاه است         . قهوه اي روشن هستند    رنگ

  آرام و مهربـان و بـا وفـا هـستند لـذا             ،سريع  شترهاي نژاد جي سا لمري     .ماده بطور عمده گرد است    

  .مشهور هستند بومي  در اجتماع و فرهنگ مردم بوده وبراي گردش و سوار كاري بسيار مناسب

 سـاكن در بيابـان سـند     2پـاركر راينها شـترهاي تا    اعتقاد بر اين است كه اجداد     را  ) 1986( 1راتور     

 كيلـومتر را بـا سـرعتي        120 – 100 تخمين زده مي شود كه اين شترها مـي تواننـد             .پاكستان هستند 

   .طي كنند  كيلومتر در ساعت25 – 20معادل 

                                                 
1Rathore  
2 Tharparker 
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  ري مقايسه مشخصات فيزيكي دو نژاد مواري و جي سالم28جدول 

  مشخصات فيزيكي  جي سالمري  مواري

  ماده  نر  ماده  نر

  رنگ بدن

  1  3  7  7  %قهوه اي خيلي روشن 

  55  54  44  43  %قهوه اي روشن 

  44  43  49  50  %قهوه اي تيره 

  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  مو روي پلك چشم و گوش وجود

  اندازه سر

  16  19  20  54  %كوچك 

  77  70  77  43  %متوسط 

  7  11  3  3  %بزرگ 

  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  فرورفتگي باالي چشمها وجود

  بله  بله  بله  بله  )برجسته نيست ( پيشاني نرمال 

  بله  بله  بله  بله  ) عميق نيست ( فرو رفتگي باالي چشم نرمال 

  تنگ  تنگ  گشاد  گشاد   شكل دهان

  نرمال  نرمال  پژمرده  پژمرده  شگل لبها 

  اندازه بدن

  6  8  24  61  % كوچك 

  86  81  56  25  %متوسط 

  8  11  20  14  %بزرگ 

  اندازه كوهان 

  13  15  41  71  % كوچك 

  82  72  46  29  %متوسط 

  5  13  13  0  %بزرگ 

   شكل پستان

  98  -  97  -  %گرد 

  2  -  3  -  %نوساني 

  رگهاي شيري

  10  -  0  -  % كوچك 

  81  -  32  -  %متوسط 

  9  -  68  -  %بزرگ 

  خلق و خو

  88  91  88  91  %فعال 

  12  9  12  9  ) %كند( مالل آور 
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 1نژاد كاچ چهي

 ايـن   .پـرورش مـي يابـد      در ايالت گجـرات    جمعيت زيادي از اين شتر در منطقه اي به همين نام               

 درجه 68اين منطقه در طول شرقي  .و در برخي مناطق باتالقي است      منطقه خشك پوشيده از نمك    

  .است دقيقه 37 درجه و24 تا  دقيقه51  و درجه22 عرض شمالي و  درجه74تا   دقيقه20 و

اگر چه اين شترها ظـاهري   .زياد است آنها و توليد شير شترهاي نژاد كاچ چهي چند منظوره هستند         

اعتقاد بر ايـن اسـت كـه        .توانايي خوبي در كشيدن بار برخوردار هستند        ولي از  ،تنبل و مالل آور دارند    

 بلنـد و    آنهـا  گـردن    ، اين شترها داراي بدني سنگين هستند      .هستند اد سندي شترهاي نژ  اجداد اين شترها  

بينـي ايـن    و   و داراي مشخصه خاصي در سـر نيـستند         ،اندازه سرو بدن در اين نژاد متوسط       ،كلفت است 

ايـن نـژاد    گوشـهاي  . قدري كوتـاه هـستند    بوده و ظا هر اين نژاد قوي و سنگين         .حيوان نسبتا دراز است   

چنانچـه   . پاهاي جلو نسبتا عضالني و قوي تر از پاهـاي عقـب اسـت   .بنظر مي رسد يكوچك و سه بعد  

  .رشد يافته و رگدار هستندآنها اين شترها شير خوبي توليد مي كنند و پستانهاي ذكر شد 

تـا   قهـوه اي  بطور عمـده برنـگ   ولي است قهوه اي تيره  خاكستري تيره تا   زرنگ آنها مختلف ا        

 بدن اين شترها سنگين و استوانه اي        . كوهان در اينها رشد يافته است      .شوندمي اهدهاي تيره مش  قهوه

اين نـژاد در پلـك چـشم و    شترهاي  .چسبيده به بدن هستند    ً ها رشد يافته و كامال     بيضه .شكل است 

گـردن و    داراي موي زيـادي در قـسمت مـژه   .استمخت ز و داراي پشم كلفت و    .گوش مو ندارد  

 .مناسب براي زمينهاي مرطـوب و نمنـاك هـستند    آنها داراي كف پاي پهن و      .دصورت خود نيستن  

آويزان است بگونه اي كـه       لب پايين در برخي از اين شترها خيلي پاندولي و          .دهان آن اريب است   

   .مشهود است دندانها كامال

  

  

  

  

  

  

  

36تصوير نژاد كاچ چهي  

                                                 
1Kachchhi  
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   1نژاد مواري

ايـن منطقـه در بـر    .  كشور هند پرورش مـي يابنـد   2 راجستان اين شترها در جنوب تا مركز منطقه           

لذا اين شترها بـا      ). 5و كوتا  4 ، چيتورگار  3هاي اودي پور   كوه(هاي زيادي است    ه  گيرنده رشته كو  

ايـن نـژاد،    . مناطق كوهستاني سازگاري دارند و مي توانند از تپه هاي كوچك به آساني باال برونـد               

در اين شترها نيمـه خلفـي بـدن و پاهـا     . ي كوتاه و سبك مي باشد  چند منظوره است و داراي جثه ا      

 . قوي، محكم و كلفت است، اين موجب مي شود آنها بتوانند از تپه هاي كوتاه براحتي باال بروند

دم نسبت به ساير نژادها     . در اين شترها سر درشت، گردن كلفت و گوشها كوتاه و كلفت است                 

پوشش بـدن آنهـا   . شود پايين افتاده بگونه اي كه دندانها دائم ديده ميلب. تر استبلند تر و ضخيم 

  . كلفت، خشن و زمخت است تا آنها را از گزش حشرات حفظ كند

از اين شـترها بـراي   . يابدو گجرات  نيز پرورش مي اين نژاد در ديگر ايالتها همچون مادياپرادش          

  . كشيدن ارابه هاي سنگين استفاده مي شود

 
   6مالوي دنژا

  هنـد پـرورش     8در منطقـه منـصور     مـالوي  كه شـترهاي   گزارش كردند  )1995 (7كوهلر و راتور       

 شـترهاي نـر و مـاده     متوسط طول بدن در قسمت شانه بـراي . اين شترها سفيد رنگ هستند     .يابندمي

 و 1/266و دور كوهـان      4/206و   214 بترتيـب  دور سـينه   .سانتيمتر اسـت   94/194و   5/197بترتيب  

و توليد شـير   براي كار  نفري100تا  50در گله هاي  بطور گسترده  اين شترها . سانتيمتر است  2/253

 كيلو گرم شير در روز توليد مي كنند و اين مقـدار در          2  برهمين اساس اين شترها    .يابندپرورش مي 

   . كيلو گرم نيز مي رسد6شرايط مناسب علوفه به 

 كه در اثر اقدام دانشمندان از خطـر نـابودي رهـايي     پر توليد شير است اين نژاد يكي از نژادهاي         

اين نژاد را به ثبـت رسـانيد و از انقـراض آن جلـوگيري                9ال پي پي اس    زيرا در سالهاي اخير    يافت

                                                 
1Mewari  
2 Raasthan 
3 Udaipur 
4 Chittorgarh 
5 Kota 
6 Malvi 
7 Kohlr & Rathore 
8 Mandsaur 
9 Lokit Pashu–Palak Sansthan (LPPS) 
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شـتر و شـترداران    اسـت كـه كـار خـود در حمايـت از      يال پي پي اس از سازمانهاي غير دولت    .كرد

   . است در منطقه پالي منشاء خدمات ارزنده اي براي آنها بوده شروع كرده و 1994ازسال 

  

1نژاد مارواري   

تان پـرورش مـي يابنـد و چنـد          از ايالـت راجـس     4و بـارمر   3جالور ,2 در مناطق جودپور   هااين شتر      

جثه آنها  ،گردني كلفت و بلند هستند و هايي عضالني و قوي اين شترها داراي اندام  .منظوره هستند 

 .و كـشيدن گـاري اسـتفاده مـي شـود           سنگين كـشاورزي    در انجام كارهاي   آنهاو سنگين و از     بلند  

   .شودهمچنين براي سواري نيز از آنها استفاده مي

  

  5ينژاد سند

 با اين وجود تعدادي از .در پاكستان است سند مربوط به منطقه و زيستگاه اصلي اين نژاد اصالت     

 ايـن شـترها از      .دننيز يافت مي شـو    ) هم جوار با پاكستان   (جستان هند   آنها در برخي مناطق ايالت را     

 كلفـت و  ،كوچـك  اسـت بـا گردنـي      نـسبتا كوچـك    جثه آنهـا   .توليد شير خوبي برخوردار هستند    

ايـن شـتر    بطور كلي. مشاهده مي شوند قهوه اي تيره برنگ  پوشش آنها بلند و معموال    شكل منحني

   .ل بار هستندو مناسب براي سواري و حم مقاوم ها

 

6نژاد مواتي   

ماننـد حمـل    كارهايي  بنابر اين براي،و قدرت خوبي برخوردار بوده     از استقامت  مواتي شترهاي     

ايالـت راجـستان     8رات پور او به  7 اين شترها در منطقه الوار     .هستند  سواري و شخم زدن مناسب     ،بار

  .بدن آنها قوي و محكم و سنگين است ،يابندپرور ش مي

 
 

                                                 
1Marwari  
2 Jodhpur 
3 Jalore 
4 Barmer 
5 Sindhi 
6 Mewati 
7 Alwar 
8 Bharatpur  
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2شكاواتي / 1بگري نژاد   

ايـن شـترها شـبيه     .در ايالت راجستان پرورش مي يابد    4و جهان جهانو   3سيكر  اين نژاد در مناطق        

 و بـدني   بزرگ اسكلتي آنها داراي  .ولي از استقامت كمتري برخوردار هستند      هستند بايكناري نژاد

حمـل بـار و گهگـاهي سـواري     و   كـشيدن گـاري  ،و از آنها براي كارهاي كـشاورزي    بوده سنگين

  استفاده مي شود

 

5نژاد جالوري   

سـالمري و   تركيبـي از نژادهـاي جـي     يافـت مـي شـود و       )جالور(محلي با همين نام      اين نژاد در       

كارهـاي   انجام ولي چابك و مناسب براي به نسبت كوچكتر از مارواري      اين شترها  .مارواري است 

   .فيزيكي و حمل و نقل هستند

  

  6ي رودخانه ايشترها

 ، 8و پنجـاب  7اسـتانهاي اوترپـرادش    در مناطق پـر بـاران در   دلتاي هند و يدر منطقهروستائيان      

يـا سـاحلي    دهنـد كـه بـه رودخانـه اي      پـرورش مـي   شتريه آب و علوفه  فراوان است     جاهايي ك 

 قوي و سنگين ،ندگردن و پاهاي اين شترها بل .هستند بزرگ شترها داراي جثه اي اين. مشهور است

 كف پـا در ايـن شـترها بيـضي        .پيدا كرده است    نيمه خلفي بدن به نسبت كمتر رشد و توسعه         .است

ايـن شـترها جـزء بزرگتـرين         .  كلفـت و خـشن اسـت       ، پوشش اين شترها كوتـاه     .شكل و نرم است   

  .  هند هستندشنرهاي كشور

خيلـي  آنهـا   ،مناسب هـستند  مل باربراي حشترهاي رودخانه اي اگر چه كند و تنبل هستند، ولي       

بـه   33 و   32 ،31 ،30 ،29  در جدولهاي  .به شرايط آب و هواي نيمه خشك سازگاري دارند         خوب

  .چهار نژاد مختلف شتر در هند اشاره شده است و توليدي  ظاهري،توليد مثلي خصوصيات

  

                                                 
1Bagri  
2 Sheckawati 
3Siker  
4 Jhunjhunu 
5 Jalori 
6 Riverain 
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  )رودخانه اي (  شتر ساحلي 47تصوير 

  

  در سنين متفاوت نژاد مختلف شتر و آميخته آنها 3 مقايسه وزن 29جدول 

  بايكناري

  

  چهي چاك  جي سالمري

  

آميخته عربي و 

  بايكناري

  نژاد             

  

