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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۲۲

شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۴

۲۳

                    

پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان 

بررسي اثر دفعات پشم چيني بر خصوصيات 
الياف پشم در گوسفندان بلوچي 

چكيده 
بـراي تعيين اثر يك بار يا دوبار پشـم چيني در سـال بر روي خصوصيات الياف پشـم تعداد ۵۸ رأس شيشـك ماده نـژاد بلوچي از 
ايسـتگاه عباس آباد مشـهد انتخاب شـد و بعد از گروه بندي آنها براساس يك بار و دو بار چيدن در سـال به مدت دو سال پي درپي 
نمونه الياف  از ناحيه پهلوي راسـت برداشـت شـد. صفات مورد آزمايش عبارت از وزن پشـم، طول دسته الياف ، طول الياف ، قطر، 
تناسيتي و بارپارگي دسته ليف بود. طرح مورد آزمايش به صورت كامًال تصادفي با روش فاكتوريل انجام شد و براي تجزيه واريانس 
متغيرها  ازروش خطي عمومي(GLM) و مدلRepeated measurement اسـتفاده گرديد. گوسـفنداني كه يكبار در سال پشم چيني 
شـده بودند از گوسـفنداني كه دوبار پشم چيني شده بودند به ترتيب در چين اول در ابتداي بهار از نظر پشم بهاره  ۰۵/ ±۰ ۸۹/ ۱ 
در برابر  ۰۵/ ۰±  ۵۷/ ۱ كيلوگرم و طول دسته الياف در تمام نواحي  ۲۵/ ۰± ۳/ ۹ در برابر  ۲/ ۰±۸ سانتيمتر و ضريب تغييرات طول 
در سـطح ( p<۰ /۰۰۰۵ ) با هم اختالف داشتند. گرچه بيده سـاالنه توليد شده از گوسفندان دوبار چيده شده ( ۲۳/ ۲ كيلوگرم) 

بيش از گوسـفندان يكبار چيده شـده بود ولي از اين نظر اختالف معني داري بين اين دوگروه مشـاهده نشـد.

كلمات كليدي :گوسفند بلوچي، دفعات پشم چيني، وزن بيده ، طول دسته الياف، طول الياف، قطر، بارپارگي ، تناسيتي.
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The shearing time effect on wool characteristics of Baluchi sheep breed
By: M. Salehi, N. Taherpour,Dari, H. R. Ansari Renani ,  Members of Scientific Board of Animal Science Research 
Institute, R. Namni , Korasan Provience Livestock Affairs.  M. Kmalpoor and M. Afshar, Animal Science Research 
Institute Experts.
The shearing time (shorn once and twice in year) effected on wool characteristics were studied. 58 female Baluchi 
sheep 1-3 ages from Abas Abad station in east-north of Iran were selected and divided into once and twice shearing 
groups for two years. Wool samples from right midside were collected and the traits fleece weight, staple length at 
shoulder, flank and rump regions, fiber length, average fiber diameter and diameter coefficient of version, tenacity and 
breaking force were studied. The data were analyzed by repeated measurement and general linear model (GLM) using 
SAS software package. The Spring fleece weight (1.89±0.05 versus 1.57±0.05 kg) and staple length (9.32±0.22 versus 
8.01±0.19cm) and variation fibre length for once or twice shearing time res. were. (p<0.0005)significant. The total 
fleece weight of twice (2.23 kg) was more than that of once shorn (1.85kg) but was not significant..
Key words: Baluchi sheep, Staple length, Fiber length, Fiber diameter and Coefficient of varision of fiber diameter, 
Tenacity and Breaking force. 
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۲۲ پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۲۳

