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اثر برخي عوامل محیطي بر خصوصیات الیاف بزهاي بومي لرستان
فرخیه عیسي زاده1، مهناز صالحي2، ابوالقاسم لواف3

• چکیده 

براي تعیین خصوصیات الیاف بزهای بومی استان لرستان از 29 و 45 راس بزغاله و بز بالغ در دو جنس نمونه 

الیاف برداشت شد. داده ها به روش دوطرفه تجزیه و تحلیل آماری شد. نتایج نشان داد، سن و جنس اثر معني داري 

بر میانگین حداقل مربعات وزن بیده و طول دسته الیاف دارد. میانگین وزن بیده تولیدي و طول دسته الیاف در 

نر و ماده ها بترتیب 34/32±527/98 و 28/44±344/44 گرم، 0/66±9/62 و 0/56±7/82 سانتي متر بدست آمد. 

و  بترتیب 33/43±364/50 و 29/19±507/93 گرم، 7/21±0/67  بالغ  بزهاي  و  بزغاله ها  در  این صفات  اندازه 

0/55±10/23 سانتي متر بود. سن بر میانگین قطر مو، ضریب تغییرات قطر و طول تک لیف مو نیز اثر معني داري 

داشت. قطر مو، ضریب تغییرات قطر و طول الیاف مو در بزغاله ها )2/63±76/63 میکرون، 1/20±21/88 درصد 

 6/89±0/36 و  درصد   25/29±1/06 میکرون،   86/29±2/31( بالغ  بزهای  از  کم تر  سانتي متر(   5/32±0/44 و 

سانتي متر( بود. نظر به مطالعه انجام شده، بیده بزهاي لرستان از نظر رنگ، مقدار کم کرك و نیز طول بلند در رده 

بهترین الیاف موئي بز ایران قرار دارد.

واژه های کلیدي: وزن بیده، صفات الیاف بز

1- دانش آموخته گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد  اسالمی واحد کرج 

2- عضو هیات علمي مؤسسه تحقیقات علوم دامي کشور 

3- عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 
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• مقدمه

موي بز تقریبا در تمام نقاط دنیا، باالخص آسیا، آفریقا و آمریکاي جنوبي به رنگ هاي مختلف تولید مي شود و 

به تنهایي یا مخلوط با الیاف مصنوعي )ریون( براي تهیه منسوج، پتو، الیي، چادر، قالي، طناب، نمد و کامبوزیت 

)فایبر گالس( بکار مي رود. به صورت محلي الیاف مو در بافت گلیم، گبه، پالس، خورجین، سیاه چادر و پوشاك 

استفاده مي شود. موهاي ضخیم سفید بز معموال در بعضي از کت هاي زنانه که پرز الیاف از پارچه بیرون مي زند، 

کاربرد بخصوص دارد )14(.

پاکستان بزرگ ترین تولیدکننده موي بز و نیز تعیین کننده ویژگي ها و درجه بندي عرضه موي بز در دنیا است. 

بعد از آن چین، هند و ایران مراکز عمده تولید موي بز هستند. واردکنندگان جهاني موي ضخیم بز، اسلویا، پاکستان، 

سوریه، ایران و ترکیه و صادرکنندگان اصلي پاکستان، ایران و ترکیه مي باشند )16(. 

خرید و فروش موي بز بر پایه سه درجه رنگ سفید، خاکستري و سیاه است که هر کدام براساس طول به سه 

دسته بسیار بلند، بلند و کوتاه تقسیم مي شود. همه درجات صادراتي باید بیش از 80 درصد خلوص یا موي تمیز 

بوده و کمتر از سه درصد مواد گیاهي داشته باشند )14( .

موي بز در اغلب نقاط ایران مانند استان هاي لرستان، کردستان، همدان، زنجان، قزوین، آذربایجان شرقي و 

بوشهر، هرمزگان  بلوچستان، خراسان،  و  کرمانشاه، سیستان  فارس، خوزستان،  مازندران، سمنان،  اردبیل،  غربي، 

وکهکیلویه و بویراحمد تولید مي شود. بهترین زمان چیدن بز خرداد ماه است )2(. ولي در خیلي از نقاط بزهاي 

معمولي غیرموئي و غیرکرکي چیده نمي شوند. از دالیل اصلي نچیدن بز در اغلب نقاط ایران حساس بودن زیاد 

بز به سرما است. مقدار تولید الیاف موي بز با توجه به جمعیت بز در استان هاي فارس، لرستان و هرمزگان بیشتر 

از سایر استان ها بوده و گرچه در همه استان هاي کشور الیاف موئي به تنهائي یا به همراه درصدهاي مختلف کرك 

تولید مي شود، ولي به دلیل عدم شناخت کافي از طول و مقدار تولید و درصد چیدن نمي توان برآورد دقیقي از 

میزان تولید کلي بدست آورد. 