  ماده  نر  ماده  نر  ماده  نر  ماده  نر  وزن

  وزن تولد

  

15/42  

77/0±  

82/38  

64/0±  

86/36  

18/1±  

69/34  

88/1±  

95/33  

96/0±  

47/31  

33/1 ±  

80/39  

07/1 ±  

60/36  

88/1±  

  شش وزن

  ماهگي

13/170  

26/4±  

67/176  

54/5±  

00/183  

02/7 ±  

00/170  

40/5±  

20/181  

22/5 ±  

14/169  

31/8 ±  

50/178  

51/6±  

00/175  

01/5±  

  وزن

  يكسالگي

18/229  

03/4±  

00/223  

41/7±  

00/226  

80/23±  

20/201  

50/13±  

00/202  

71/4 ±  

83/201  

25/7 ±  

00/250  

04/15±  

00/121  

01/4 ±  

  وزن

  و سالگيد

25/273  

82/5±  

33/263  

55/14±  

00/264  

12/30±  

75/225  

68/17±  

60/293  

77/26±  

16/279  

22/5 ±  

00/309  

06/19±  

33/293  

66/17 ±  

  وزن

  سه سالگي

50/391  

38/12±  

00/340  

15/11±  

NA 43/341  

12/9±  

25/378  

64/8 ±  

NA  00/379  

94/8±  

00/340  

16/4 ±  

وزن بلوغ و 

  باالتر

  از چهار سال

33/617  

02/17±  

98/577  

79/0±  

80/574  

73/12±  

00/537  

61/11±  

75/576  

73/44±  

74/563  

73/14±  

NA  00/545  

80/54 ±  

NA عدم دسترسي      
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   مقايسه برخي خصوصيات توليد مثلي در چند نژاد مشهور و آميخته كشور هند30جدول 

  نژاد

  خصوصيات

  چ چهياك  جي سالمري  بايكناري

  

آميخته عربي و 

  بايكناري

  مدت آبستني روز

2/1 ± 85/381  

)4(  

9/3± 7/384 )111(  7/5 ±7/381  )18(   9/6 ± 75 /379  

 )27(   

سن در اولين جفتگيري 
  روز

4/41 ± 0/1425  

)66(  

5/16 ± 0/1412 )٢(  4/3 ± 50/1094 )6 (  1/76 ± 9/1198  

  سن در اولين زايش

2/40 ± 5/1855 )75(  

NA NA  75/643  

  فاصله بين دو زايش

8/9 ± 9/741  

)91(  

4/19 ± 0/676  

)5(  

7/10 ± 4/738  

)10(  

NA  

  روز/مقدار شير ليتر

8/3  - 0/11  0/3 – 0/8  2/5 – 6/14  5/3  - 0/10  

/ حداكثرتوليد شير ليتر
  روز

0/14  NA  18  NA  

NA  عدم دسترسي    اعداد داخل پرانتز به مفهوم تعداد مشاهدات است  

 
  )ابعاد سر و صورت و پا (  برخي شترهاي مشهور هند  جزئيات بيشتري از ابعاد بدن31جدول 

  بايكناري

  

  كچاچهي  جي سالمري

  

آميخته عربي و 

  بايكناري

  نژاد                      

  

  ماده  نر  ماده  نر  ماده  نر  ماده  نر cmابعاد بدن 

  جلو

درازاي   00/136  00/148  20/138  33/150  28/140  60/150  60/140  44/151

  عقب  پا

55/160  60/149  00/162  28/150  50/161  80/145  00/155  50/149  

  50/137  00/157  00/158  33/156  28/157  40/156  20/158  70/165 طول بدن

  دور سينه

11/223  00/215  00/210  28/211  33/206  30/214  50/219  50/192  

  ارتفاع در جدوگاه

22/209  60/195  40/206 58/191  83/195  80/189  00/202  00/186  

  طول گردن

77/129  00/120  60/119  28/115  66/11  40/115  00/125  00/104  

  جلو

محيط   00/66  00/66  20/68  66/75  42/66  60/75  40/67  89/73

  عقب  كف پا

44/62  20/59  60/64  85/56  50/66  90/59  00/58  00/57  

  درمحل تنه

44/113  60/92  00/98  85/92  33/97  30/94  50/119  50/83  

  در بدنه

00/74  80/57  00/64  71/56  61/66  90/54  50/77  00/51  

  محيط

  گردن

  درمحل سر  

25/56  67/54  25/58  33/54  00/61  00/57  50/55  00/50  
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  مقايسه افزايش وزن روزانه چند نژاد و آميخته در سنين مختلف در كشور هند32جدول 

)گرم(  

  نژاد                

  خصوصيات

  چ چهياك  جي سالمري  بايكناري

  

آميخته عربي و 

  بايكناري

   ماهگي3 تا 0

)91(33/7 ± 21/789  )31(37/7 ± 702  )38(48/5 ± 748  )20(15/6 ± 708  

   ماهگي6 تا 3

)72(62/6 ± 1/703  )5(40/4 ± 411  )21(66/16 ± 636  )9(22 /± 19 692  

   ماهگي12 تا 6

)90(82/5± 80/337  )7(66/13 ± 298 )22(14/11 ± 281  )9(87/6± 393  

   سالگي 2 تا 1

)75(71/8 ± 7/227  )2(00/1 ± 238  )7(95/26 ± 194  )8 (42/13 ± 177  

NA  عدم دسترسي    اعداد داخل پرانتز به مفهوم تعداد مشاهدات است  

   مقايسه وزن برخي نژادهاي شتر در سنين مختلف33جدول 

  نژاد

  صفت مورد بررسي

آميخته عربي و 

  بايكناري

  بايكناري  كاچ چهي

  Kg  5/37  34  45نس نر در هنگام تولد وزن ج

  Kg  6/229  4/227  6/238وزن جنس نر در هنگام شير گيري 

  Kg  427  2/361  1/405)  سالگي 3( وزن جنس نر در هنگام بلوغ 

  

  پاكستان نژادهاي شتر در 

همانطور كه قبال اشاره شد در      . پس از هند پاكستان دومين كشور مهم پرورش دهنده شتر است               

 برخي از اين نژادها عبارتند .اكستان بيست و هفت نژاد مختلف شتر شناسايي و گزارش شده است        پ

 در ايالت بلو چـستان     5براهويو   4چهيچ   نژادهاي كا  .در ايالت سند    3، سكري  2كهاري، 1الري،از

اي كـه  منـاطق قبيلـه  ( 1 ان دبليـو اف پـي   در منطقـه  8 كمـپ بلپـوري     و  7مارچـا ،   6بگري و نژادهاي 

   .)بصورت ايالتي اداره مي شود

                                                 
1Larri  
2 Kharai  
3 Sakrai  
4 Kachhi 
5 Brahvi 
6 Bagri 
7 Marecha 
8 Campbelpuri 
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  شش نژاد مختلف شتر در پاكستان  توليدي و بيو متري خصوصيات

 از نـوع    الري و سـكري    ،دهاتي ،مارچا نژادهاي) 2002 (3و سرور ) 2000 (2 ايساني گزارش بنابه     

 كوهـستاني  از نوع  و كمپ بلپوري   4و نژادهاي كوهي   هستند )ساحلي( ايرودخانه نژادهاي مشهور 

  پرسشنامه و آناليز ژنتيكـي اليـاف پـشم    ، اين نژادها با توجه به بيومتري      .)33جدول  ( بشمار مي آيند  

نـژاد   در صـورت  طول ، باتوجه به نتايج حاصل از اين تحقيقات   .مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند     

ض در صـورتي كـه عـر       . و كـوهي   ،نژادهاي مارچـا   معني داري دارد با    اختالف %1در سطح    الري

بـا توجـه بـه همـين نتـايج           .اختالف داشت  %1با ديگر نژادها در سطح      نژادهاي الري و     صورت در 

 كوهي و كمپ بلپـوري  ،اختالف معني داري با نژادهاي مارچا     و الري  دهاتينژادهاي   در طول سر 

داراي كوهان كوتاه  در اين مطالعات مشاهده شد كه شترهاي نژاد كمپ بلپوري  همچنين. نشان داد 

معنـي دار بـود      %1ايـن تفـاوت در سـطح         .هـستند   الري و سـكري    ،دهـاتي  ري نسبت به نژادهـاي    ت

   .)34جدول (

  برخي نژادهاي شتر در پاكستان رنگ پوشش و محل زندگي 34جدول 

  محل زندگي  رنگ پوشش  نژاد

  نوع رودخانه اي

  )متروك در جنوب پنجاب منطقه اي(چولستان   قهوه اي و قهوهاي تيره  مارچا

  سنديه كوير تار در استان  حنايي روشن و تيره  دهاتي

  صاف و هموار در طول رودخانه هند زمينهاي  قهوه اي متمايل به قرمز يا  الري

  )استان سنديه  جنوب( منطقه كاستال   قرمز مايل به قهوه اي  سكري

  نوع كوهستاني

  نموسي خيل و مناطق هم جوار بلوچستا  قهوه اي تيره/ كرم روشن   كوهي

  )شمال پنجاب ( پوتوار  منطقه  مايل به سياه/  قهوه اي تيره  كمپ بلپور

% 1 و الري داراي اختالف معني دار در سطح دهاتين اساس طول پاي جلو در دو نژاد بر همي

 1 ايساني و بلوچ اين نتايج مخالف آن چيزي بود كه.بود طرح مورد مطالعه در اين ديگر نژادهاي با

                                                                                                                   
1 WFP 
2 Isani 
3 Sarwar 
4 Kohi 



  ها و نژادهاي مختلف شترگونه                                                                                     106

 

 طول . اين اختالف ممكن است به دليل تفاوت در شيوه اندازه گيري باشد.ه بودندبيان كرد) 2000(

 .را تاييد مي كرد  سانتيمتر بود كه گزارش ايساني و بلوچ160تا  141در اين نژادها بين  پاي عقب

 و .مي دهد خالصه اي از خصوصيات شش نژاد مختلف شتر در پاكستان را نشان 35جدول 

   .ويري است از شش نژاد مورد مطالعه در پاكستاناتص 44  تا39 تصاوير

  

1نژاد سندي 
  

گـردن آنهـا   . فرم بدن اين شـترها سـنگين و كوتـاه اسـت           . اين شتر در پاكستان پرورش مي يابد           

اين شترها بـا محيطهـاي بـاتالقي        . رنگ اين شترها مايل به قرمز است      . كوتاه، كلفت و منحني است    

 .  در اين زمينها حركت مي كنندسازش يافته اند و به راحتي

  

  خصوصيات توليدي شش نژاد مختلف شتر در پاكستان 35 جدول

 

   نژاد

        صفت و ويژگي

 

  مارچا

 

  دهاتي

 

  الري

 

2پيشين

  

 

كمــــپ 

  بلپوري

 

  سكري

  1/1480  6/1659  4/1720  7/1817  7/2844  5/4179  )ليتر (  متوسط توليد شير

  0/312  8/552  7/353  0/512  0/530  3/479  )روز (  طول دوره شير دهي

  5/720  8/818  0/783  7/703  6/720  9/747  )روز (  متوسط فاصله دو نسل

  3/310  7/341  3/31  7/271  6/344    )روز (  خشك دورة متوسط

  Kg  9/46  5/41  1/61  2/52  5/60  43 )نر ( وزن نوزاد در هنگام تولد 

  kg    6/39  4/57  2/48  1/53  41 )ماده(وزن نوزاد در هنگام تولد 

  Kg   2/78  70  8/148  2/104  0/139  7/72 )نر ( وزن در هنگام شير گيري

ــري  ــير گي ــام ش ــاده (وزن در هنگ ) م

Kg   

7/74  65  1/144  5/96  8/127  9/67  

  Kg    655  5/578  5/770  5/715  5/750  8/585 )نر ( وزن در هنگام بلوغ

  Kg    635  569  5/765  700  3/740  570 )ماده ( وزن در هنگام بلوغ

                                                 
1 Sindhi 
2 Pishin  
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 1پاركاررنژاد تا

  

 وزن  ،متوسط وزن تولـد    .است رپاركارايكي از نژادهايي كه درپاكستان پرورش مي يابد نژاد ت               

 اثـر  . اسـت كيلو گـرم  7/668و   13/94 ،69/46 بترتيب برابر با   در اين نژادها   و وزن بلوغ   شير گيري 

   است جنس و نژاد بر اين مقادير معني دار بوده

 1435 روز و براي حمل بـار      1192 آغاز استفاده براي سواري    در هنگام  در اين نژاد   توسط سن م     

زمـان شـير    و مـدت  توليد شير در يك دوره شير دهـي   بر همين اساس متوسط مقدار    .مي باشد  روز