بررسي منابع
نيوزلند ــتراليا و ،اس هند از ــي درمناطق ــه جمل از ــاط نق از ــي بعض در
نقاط اغلب در حاليكه ميشود. در انجام سال بيشتر در يا دوبار ــمچيني پش
اگرچه ــم يكساله ميشوند پش پشمچيني ــال س در يكبار ــفندان گوس دنيا
قاليبافان الياف هند در ولي است ــبتر مناس عملآوري براي و بوده بلندتر
به نيست به دليل آلودگي كمتر اينكه بلند ــش ماهه را با ش ــم پش كوتاهتر
پائيز در است ممكن زيرا ميدهند(۱۳). ترجيح گياهي مواد و ــن ش و خاك
نوع از گياهان اين اگر و ــد باش گياهي مواد از زيادي مقادير همراه با ــم پش
به الياف چسبندگي دليل به باشند يا داسههاي غالت جوپرك مانند خاردار
كاهش نسبت به نهائي ــتر بازده بيش كاهش و الياف پارگي به منجر ــم پش
لذا و ــد ميآيد، خواهد ش ــكنندگي بوجود ش نتيجه در كه طول ــن ميانگي
پشم از اين جهت خصوصيات در بهبود ــال س از مقطع دو در ــم چيدن پش

. ميكند(۷) كمك
چيدن از نواحي تاثير و ــد رش ميزان براي تعيين ــيها بررس از يكي در
ــال يكس مدت به ماهه فواصل يك در و ماده ــر ن ــفندان گوس بدن مختلف
سني گروههاي همه كه در داد نتايج نشان انجام گرفت، ــم پش نمونهگيري
رشد پشم و حداكثر ــته داش افزايش دوره طول در مدوال بدون الياف درصد
از بعد دوم و ــن اول ماههاي بي در ــد درص و ۲۶ ۲۳ ــا ــا ب نره و ــا مادهه در
پشم دوره، رشد آخر ماه ۶ در ــرعت به س ــپس س و است ــمچيني بوده پش
در مادهها و پشم نرها قطرالياف ميانگين ــت(۵). همينطور اس يافته كاهش
بين ــالگي بعد از يكس و ميكرون ۵۴ تا ۴۷ ــم چيني پش از بعد اول ماه يك
روي بر ــمچيني پش دفعات Reid .(۹) تعداد بود متغير ميكرون ۳۸ ــا ت ۳۵
مورد ماه پشمچيني ــش ش و دو ماه، چهار ماه در فواصل را قوچهاي نراخته
تابستان و بهار در ــم پش رشد بهطوركلي نمود، ــخص مش قرارداد و مطالعه
ميزان كمي روي اثر دفعات پشم چيني تعداد است و زمستان دو برابر تقريبًا
رشد درنظرگرفتن دوره با چيدن زمان ــماني در تاس دارد(۱۰). ــم پش توليد

سن، اخته)، قوچ در برابر (ميش مديريت عوامل براساس اثر زنده وزن و پشم
نتيجه در و است ــده مثل تحقيق ش و ميزان توليد ــمچيني زمان پش تغيير
حد۱۲ به مقاومت الياف افزايش سبب نرها در زمان پشمچيني تغيير عمل
مديريتي گروه هر در بهطور متوسط گرم نيرو/ تكس) نيوتن/كيلوتكس( ۲/ ۱
سال سه به مدت دوره چهار در ميش ۴۰۰ روي Summer .(۷)ــت اس شده
مختلف ماه هاي ولي در در سال پشمچيني و دوبار براساس يكبار نيوزلند در
وزن قرار دارد و ــمچيني پش دفعات تاثير تحت وزن بدن كه ــاهده نمود مش
يكبار چيده شده از ميشهاي بيش ــده چيده ش ميشهاي دوبار تميز بيده
بدن روي ماندن طوالنيتر دليل ــده به ش چيده يكبار پشم عالوه به ــت اس
ولي ــت، اس تر زردرنگ و تر بوده ــده چرك ش چيده از گروه دوبار ــوان حي
از دوبار چيدن بيش حاصل از يكبارچيدن ــتي خالص برگش درآمد متوسط
نتاج به مربوط هند مرينو گوسفند باهارات ۹۵۳۵ آمد(۱۱). بدست سال در
نشان نتايج ــد و ش ركوردگيري ــالگي س ۱۸ تا ۶ ماهگي ــن س از قوچ ۱۶۹
ميباشد ۱/۰۹كيلوگرم ±۰/۰۲ ناشور ــم پش مربعات حداقل ميانگين كه داد
اثر اين بررسي كرده اند. در مادهها توليد به ــبت نس ــتري بيش ــم و نرها پش
پشمچيني روي فواصل تولد و زمان ــن حيوان، س ــمچيني، قوچ، فصل پش
در ماروائي گوسفندان ۱۲۴۲ از حاصل دادههاي مؤثربود(۱۳) پشم توليد
حداقل كه ميانگين داد نشان ــم پش چيدن روي كيفيت زمانهاي تعيين
و دومين اولين و ــغ بال ــفندان گوس ــاالنه س و بهار، پائيز بيده وزن ــات مربع

