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اثر برخي عوامل محيطي بر خصوصيات الياف بزهاي بومي لرستان
فرخيه عيسيزاده ،1مهناز صالحي ،2ابوالقاسم لواف
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• چكيده

براي تعيين خصوصیات الیاف بزهای بومی استان لرستان از  29و  45راس بزغاله و بز بالغ در دو جنس نمونه
الياف برداشت شد .دادهها به روش دوطرفه تجزیه و تحلیل آماری شد .نتايج نشان داد ،سن و جنس اثر معنيداري
بر ميانگين حداقل مربعات وزن بیده و طول دسته الياف دارد .ميانگين وزن بيده توليدي و طول دسته الياف در
نر و مادهها بترتيب  527/98±34/32و  344/44±28/44گرم 9/62±0/66 ،و  7/82±0/56سانتيمتر بدست آمد.
اندازه اين صفات در بزغالهها و بزهاي بالغ بترتيب  364/50±33/43و  507/93±29/19گرم 7/21±0/67 ،و
 10/23±0/55سانتيمتر بود .سن بر ميانگين قطر مو ،ضريب تغييرات قطر و طول تك ليف مو نيز اثر معنيداري
داشت .قطر مو ،ضريب تغييرات قطر و طول الیاف مو در بزغالهها ( 76/63±2/63ميكرون 21/88±1/20 ،درصد
و  5/32±0/44سانتيمتر) کمتر از بزهای بالغ ( 86/29±2/31ميكرون 25/29±1/06 ،درصد و 6/89±0/36
سانتيمتر) بود .نظر به مطالعه انجام شده ،بيده بزهاي لرستان از نظر رنگ ،مقدار كم كرك و نيز طول بلند در رده
بهترين الياف موئي بز ايران قرار دارد.
واژه های كليدي :وزن بيده ،صفات الیاف بز