بطور كلي اولين سن جفتگيري در       در اين نژاد  . مي باشد  روز 6/445و    ليتر 1895برابر   بترتيب دهي

   . سال است23/4 و در شترهاي نر57/3هاي ماده شتر

.  روز بـوده اسـت    9/764 و   8/289مدت دوره خشكي و فاصله بين دو بچه زايي بترتيب برابر بـا                   

 كيلـوگرم  406 و مقدار باري كه حمل مـي كننـد    در ساعت كيلومتر7/7متوسط سرعت اين شترها     

با توجـه بـه جـنس و نـژاد بـا يكـديگر داراي               صفات مختلف مورد بررسي در اين نژادها        . مي باشد 

  اختالف معني دار بوده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه پراكندگي نژادهاي مختلف شتر در پاكستان 37تصوير 

 

                                                 
1 Tharparkar 
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 اين عشاير متناسـب بـا شـرايط    .در پاكستان گروهاي مختلفي از عشاير و روستائيان وجود دارند            

 3براوي و 2 تال ،1در برخي مناطق مانند پشتون  .مي كننداقليمي منطقه دامهاي مختلفي را نگهداري    

  38تصوير  .شتر نيز پرورش مي دهند ساير دامها و عشاير در كنار روستائيان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مناطق مختلف روستايي و عشايري در پاكستان38تصوير 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نژاد مارچا 39تصوير 

                                                 
1 Pashtun 
2 Thal 
3 Brahvi 
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  كوهي نژاد 40تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نژاد سكري 41تصوير 
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  نژاد الري 42تصوير 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ِدهاتينژاد  43تصوير
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  نژاد كمپ بلپور 44تصوير

  

  نژاد مايا

گري بين شتر يك كوهانـه و دو كوهانـه شـتر    به كمك آميخته  ترين نقطه پاكستان  عشاير شرقي      

   .45 تصوير 1م ماياجديدي را بوجود آورده اند به نا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شتر آميخته يك و دو كوهانه بنام مايا 45تصوير 

                                                 
1 Maya 
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  اين شتر بيشتر   .نام دارد  1ينگهداري مي كنند گد    يكي ديگر از شترهاي معروف كه اين عشاير            

  . 46تصوير وجود دارد و شمال بلوچستان پاكستان در جنوب افغانستان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در حال برگشت از ييالق يشترهاي گد 46تصوير 

  

 نام دارد كه 2 اين شترتالي.تال در كنار گوسفند و بز شتر نيز نگهداري مي كنند روستائيان منطقه     

 و رود هند واقـع 3  اين منطقه داراي زمينهاي شني است و بين چاناب         .است از نام منطقه اقتباس شده    

  48تصوير .شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   تاليشتر نر نژاد 48تصوير 

                                                 
1 Gaddai 
2 Thalli 
3 Chanab 
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اين  .پرورش مي يابد 3 ستيا شتري بنام ري   . نام دارد  2 كه روحي  1رات بزرگ در بخشي از صحراي        

نيز  4 اين شتر به نام مارچا     .و بعنوان يك شتر مسابقه معروف است       شتر داراي توليد شير خوبي است     

   .49 تصوير.شهرت دارد

  رش گـاو، شـتر معروفـي پـرورش         در بخش ديگري از صحراي بزرگ تار روستائيان در كنـار پـرو            

  .50تصوير.  اين شتر نيز يكي از شترهاي معروف مسابقه است5 بنام سند دسيدهندمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ستياشتر ري 49 تصوير

  

  

  

  

                                                 
1 Thar 
2 Rohi 
3 Riasathi 
4 Marrecha 
5 Sindh Desi 
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  شتر سنددسي 50تصوير 

  

مـي شـود عبارتنـد از       ورش و نگهـداري     رساير نژادهاي شتر كه در مناطق مختلـف پاكـستان پـ           

٣السي ،2ماكراني ،1ويبراه
  6 برالو  5و كهاراني 4پشين، رودباري 

  

  نژادهاي مختلف شتر در آسياي ميانه

تركمنـستان، ازبكـستان، آذربايجـان،  قزاقــستان،    آسـياي ميانـه بطـور عمـده شــامل كـشورهاي      

 آسياي ميانه تنها يك نـژاد شـتر وجـود    در تمام. بخشي از افغانستان است قرقيزستان و  تاجيكستان و 

در اتحـاد    برخي گزارشات بيـان شـده      ه در آنگونه ك  .مي گويند  7 كه تركمن ها به آن آروانه      .دارد

يـك نـژاد    آروانـه . دندروانه شناخته مي شـ     آ همه شترهاي يك كوهانه با نام     سابق   جماهير شوروي 

 و زنـدگي مـي كننـد      9و قزل قـوم    8قره قوم  چادر نشينان تركمن است كه در بيابانهاي       اصيل در نزد  

 ،اين نژاد در ازبكستان عالوه بر تركمنستان. هزاران سال در سراسر تركمنستان پراكنده شده اند     طي  

                                                 
1 Brahvi 
2 Makrani 
3 Lassi 
4 Rodbari 
5 Kharani 
6 Brela 
7 Arvana 
8 Kara–Kum   
9 Kyzyl–Kum   
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 در ايـران  . شمال ايران و افغانستان نيز يافت مي شـود     ، جنوب قزاقستان و حتي در تركيه      ،آذربايجان

جوقيان وارد  اين شترها به تركمن هاي مهاجر معروف هستند و از قرن دوازدهم در زمان سلسله سـل                

در كـشورهاي   شـترهاي آروانـه   گزارش كرده انـد كـه   )1989 (1ارنست و دميتريزل   .ايران شده اند  

كـه در سـالهاي خيلـي دور هـيچ           تـوانيم يقـين داشـته باشـيم       نمـي  البته آسياي ميانه پراكنده است و    

   .ارتباطي بين شترهاي عربي و اين نژاد نبوده است

صالحي و ايجاد هيبريد هاي مقاوم و توانا استفاده هاي زيادي شده كـه       از اين نژاد در كارهاي ا          

 نتـاج  .اشـاره كـرد   2ماده دو كوهانـه بنـام كالميـك    اين نژاد و توان به تالقي بين نر در اين رابطه مي   

امروزه واريته هـاي مختلفـي از ايـن نـژاد وجـود             . حاصل از قابليت هاي با ارزشي برخوردار هستند       

   .دارد

 ولي در   ،گر چه تفاوتهايي از نظر ساختماني بين شترهاي اين نژاد در نقاط مختلف وجود دارد               ا     

 آنهـا .اين شترها از تركيب بدني مناسبي برخوردار هستند و ساختمان بدن آنهـا قـوي اسـت           مجموع

و بر آمده  ، كوهان آنها سفت.مي باشند اي پهن و عميق گردني دراز و سينه،نسبتا الغر داراي سري

موجب   پاهاي آنها موزون و كف پا ي آنها سفت است و اين     .در وسط پشت آنها قرار دارد      استوار

در شرق تركمنستان كه داراي مناطقي        شترهاي اين نژاد   .مي شود كه در ماسه ها بهتر حركت كنند        

   .سر سبز و مناسب از نظر پوشش كياهي است از جثه بزرگتري برخوردار هستند

 برخي اوقات سفيد و در ،اي تيرهدر اين شترها نسبتا زياد است از قرمز روشن تا قهوهتنوع رنگ      

 پشم آنها مجعد و ريش و يال فقط در ناحيـه گـردن رشـد بيـشتر يافتـه           .شوندديده مي  مواردي ابلق 

مي شود بگونه اي كه با وجود        واگير مثل سل و بروسلوز بندرت دچار        اين نژاد به بيماريهاي    .است

ولي آنها بـه زمـستانهاي   . هده اين بيماريها در بين ساير دامهاي منطقه در شترها ديده نشده است        مشا

رابر مگس هـاي خـون   بو در مناطق مر طوب به بيماريهاي انگلي حساس و در  سخت عادت ندارند  

 خوار بي پناه هستند 

 
  

 

 

                                                 
1 Ernst & Dmitrize   
2 Kalmy 
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  )جنس نر ( نژاد آروانه  شتر 51تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )جنس ماده (  شتر نژادآروانه 52تصوير

 ،گزارش كردنـد  ) 2005 (1ساپارو و چرزكو   .بدليل توليد شير زياد آنها است      شهرت اين شترها  

به دليل كارهاي اصـالحي انجـام     انتخاب شده اند و    براي توليد شير   روانه در تركمنستان  آشتر هاي   

                                                 
1 Saparov   & Cherzekov  
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به يكي از پر توليد ترين شترهاي شـيري   ادر اين كشور امروزه اين شتره  تاكنون1990شده از سال   

همچنين خاور ميانه در خواسـت بـراي اسـتفاده از ايـن      در آسياي ميانه و  از اين رو.تبديل شده ا ند   

   .شتر رو به افزايش است

با توليد شـير يـك گـاو برابـري مـي          كيلو گرم است كه    19تا   15 مقدار شير روزانه در اين نژاد          

كيلـو   4387 ماهه بطـور متوسـط بـه    18در يك دوره شير دهي     اين شترها   شير در   مقدار توليد  .كند

تـا   15طول مـدت شـير دهـي        .  به اين مقدار بايد شير مصرفي نوزاد را نيز اضافه كرد           .گرم مي رسد  

 ليتر شير بـا  1718 ماه   12انجام شده نشان مي دهد كه هر شتر مي تواند در              برآوردهاي .ماه است 18

 بين اين شتر ها با توجه به مقدار شيري كه در هر روز توليد مي كنند            .صد توليد كند   در   9/4ربي  چ

 مـزارع  در برخـي   اسـتفاده از دسـتگاه شـير دوشـي    .روز با دست دوشيده مي شوند در هر  بار6 تا  2

  .گزارش شده است

 سال دارند 3 شترهاي ماده هنگامي كه . سال بالغ مي شوند2زودرس هستند و پس از    اين شترها      

 شروع جفتگيري در شترهاي نـر      .كيلو گرم مي رسد جفتگيري مي كنند       450 تا 300و وزن آنها به     

 جفتگيري فصل  ،استفاده مي شود به اين منظور  سالگي  16تا   14از آنها تا سن       سالگي و  5 تا 4سن  

 385ين نژاد بطور متوسط مدت آبستني در ا .ادامه مي يابد وريلآ تا  آغاز و از ژانويهدر اين شترها    

 با انجام كار هاي      در سالهاي اخير   .روز است و شتر هاي ماده هر دوسال يك بچه به دنيا مي آورند             

   .بچه از شترهاي ماده مي گيرند 2  سال3علمي و مديريتي در هر 

 بچـه  .و افزايش وزن روزانه در آنها سريع است     كيلو گرم است   40تا   38 تولد در اين نژاد    وزن      

بـويژه در    سـال اول زنـدگي  4ايـن شـترها در      .معموال بعد از يكسال از شير گرفته مي شوند         شتر ها 

گـرم در روز     1030تـا    950سال اول داراي بيشترين نرخ رشد روزانه هستند و افزايش وزن آنها بـه             

   .مي رسد

 در صد 8/8يزي حدود  كيلو گرم است و چ1/2 و 28/3متوسط پشم حاصله از نر و ماده بترتيب      

شـده پـس از       از كل پشم چيده    .از پشم گرد آوري شده به علل مختلف از دسترس خارج مي شود            

  ميكرون و طول آنها    24تا   12در اين شتر قطر الياف       . در صد پشم تميز عايد مي شود       6/78شستشو  

 )قـاوم و نـرم   م،عـايق مناسـب حرارتـي    ( پشم حاصله داراي خواص صـنعتي        .است سانتيمتر 12تا   4

 البته اهالي خـود نيـز   .از آن در تهيه پارچه هاي گرم بصورت گسترده اي استفاده مي شود    لذا است

   .از آن در تهيه لباس استفاده مي كنند
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 3 تا 2و در  كند و گوشت خوب و مطبوعي توليد مي.شود اين شتر به آساني در مرتع پروار مي           

  .شودمي سالگي راهي كشتار گاه

  

  در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس  مختلف شتر نژادهاي

تقريبـا در تمـام     . يكـي از منـاطق مهـم و بعبـارتي مهـد پـرورش شـتر اسـت                 حوزه خليج فـارس          

همچون عربستان، امارات متحده كشورهاي اين منطقه شتر پرورش مي يابد، ولي برخي از كشورها         

منطقـه  در ايـن   تنوع نژادي .شتر در منطقه هستندكشورهاي مهم پرورش  عربي وسلطان نشين عمان     

موجـب توسـعه     منطقه به مسابقات ورزشـي     و دولتمردان  مردم عالوه بر اين عالقه    .بسيار زياد است  

بر خالف رشـد   لذا مي بينيم . شده است  و نژادهاي جديد   اصالح نژادي و ايجاد هيبريدها    يتهاي  لفعا