ترتيب به بره ها ماهگي ازشش بعد پشمچيني
و  ۵۷۷ /۷۳ ± ۵/۸، ۱۳۷۹ /۹ ± ۸  ،۴۸۱/۸ ± ۴/۷۵ ،۸۹۹/۲۶ ± ۵/۶ 
مدوالئي، الياف هتروتايپ، الياف قطر، كلي ميانگين و ــرم گ ۵۸۶/۵۵± ۸/۵
ميكرون، ۳۶/۵ ± ۰ /۲۷ بترتيب  جعد الياف و ــته دس ــيون، طول مدوالس
±۵۱/۲۲ درصد، ــد،۰/۷۳ ± ۱۸/۳۴ درص ۰/۴۲ ــد، درص ۳۲/۷۷ ±۰/۶
و اثر جنس بود. ــانتيمتر س در ۰ /۵۶ ± ۰ /۰۱ ــانتيمتر،  ۰۵/ ۰ ±۴/۶۹ س
معنيدار موئي و الياف جعد و الياف ــته دس ــم، طول پش وزن روي ــال س

.(۸) بود موثر نيز قطر روي ــال بهعالوه س ــد. ش
ــم پش توليد و ــد رش در حيوان فيزيولژيك ــرايط به تاثير ش ــه توج ــا ب
توجه با پشمچيني زمان دو در و انجام شد قرهگل گوسفندان روي آزمايشي
ميزان بهار اوايل در زودتر ــمچيني پش گرديدكه ــخص مش برهزائي زمان به

ميدهد(۶). افزايش را پشم طول و وزن

روشها و مواد
عباس آباد ايستگاه بلوچي ــفندان گوس از ماده ــك شيش رأس ۵۸ تعداد
متولد شيشكهاي ماده از مورد آزمايش ــفندان شدند.گوس انتخاب ــهد مش
براي شده بودند. پشم چيني زمان برهگي در كه بود ــفند ۱۳۷۶ اس و بهمن
( سالگي ۱/ ۲ ــن س (در ۱۳۷۸ در بهار ــفندان اين گوس آزمايش ابتدا انجام
دو به آمد و ــت الياف بدس از نمونهگيري بدون ــمچيني و وزن بيده آنها پش
و شده چيده گروه از آنها يك سال همان ماه شدند. در مرداد ــيم گروه تقس
سن در ۱۳۷۹ ــال س بهار در آمد. بهعمل گروه دو هر از الياف نمونه برداري
تعيين براي نمونه اي و شدند پشمچيني مجددًا گوسفندان ۲/۲سالگي همه
عمل انجامكار اين در دقت ــد. براي ش ــمچيني برداشت پش و دوبار يك اثر
سن در بهار۱۳۸۰ و ۱۳۷۹ گروه دوم در مرداد تكرارگرديد و ديگر ــال درس
ــم چيني دفعات پش تعداد و زمان ــدند. چيده ش ميش ها همه ــالگي س ۳/۲
۸ طولي رشد فروردين(با اواسط در يعني ، ايستگاه در مرسوم روش براساس

مقدمه
موجود گوسفند راس ميليون ۱۲/۲۵۰ حدود ــان در استان خراس
بين از و ــد(۱) ميكنن ــد تولي ــم پش تن تقريبًا ۱۵۹۶۲/۷۸ كه ــت اس
بلوچي ــژاد به ن راس ميليون ۷ از ــش بي ــتان اس ــفندي گوس جمعيت
اغلب بلوچي ــفند گوس پرورش مناطق در ــمچيني پش دارد. اختصاص
حتي و اواسط فروردين از بهار هوا در سردي به و بسته ــال در س دوبار
اواسط تا مرداد اواسط در دوم پشمچيني مي كشد. طول خرداد اوايل تا
است. معروف و پائيزه بهاره پشم به نام ترتيب و به ــده ش انجام شهريور