 -1دانش آموخته گروه علوم دامی دانشكده كشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -2عضو هيات علمي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور
 -3عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشكده كشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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• مقدمه
موي بز تقريبا در تمام نقاط دنيا ،باالخص آسيا ،آفريقا و آمريكاي جنوبي به رنگهاي مختلف توليد ميشود و
به تنهايي يا مخلوط با الياف مصنوعي (ريون) براي تهيه منسوج ،پتو ،اليي ،چادر ،قالي ،طناب ،نمد و كامبوزيت
(فايبر گالس) بكار ميرود .به صورت محلي الياف مو در بافت گليم ،گبه ،پالس ،خورجين ،سياه چادر و پوشاك
استفاده ميشود .موهاي ضخيم سفيد بز معموال در بعضي از كتهاي زنانه كه پرز الياف از پارچه بيرون ميزند،
كاربرد بخصوص دارد (.)14
پاكستان بزرگترين توليدكننده موي بز و نيز تعيينكننده ويژگيها و درجهبندي عرضه موي بز در دنيا است.
بعد از آن چين ،هند و ايران مراكز عمده توليد موي بز هستند .واردكنندگان جهاني موي ضخيم بز ،اسلويا ،پاكستان،
سوريه ،ايران و تركيه و صادركنندگان اصلي پاكستان ،ايران و تركيه مي باشند (.)16
خريد و فروش موي بز بر پايه سه درجه رنگ سفيد ،خاكستري و سياه است كه هر كدام براساس طول به سه
دسته بسيار بلند ،بلند و كوتاه تقسيم ميشود .همه درجات صادراتي بايد بيش از  80درصد خلوص يا موي تميز
بوده و كمتر از سه درصد مواد گياهي داشته باشند (. )14
موي بز در اغلب نقاط ايران مانند استانهاي لرستان ،كردستان ،همدان ،زنجان ،قزوين ،آذربايجان شرقي و
غربي ،اردبيل ،مازندران ،سمنان ،فارس ،خوزستان ،كرمانشاه ،سيستان و بلوچستان ،خراسان ،بوشهر ،هرمزگان
وكهكيلويه و بويراحمد توليد ميشود .بهترين زمان چيدن بز خرداد ماه است ( .)2ولي در خيلي از نقاط بزهاي
معمولي غيرموئي و غيركركي چيده نميشوند .از داليل اصلي نچيدن بز در اغلب نقاط ايران حساس بودن زياد
بز به سرما است .مقدار توليد الياف موي بز با توجه به جمعيت بز در استانهاي فارس ،لرستان و هرمزگان بيشتر
از ساير استانها بوده و گرچه در همه استانهاي كشور الياف موئي به تنهائي يا به همراه درصدهاي مختلف كرك
توليد ميشود ،ولي به دليل عدم شناخت كافي از طول و مقدار توليد و درصد چيدن نميتوان برآورد دقيقي از
ميزان توليد كلي بدست آورد.
خريداران اصلي و منحصر به فرد مو در ايران افغانيها هستند كه بيشتر در خريد موي سياه ،چرب و بلند رغبت
دارند .از عوامل موثر در قيمت مو مربوط به رنگ ،طول ،قطر و ميزان آلودگي و استحكام آن است .بطوركلي به
دليل رنگپذيري كم مو نسبت به ساير الياف حيواني اگر در دو رنگ سياه براق و سفيد يكدست باشد ،ارزش
باالتري دارد و رنگهاي بور و مابين از قيمت آن ميكاهد ،همينطور هرچقدر طول مو بلند و قطر آن بيشتر باشد،
قيمت باالتري دارد .تميزي مو و نداشتن كرك همراه نيز از جمله موارد ارزشگذاري روي مو است ( 2و .)14
جمعيت بز در استان لرستان بيش از  1/6ميليون رأس تخمين زده ميشود ( .)13بز بومي لرستان از بزهاي
گوشتي -موئي بوده و مقاديري نيز كرك دارد .اين بز سازگاري ،قدرت زندهماني و مقاومت كافي در مقابل شرايط
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سخت طبيعي منطقه را داشته والزم است نسبت به قابليتهاي توليدي آن بررسي بيشتري انجام گيرد .بنابراين،
هدف از اين تحقيق ،در ابتدا شناخت ویژگیهای الیاف تولیدی بزهای بومی لرستان براي ارزيابي ارزش تولیدی
بخشي از فرآوردههای حاصل از بزهاي بومي در ارائه به بانک اطالعاتی حفظ ذخائر ژنتیکی و مشخص شدن
كيفيت الياف براي نوع كاربرد آن در صنايع نساجي است و ثاني ًا اثر بعضي از عوامل محيطي بر خصوصيات اين
الياف در اين مطالعه مدنظر قرار گرفته است.
• مواد و روشها
برای تعیین اثر جنس و سن بر خصوصیات الیاف بزهای بومی استان لرستان از بيده روي پوست  29راس بزغاله
و  45راس بز بالغ باالتر از  1/5سال نر و ماده نمونه الياف برداشت شد .نمونه الياف بطور تصادفي از تمام نقاط
بيده روي پوست بزهاي كشتار شده كه قبال چيده نشده بودند ،برداشت شد.
• اندازهگيري طول دسته الياف و تك ليف:
طول پنچ دسته الیاف مو با خطكش اندازهگيري شد و ميانگين آنها در نظر گرفته شد .همينطور طول  30تك
ليف با قرار دادن مو روي صفحه شيشهاي مدرج بطوريكه جعدي نداشته باشد ،بدست آمد.
• نسبت كرك به مو:
به دليل وجود الياف كركي در بعضي از بيده بزها ،نمونهها از مواد خارجي پاك شد و بعد از شستشو در آب
گرم محتوي ماده شوينده ،آبكشي و در هواي آزمايشگاه خشك شد ،الياف ضخيم وظريف به صورت چشمي
از يكديگر جدا شده و در اتو با درجه حرارت  105درجه سلسيوس به مدت يك ساعت قرار گرفت و پس از
سردشدن در ديسكاتور با ترازوي حساس با دقت  0/0001گرم توزين و درصد وزني كرك و مو بدست آمد.
• اندازهگيري قطر الياف:
قسمتي از نمونه الياف موئي بهوسيله ميكروتوم هاردي به مقاطع طولي كوتاه بريده شده و بعد از قرار دادن
روي الم وغوطهور كردن در پارافين ،به طور يكنواخت پخش گرديد .با قراردادن الم در زير ميكروپروژكتور و با
بزرگنمائي 500برابر تعداد بيش از 100تار با روش استاندارد اندازهگيري شد (.)11
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• اندازهگيري استحكام و بارپارگي:1
براي اندازهگيري بارپارگي و استحكام از روش استاندارد استفاده شد .اين روش براي تعيين بارپارگي و تخمين
مقاومت كششي 2الياف پشم به صورت دسته با طول  1اينچ ( 2/54سانتيمتر) بكار ميرود ( .)12براي انجام
آزمايش يك دسته ليف كوچك از نمونه الياف موازي شده انتخاب گرديد .نمونه آماده شده روي دستگاه اينسترون