خریداران اصلي و منحصر به فرد مو در ایران افغاني ها هستند که بیشتر در خرید موي سیاه، چرب و بلند رغبت 

دارند. از عوامل موثر در قیمت مو مربوط به رنگ، طول، قطر و میزان آلودگي و استحکام آن است. بطورکلي به 

دلیل رنگ پذیري کم مو نسبت به سایر الیاف حیواني اگر در دو رنگ سیاه براق و سفید یک دست باشد، ارزش 

باالتري دارد و رنگ هاي بور و مابین از قیمت آن مي کاهد، همین طور هرچقدر طول مو بلند و قطر آن بیش تر باشد، 

قیمت باالتري دارد. تمیزي مو و نداشتن کرك همراه نیز از جمله موارد ارزش گذاري روي مو است )2 و 14(.

جمعیت بز در استان لرستان بیش از 1/6 میلیون رأس تخمین زده مي شود )13(. بز بومي لرستان از بزهاي 

گوشتي- موئي بوده و مقادیري نیز کرك دارد. این بز سازگاري، قدرت زنده ماني و مقاومت کافي در مقابل شرایط 
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سخت طبیعي منطقه را داشته والزم است نسبت به قابلیت هاي تولیدي آن بررسي بیش تري انجام گیرد. بنابراین، 

هدف از این تحقیق، در ابتدا  شناخت ویژگی های الیاف تولیدی بزهای بومی لرستان براي ارزیابي ارزش تولیدی 

بخشي از فرآورده های حاصل از بزهاي بومي در ارائه به بانک اطالعاتی حفظ ذخائر ژنتیکی و مشخص شدن 

کیفیت الیاف براي نوع کاربرد آن در صنایع نساجي است و ثانیًا اثر بعضي از عوامل محیطي بر خصوصیات این 

الیاف در این مطالعه مدنظر قرار گرفته است.

• مواد و روش ها

برای تعیین اثر جنس و سن بر خصوصیات الیاف بزهای بومی استان لرستان از بیده روي پوست 29 راس بزغاله 

و 45 راس بز بالغ باالتر از 1/5 سال نر و ماده نمونه الیاف برداشت شد. نمونه الیاف بطور تصادفي از تمام نقاط 

بیده روي پوست بزهاي کشتار شده که قبال چیده نشده بودند، برداشت شد. 

• اندازه گیري طول دسته الیاف و تک لیف:

 طول پنچ دسته الیاف مو با خط کش اندازه گیري شد و میانگین آنها در نظر گرفته شد. همین طور طول 30 تک 

لیف با قرار دادن مو روي صفحه شیشه اي مدرج بطوري که جعدي نداشته باشد، بدست آمد.

• نسبت کرك به مو: 

به دلیل وجود الیاف کرکي در بعضي از بیده بزها، نمونه ها از مواد خارجي پاك شد و بعد از شستشو در آب 

گرم محتوي ماده شوینده، آب کشي و در هواي آزمایشگاه خشک شد، الیاف ضخیم وظریف به صورت چشمي 

از یکدیگر جدا شده و در اتو با درجه حرارت 105 درجه سلسیوس به مدت یک ساعت قرار گرفت و پس از 

سردشدن در دیسکاتور با ترازوي حساس با دقت 0/0001 گرم توزین و درصد وزني کرك و مو بدست آمد.

• اندازه گیري قطر الیاف: 

قسمتي از نمونه الیاف موئي به وسیله میکروتوم هاردي به مقاطع طولي کوتاه بریده شده و بعد از قرار دادن 

روي الم وغوطه ور کردن در پارافین، به طور یکنواخت پخش گردید. با قراردادن الم در زیر میکروپروژکتور و با 

بزرگنمائي500 برابر تعداد بیش از100 تار با روش استاندارد اندازه گیري شد )11(.  
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• اندازه گیري استحکام و بارپارگي1:

براي اندازه گیري بارپارگي و استحکام از روش استاندارد استفاده شد. این روش براي تعیین بارپارگي و تخمین 

انجام  براي   .)12( بکار مي  رود  اینچ )2/54 سانتي متر(   1 با طول  به صورت دسته  پشم  الیاف  مقاومت کششي2 

آزمایش یک دسته لیف کوچک از نمونه الیاف موازي شده انتخاب گردید. نمونه آماده شده روي دستگاه اینسترون3 

با سلول بار 100 کیلوگرم )1کیلونیوتن( به طوري که فاصله گیره ها4 از یکدیگر یک اینچ باشد، سوار شد و دستگاه 

براي سرعت حرکت 25 سانتي متر در دقیقه تنظیم گردید و مقاومت کششي بدست آمد.