ميشود. چيده سنين ۵ الي ۶ ماهگي در بره ها پشم
حجم  تامين و ــي بلوچ ــفند گوس جمعيت و ــترش گس به توجه  با
از پارچهبافي كارخانه هاي مقاديري از پشم حتي و قالي ــم پش زيادي از
از آن توليد شده الياف بركيفيت مؤثر عوامل ــي بررس لزوم گوسفند اين
استحصال در گلهداران عملكرد و برخورد نحوه مي شود.بهعالوه مشخص
براي اطالعاتي بهعنوان پيش زمينه بايد است كه مسائلي جمله ــم از پش
منبع در نهايت و الياف ــب مديريت توليد مناس برنامه ريزي و درجهبندي

مدنظر قرار گيرد. منسوج به تبديل فرآيند شناخت بهتر در
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بود. ( ۴ ماه تا ۳/۵ ماه (رشد طولي مرداد در اواسط و ( ماه
ــيت ۰/۵ و حساس خطكش با ــاف الي ــته طول دس ــمچيني پش از قبل
و شد. حيوان معين كپل براي هر و پهلو ــانه ، ش ناحيه ــه س در ــانتيمتر س
نمونه اي زمان در همان و با دقت۵۰گرم بدست آمد ــده ش چيده پشم وزن
در شد. برداشت ــفند گوس ــت هر راس پهلوي محل از گرم تقريبي۲۰ وزن با
شوينده ماده محتوي گرم آب پشم جدا شده با فرعي نمونههاي ــگاه آزمايش
دست با هر نمونه الياف بعد ــدند و ش ــك خش ــپس س ــته و غيريوني، شس
مقاطع طولي به هاردي ميكروتوم بهوسيله نمونه از ــمتي قس گرديد. موازي
ميكروپروژكتور(عكس ــر زي تار در بيش از۱۰۰ ــداد تع و ــده ش بريده كوتاه
ASTM  .D۱۲۹۴- ــتاندارد روش اس برابر با  ۵۰۰ بزرگنمائي با (۱ ــماره ش
سپس و موازي دست با ــمت ديگرنمونه ابتدا قس ــد(۴). ش اندازه گيري ۷۹
شد و ــتفاده اس طول اندازهگيري براي ــماره۲) (عكس ش آلمتر ــتگاه دس از 
بارب۳ و ( طول اندازه گيري ــي شمارش روش ) اوتر۲ روش به دو الياف طول
ــراي اندازهگيري بارپارگي ب و ــت آمد به دس طول ) اندازهگيري (روش وزني
آماده ــد(۳). نمونه ش ASTM.D-۲۱۳۰-۶۱۰استفاده روش از ــيتي تناس و
كيلوگرم ۱۰۰ بار سلول شماره۳) با ــترون۴ (عكس دستگاه اينس روي شده
۲/۵۴) اينچ ــر ۱ از يكديگ ۵ گيرهها ــه فاصل كه صورتي ــه ب ــن) (۱كيلونيوت
سانتيمتر ۲۵ حركت ــرعت براي س دستگاه شد و سوار ــد، باش ( ــانتيمتر س
ــده(عكس شماره۴) ش پاره وزن نمونه قرار دادن با گرديد. تنظيم در دقيقه
بدست كششي مقاومت يا ــيتي تناس مقدار زير در فرمول ميزان بارپارگي و

. آمد
 Breaking tenacity و gf / tex = (b / M )    
شده پاره قسمت وزن M و نيرو گرم به الياف دسته بارپارگي b: كه

گرم به ليف دسته
براي و ــل فاكتوري روش  ــا ب تصادفي ــًال كام ــرح ط ــي از بررس ــن اي در
۶GLM روش و Repeated measurment آماري مدل از ــا دادهه دادهپردازي
حداقل تعيين اختالف ميانگين و واريانس تجربه ــراي ب SAS ــزار در نرماف