رشـد    پاكـستان در كـشورهاي حـوزه خلـيج فـارس     منفي جمعيت شتر در كشورهايي ماننـد هنـد و   

 بعنوان مثال در دو دهه اخير تعداد شتر در امارات متحده عربي بطـور  .جمعيت شتر مثبت بوده است   

  .قابل توجهي افزايش يافته است

  امارات متحده عربينژادهاي شتر در

بـراي   ژهبـوي  هـاي اصـالح نـژادي در امـارات        برنامه از و بخش خصوصي     دولت بدليل حمايت 

. در ايـن كـشور وجـود دارد     شتري ازنژادهاي مختلف توليد شترهاي مخصوص سواري و مسابقه اي      

شـوند و در كارهـاي      به امارات آورده مي    از نقاط مختلف دنيا بصورت خالص يا هيبريد       اين شترها   

  .ردنژاد اصلي شتر وجود دا سه شود، ولي بطور كلي در اين كشوراصالحي از انها استفاده مي

 

   1عربي النژاد

ديگري نيز از آن شناسايي  واريته هاي ها ياو زير گونه در منطقه است اين يكي از نژادهاي اوليه     

   . 1سوقان ، 6االصغر ،5 وحبار،4 الكمري، 3ام سبحان، 2تبان مانند. شده است

                                                 
1 Al-Arabia 
2 Teban 
3 Om Sbeehan 
4 Al-Komry 
5 Wahbar 
6 Al-Esseker 
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   8 نژاد القزميت

 نژاد بعنوان يك حيـوان خـوب    اين.اين يك نژاد چند منظوره است با ريخت و تركيبي سنگين 

   .اين گروه است هايواريته  يكي ازمعروفترين9 القوار.شودبراي توليد گوشت وشير شناخته مي

  

  ترهاي سواري ش

 واردات نـژاد هـاي      .هاي اخير توسعه زيادي يافتـه اسـت       دهه بازارهاي داد و ستد اين شترها در      

 و نژاد   ،هاي داخلي از طرف دولت انجام گرفته      مناسب سواري از ساير كشورها براي تالقي با گونه        

   .4التنيان ، سوقان 3 حملول،2مسحان :عبارتند از  برخي از آنها.هاي جديد سواري بوجود آمده اند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 
 
 
 
 
 

  نژاد سوقان53تصوير 

  

                                                                                                                   
1 Sokan 
2 Msehan 
3 Hamlol 
4 Al-Thenian 
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    نژاد حملول - 54تصوير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
نژاد تنيان - 55تصوير   
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  نژاد مسحان 56تصوير 

  

    1نژاد القوار

 . توليد شير نيز در اين شترها در حد متوسط است    .هستند متوسط ايجثه داراي شترهاي اين نژاد       

  .نگهداري و پرورش مي يابند متحده و در امارات از نژادهاي دو منظوره بوده اين شترها

  

  سعودي عربستان   درشترنژادهاي 

بـه نـسبت سـاير        شـترهاي عربـستاني    .شتر يكي از استعداد هاي اصلي توليد در عربـستان اسـت           

و  تامين گوشت  لذا اين شترها منبع اصلي.كنندبزرگتر هستند و شير زيادي توليد مي شترهاي منطقه

 براي سواري و حمل بارهـاي سـبك   خشك  از اين شترها در مناطق .شير براي صاحبان خود هستند    

  :عبارتند از   نژادهاي اصلي شتر در عربستان.استفاده مي شود نيز

  

   2نژاد المجاحم

منتهـي اليـه      ايـن نـژاد در     .است تا سياه بوده و توليد شير آنها زياد        رنگ اين حيوان از زرد تيره           

   1بالصحي و  4شمر،  3االنزاب :هاي اين نژاد عبارتند ازواريته .كندجنوب شرق كشور زيست مي

                                                 
1 Al-Kawar 
2 Al-Majahem 
3  Al Enzab 
4  Shomer 
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   2نژاد المغتير 

زيـر  . رنگ شترهاي اين نژاد سـفيد اسـت   ،دنپرورش مي ياب شمال كشور عربستان اين شترها در      

   8وراتو ح  7الشبيين  ، 6المدني ،  5الشهاب ،  4عقبان،  3الشرارات : گونه هاي اين نژاد عبارتند از

  

   9نژاد لورق

اين شترها در در ناحيه  يد تا قهوه اي مايل به قرمز و اين نژاد متنوع است از سف       رنگ پوشش در       

  پرورش مي يابند  11و اسير  10تحاما

  

   12االمنيات نژاد

  بـه  اشـتره ايـن    .از سرعت زيادي برخوردار مي باشند      سواري هستند و   جزء شترهاي   اين شترها      

   .معروف هستند نيز 13نژاد جيش

  

14نژاد الحوراه 
  

متمايل به   شكل بيني در آنها   . اي قد بلند و ساختمان بدني مستحكم هستند       دار  شترهاي اين نژاد       

  .نيز شهرت دارند 15 اين شترها به الحرارير.و داراي پوشش نرم و صاف مي باشند باال است

  

  

                                                                                                                   
1  Al-Sohib 
2 Al-Makater 
3 Al-Shorarat 
4 Okban 
5 Al-Shahab 
6 Al Madenia 
7 - Al-Shahab 
8 Horat 
9 Lorak 
10 Tohama 
11 Aseer 
12 Al-Omaniat    
13 Jaish 
14 Al-Hurah   
15 Al-Hararyer   
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  حوراه نژاد 57 تصوير

  

 1نژاد الدواسير

بدني ، متوسط جثه اي اد داراينژ  شترهاي اين.يابداين شترها در عربستان سعودي پرورش مي     

 .بااليي دارند توليد شير اين شترها در صورت تغذيه مناسب ،هستند خوب پستانهايي يكنواخت و

   .بيشترين مقدار توليد را در بين شترهاي حوزه خليج فارس دارند آنها درحقيقت

  

  شتر مهاري 

به سرعت  وشن بوده واين نژاد خالص يكي از نژادهاي زيباي عربي است كه داراي رنگ ر

 . آن ها را به نام شترهاي عماني نيز مي شناسندوزن معروف است ومعموالًوكوچكي جثه وسبكي 

  از.تمامي نواحي عمان پراكنده است وهنوز وسيله اصلي حمل ونقل مي باشد  اين نوع شتر درزيرا

 ، تونس،وبي كشور ليبي همچنين شتر مهاري در مناطق جن.اين نژاد در جنوب ايران نيز وجود دارد

شترهاي مهاري  .اندوشمال شرقي موريتاني وجنوب شرق شبه جزيره عربستان پراكنده الجزائر

اي عميق مي باشند به سينه داراي سري نسبتاٌ كوچك با چشم هاي روشن وگردني دراز وكشيده و

بتاٌ به هم هاي آن نس دس.گونه اي كه استخوان هاي كتف آن به طرف پشت كشيده شده است

 در حالي كه پاهاي آن مستقيم وزانوهاي آن از هم .دارد نزديك وكف آن به طرف خارج تمايل

                                                 
1 Al-Dowasir 
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غلب آنان سفيد يا ارنگ  .وبه صورت رشته هاي منظم مي باشد پوست نرم ودم آن بلند .دور است

ي شتر مهاري قدرت تحمل محيط ها .مي گويند» شترهاي مغتير « عسلي كم رنگ است وبه آنها 

مخصوصاً صحراهاي شني را دارد اعراب ساكن آفريقا از دير باز اين شتران را  گرم وخشك و

 نواحي مختلف وگذر از بيابان هاي شمال جهت رفت وآمد بين اند ودادهمورد استفاده قرار مي

 هرچند تمامي انواع شترهاي مهاري جهت سواري و .نداهكردوجنوب آفريقا از آن استفاده مي

داراي قدرت و سرعت سير بهتري   برخي از انواع اين شترها،اما ديده شده ه مناسب هستندمسابق

 به همين جهت اين شتران در .گرددژنتيكي آنان باز مي هستند كه اين مسأله به خصوصيات

 در كشورهاي عربي غرب آفريقا همچون تونس  و،شوندمسابقات شتر سواري شركت داده مي

اين شترها در  .كنندشود كه فقط اين شتران در آن شركت مي انجام ميمسابقات شتران مهاري

تر از ساير شتران عقب و اما به تدريج خسته شده دهندغاز مسابقه سرعت زيادي از خود نشان ميآ

   .رسد كيلومتر در ساعت مي35 سرعت اين نوع شترها به .مانندمي

ني نتايج برجسته اي در زمينه توليد گونـه هـايي از   گري اين شترها با شترهاي سودا طرح آميخته      

 نيروهاي استعماري فرانسه در تـشكيالت نظـامي خـود از ايـن              .شترهاي تندرو به همراه داشته است     

بـر اسـاس   را شـتر مهـاري     آنها.گفته مي شد د كه به آن ها نيروهاي مهاريننوع شتر استفاده مي بر 

  .مي كرد ند استفاده برا ي كار يا افراد خاصي  و از هرگروهنموده تقسيم بلندي شانه ها به سه گروه

  

  نژادهاي مختلف شتر در يمن 

بنا بـه گـزارش     . بخشي از شبه جزيره عربستان است و در جنوب كشور عربستان  قرار دارد             يمن       

، 2نامهـاي خـارا     هكشور يمـن بـ     چهار نژاد شتر در منطقه حذرالموت     )  2002 (1المسعودي و تليمت  

  .  پرورش مي يابند5 و اريك4وراه، 3دهاا

از . ورا از نوع شترهاي رود خانه اي است و جزء بزرگترين شترها طبقـه بنـدي مـي شـود            هنژاد  

ولي شترهاي نژاد ادها از نوع بياباني هستند و بعنـوان يـك   . اين شتر براي مسابقات استفاده مي شود   

اين دو عقيده دارند كه اين نژاد    . متوسط است نژاد خارا جزه شترهاي     . دام شيري معروف مي باشند    

                                                 
1 Al Masoudi & Tleimat 
2 Khoara 
3 Addha 
4 Hora 
5 Arak 
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شـترهاي نـژاد اريـك سـفيد رنـگ       .حاصل تالقي دو نژاد هورا و ادها و يا هورا و اريك مي باشـد          

 كيلـو گـرم   6/31متوسط وزن نوزاد اين شتر در هفته اول زنـدگي      . اما در اين منطقه كميابند     هستند

  . ت كيلو گرم اس430مي باشد و وزن شتر ماده بالغ 

  

  سلطان نشين عماننژادهاي مختلف شتر در 

شناسـايي و تعيـين ايـن        .شتر در آن زياد اسـت      تنوع  كه  است ديگر كشورهايي  كشور عمان از  

مشخصات شـترهاي    بطور كلي . انجام شده است   قبايل هر نژاد بوسيله برخي    هايو زير شاخه   نژادها

بلنـد  عميق و پاهاي   و باريك و سينه گردن دراز  ،عبارت است از سر كوچك و بدن كشيده        عماني

اسـتخوان بنـدي      همچنين ايـن شـترها     .داراي پوستي صاف و رنگي روشن هستند        اين شترها  ،عقب

   .مناسب و وزن كمي دارند

آشنا  سلطان نشين عمان   در تيپهاي مختلف شتر هاي مسابقه و سواري       انواع ادامه با برخي از    در

بطـور رسـمي از طـرف     1998 اي اصيل كـشور عمـان در سـال   بعنوان شتره  اين اطالعات  .شويممي

  آمده است 36 در جدول صوصيات اين شترهاخ. حكومت پادشاهي عمان منتشر شده است

  

  كشور عمان صفات و خصوصيات شتر هاي  برخي36 جدول

  تصوير  توضيحات  نژادنام 

  

  

  

1سمحا
  

 

ــاطق   ــتر منـ ــن شـ ــتگاه ايـ خاسـ

مركزي عمان است، رنگ آنها     

از .  به قهوه ا ي است     قرمز مايل 

شاخصه هاي ايـن شـتر قـدرت        

راهپيمايي باالي آن اسـت و بـه     

عنوان يكي از شترهاي مناسـب      

. براي مسابقات شناخته مي شود
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  36ادامه جدول 

  تصوير  توضيحات  نام نژاد

  

  

  

2موسيحا
  

  

در  3منطقـه بتينـه    خاستگاه ايـن شـتر    

رنگ آن طاليي    .كشور عمان است  

معــروف اســت بــه ايــن شــتر  .اســت

ــوالني  ــسافتهاي طــ ــودن مــ  و پيمــ

   مشهور هستند نژاد شترهاي نر اين

 

     

  
  

  
   

 
 
 
 