3

با سلول بار  100كيلوگرم (1كيلونيوتن) به طوري كه فاصله گيرهها 4از يكديگر يك اينچ باشد ،سوار شد و دستگاه
براي سرعت حركت  25سانتيمتر در دقيقه تنظيم گرديد و مقاومت كششي بدست آمد.
• اندازه گيري بازدهي شستشو:
جهت اندازه گیری بازدهی شستشو ،مقدار  10گرم نمونه با ترازوی حساس  0/1گرم اندازهگیری شد .مواد
گیاهی موجود در درون الیاف توسط پنس خارج شد و سپس در اتو با حرارت  105درجه سلسيوس و به مدت یک
ساعت خشک و توزین گردید .نمونهها در داخل توری و کیسه شستشو قرار داده شدند و در دستگاه پشمشویی
 4حوضچهاي با  45لیتر گنجایش برای هر محفظه و دمای آب بین  40-50درجه سلسيوس حاوی کربنات سدیم
و ماده شوینده غیر یونی شستشو داده شدند و پس از خشك شدن در اتوو ،چند بار تا رسيدن به مقدار ثابت
وزنكشي شدند .از تفاوت وزن ثانویه (وزن الیاف شسته شده) از وزن اولیه (وزن الیاف ناشور) کاهش شستشو و
از نسبت الياف شسته به وزن اولیه بازدهي شستشو محاسبه شد.
• محاسبات آماري:
از مدل دوطرفه به روش خطي عمومي (آناليز واريانس نامتعادل  )GLMو مدل آماري ( )1در نرمافزار  SASبراي
محاسبه آماري استفاده شد (:)19