شد. استفاده مربعات
 

yijkm =  x +  + ε ijk                           
. اثر هر يك از مشاهدات =yijkm

 . مطالعه صفت مورد ميانگين كل = x  
(دفعات پشمچيني) ثابت اثرات گروه =

گروه اثرات متقابل سال)  (سن و زمان =
گروه . بين در حيوان براي هر مستقل تصادفي اثرات كامًال =

آزمايشي اشتباه = ε ijk 

يافتهها  و  نتايج
روي بر پشمچيني دفعات ،اثر است ــخص مش ۲ و ۱ چنانچه از جداول
بيده وزن روي دركل ولي ( p <۰/۰۰۰۱) معني دار بهاره ــم خصوصيات پش
سال برخصوصيات الياف اثر بهعبارتي يا نداشت. اثر معنيدار توليدي حيوان
ــمچيني پش دفعات و ــال س اما اثر متقابل ، ( p<۰/۰۰۰۱) معنيدار ــم پش
پشمچيني از بعد طولي الياف رشد بيشترين شد كه مشخص نبود. معنيدار
هرماه ازاء به الياف رشد است بهطوريكه مقدار بوده پائيز به نسبت بهار در
بيده توليد روي اين موضوع بود، ولي و زمستان در پائيز الياف رشد برابر دو

پهلو، شانه، سه ناحيه در بهار در پشم الياف دسته نداشت. طول تاثير نهائي
) قرار p <۰/۰۰۰۱) ــم چيني دفعات پش تاثير ــت تح آنها مجموع و ــل كپ
پشمچيني و دفعات سال اثر متقابل ــال و تحت تاثيرس حاليكه در ــت داش
ــايرخصوصيات س روي ــال با س آن اثرمتقابل ــمچيني و پش دفعات اثر نبود.
بارپارگي ــيتي و تناس آن، ضريب تغييرات و قطر الياف، جمله طول از ــم پش

داشت. (p معنيدار( ۰۵/ ۰> اثر سال ولي نبود معنيدار

بحث
است ممكن تاثيري كه پشم چيني دفعات تعداد ــي بررس داليل از يكي

۱ شماره عكس

۲ شماره عكس

پشمچيني... دفعات اثر بررسي
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اقتصاد ــرايط ش در ــم ــده پش ش تمام قيمت يا درجهبندي و روي عامل اين
ايران در ــمچيني زمان پش گرفتن ــر نظ در با كه ــت اس بوده بگذارد ــالم س
تابستان اثرات مشابهاي اواخر و بهار ابتداي در ــتان خراسان اس در باالخص
داشت. ميتوان انتظار پشم رشد روي توليد و تاثيرآن و تغييرات فصل با را
ايران جنوب شرقي و شرقي مناطق در پشمچيني دوبار از علل يكي ــايد ش
تحقيق است. در حيوان آرامش روي متابوليسم و آن اثر و زياد آفتاب تابش

و چيده ــم پش بلوچي ــفندان گرفته روي گوس انجام
داده نشان آفتاب و سايبان محيط دو در نچيده پشم
باعث نچيده روي گوسفندان آفتاب گرماي ــدكه ش
تنفسي، حرارت مقدار و نبض ضربان افزايش ميزان
گوسفندان اينكه با ــود ميش بدن سطحي و داخلي
تابش ــمدار از پش گوسفندان از ــتر بيش چيده پشم
شده توصيه فوق مطالعه ــدهاند.در ناراحت ش آفتاب
پشمچيني موقع ــرماي شديدي در كه س در نقاطي
زودتر شروع تابستانه ــمچيني پش است بهتر نيست.
پشمچيني برگشت بار براي دو محلي داليل شود(۲)
دامداران براي توليد پشم حاصل از سريعتر ــرمايه س
در حاليكه در ــت اس بوده قبل ــالهاي ــر در س فقي
هزينه قيمت پشم پائينبودن دليل فعلي به ــرايط ش
شده ديگر ذكر عوامل از نميشود. پشمچيني تامين
قدرت افزايش ــال دامدارآرامش و احتم ــاد اعتق ــه ب
در زمان ــمچيني پش از بعد ــه ك ــت اس مثلي توليد