4شهبار
  

و  ايـن شــتر نيـز متعلــق بـه ناحيــه   
بـين    رنـگ آن   .است بتينه منطقه

اين شـترها بـه      .زرد و قرمز است   
داشـــتن هـــوش زيـــاد معـــروف 

بــه نــسبت توليــد شــير  و .هــستند
شم در  مقـدار پـ    .بااليي نيز دارند  

ــوان   ــن حي ــدن اي ــو ب ــسمت جل ق
  بيشتر از عقب بدن است

   

 
  

   

  

  

5االزكيا
  

مي  منطقه الشرقي  خاستگاه اين شتر  

 بعنـــوان يكـــي از شـــترهاي .باشـــد

خـوبي بـر     مسابقه اي از توليـد شـير      

از ديگر خصوصيات    .خوردار است 

متوســط  ايــن شــتر داشــتن كوهــاني

  است
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  36ادامه جدول 

  تصوير  توضيحات  نژاد نام

  

  

  

6العضبا
  

 منطقه الشرقي  نيز خاستگاه اين شتر  

سفيد رنگ هستند     اين شترها  .است

ــور( ــي  .)ســفيد ب ــاد م ــه آســاني ي  ب

 داراي اســكلتي مناســب و و گيرنـد 

ــت  ــري راس ــستند س ــا   .ه ــه اينه جث

ــبي   ــاي مناسـ بـــزرگ و داراي پاهـ

   .هستند

  

   

 
 

  

  

7كادشا
  

 .قرمز روشن است   رنگ اين شترها  

. زندگي مي كنند   شرقيدر منطقه ال  

ــاد   ــسافت زيـ ــسابقه در مـ بـــراي مـ

داراي جثه   .شترهاي سريعي هستند  

ــوده ــطي ب ــن  متوس ــان در اي و كوه

قـرار   )وسـط   ( شتر در مركـز بـدن       

   .گرفته است

 
 

 
   

  

  

  

8انيظيب
  

  

  

 9منطقه زيست اين شتر در الظهيـرا         

رنگ آن مايـل بـه قرمـز         .قرار دارد 

يلـه  اين شتر نـام خـود را از قب     .است

گرفتـه  ) ان يـ الظيب(  اي به همين نـام  

ــت ــي.اسـ ــاه  داراي گردنـ و  كوتـ

شـهرت ايـن     .اسكلتي بزرگ است  

مـسافتهاي طـوالني     در مـسابقه   شتر

  .است
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  36ادامه جدول 

  تصوير  توضيحات  نژاد نام

   

  

  

10ارجا
  

ناحيـــه  هاخاســـتگاه ايـــن شـــتر

بلوند  رنگ آنها   و مركزي عمان 

 ااين شتر هـ   . ست ا ومايل به زرد  

 .منـشا گرفتـه انـد      11از شتر سمعا  

 مسا بقـه درمـسافتهاي      براي آنها

 عـالوه   . هـستند  طوالني مناسـب  

از توليدشيرمناســـب و  بـــر ايـــن

      . هستندبر خوردار خوبي
 

   

  

  

12البحر
  

زيست  اين شتر در منطقه بتينه  

بين زرد و     رنگ آن  .مي كند 

ــراي   قرمــز اســت و مناســب ب

ــاه  مـــسابقه در مـــسافت كوتـ

   .است

  
 

 
  

  

13اذبي
  

  

 منطقــه خاســتگاه ايــن شــتر  

رنگ آن سفيد    .است الشرقي

به شـتري مناسـب      و بوده بور

ــوالني    ــسافتهاي طـ ــراي مـ بـ

قـسمت جلـوي     .مشهور است 

  ازبــدن ايــن حيــوان بلنــد تــر

   .قسمت عقب آن است
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  36ادامه جدول 

  تصوير  توضيحات  نژاد نام

   

  

الدرحيـــه
14

  

 .سـت و زرد فـام ا     سـفيد بـور    اين شـتر  

دختـران   انواع اين شتر حاصـل تالقـي      

ــصفر  ــد ال ــترهايي مانن ــار ،15ش  ، 16حب

ــزه ــدر  و17حم ــستند 18اال ــتر  .ه ــن ش اي

ســبك وزن  و متوســط داراي جثــه اي

  .اين شتر خستگي ناپذير است .است

 

 
 

   

  

19واركال
  

ــتر ــن ش ــستگاهي اي ــگ و زي  داراي رن

داراي   ولـي  .اسـت  مشابه شتر البحـري   

ــ   ــب بـ ــر و مناسـ ــه اي بزرگتـ  رايجثـ

 .مــــسافرت هــــاي طــــوالني اســــت 

خصوصيت ديگر اين شـتر ايـن اسـت         

كه ارتفاع آن در قسمت جلو و عقـب         

   .بدن يكسان است

 
 

  

  

20هبوواد

  

 الـشرقي  منطقـه  نيـز    شـتر  خاستگاه اين 

كــار بــا ايــن شــترها آســـان     . اســت 

مسافتهاي طوالني  پيمودن  به   آنها.است

گرســــنگي شــــرايط مقاومــــت در  و

 شرايط سـخت  ( هستند    مشهور طوالني

 .)غــذايي را خــوب تحمــل مــي كننــد 

  رنگ آنها مايل به سفيد است

  

   
 

  

  

  



  ها و نژادهاي مختلف شترگونه                                                                                     130

 

  36ادامه جدول 

  تصوير  توضيحات  نام نژاد

  

  

  

21فرحا
  

  خاستگاه اين شتر منطقه الشرقي

شتر هاي فرحـا را مـي       .  مي باشد 

توان به رنگهاي قرمز و بلونـد يـا         

اين شـترها   . زرد فام مشاهده كرد   

تيپ مختلف  خود به شش نوع و      

اين شترها بسيار   . تقسيم مي شوند  

  زيبا و مناسب براي مسابقه هستند

  

 
  

   The original of Omani Camels, Royal Diwan Court, Sultanate of Oman (1998)منبع 

  

  نژادهاي مختلف شتر در ايران

هنـوز   ها اغلـب ايـن شـتر   .يابـد چندين نژاد مختلف شـتر نگهـداري و پـرورش مـي     در ايران نيز 

 يكي از عوامل مـوثر در عـدم شناسـايي صـحيح نژادهـاي مختلـف شـتر        .اندبدرستي شناسايي نشده 

 در اين شـيوه     .شترها در اغلب نقاط كشور است      پرورش و رها بودن    سيستم هاي رايج   ،دركشور ما 

ن از  شترهاي ايـرا   گذاري برخي از كارشناسان براي نام     ،وجود ندارد  كنترل چنداني بر آنها   ،پرورش

 زيـرا معتقـد هـستند      برنددانند و بكار مي   مناسبتر مي  واژه اكوتيپ را   عنوان نژاد استفاده نمي كنند و     

هـا يـا   هر يك از اين اكو تيپ براي. هستنددر ايران نژاد خالص وجود ندارد و اغلب شترها آميخته      

ابعـاد   ماننـد  فاتاز ايـن صـ    در برخي.صفات و خصوصياتي بيان شده است   در منابع مختلف   نژادها

   .هايي نيز مشاهده مي شودتفاوتها و تناقض بدن و وزن يا مقدار توليدات

  

  شتر تركمن 

مربوط بـه    شتر تركمن ايران   برخي از كارشناسان معتقد هستند كه اصل       بنا به گزارشات موجود        

و در بسياري از  اين د.استروانه آمعروف به  و كشور تركمنستان شترهاي يك كوهانه آسياي ميانه

 شيري ياهشتر هستند و جزو  ثه اي قوي  ها ي تركمن داراي ج    شتر .صفات خيلي شبيه به هم هستند     
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 گرگـان و گنبـد و شـمال اسـتان خراسـان             ، بيشتر در منطقه تركمن صـحرا      آنها. دوني ش حسوب م م

ديگـر   ممكـن اسـت تعـدادي از آنهـا در     . نفر مي باشـد 3300 در حدود هاپراكنده اند و جمعيت آن 

  .نقاط كشور نيز مشاهده شود

پشم آن تا حدودي مجعـد      . رنگ شتر تر كمن معموال ً از قهوه اي روشن تا قهوه اي تيره است                    

 اين شترها آرام و خوش اخالق هستند به         .است كه اين صفت آن را از ساير شترها متمايز مي سازد           

 برحسب مطالعات.  مي گويندىرمترها در فرهنگ رايج محلي به اين ش. آساني دو شيده مي شوند

ليتـر   1800 تا 1500  بر بالغميدانى و اظهارات شترداران، توليد شير اين شتر در يك دوره شيردهى

 برخي از خواص شـير شـتر تـركمن         )1366گوكالني(و گزارش    بررسي ها بنا به    همچنين .مي باشد 

   :عبارت است از

      %)38/12(  ماده خشك            %)24/4(   الكتوز      %)16/4(  چربي       )1031( وزن مخصوص

   %)9/2(  پروتئين      %)77/0( خاكستر

 ميـانگين ارتفـاع بـدن    ، سـانتيمتر 145ميانگين طول بدن شتران تـركمن        همين گزارش  بر اساس 

ميـانگين   .مي باشـد   مترسانتي 83سانتيمتر و ميانگين عمق سينه       189ميانگين دور سينه     ،سانتيمتر175

 187در حدود دو كيلوگرم و ميـانگين الشـه كـشتار شـده               در شترهاي تركمن   توليد ساليانه كرك  

  . كيلوگرم است23كيلو گرم و ميانگين وزن ديالقهاي متولد شده 

گيـرد حـد متوسـط بـار بـراي          نيز مورد اسـتفاده قـرار مـي       و حمل بار     سواري برايشتر تركمني        

 45 تــا 35مــسافت  بــهد آن را روزانــه نــتوان كيلــوگرم اســت كــه مــي140شــترهاي متوســط الجثــه 

   .دنكيلومترحمل كن

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  گرگان و گنبد  شترهاي منطقه58 تصوير
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  شتربلوچي 

 محـل زيـست آنهـا      . پرورش مي يابنـد    شير  و گوشت ها دو منظوره هستند و براي توليد      اين شتر      

ــستان و بلوچــستان مخــصوصاً اطــراف زا  ــشهر و چابهــار، خــاش،هــداناســتان سي    . مــي باشــد ايران

شترهاي منطقـه خراسـان را شـترهاي بلـوچي و     % 85حدود   عالوه بر اين بنا به گزارش هاي موجود       

 ايـن شـترها در ايالـت بلوچـستان         .دنـ ي تشكيل مـي ده    ئوگآميخته هاي آنها با شترهاي افغاني و كل       

بلوچـستان   هـاى منطقـه   بيابـان  اين شترها بـا  .پاكستان و جنوب غرب افغانستان نيز پرورش مي يابند

 ها چوبـدار  وبـسياري از تجـار  لـذا   .دنسازگارى پيدا كرده و استعداد خوبى براى توليد گوشت دار      

 ، تهـران ، يـزد ، اصفهان،را به استانهاي خراسانآنها  ،اقدام به خريد اين شتران نموده و جهت كشتار    

  .قم و سمنان مي برند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بلوچي استان سيستان و بلوچستانتر هاي ش 58تصوير 

  

سيـستم   و همچنـين   افغانستان و تردد شترهاي مختلف    مرز بودن با كشور پاكستان و       به دليل هم    

-جفـت ) چينـي   و سـندي، افغـاني   (ساير شترهاي خارجي     با شترهاي بلوچي  رايج در محل   پرورش

بگونه اي كه نـژاد خـالص آن    . اندرا بوجود آوردهشناخته اي هاي متنوع و نا  گيري كرده و آميخته   

داراي  اه ايـن شـتر    .كنـد در منطقه كمتر مشاهده شده و خطر نابودي اين نژاد با ارزش را تهديد مي              

 .اى تيره و حنائى و ندرتاً سفيد متغير است اى روشن تا قهوه    از قهوه ررنگ اين شت   ،هستندپشم كمي   

   .شود نقل استفاده مياز اين شترها كمتر در حمل و گذشته برخالف امروزه
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  شتربندري 

  نامهـاي   ايـن شـترها بـه        .وب مـي شـوند     محـس  جـزو شـتران سـواري و بـاركش         هاي بندري شتر     

  در هـر  الغرو بسيار تندرو هـستند و     ،كم پشم  اين شترها  .معروف هستند   و پرنده نيز   ، جماز ،رواحيه

    بوشـهر ،شتر در اسـتانهاي كرمـان  اين تيپ شـتران بيـ    . كيلو متر طي طريق مي كنند      45 تا   35 ساعت

   شـترهاي نـر و       وزن ، هـستند  شـترهاي بنـدري سـبك      . جنوب استان هرمزگان پراكنـده شـده انـد         و

   كـشيده و    يبـدن  آنهـا داراي     .مـي باشـد    كيلـوگرم    400 و   600حـدود    در اين نژاد بترتيب    ماده بالغ 