gijm= m+ai+bj+(abij)+eijm

در این فرمول = gijm ،هر يك از مشاهدات = m ،ميانگين جامعه = ai ،اثر گروههاي سني = bj ،اثر جنس،
 = abijاثر متقابل سن و جنس و  = eijmاثر خطاي تصادفي هر يك از مشاهدات میباشد.
• نتايج و بحث
جدول  ،3دامنه توليد بيده در بزهاي مورد مطالعه را بين  115تا  1325گرم نشان ميدهد .بطوركل دامنه وسیعی
از میزان تولید کرک در بزها گزارش شده است .ميللر )1986( 5در بزهای مختلف مقدار بيده را از  75تا 1639
1- Breaking load
 breaking tenacityيا 2- Tenacity
3 - Instron
4- Gage length
5- Millar
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گرم گزارش كرده است ( .)17میانگین وزن بیده بزهای كركي ايران طبق منابع مختلف بین  100تا  1000گرم
گزارش شده است ( 9 ،6و  .)10محدود مطالعات بعمل آمده روی الیاف بزهای موئی نشان داده است که مقدار بیده
تولیدی آنها در بزهای ماكوئي ،عراقی ،ترکی ،طالشی و ممسنی بترتیب  222،300 ،350 ،305و  400گرم ميباشد
( .)2با توجه به جدول  ،1اختالف معنيداري ( )P>0/005بين دو گروه سني و جنس از لحاظ اين صفت وجود
داشت .در بررسيهاي مختلف اثر سن و جنس بر وزن بيده بزهاي كركي معنيدار بوده است ( 7و  .)18همچنین
وان نیکرک 1و همکاران ( )2004در پژوهشی گزارش نمودند ،اگرچه تفاوت معنیداری در مورد توليد بيده ،مقدار
مو و قطر الياف بين سنين بز وجود نداشته است .ولی مقادير اين صفات در بزهاي مسن نسبت به بزهاي جوان
بیشتر بوده است که این امر ممکن است به علت نیاز بيشتر به مواد مغذي براي رشد بزهاي جوان باشد (.)20
نتايج هزاره مقدم ( )1388بر روی بز سیستانی نشان داد ،سن اثر معنيداري بر ميانگين حداقل مربعات وزن بیده
دارد .در بررسي اخير وزن بیده بزهای يكساله كمتر از بزهاي مسنتر بود (.)10
درصد متوسط کرک در نمونههای بزهای اهلی مناطق مختلف از صفر درصد در بزهای اسپانیائی تا بیش از 75
درصد در بزهای چینی متغیر بوده است ( .)17استاندارد موی بز محمولههائی که دارای  2/5تا  10درصد کرک
داشته باشند ،در رديف بیده موئی قرار میدهد ( .)1در بیده بزهای بومی پاکستانی ،میانگین درصد کرک  13درصد
گزارش شده است ( .)14اثر عوامل مختلف بر درصد كرك و مو و ساير صفات بزهاي موئي كمتر مورد توجه
قرار گرفته و منابع چنداني در اين مورد در دسترس نيست ،اما مطالعات به عمل آمده در مورد خصوصيات كيفي
ساير بزها باالخص بزهاي كركي بيانگر اثر معنيدار مربوط به جنس و سنين مختلف بر روي صفات كيفي الياف
بوده است ( 9 ،7 ،4و  .)18در يك تحقيق اثر سن بر درصد كرك بيده بزهاي موئي لرستان معنيدار بود و بزهاي
يكساله ( 4/26±0/42درصد) كرك بيشتري نسبت به بزهاي دو و سه ساله ( /71±0/42و  1/69±0/42درصد)
در فصول مختلف سال داشتند ( .)3نظر به این مطالب در مقایسه با نتایج حاصل بزهاي لري كه درصد كرك بسيار
پائين و حدود  0/3درصد بدست آمد ،ميتوان گفت كه بيده اين بزها در رده بزهای موئی خوب قرار دارد.
ميانگين قطر الياف موئي از  40تا  100ميكرون و در بزهاي ايراني  25تا  68ميكرون ذكر شده است (.)2
سيدمومن ( )1383قطر مو در بزهاي رائيني را در محدوده  60/03±1/56تا  68/08±1/9ميكرون گزارش كرده
است ( .)4چنانچه از جدول  ،3مشخص است قطر مو در بيده بزهاي لرستان ( 83ميكرون) بيشتر است .در مطالعه
فعلي سن بر قطر مو و ضريب تغييرات قطر مو اثر معنيداري ولي اين دو صفت تحت تاثير جنس نبود (جدول
 .)2در بررسي ديگر در مورد خصوصیات بیده بزهای موئی لرستان قطر مو بزهاي يك ،دو و سه ساله بترتيب