ميباشد. مي شود حاصل جفتگيري
طوالني تري روي مدت كه ــمي پش طور همين
آلودگي داراي ــًا قاعدت ــد بمان ــفند باقي گوس ــدن ب
كه ــت ــن اس و ش مواد گياهي و خاك به ــتري بيش

مطالعات، اغلب در باشد. خراسان در ــمچيني علل دوبار پش از يكي مي تواند
دوم و اول ماههاي و يا روزها تاثير تحت آن تغيير قطر و ــم پش ــد رش ميزان
كاهش ــپس س و زياد ــرعت س به ابتدا در كه ــمچيني قرار گرفته از پش بعد
شود محدود سال در دوبار به ــمچيني پش دفعات كه ــرايطي ش مييابد. در
حاصل تحريك اوليه، زمانهاي در ــم پش رشد ــريع از تس ــت گذش دليل به
يكي ميتواند دارد.و كمي تاثير ــم پش كيفيت و روي مقدار ــم پش چيدن از

چينيصفات پشم چينييكبار پشم دوبار

( بهاره (كيلوگرم بيده
( (كيلوگرم پائيزه بيده
( (كيلوگرم پائيزه بيده

( الياف (سانتيمتر طول دسته ميانگين
( (سانتيمتر شانه الياف دسته طول
( (سانتيمتر پهلو الياف دسته طول
( (سانتيمتر كپل الياف دسته طول
( (ميليمتر اوتر روش به الياف طول
( (ميليمتر بارب روش به الياف طول

( (درصد تغييرات طول به روش اوتر ضريب
(درصد) بارب روش به طول تغييرات ضريب

( ( ميكرن ميانگين قطر
( درصد ) تغييرات قطر ضريب
( تكس نيرو/ (گرم تناسيتي

نيرو) بارپارگي(كيلوگرم

۱/۸۵±۰/۰۵
-

۱/۸۵±۰/۰۵
۹/۳±۰/۲۲
۹/۶±۰/۲۵
۸/۳±۰/۲۷
۹/۸±۰/۲۶
۲۶/۴±۰/۵۷
۴۶/۷±۱/۰۴
۸۷/۹±۱/۲۹
۶۱/۱±۰/۸۵
۲۶/۵±۰/۳۳
۳۹/۹±۰/۸
۵/۰۶±۰/۱۸
۴/۵±۱/۱۸

۱/۶۵±۰/۰۵
۰/۶۶±۰/۰۲
۲/۳۱±۰/۰۳

۸±۰/۲
۸±۰/۲

۷/۴±۰/۲۴
۸/۶±۰/۲۱

۲۷/۸±۰/۷۵
۴۵/۸±۱/۲۱
۸۰/۵±۱/۳
۵۶/۴±۱

۲۷/۳±۰/۲۹
۴۱/۹±۱/۱۶
۴/۹±۰/۲۶

۴/۱۲±۰/۱۹

سال دوبار پشمچيني در پشم براساس يكبار و معيارصفات اشتباه اختالف ميانگين حداقل مربعات و : جدول۱ 

۳ شماره ۴عكس شماره عكس
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۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۲۷

سال پشمچيني در دوبار و يكبار براساس بلوچي گوسفندان پشم الياف صفات دامنه و جدول۲: ميانگين

پشمچيني... دفعات اثر بررسي

تعدادصفت
± معيار اشتباه

ميانگين
معيار انحراف

ضريب
تغييرات

دامنه

پائيزه پشم
گوسفندان
يكبار چيده

شده

متر) دسته الياف(سانتي طول ميانگين
قطر(ميكرن)

قطر(درصد) تغييرات ضريب
اتر(ميليمتر) طول

بارب(ميليمتر) طول
تناسيتي(گرمنيرو/تكس)