   سـر    در ايـن نـژاد     .يـست ن كلفـت و استخوانهاي آنهـا در عـين قـوي بـودن چنـدان               بوده پاهاي بلند 

   كوتـاه و عـضالني بـوده و در محـل الـصاق             ، گـردن باريـك    ، پيشاني برجسته  ،بطور نسبي كوچك  

 رانهـا فـشرده و      . عـضالني و شـيب دار اسـت        ،قسمت عقـب بـدن كوتـاه       .به شانه فرم متناسبي دارد    

موهـاي كوتـاه و     داراي نازك و   آنها  پوست .عضالني بوده و با مشاهده از عقب زياد فاصله ندارند         

  .است فشرده

  

  ي ئوك شتركل

و  در حـال حاضـر ايـن شـترها در منـاطق      ،منطقه اصلي زيست اين شتر استان فارس بـوده اسـت         

مـشاهده و    ايـران  قم، گرمسار، ورامين، كاشـان، نطنـز، اردسـتان و منـاطق كـوير مركـزى               شهرهاي  

 و هنگي بنـام     هر ارتش استفاده مي شد    دي   قبال جهت باركشي و سوار     هااز اين شتر   .پراكنده هستند 

 كلكوئي و ايل هنظام ارتش را تشكيل مي داد ه كه در حقيقت بخش سوارهشتران جماز وجود داشت

 اهشتر  اينتعداد  و پس از فروپاشي هنگ شتران جمازهوظيفه نگهداري اين شتران را بر عهده داشت   

   .ه استيافت كاهش

  عبـا و پارچـه هـاي سـنتي اسـتفاده       و از آن بـراي توليـد  مـشهور اسـت   وئي  ككلكرك شترهاي        

) اى روشن قهوه(شترى   داراى اندامى متوسط و ظريف، رنگ بدن به رنگ،كلكوئيشتر  .مي شود

. شـود  و كرك نگهـدارى مـى   منظور توليد گوشت و توليد شير به. هاى اختصاصى است لكهو فاقد 

هـاى   تـر و داراى انـدام    و افغانى كوچـك جثـه  بلوچى و نژادهاى سندى ى نسبت به شترئوگشتر كل

   كيلـوگرم اسـت و ارتفـاع    600رم و مـاده بـالغ حـدود    گ كيلـو 800وزن نـر بـالغ       .ترى است   ظريف

   نفـر از ايـن نـژاد بطـور ناخـالص      1500حـدود  ورد مـي شـود   آبـر  . سـانتيمتر اسـت  188نرها حدود  

  .شته باشدوجود دا
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 جمازهشتر 

 محـل پـرورش   .مـسابقات ورزشـى   راى استعداد مناسب جهت انجامشتر جماز شترى است دا     

بيان مي شودكه جمعيـت  .  مي باشدكرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگاناستانهاي  در ايران   اين شترها   

  .  بيشتر كاهش مي يابدروز  اقتصادى و اجتماعي، روزبه هاى علت عدم حمايت بهاين شترها، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يئوگ كلشتر نژاد 59تصوير 

طبـق آداب و سـنن   . يابنـد  اين شتر در مناطق جنوب استان كرمان پرورش مـى  حاضر بهترين نسلدر حال 

   .گيرد انجام مى) شتر دواني(در منطقه كهنوج استان كرمان مسابقات جماز سوارى  فرهنگى همه ساله

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  استان سيستان و بلوچستان شترهاي ماده تيپ جماز 60 تصوير
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  هابادينژاد م

رنگ اين شتر عمدتاً قرمز بوده      . است   پراكنده شده  اصفهاناين شتر بيشتر در منطقه مهاباد استان             

انـد ودر جاهـاي        بـرده شـده    ساير مناطق كشور نيـز    شترهاي مهابادي به      است وبه شتر سرخ معروف   

   .هستند وغيره معروف» بادي» «باديع، م»مهبادي«ديگر با تلفظ عاميانه 

 

 

 

 

 

ن شتر نر مهابادي استان اصفها61تصوير   

 

 

 

  

 

 

  ن استا بادياشتر ماده مه 62 تصوير                  ن                                                                  

   اصفهان                                                                                                            

 

  

  نژاد دشتي

عمدتاً بـه رنـگ سـرخ       . شود   ديده مي  خليج فارس نوار ساحلي     و بوشهراين نژاد بيشتر در استان           

 شـترهايي هـستند كـه       ،شـترها  در بـين ايـن    . شود  وسياه بوده وبعضاً در آنها رنگ سفيد نيز ديده مي         

 به اين شترها    . باال تنه قرمز و قسمت زير بدن آنها سفيد رنگ است           .بدن آنها دورنگ است   پوشش  

توليـد  از   مـورد توجـه هـستند و       از لحاظ توليد پشم    هااين شتر  .مي گويند ) شتر شلواري  (اصطالحاً

 اين توده .برخوردار مي باشند  بوشهرگوشت وشير بيشتري نسبت به ساير نژادهاي موجود در استان       

  .دن وجود داربوشهر  ودشتي، ديرهاي   عمدتاً در شهرستانترهاش
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  استان بوشهر  شتر ماده دشتي - 64 تصوير                  استان بوشهر شتر نر دشتي - 63 تصوير

  

  )سانتيمتر ( نژاد دشتي در سنين مختلف  متوسط ابعاد بدن شتر 37جدول 

  دوركوهان  ارتفاع از جدوگاه  طول بدن  دور سينه  جنس  سن

  117  152  121  152  ماده   )20(  يك ساله

  102  159  141  186  ماده   )15(  ساله 5/2

  129  194  170  218  نر   )10(   ساله5

  139  179  158  220  نر   )5(   ساله6

  158  172  157  205  ماده   )5(   ساله6

  123  187  122  205  هماد   )3(   ساله10

 باشداعداد داخل پرانتز تعداد ركورد ها مي جواد توكليان نگرشي بر ذخاير ژنتيكي دام و طيور بومي ايران  منبع

  

  نژاد زاهداني

شود ومعمـوالً زرد رنـگ اسـت واز تيـپ گوشـتي بـه             ديده مي  زاهداناين نژاد در اطراف شهر           

در مقايـسه   .است   نيز برده شده يزداين نژاد به استان      .براي پروار بندي مناسب است     رود و   شمار مي 

 عالوه بـر    .و دست و پايي بزرگتر هستند      شترها داراي دمي كوتاه تر    اين   با شترهاي بومي استان يزد    

   . نيز باالتر استآنهااين راندمان توليد مثل 
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  استان يزد زاهداني  ماده65شتر 

 نژاد رودباري

هستند و رنگ ) سواري(اين شترها از تيپ جماز . يابنداين شترها در استان كرمان پرورش مي     

ويژگي شترهاي رودباري اين است كه گوش آنها خيلي شبيه به گوش گرگ . ا قرمز مي باشدآنه

  . است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   شتر ماده رودباري استان كرمان69تصوير 
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  نژاد عربي

معمـوالً بـه رنـگ زرد كـم رنـگ واز تيـپ              . شـود    ديده مـي   بوشهردر استان   بيشتر  اين نوع شتر         

  آنهـا ها نيز مو ندارد وروي لب       بدن اين شتر فاقد پشم است وگوش      . باشد  بزرگ جثه مي   گوشتي و 

   .ي مشاهده مي شودموهاي بلند

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  استان هرمزگان شتر ماده عربي - 66تصوير 

  نژاد يزدي

رنـگ ايـن شـترها اغلـب تيـره اسـت و بـه            .شتر به نوع گوشـتي شـباهت دارد       تيپ اين حيوان بي        

 نسبت بـه سـاير نژادهـاي ايرانـي كوتـاهتر     آنها  پاي دست و .رنگهاي سياه و قرمز مشاهده مي شوند   

  . رنگ پوشش اين شترها از سياه تا قرمز متغيير است.است

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شتر ماده استان يزد        - 67        تصوير                                              
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  شتر نر استان يزد 68تصوير 

  

  شترهاي بومي استان يزد ميانگين ابعاد بدن و وزن زنده 38 جدول

 وزن زنده

  وگرملكي

 ارتفاع كوهان

 از زمين سانتيمتر

 طول گردن

 سانتيمتر

 طول سر

 سانتيمر

   صفت                       

 )تعداد( سن

17/32  04/100  28/40  68/29   )98( بدو تولد  

30/92  03/127  34/57  65/35   )89(   ماهگي3 

16/131  69/140  75/65  52/39   )75(   ماهگي6 

87/138  43/135  80/68  75/39   )37(   ماهگي9 

32/142  17/142  24/80  06/44   )33( يكسالگي  

 اعداد داخل پرانتز تعداد ركورد ها مي باشد جواد توكليان بومي ايراننگرشي بر ذخاير ژنتيكي دام و طيور  منبع

 

  نژاد چيني

 ه اين دليل تسميه آن به چيني ب وجهشود و  ديده ميسيستان وبلوچستاناين نوع شتر نيز در استان      

برخي از اين شترها  شود و  آورده ميايران به افغانستاناز طريق    بود و  چيناست كه منشا آن كشور      

اين شترها معمـوالً بـه      . غ هائي به زبان چيني بر روي صورت و گردن خود دارند           در هنگام ورود دا   

  .ندستهاي واز تيپ گوشتي  رنگ قهوه
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   شتر استان سمنان 71تصوير                                  شتر استان زنجان 70تصوير           

 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مان شتر نر استان كر72تصوير 



  141                                       شتر يك كوهانه                                             –فصل چهارم 

 
 
 
 
  

         

  

  

  

  

  

  

  خراسان منطقه رشت  73 تصوير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گله شترهاي بومي استان فارس 74تصوير 

 

 برخـي از ايـن    .دنيابدر كشور ما نژادهاي گوناگوني از شتر پرور ش مي          همانطور كه اشاره شد   

سايه به ايـران  معروف هستند از كشورهاي هم. ..عربي و ، هندي، افغاني،نژادها كه به شترهاي چيني  

جثـه بزرگتـري     اين شترها بطور كلي نسبت به شـترهاي ايرانـي داراي        .اندوارد شده و پرورش يافته    

براي توليد گوشت كـه هـدف اصـلي پـرورش شـتر در ايـران اسـت                به اعتقاد شتر داران    هستند لذا 

   دشان مي دهپراكندگي شترهاي ايراني را در مناطق اصلي پرورش شتر ن 39جدول  .مناسبتر هستند
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  نژادها و اكوتيپهاي مختلف شتر در ايران پراكندگي 39 جدول

  اكوتيپ/ نژاد   منطقه/ استان   اكوتيپ/ نژاد   منطقه/ استان 

  )تركي(اي تركيه ، عربي،دشتي  هرمزگان و بوشهر   افغاني، مهبادي  اصفهان

 ، چيني،باديعم  سمنان

  افغاني

  ي چين، بلوچي،زاهداني  سيستان و بلوچستان

 ،تركمن  گلستان

  )بومي(محلي

 ،بندري ،اي تركيه، گنبدي،زاهداني  يزد

  )بومي( محلي ،بيرجندي

  )بومي( محلي ، پاكستاني،رودباري  كرمان  يئوگكل  تهران و قم

 يئوگكل  فارس

  )بومي(محلي

و آميخته هاي  كلكوئي افغاني بلوچي  منطقه خراسان

  آنها

 يكي است و در حقيقت و اصفهان به احتمال زياد نژادهاي مهبادي و معباديبا توجه به همجواري استانهاي سمنان  *  

      )مولف ( نوع گويش و تلفظ واژه است  تفاوت در

  

در   فـصل زايـش و جفتگيـري   ، طـول مـدت آبـستني    ،سن بلوغ  اطالعات موجود نشان مي دهد    

ع گوشـتي هـستند و       اغلب شترهاي ايرانـي از نـو       .مشابه و يكسان است    مناطق مختلف كشور تقريبا   

د و از نـ تنها در دو استان گلستان و هرمزگان شترهاي دو منظوره شيري و گوشـتي پـرورش مـي ياب              

پـس از    در ايـران توليـد پـشم و كـرك         .استفاده مي شـود    شير شتر بيشتر بعنوان يك ماده خوراكي      

گـرم   3500 تـا  500 گوشت در مرتبه دوم اهميت قرار دارد و مقدار توليد آن براي هر نفر شتر بـين      

 شـال  ، شتر داران از اين فراورده بخشي از پوشاك گرم مورد نيـاز خـود ماننـد كـاله        .متفاوت است 

تـا   1372  ركـورد ثبـت شـده طـي سـالهاي      445بررسـي    .تهيه مي كنند    را  جوراب و ژاكت   ،گردن

نطقـه  توليد پـشم شـترهاي ايـن م    پرورش شتر در استان يزد نشان مي دهد متوسط      در ايستگاه  1379