 86/87±0/71 ،85/21±0/72و  90/16±0/71ميكرون بدست آمد كه بزهاي سهساله از اين نظر با بزهاي جوانتر
داراي اختالف معنيدار بودند (.)3
1- Van Niekerk
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سه دسته طولی در تجارت موي بز مالك قيمتگذاري است .به صورتيكه ،الياف بسيار بلند بايد داراي طول
 8/5تا  9سانتيمتر با حداقل  10درصد الياف كوتاه باشند .الياف با طول  5/3تا  8/5سانتيمتر كه حداكثر  25درصد
الياف كوتاه داشته باشند ،جزي الياف بلند محسوب ميشوند و الياف با طول  5سانتيمتر يا كوتاهتر در رده الیاف
کوتاه درجهبندی میشوند ( .)14طول الياف موئي بز از يك تا  10سانتيمتر و بزهاي ايراني بطور متوسط شش تا
نه سانتيمتر بيان شده است ( .)2طول الیاف موئی بزهاي خارجي  12/6تا  23/5سانتیمتر ذکر شده است (.)15
صالحی و همکاران ( )1379در پژوهشی طول دسته الياف بیده بزهاي رائيني يك تا هشت ساله را 5/61±0/41
تا  6/54±0/51سانتیمتر بدست آورند ( .)8ساقی و همکاران ( )2007نيز در آزمایشی بر روی بز سیاه خراسان
جنوبی بیشترین و کمترین طول دسته الیاف را به ترتیب در بزهای منطقه نهبندان و بيرجند  6/83و  4/96سانتيمتر
ذكر كردهاند ( .)18طول الیاف موئی در استاندارد ایران بايد بین  2/5تا  18سانتیمتر باشد ( .)1دامنه طول دسته
الیاف موی بزهای سیستان و بلوچستان بین  1/2تا  26سانتیمتر بدست آمده است ( .)10در بررسي كنوني طول
دسته الیاف موی بزهاي لري بين  3/2تا  18/6سانتيمتر با ميانگين  8/9سانتيمتر و طول تك ليف در دامنه 3/7
تا  12/7سانتيمتر و ميانگين  6/2سانتيمتر قرار داشت (جدول .)3بنابراين میتوان الياف آنها را در رده الیاف بلند
موئی قرار داد .در گزارش چگيني ( ،)1388ميانگين حداقل مربعات طول دسته الياف در سنين مختلف معنيدار
بود و الياف بيده بزهاي جوانتر طول كوتاتري داشتند كه با نتايج مطالعه كنوني مطابقت ميكند (.)3
مقدار بازدهي الياف شسته از ناشور الياف بزي بيش از  90درصد ثبت شده است ( .)4در حالي كه اين مطالعه
ميزان اين صفت حدود  74درصد با دامنه  62/4تا  92/3درصد بدست آمد ،كه در هر صورت نشانگر مقدار باالي
بازدهي شستشو در الياف بزهاي لرستان است .اثر عوامل ثابت ،جنس و سن بر اين خصوصيت معنيدار نبود ولي
اثر متقابل آنها معنيدار بدست آمد كه دليل اين اختالف را ميتوان باالتر بودن ميزان آلودگي در بزهاي بالغ در
دو جنس نسبت به بزغالهها در هر دو جنس دانست.
مطالعات اندكي در مورد خواص مكانيكي الياف دامي و باالخص الياف موئي انجام گرفته است ،بطوريكه
جدول  2مشخص ميكند ،اثر عوامل ثابت مورد مطالعه روي مقادير بارپارگي با ميانگين  7/65±0/34كيلوگرم
نيرو و استحكام مو ( 10/18±0/39گرمنيرو بر تكس) معنيدار نبود ولي اين مقادير با آنچه كه در مورد الياف
پشم گوسفندان بلوچي ،در دامنه  0/23تا  7/2كيلوگرم بارپارگي و  0/8تا  9/7گرمنيرو برتكس بدست آمد و نيز با
انداز ه الياف كركي بز رائيني كه استحكام الياف كرك را بين  0/31تا  5/62گرمنيرو بر تكس بدست آورده بيشتر
است ( 5و  .)8در مطالعه اخير ميزان استحكام الياف كركي در دو جنس و سنين مختلف اختالف زيادي با هم
نداشت (.)5
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جدول :1ميانگين حداقل مربعات و اشتباه معيار اثر جنس و سن بر وزن بيده ،درصد مو و بازدهي الياف بزهاي لرستان
وزن بيده (گرم)
كرك(درصد)
مو(درصد)
تعداد بازدهي(درصد) كاهش پس از شستشو
صفت
(درصد)
NS