۵۵
۵۲
۵۲
۴۸
۴۸
۴۸

۵/۲±۰/۱۱
۲۸/۷۶±۰/۷۳
۳۸/۱۰±۰/۸۷
۲۹/۵۳±۰/۹۴

۳۹±۱/۱۲
۴/۰۸±۰/۲۶

۰/۸
۵/۲
۶/۳
۶/۵
۷/۸
۱/۸۵

۱۵/۷
۱۸/۳
۱۶/۶
۲۲/۱
۱۹/۹
۴۵/۴

۳/۷تا۷/۲
۱۹/۶تا۳۸/۵
۲۸/۵تا۶۰/۳
۲۰/۱تا۴۵/۳
۲۸تا۶۲/۳
۰/۴تا۹/۷

 
پائيزه پشم

دوبار گوسفندان
شده چيده

بيده(كيلوگرم) وزن
متر) دسته الياف(سانتي طول ميانگين

قطر(ميكرن)
قطر(درصد) تغييرات ضريب

اتر(ميليمتر) طول
بارب(ميليمتر) طول

تناسيتي(گرمنيرو/تكس)

۴۹
۴۹
۴۹
۴۹
۴۹
۴۹
۴۹

۰/۶۶±۰/۰۳
۵/۱±۰/۰۹

۲۹/۰۴±۰/۶۹
۳۹/۳۹±۱/۰۶
۲۹/۲±۰/۸
۳۸/۶±۰/۹۵
۳/۵±۰/۲۷

۰/۱۴
۰/۶۵
۴/۸
۷/۳
۵/۷
۶/۶
۱/۹

۲۲/۵
۱۲/۸
۱۶/۶
۱۸/۷
۱۹/۵
۱۷/۱
۵۴/۴

۰/۳۵تا۱
۳/۷تا۶/۵
۲۱تا۳۸/۴

۲۹/۱تا۶۹/۹
۱۹/۷تا۴۳/۴
۲۵/۵تا۵۵/۸
۰/۷تا۸/۸

بهاره پشم
گوسفندان
يكبار چيده

شده

بيده(كيلوگرم) وزن
متر) دسته الياف(سانتي طول ميانگين

قطر(ميكرن)
قطر(درصد) تغييرات ضريب

اتر(ميليمتر) طول
بارب(ميليمتر) طول

تناسيتي(گرمنيرو/تكس)

۵۸
۵۳
۵۳
۴۳
۵۳
۵۳
۵۳

۱/۸۹±۰/۰۵
۹/۳±۰/۲
۲۶/۵±۰/۳
۳۸/۱±۰/۸
۲۶/۲±۰/۵۷
۴۶/۶±۱/۰۴
۵/۰۹±۰/۱۸

۰/۵۱
۱/۴
۲/۳
۵/۵
۴/۸
۷/۶
۱/۲

۲۲/۳
۱۷/۹
۹/۰۷
۱۴/۹
۱۶

۱۶/۴
۲۶/۸

۰/۹تا۲/۹
تا ۱۳/۷ ۳/۴
۲۲/۱تا۳۲

۲۷/۸تا۵۳/۹
۱۹/۴تا۴۲/۵
۳۴/۴تا۶۶/۵
۱/۹تا۷/۸

بهاره پشم
دوبار گوسفندان

شده چيده

بيده(كيلوگرم) وزن
متر) دسته الياف(سانتي طول ميانگين

قطر(ميكرن)
قطر(درصد) تغييرات ضريب

اتر(ميليمتر) طول
بارب(ميليمتر) طول

تناسيتي(گرمنيرو/تكس)