مي باشد و مقدار توليد آن در سالهاي مختلف بسيار متغييـر و معنـي دار اسـت بـر               1/735 ± 5/338

 و خـاكي  امامي ميبـدي ( برآورد گرديد ) 115/0( توليدي پايين  اين اساس تكرار پذيري وزن پشم     

  .)40جدول () 1382
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و  در سنين) يزد ( ي ايران مناطق كوير مركز يك كوهانه شترهاي ميانگين توليد پشم 40 جدول

 سالهاي مختلف

  مقدار پشم  سال توليد / )تعداد (سن شتر

  )گرم ( 

  مقدار پشم  سال توليدي

  )گرم ( 

  0/638   )58( 1374  7/663  )170(  سال1 - 5

  7/956   )62( 1375  8/650  )102( سال 6 – 10

  9/709   )73(  1376  5/811  )63(  سال11 – 15

  2/483  )17( 1377  9/821  )54( سال 15بيشتر از 

1372  )48(   0/928  1378 ) 54(   6/791  

1373  )29(   6/676  1379  )44(   5/711  

    مي باشدركورد ها به مفهوم تعداد  پرانتز اعداد داخل    1382 گزارش امامي ميبدي و همكاران منبع  

  

  شترهاي مسابقه اينژادهاي مختلف 

 كتـاب   ايـن   در  رهاي مسابقه در سالهاي اخيـر  موجـب شـد كـه              اهميت مسابقات قهرماني و شت         

بررسي منابع مختلف نـشان     . دنگيربمورد بررسي و توجه قرار      بصورت مستقل و جدا از ساير شترها        

داراي شترهاي سريعي بودند ولي هـدف اصـلي    اي باديه نشين شبه جزيره صدها سال    هعربهد،  دمي

 ..  تـا اهـداف ورزشـي   ه اسـت و مقاصد دفاعي بـود    ريع سواري الغر و س   آنها در استفاده از شترهاي    

مسابقات شتر دواني در حوزه خليج فارس يك ورزش سنتي محسوب مي شود و مورد عالقه مردم               

جـايگزيني مقاصـد    پـس از     .اسـت  مرور زمان اين ورزش بيـشتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه             هب .است

 برخي پرورش شترهاي مخصوص مسابقه دراصالح نژاد و     ،بجاي اهداف دفاعي و سواري     ورزشي

مـزارع بـسيار    امـروزه  اي كـه  بگونههآغاز شد مالكين خاصي بوسيله افراد و  خصوصيبخش  مزارع  

اقـدام بـه توليـد و پـرورش بهتـرين شـترهاي            بزرگي وجود دارد كه با استفاده از آخـرين تكنيكهـا          

   .كنند ميايمسابقه

  

  بقه ايشترهاي مسا هاي مهمويژگي خصوصيات و

 بتواننـد  تا درمسابقات جهاني باشند داشته هاي ضروري را  بايد برخي شاخص   ايشترهاي مسابقه      

از ويژگيهـاي   و اسـكلتي قـوي       بدني دوكي شكل  ،  )قلمي( داشتن قامتي بلند و باريك       .موفق باشند 

  . تبدن آنها اغلب روشن اسرنگ  وزن شترهاي مسابقه كم و .شودخاص اين شترها محسوب مي
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پاهـا نقـش بـسيار مهمـي در سـرعت و تعـادل شـتر در هنگـام         شترهاي مسابقه   در ساختمان بدن         

ساختمان پا به شتر اين اجازه را مي دهد كـه بيـشترين تعـادل و سـرعت را                   . دارند حركت و دويدن  

 سابقه در يـك شـتر مـ   .شكل و اندازه پاها در شترهاي مسابقه بسيار مهم هـستند   بنابراين.داشته باشد 

شـود كـه شـتر بـه        پاهاي خيلي بلند موجـب مـي       .بايد نه خيلي كوچك باشد و نه خيلي بزرگ         پاها

 و پاهاي خيلي كوتاه موجب مي شود كه شتر نتواند در سرعت             .اندازه كافي سريع و چاالك نباشد     

ه اي  در شـترهاي مـسابق  . اندازه پاها بايد متناسـب بـا وزن شـتر باشـد           .زياد تعادل خود را حفظ كند     

 مـستقيم و    ،راست و نزديك به يكديگر باشد و پاهاي عقب        مستقيم  راست و  پاهاي جلو بايد كامالً   

كف  .كمي انحنا به بيرون داشته باشند بهتر است پاهاي عقب  در اين شترها  ،عضالني در ناحيه كمر   

 ايـن   زيـرا  .آل اسـت  پاي شاخي و سفت حتي اگر قدري پوسيده شده باشد براي شـتر مـسابقه ايـده                

 عالوه بـر ايـن شـتر بـا كمـك ايـن              ،حفاظت مي كند   وضعيت شتر را در برابر شنها و سنگهاي داغ        

 ،رانهـاي شـتر مـسابقه اي بايـد     .دهدتشخيص مي ناخنهاي سفت بهتر وضعيت ناهمواريهاي زمين را  

و  هـاي زانـو قـوي و محكـم    و مفـصل  ماهيچه هـاي سـاعد     همچنين ،و عضالني   عريض ، پر ،كلفت

و استخوان ساق پا در شتر        بوده اتصاالت قوي  مناسب و داراي   مفصل خرگوشي بايد  . دناشمتعادل ب 

   .باشد  تخت و بي عيب اي بايدمسابقه

  

 بندي شترهاي مسابقه ايطبقه

در كـشورهاي    .در مناطق مختلف تفـاوت دارد      شترهاي مسابقه اي   شيوه و مالكهاي طبقه بندي         

 به اي شترهاي مسابقه، با توجه به خصوصيات فيزيكي و بدني)شبه جزيره(عربي حوزه خليج فارس  

- بوسيله ارگانهاي خاصي صورت مي  در اين منطقه طبقه بندي اين شترها.شوندتقسيم مي سه گروه

نژاد شـترها اسـت زيـرا هـر نـژاد داراي             ،ي اين سازمانها   مالك طبقه بند   .گيرد كه بي طرف هستند    

معـروف   22المحليـات  بـه  ايشتر مسابقه هايه گرو  يكي از در اين منطقه  .خصوصيات خاصي است  

  . رنگ هستند اي اين شترها قهوه.دن در اين گروه نژادهاي مختلفي از شتر وجود دار.است

   .تر و به رنگ سفيد هستند سريع، اين شترها بزرگتر، شتر هاي سوداني هستند بهگروه دوم معروف

 و نام دارنـد و تركيبـي از دو گـروه اول    23ها المحجنات اين شتر.گروه سوم شترهاي آميخته هستند    

 ،27 مهنـا  ، 26 الـشتوتيا  ، 25الـشمتيا  ،  24عليـا  ،عبارتنـد از    اي شـتر مـسابقه    ديگر نژادهـاي    . هستند دوم

   29توغ و  28الخمريا
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  اصالح شده يك شتر مسابقه اي 75 تصوير

  

، 35، احـك  34، لغـزيال  33، الطييـار  32المـسك  ،31بنـت ظيبـان   ،   30عالوه بـر اينهـا شـترهاي الواريـا        

  .  گروهي ديگر از شترهاي مسابقه هستند39 و شوال38، ظفرنا37، تفرا36دبيس

 
   افريقا شترهاي مسابقه اي در شرق

  . وجود دارد ايشتر مسابقه نوع يا گروه سه در شرق افريقا     

با گردني  عضالنيو   قوي،داراي اسكلت بزرگ اين شترها .ي هستنديايگروه اول شترهاي سومال    

 وزن آنهـا بـيش از   .دارنـد   آنها نسبتا تنبل و توليد شير كمي   .هستند عريض و پهن   و سينه اي   كلفت

 شـترهاي سـومالي در   . اين شترها بهترين عملكرد را در زمينهاي هموار دارنـد        . كيلو گرم است   550

   .باشند مناسب اند كه نسبتا كوچك و سبكتر صورتي براي مسابقه

و  استوانه اي  ، حجيم ،اين شترها داراي بدني كوتاه     .معروف هستند  به شترهاي تركانا   ه دوم گرو     

 براي مسابقات مناسـب  و به اين دليلبوده بسيار چاالك     آنها  و )چهار شانه ( پاهايي كوچك هستند  

 كوهـان ايـن     .مطمـئن و خـوبي هـستند       اي و مرتفع شـترهاي    هاي صخره اين شترها در زمين    .هستند

 .اسـت   كيلـو گـرم    375 تـا  300 حـداكثر وزن آنهـا       .مناسبي دارنـد   هايو دنده  ا بزرگ نيست  شتره
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زياد آنها است ولي اين شترها به بـد   پاهاي آنها بسيار سفت و محكم است كه همين عامل چاالكي     

   .خلقي معروف هستند

 آنهـا بـين   از نظر جثه متوسط و وزن  چون، ترندحارج  اين شترها براي مسابقه    40رنديل شترهاي

مقدار توليد شير اين شـترها   و محكمي هستند) ناخن(كف پاي  داراي.  كيلو گرم است   450 تا 350

   .خوب است
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  گيري ابعاد بدن اندازه

 ايـن   .گيري قسمتهاي مختلـف بـدن انجـام مـي شـود           با اندازه  هاي فنوتيپي برخي شاخص  تعيين

مطالعات فنوتيپي بوسـيله   .كنديي شترها كمك مها به ما در شناسايي و طبقه بند    مطالعات و بررسي  

يا ريخت   هاي ساختماني شاخص .شودمختلف تعيين مي   هايشاخص معيارها و  ابزارها و با توجه به    

 شاخـصهاي   .از معيارهـاي مهـم در ايـن رابطـه هـستند             2ابعـاد بـدن    هاي بدني يـا   و شاخص  1شناسي

هـاي بـدن ماننـد ارتفـاع و        متابعاد بدن و ديگر قس     و شامل شكل و اندازه سر و صورت       ساختماني

   .ساير موارد مشابه است  اندازه دست و پا و،طول بدن

 تا مقايسه بـين     ،بدن روش و متد مشخصي تعريف شده است        گيري هريك از اجزاء   براي اندازه 

خاصي از بدن دام  قسمتهاي خود  محققين متناسب با اهداف.به درستي انجام شود    نژادهاي مختلف 

-شاخص معموال مجموعه اي از سر و صورت  اجزاء  در گونه هاي مختلف    .كنندميگيري  را اندازه 

مي تواند به ما در شناسايي نژادهاي مختلف كمـك        اندازه و ابعاد آنها    ، لذا شكل  .ثابت هستند  هاي

 توانـد نيز از ديگر مواردي اسـت كـه مـي     محيط و شكل كف پا     ، طول پا  ،گيري كوهان  اندازه .كند

عـالوه بـر    .قـرار گيـرد   اسـتفاده محققـين و كارشناسـان     مـورد توجـه و     بنـدي طبقهو   براي شناسايي 

منظـور بـرآورد وزن بـدن دام    هبـ  را هاشاخص  محققين و دانشمندان برخي از اين      ،مطالعات فنوتيپي 

هـا و وزن بـدن   بين اين انـدازه  هابر اين اساس به برخي همبستگي    مورد مطالعه و استفاده قرارداده و     

اي كه با توجه به اين معيارها داراي  در دامهاي سنگين بدست آوردن فرمول و رابطه.ه انددست يافت

  ) شـتر  وزن(  صـفات مـرتبط بـا رشـد    .بيشترين دقت در برآورد وزن زنده دام باشد بسيار مهم اسـت  

   ر زيفرمول معادله و) 1982 (4 ديولي و شوارتز.تخمين زده شود ابعاد بدن تواند بر اساس اندازهمي

  

  50SH × TG × HG ×  =EW     

                                                 
1 characteristics morphological 
2Somatometric measurements 
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دور قفـسه    TG ،شـانه از زمـين     ارتفـاع  SH  در اين معادلـه    .زنده شتر معرفي كردند    براي برآورد وزن  را  

  .مي باشد وزن بدن به كيلو گرم EWهمگي بر حسب متر و  ،بدن در محل كوهان دور HG ،سينه

متوسـط وزن    ،كـه گزارش كـرد     ولبا استفاده از اين فرم     2007 محمد غياث الدين شاه در سال     

 كيلو گـرم  460 تا 360و  540 تا 490بين پاكستاني مورد مطالعه بترتيب  و ماده بالغ  نر زنده شترهاي 

 سنگين تر از نژاد P  0.05 >بطور معني داري دهاتي نژاد با توجه به اين فرمولهمچنين  .مي باشد

 ،مارچـا (ديگر شترهاي مـورد مطالعـه    ندهتفاوت معني داري بين وزن ز    بر همين اساس   .بود سكري