NS

NS

NS

***

بزغاله

29

72/95±0/99

27/05±0/99

99/69±0/30

0/30±0/30

364/50±33/43

بالغ

45

74/58±0/48

25/42±0/48

99/75±0/25

0/24±0/25

507/93±29/19

NS

NS

NS

NS

****

نر

28

73/77±1/01

26/23±1/01

99/68±0/30

0/31±0/30

527/98±34/32

ماده

45

73/76±0/83

26/24±0/83

99/76±0/24

0/23±0/24

344/44±28/44

*

*

NS

NS

NS

گروه سني

جنس

اثر متقابل سن و جنس

* *** ،و **** :نشاندهنده معنيدار بودن تفاوت ميانگينها در سطوح ( )P<0/005( ،)P<0/05و ( )P<0/0001است.
( Not Signifcant :NSتفاوت ميانگينها در سطح ( )P<0/05معنيدار نيست).
جدول :2ميانگين حداقل مربعات و اشتباه معيار اثر جنس و سن بر قطر ،طول و خصوصيات مكانيكي موي بزهاي لرستان
قطر
صفت

ماده

10/34±0/61

12/43±1/38
NS

**

*

***

29

76/63±2/63

21/88±1/20

7/21±0/67

5/32±0/44

45

86/29±2/31

25/29±1/06

10/23±0/55

6/89±0/36

7/91±0/5

NS

NS

*

NS

NS

NS

28

81/246/81

23/02±1/28

9/62±0/66

6/63±0/44

7/29±0/62

10/00±0/73

13/32±1/63

45

81/45±2/16

14/24±0/99

7/82±0/56

5/57±0/36

7/79±0/47

10/31±0/55

15/14±1/30

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

اثر متقابل سن و
جنس

7/13±0/55

9/097/65

16/103/55

(ميكرون)

(درصد)

جنس
نر

**

NS

NS

NS

ميانگين

گروه سني
بالغ

(سانتيمتر)

(سانتيمتر)

(كيلوگرمنيرو)

(گرمنيرو/تكس)

(درصد)

ضريب تغيرات

تعداد

بزغاله

طول دستهالياف

طول تكليف

بارپارگي

استحكام

كششپذيري

* ** ،و *** :نشاندهنده معنيدار بودن تفاوت ميانگينها در سطوح ( )P<0/01( ،)P<0/05و ( )P<0/005است.
( Not Signifcant :NSتفاوت ميانگينها در سطح ( )P<0/05معنيدار نيست).
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صفت

قطر الياف مو(ميكرون)

جدول  :3فراسنجههاي خصوصيات الياف بزهاي لرستان
ضريب تغييرات (درصد)
اشتباه معيار  ±ميانگين
82/96±1/76

18/08

73/89±0/62

7/03

ضريب تغيرات قطر الياف مو(درصد)

24/13±0/81

كاهش پس از شستشو(درصد)

26/09±0/63

مو(درصد)

99/73±0/18

بازدهي شستشو (درصد)
وزن بيده (گرم)

28/92

حداقل

حداكثر

13/6

59/99

52/08

118/62

62/44

92/26

115

1325

36/88

20/07

7/74

1/58

89/7

100

10/22

428/91±23/71

54/45

كرك (درصد)

0/26±0/18

601/36

0

طول دسته الياف (سانتيمتر)

8/9±0/43

42

3/2

18/6

طول مو(سانتيمتر)

6/2±0/28

38

2/7

12/8

بارپارگي(كيلوگرمنيرو)

7/65±0/34

24/85

4/35

11/23

مقاومت(گرم/سانتيمترمربع)

10/18±0/39

21/42

5/37

13/43

• نتيجهگيري
نظر به اين مطالعه ،بيده بزهاي لرستان حدود  95درصد سياه و تيره بوده و درصد كمي كرك دارند و طول
الياف آنها نيز بلند است .در بررسيهاي ديگر بيده بزهاي لرستان  20تا  25درصد رنگي و مابقي سياه است كه
مقدار كرك كمي دارد ولي الياف موئي آن بلند و مناسب ميباشد ( .)2با توجه به اين دو بررسي ،مقادير خيلي
ش به
كمي الياف كركي در بيده بزهاي لرستان ديده ميشود .لذا الياف اين بز را ميتوان بهعنوان الياف موئي با ارز 
حساب آورد و چنانچه نسبت به شناسائي انواع كاربرد الياف موئي در صنايع نساجي و ديگر موارد صنعتي همت
گمارده شود ،ميتواند ارزش افزود ه مناسبي از آن انتظار داشت كه در شرايط كنوني با قيمت پائين به دليل عدم
سورت مناسب و هموار نبودن بازار تقاضا صادر ميشود.
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