۴۹
۴۹
۴۹
۴۹
۴۹
۴۹
۴۹

۱/۵۷±۰/۰۵
۸/۰۱±۰/۲
۲۷/۳±۰/۲۹
۴۱/۹±۱/۱۶
۲۷/۹±۰/۷۵
۴۶/۰۱±۱/۲۱
۴/۳۹±۰/۲۶

۰/۵۷
۱/۵
۲/۲
۶/۴
۴/۷
۸/۳
۱/۳

۲۵/۳
۱۷/۴
۷/۶

۱۹/۴
۱۸/۹
۱۸/۴
۳۷/۴

۰/۷تا۲/۵
۴/۷تا۱۱/۶
۲۳تا۱/۳۳
۳۱تا۷۵/۴

۱۷/۳تا۴۲/۷
۲۷/۶تا۶۵/۶
۱/۶تا۹/۳
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روي آزمايش اين در ــمچيني پش دفعات تاثير بودن معني دار عدم داليل از
در مطالعات ــه نتيج اين ــد. باش ــيتي و تناس قطر طول، ــاالنه، س بيده وزن
پشمچيني اثر دفعات در كمي تاثير و ــت ــده اس ش حاصل نيز ديگر عدهاي
بيشترين عاملي اغلب مطالعات در گزارش نمودهاند(۹). ــم پش توليد را روي
با ــم پش چيدن داده زمان بروز الياف كيفيت در خود را اثر ــمچيني پش كه
بوده برهزائي از ــل در قب تنظيم آن ــوان و حي فيزيولژيك ــرايط ش به توجه
بايد به ــم پش روبان در باقيمانده طول اهميت به توجه ــا ب .به هرحال ــت اس
قرار با ارتباط در ميآيد ــش پي ــتان اواخر زمس در معموًال كه بره زائي زمان
همينطور چيدن توجه داشت. الياف ته يا در نوك شكننده ــمت قس گرفتن
يكي پشم چيني موقع در بدن روي پشمچين دادن عبور دوبار و نايكنواخت
مؤثر طول كاهش با در ريسندگي ــانه ش ضايعات يا پرز ايجاد مهم از عوامل

است. شده بيان

پيشنهادها
سير  محيط، هواي آب و شرايط نظر گرفتن در با را بايد پشمچيني  زمان
عوامل ساير حشرات و هجوم پشم، به ــبنده چس ــتن موادگياهي نشس دانه به
نمود معلوم حذفي گوسفندان فروش زمان و كارگري هزينه منجمله مديريتي
را جبران الياف مقاومت كاهش از اثرات ناشي حدامكان تا بتوان براي اينكه و
ناحيه كه گردد ــي نحوي طراح به بايد ــمچيني پش زمانبندي برنامه ــود، نم
مانند حيوان فيزيولوژيكي شرايط تغيير اثر در معموًال كه الياف ديده ــيب آس
گيرد. قرار پشم انتهاي برش در ميآيد، پيش و جفتگيري شيرواري زائي، بره
حالجي و بعد از برخوردار است بيشتري مطلوبيت ــم حاصله از پش نتيجه در
طول داراي پشم توليدي روبان و ميدهد ارائه باالتري كيفيت ــانهكردن و ش
گوسفندان موضوع نگهداري اين از خارج ضمن در خواهد بود ــتري بيش مؤثر
چيده پشم هاي درست انباركردن به انگلها و آلوده گوسفندان از بدور سالم
افزايش در خوب تهويه ايجاد با قارچي آلودگي و رطوبت بدون محيط در شده
و سود حاصل هزينه بطوركل بايد است.ولي الياف مؤثر مقدار كمي مقاومت
همراه با ساير پشم بازار ــرايط كنوني ش به توجه با ــمچيني دوبارپش يا يك از
پيشنهاد قطعي بتوان تا بررسي گردد بيشتر عمل آوري  بر مؤثر عوامل كيفي

داد. ارائه سال ) در بار دو و بار (يك پشمچيني تعداد دفعات درمورد

قدرداني و تشكر
اين اجراي نحوي در افرادي كه به و الزم ميدانم از سازمان ها اينجا در
امور اداره همكاري از قدرداني كردهايم، لذا تشكر و نمودهاند همكاري طرح
مسئولين مشهد، عباسآباد ــتگاه ايس كاركنان باالخص ــتان خراسان دام اس
گرامي دكترعباس ــان و آقاي ــور داميكش تحقيقات علوم ــه مؤسس ــرم محت
امكانات تامين لحاظ به ميرهادي احمد سيد دكتر و ــه مشاورآماري مؤسس
تشكر حسين ايزدي، و صديقي محمود مهندس آقايان و نيز ــگاهي آزمايش
توليدات دامي فرآوري بخش در گرامي همكاران صميمانه كمك از نموده و

مينمايم. افشار تشكر و قدرداني پور و آقاي مجيد كمال مليحه خانم

پاورقيها
1- Almeter
2 - Hauteur
3 - Barbe

4  -Instron 4001
5 -Gage length
6- General Linear Model 
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