 ،)1991 (1نـواك   ايـن نتـايج مـشابه نتـايجي اسـت كـه      .مشاهده نـشد )  كمپ بلپور و كوهي،الري

   .گزارش كرده اند) 2004 (3و تلسيمت و المسعودي) 2001 (2تاكفكرا و جكبركا

  

  عكس برداري

  اين شيوه همـراه بـا      . باشد  مي 4تهيه عكس  مطالعه صفات فنوتيپي   براي ابزارهاي خوب  از ديگر 

 5ضعيت بـدن و و بررسي فنوتيپي خصوصيات بهتر و كاملتر اندازه گيري ابعاد بدن به ما در شناسايي   

 كوهان و ديگـر  ، صورت،مي توان اعضاي مختلف بدن مانند سر        با عكس برداري   .كمك مي كند  

   .از زواياي مختلف مورد بررسي و مطالعه قرار داد اندامها را

  

   
  وصيات و صفات ساختماني خص

ازجملـه صـفات     و طـول و عـرض گـوش         دور پوزه  ،صفاتي مانند طول و عرض سر و صورت       

   . هستنديو بعضا داراي تفاوت معني دار هستند كه در نژادهاي مختلف متفاوت ساختماني

بـر روي شـش نـژاد از شـترهاي      2004در سـال   6محمد غياث الدين شاه بررسي و مطالعات در

 اخـتالف معنـي داري   درطول سر شترهاي مورد مطالعه با شترهاي نژاد الري         نه پاكستاني يك كوها 

كمپ بلپور  و براي نژاد% 1 كوهي و سكري در سطح ،مارچا  اين تفاوت براي نژادهاي.مشاهده شد

بطور معني   الري و كمپ بلپور     در صورتيكه پهناي صورت در نژادهاي      .معني دار بود  % 5در سطح   

                                                 
1 Nowak 
2 Tacfcra & Gcbrcah 
3 Tlcimat & Al Masoudi 
4 Image Recording    
5 body condation 
6 Muhammad Ghiasuddin shah 
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نتايج اين مطالعه در مورد طول صورت مـشابه          .بيش از ديگر نژادهاي مورد مطالعه بود       %)1( داري  

 از نتـايج    بوسيله اين دو بيـشتر     بود ولي پهناي صورت گزارش شده      )2000( ايساني و بلوج     گزارش

   . بودمطالعه محمد غياث الدين شاه

ن در نژاد هاي مختلف  بدمشاهده مي شود اختالف بين اجزاي 42 و 41 همانطور كه در جدول   

 اين ركوردها مي تواند شـاخص مناسـبي در شناسـايي نـژاد هـاي                .بسيار متفاوت و قابل توجه است     

   .مختلف شتر باشد

   ابعاد و اندازه اجزاي مختلف سر و صورت در چند نژاد مختلف شتر41جدول 

     اندام  كوهان  گردن  گوش  سر  صورت

  نژاد

  عرض  طول  ضعر  طول  عرض  طول  عرض  طول  عرض  طول

  مارچا 
42/33  2/34  76/26  02/16  39/14  30/6  2/136  27/35  06/58  32/25  

  دهاتي
93/49  37/55  44/20  04/17  97/10  30/8  49/156  00/35  04/49  06/44  

  الري
75/55  42/58  53/21  75/20  53/11  81/8  83/162  2/32  01/65  28/48  

  پشين 
99/30  16/31  26/15  4/16  79/10  15/8  3/126  5/34  9/52  17/46  

  53/24  2/51  4/30  00/153  54/8  74/10  84/18  21/18  69/48  64/40  كمپ بلپوري 

  سكري
00/51  00/40  00/20  00/19  00/13  00/8  50/150  33/33  00/39  00/48  

  

   اندازه ابعاد بدن در نژادهاي مختاف شتر در پاكستان42جدول 

  اندام                   

  نژاد

طول پاهاي   طول  عارتفا  دور بدن

  جلو

طول پاهاي 

  عقب

  مارچا 

09/241  02/208  83/152  97/150  00/160  

  دهاتي

74/204  35/205  42/201  75/150  15/159  

  الري

76/238  75/220  21/212  57/155  57/164  

  پشين 

82/226  61/250  49/150  95/150  75/159  

  كمپ بلپوري

47/220  96/219  27/160  154  164  

  سكري

200  208  188  75/150  159  
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 بدن از روش معين و مشخـصي اسـتفاده   يهمانطور كه اشاره شد براي اندازه گيري ابعاد و اجزا        

 دور ، طول و ارتفاع بـدن ، كوهان،اين قسمت با نحوه اندازه گيري اجزاء سر و صورت      در .شودمي

   .مي شويم و ديگر قسمتهاي بدن آشنا و اندازه دست و پا سينه

  

  كوهانابعاد 

  عرض و ارتفاع كوهان،طول گيري در كوهان عبارتند از  مورد توجه و قابل اندازه     هايشاخص

   74و 73تصاوير 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  و طول كوهان شاخص ارتفاع -  73 تصوير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عرض كوهان شاخص - 74تصوير                             
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در  كوهـان  در محـل زاويـه عقـب و جلـو       دونقطـه  فاصله ابر با طول كوهان با توجه به تصوير بر           

  مي باشد  سمت جانبي بدن

و  طـول كوهـان    فاصله بين بلند تـرين نقطـه كوهـان و خـط فرضـي              ارتفاع كوهان برابر است با         

   .فاصله طرفين جانبي كوهان در قسمت وسط كوهان است عرض كوهان با توجه به تصوير

 از آن در  اسـت  نكه معيار و شاخصي براي شناسايي نـژاد هـاي مختلـف شـتر             كوهان عالوه بر اي        

  تعيين درجه چاقي و الغري شتر نيز استفاده مي شود 

  

  ابعاد بدن

از جمله   طول بدن و طول دست و پا    ، ارتفاع جدوگاه  ،مانند بلندي  بخشهاي مختلف بدن   اندازه

 ايـن معيارهـا و      .اندازه گيري ابعـاد بـدن در دامهـاي مختلـف از جملـه شـتر اسـت                  شاخصهاي مهم 

از آنهـا    عرض يا پهناي لگن از ديگر شاخصهايي است كه، دور بدن ،شاخصهايي همچون دورسينه  

  توان براي شناسايي نژادهاي مختلف و همچنين ميزان چاقي و الغري شتر استفاده كردمي

   A 75تصوير  د ترين نقطه كوهان تا زميننفاصله بين بلبرابر است با  :ارتفاع بدن 

  75Bتصوير )كف دست(تا زمين  1فاصله بين استخوان كتف برابر است با :ارتفاع از جدو گاه 

 تـا زمـين    2تهيگـاه دسـت    گوشـه  با فاصـله بـين    است  يا دست شتر برابر      طول پاي جلو   :طول دست   

   F 75تصوير

   C 75تصوير تا زمين 3استخوان نشيمنگاهي برابر است با فاصله بين : طول پا

 
  

                                                 
1 scapula 
2 glenoid angle 
3 pinbone 
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 F دست و طول C طول پا ،B ارتفاع از جدوگاه ،Aارتفاع  شاخص 75 تصوير

  (A) 76 تصوير كوهان ر است با محيط بدن در وسطبراب: دور بدن 

 در قسمت شكمي نرمي جناغ سينه و محيط بدن در جلو كوهان در باال برابر است با: دور سينه 

  (B) 760تصوير 

      

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                                  C                   A                   F      B             
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  Bو دور سينه  Aدور بدن   شاخص76تصوير 

  

ران در  برجستگي و مرز خلفي    تا شانه لبه جلو استخوان   از فاصله بين كتف   برابر است با  : طول بدن   

   A 77 تصوير سطح جانبي بدن

فاصله بين مرز خلفي ماهيچه هاي كتف تـا برجـستگي جـانبي              برابر است با   :فاصله لگن تا جدوگاه   

   B 77تصوير  استخوان لگن

  C 77 تصوير فاصله بين اولين مهره دمي تا انتهاي دم برابر است با :طول دم 

  

  

  

  

  

 
  

A                          B                                                
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 C     ، طول دم B ، فاصله لگن تا جدوگاه A طول بدن شاخص 77تصوير 

درسـمت جـانبي     جنـاغي  اولـين دنـده    فاصله بين زاويه بين فك پـايين تـا          است با  برابر: طول گردن 

        78 تصوير گردن

سطح شكمي تا پشتي گـردن در محـل نزديـك پـايين گـردن در                 فاصله برابر است با  : عرض گردن 

   79تصوير  قسمت جانبي

  

  

  

  شاخص عرض گردن 79  تصوير                         شاخص طول گردن 78تصوير                  

C                          B                   A                                            
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جانبي لگن از ديگر شاخـصهاي انـدازه        مدگي  آبرفاصله بين دو     برابر است با  : يا عرض لگن     پهناي

  80تصوير  استفاده مي شود در شتر مي باشد كه متناسب با اهداف مورد نظر از آنها گيري

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دور پوزه 81 تصوير                                       عرض لگن 80تصوير              

  

  81تصوير  پوزه در باالي دو سوراخ بيني برابر است با محيط :دور پوزه

  

  ابعاد سر و صورت

در شناسـايي نژادهـاي مختلـف        هاي بسيار مهم و بـا ارزش      از جمله شاخص   ابعاد سر و صورت   

در نژادهاي مختلـف داراي ثبـات بيـشتري     دن اين بخش از ب،طوركه قبال اشاره شداست زيرا همان 

در تائيد ايـن موضـوع توجـه شـما را بـه        .قابل تشخيص است   بخوبي هرگونه تغيير در آنها    هستند و 

   .ميكنتصاوير سر و صورت شترهاي مختلف جلب مي

 . طول و عرض گـوش و دور پـوزه مـي باشـد             ،ابعاد صورت شامل طول و عرض سر و صورت        

  82تصوير 
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 A 83تصوير  و بيني  تا خط بين پيشاني1پس سري فاصله بين استخوان برابر است با: طول سر

         B  83تصوير  شكاف باالي لب تا فاصله بين استخوان پس سري برابر است با: صورت طول

 C  تصوير 84 فاصله داخلي بين دو گوش برابر است با: سر عرض

   F 84دو چشم تصوير  )قدامي(ت قسم بين فاصله داخلي برابر است با :صورت عرض

                                       B                                                            A   

 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 B طول صورت ،Aشاخص طول سر  83تصوير 

  

  

  

  

  

                                                 
1 occipital 
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      F                                             C     

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Fعرض صورت  C شاخص عرض سر 84تصوير 

  

     85  تصوير گوش يا پايين گوش تا نوك فاصله بين ابتدا برابر است با: طول گوش

 گـوش  )عقب( از طرف پشت و لبه خارجي گوش برابر است با فاصله بين لبه داخلي      : گوش عرض

  86تصوير 

  

  

  

  

  

  

      

  

  شاخص عرض گوش 86تصوير                            شاخص طول گوش 85تصوير               
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نتايج حاصل از اندازه گيري ابعـاد بـدن نـوزاد            جهت آشنايي بيشتر و با توجه به معيارهاي فوق          

  .نشان داده شده است 43 در جدول  ساعت پس از تولد12 در كمتر از) حاشي(شتر 

   بعد از تولد ساعت12ابعاد مختلف نوزاد شتر  43جدول 

  )سانتي متر ( ميانگين و دامنه تغييرات   قسمتهاي مختلف بدن

  68/28  +78/0  طول سر

  23  +55/0  دور پوزه

  26/43+  46/1  طول گردن

  21/76 + 94/2  دور سينه

  79/98+  78/1  ارتفاع جدوگاه

  31/101 + 80/1  ارتفاع در محل كوهان

  36/29  +32/1  فاصله لگن تا جدوگاه

  3/56 + 65/1  ل بدنطو

  84/18 + 23/1  پهناي لگن

  26/28 + 35/1  طول دم

از نظر آماري بين اندازه قسمتهاي مختلف بدن حاشي هاي نـر ومـاده اخـتالف فاحـشي وجـود          

 طـول بـدن بـا وزن و عـرض لگـن بـا ارتفـاع        ،نداشت ولي بطور كلي اندازه دور سينه بـا وزن بـدن    

   وجود داشت 64/0 و62/0 ؛70/0با رابطه مشخص وبترتيب برابر  جدوگاه
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  تنوع شكل و فرم سر و صورت در شتر يك كوهانه
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  ادامه تنوع شكل و فرم سر و صورت در شتر يك كوهانه
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 تنوع شكل و فرم سر و صورت در شتر يك كوهانه ادامه
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  تنوع شكل و فرم سر و صورت در شتر يك كوهانه ادامه
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   و صورت در شتر يك كوهانه ادامهشكل و فرم سر
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