• اندازه گیري بازدهي شستشو:

جهت اندازه گیری بازدهی شستشو، مقدار 10 گرم نمونه با ترازوی حساس 0/1 گرم اندازه گیری شد. مواد 

گیاهی موجود در درون الیاف توسط پنس خارج شد و سپس در اتو با حرارت 105 درجه سلسیوس و به مدت یک 

ساعت خشک و توزین گردید. نمونه ها در داخل توری و کیسه شستشو قرار داده شدند و در دستگاه پشم شویی 

4 حوضچه اي با 45 لیتر گنجایش برای هر محفظه و دمای آب بین 50-40 درجه سلسیوس حاوی کربنات سدیم 

و ماده شوینده غیر یونی شستشو داده شدند و پس از خشک شدن در اتوو، چند بار  تا رسیدن به مقدار ثابت 

وزن کشي شدند. از تفاوت وزن ثانویه )وزن الیاف شسته شده( از وزن اولیه )وزن الیاف ناشور( کاهش شستشو و 

از نسبت الیاف شسته به وزن اولیه بازدهي شستشو محاسبه شد.

• محاسبات آماري:

از مدل دوطرفه به روش خطي عمومي )آنالیز واریانس نامتعادل GLM( و مدل آماري )1( در نرم افزار SAS براي 

محاسبه آماري استفاده شد )19(:
gijm= µ+ai+bj+(abij)+eijm

در این فرمول، gijm = هر یک از مشاهدات، µ = میانگین جامعه، ai = اثر گروه هاي سني،  bj = اثر جنس،  

abij = اثر متقابل سن و جنس و eijm = اثر خطاي تصادفي هر یک از مشاهدات می باشد.

 

• نتایج و بحث 

جدول 3، دامنه تولید بیده در بزهاي مورد مطالعه را بین 115 تا 1325 گرم نشان مي دهد. بطورکل دامنه وسیعی 

از میزان تولید کرك در بزها گزارش شده است. میللر5 )1986( در بزهای مختلف مقدار بیده را از 75  تا 1639 
1- Breaking load
2- Tenacity يا breaking tenacity
3 - Instron 
4- Gage length
5- Millar
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گرم گزارش کرده است )17(. میانگین وزن بیده بزهای کرکي ایران طبق منابع مختلف بین 100 تا 1000 گرم 

گزارش شده است )6، 9 و 10(. محدود مطالعات بعمل آمده روی الیاف بزهای موئی نشان داده است که مقدار بیده 

تولیدی آنها در بزهای ماکوئي، عراقی، ترکی، طالشی و ممسنی بترتیب 305، 350، 222،300 و 400 گرم مي باشد 

)2(. با توجه به جدول 1، اختالف معني داري )P>0/005( بین دو گروه سني و جنس از لحاظ این صفت وجود 

داشت. در بررسي هاي مختلف اثر سن و جنس بر وزن بیده بزهاي کرکي معني دار بوده است )7 و 18(. هم چنین 

وان نیکرك1 و همکاران )2004( در پژوهشی گزارش نمودند، اگرچه تفاوت معنی داری در مورد تولید بیده، مقدار 

مو و قطر الیاف بین سنین بز وجود نداشته است. ولی مقادیر این صفات در بزهاي مسن نسبت به بزهاي جوان 

بیش تر بوده است که این امر ممکن است به علت نیاز بیش تر به مواد مغذي براي رشد بزهاي جوان باشد )20(. 

نتایج هزاره مقدم )1388( بر روی بز سیستانی نشان داد، سن اثر معني داري بر میانگین حداقل مربعات وزن بیده 

دارد. در بررسي اخیر وزن بیده بزهای یک ساله کم تر از بزهاي مسن تر بود )10(. 

درصد متوسط کرك در نمونه های بزهای اهلی مناطق مختلف از صفر درصد در بزهای اسپانیائی تا بیش از 75 

درصد در بزهای چینی متغیر بوده است )17(. استاندارد موی بز محموله هائی که دارای 2/5 تا 10 درصد کرك 

داشته باشند، در ردیف بیده موئی قرار می دهد )1(. در بیده بزهای بومی پاکستانی، میانگین درصد کرك 13 درصد 

گزارش شده است )14(. اثر عوامل مختلف بر درصد کرك و مو و سایر صفات بزهاي موئي کم تر مورد توجه 

قرار گرفته و منابع چنداني در این مورد در دسترس نیست، اما مطالعات به عمل آمده در مورد خصوصیات کیفي 

سایر بزها باالخص بزهاي کرکي بیانگر اثر معني دار مربوط به جنس و سنین مختلف بر روي صفات کیفي الیاف 

بوده است )4، 7، 9 و 18(. در یک تحقیق اثر سن بر درصد کرك بیده بزهاي موئي لرستان معني دار بود و بزهاي 

یک ساله )0/42±4/26 درصد( کرك بیش تري نسبت به بزهاي دو و سه ساله )0/42±71/ و 0/42±1/69 درصد( 

در فصول مختلف سال داشتند )3(. نظر به این مطالب در مقایسه با نتایج حاصل بزهاي لري که درصد کرك بسیار 

پائین و حدود 0/3 درصد بدست آمد، مي توان گفت که بیده این بزها در رده بزهای موئی خوب قرار دارد. 

ایراني 25 تا 68 میکرون ذکر شده است )2(.  الیاف موئي از 40 تا 100 میکرون و در بزهاي  میانگین قطر 

سیدمومن )1383( قطر مو در بزهاي رائیني را در محدوده 1/56±60/03 تا 1/9±68/08 میکرون گزارش کرده 

است )4(. چنان چه از جدول 3، مشخص است قطر مو در بیده بزهاي لرستان )83 میکرون( بیش تر است. در مطالعه 

فعلي سن بر قطر مو و ضریب تغییرات قطر مو اثر معني داري ولي این دو صفت تحت تاثیر جنس نبود )جدول 

2(. در بررسي دیگر در مورد خصوصیات بیده بزهای موئی لرستان قطر مو بزهاي یک، دو و سه ساله بترتیب 

0/72±85/21، 0/71±86/87 و 0/71±90/16 میکرون بدست آمد که بزهاي سه ساله از این نظر با بزهاي جوان تر 

داراي اختالف معني دار بودند )3(.

1- Van Niekerk
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سه دسته طولی در تجارت موي بز مالك قیمت گذاري است. به صورتي که، الیاف بسیار بلند باید داراي طول 

8/5 تا 9 سانتي متر با حداقل 10 درصد الیاف کوتاه باشند. الیاف با طول 5/3 تا 8/5 سانتي متر که حداکثر 25 درصد 

الیاف کوتاه داشته باشند، جزي الیاف بلند محسوب مي شوند و الیاف با طول 5 سانتي متر یا کوتاه تر در رده الیاف 

کوتاه درجه بندی می شوند )14(. طول الیاف موئي بز از یک تا 10 سانتي متر و بزهاي ایراني بطور متوسط شش تا 

نه سانتي متر بیان شده است )2(. طول الیاف موئی بزهاي خارجي 12/6 تا 23/5 سانتی متر ذکر شده است )15(. 

صالحی و همکاران )1379( در پژوهشی طول دسته الیاف بیده بزهاي رائیني یک تا هشت ساله را 5/61±0/41 

تا 0/51±6/54 سانتی متر بدست آورند )8(. ساقی و همکاران )2007( نیز در آزمایشی بر روی بز سیاه خراسان 

جنوبی بیش ترین و کم ترین طول دسته الیاف را به ترتیب در بزهای منطقه نهبندان و بیرجند 6/83 و 4/96 سانتي متر 

ذکر کرده اند )18(. طول الیاف موئی در استاندارد ایران باید بین 2/5 تا 18 سانتی متر باشد )1(. دامنه طول دسته 

الیاف موی بزهای سیستان و بلوچستان بین 1/2 تا 26 سانتی متر بدست آمده است )10(. در بررسي کنوني طول 

دسته الیاف موی بزهاي لري بین 3/2 تا 18/6 سانتي متر با میانگین 8/9 سانتي متر و طول تک لیف در دامنه 3/7 

تا 12/7 سانتي متر و میانگین 6/2 سانتي متر قرار داشت )جدول3(. بنابراین می توان الیاف آنها را در رده الیاف بلند 

موئی قرار داد. در گزارش چگیني )1388(، میانگین حداقل مربعات طول دسته الیاف در سنین مختلف معني دار 

بود و الیاف بیده بزهاي جوان تر طول کوتا تري داشتند که با نتایج مطالعه کنوني مطابقت مي کند )3(.

مقدار بازدهي الیاف شسته از ناشور الیاف بزي بیش از 90 درصد ثبت شده است )4(. در حالي که این مطالعه 

میزان این صفت حدود 74 درصد با دامنه 62/4 تا 92/3 درصد بدست آمد، که در هر صورت نشان گر مقدار باالي 

بازدهي شستشو در الیاف بزهاي لرستان است. اثر عوامل ثابت، جنس و سن بر این خصوصیت معني دار نبود ولي 

اثر متقابل آن ها معني دار بدست آمد که دلیل این اختالف را مي   توان باالتر بودن میزان آلودگي در بزهاي بالغ در 

دو جنس نسبت به بزغاله ها در هر دو جنس دانست. 

مطالعات اندکي در مورد خواص مکانیکي الیاف دامي و باالخص الیاف موئي انجام گرفته است، بطوري که 

جدول 2 مشخص مي کند، اثر عوامل ثابت مورد مطالعه روي مقادیر بارپارگي با میانگین 0/34±7/65 کیلوگرم 

نیرو و استحکام مو )0/39±10/18 گرم نیرو بر تکس( معني دار نبود ولي این مقادیر با آن چه که در مورد الیاف 

پشم گوسفندان بلوچي، در دامنه 0/23 تا 7/2 کیلوگرم بارپارگي و 0/8 تا 9/7 گرم نیرو برتکس بدست آمد و نیز با 

اندازه  الیاف کرکي بز رائیني که استحکام الیاف کرك را بین 0/31 تا 5/62 گرم نیرو بر تکس بدست آورده بیش تر 

است )5 و 8(. در مطالعه اخیر میزان استحکام الیاف کرکي در دو جنس و سنین مختلف اختالف زیادي با هم 

نداشت )5(.
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جدول1: میانگین حداقل مربعات و اشتباه معیار اثر جنس و سن بر وزن بیده، درصد مو و بازدهي الیاف بزهاي لرستان
کاهش پس از شستشو بازدهي)درصد(تعدادصفت

)درصد(
وزن بیده )گرم(کرك)درصد(مو)درصد(

***NSNSNSNSگروه سني

33/43±0/30364/50±0/300/30±0/9999/69±0/9927/05±2972/95بزغاله

29/19±0/25507/93±0/250/24±0/4899/75±0/4825/42±4574/58بالغ

****NSNSNSNSجنس

34/32±0/30527/98±0/300/31±1/0199/68±1/0126/23±2873/77نر

28/44±0/24344/44±0/240/23±0/8399/76±0/8326/24±4573/76ماده

NSNSNS**اثر متقابل سن و جنس

*، *** و ****: نشان دهنده معني دار بودن تفاوت میانگین ها در سطوح )P<0/005(  ،)P<0/05( و  )P<0/0001( است.

Not Significant :NS )تفاوت میانگین ها در سطح )P<0/05( معني دار نیست(.

جدول2: میانگین حداقل مربعات و اشتباه معیار اثر جنس و  سن بر قطر، طول و خصوصیات مکانیکي موي بزهاي لرستان

تعدادصفت

قطر
طول دسته الیاف 

)سانتي متر(
طول تک    لیف 

)سانتي متر(
بارپارگي

)کیلوگرم نیرو(
استحکام 

)گرم نیرو/تکس(
کشش پذیري

)درصد(
میانگین 
)میکرون(

ضریب تغیرات 
)درصد(

NSNSNS********گروه سني

0/559/097/6516/103/55±0/447/13±0/675/32±1/207/21±2/6321/88±2976/63بزغاله

بالغ
4586/29±2/3125/29±1/0610/23±0/556/89±0/367/91±0/510/34±0/6112/43±1/38

NSNS*NSNSNSNSجنس

1/63±0/7313/32±0/6210/00±0/447/29±0/666/63±1/289/62±2881/246/8123/02نر
ماده

4581/45±2/1614/24±0/997/82±0/565/57±0/367/79±0/4710/31±0/5515/14±1/30

اثر متقابل سن و 
جنس

NSNSNSNSNSNSNS

*، ** و ***: نشان دهنده معني دار بودن تفاوت میانگین ها در سطوح )P<0/01( ،)P<0/05( و )P<0/005( است.

Not Significant :NS )تفاوت میانگین ها در سطح )P<0/05( معني دار نیست(.
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جدول 3: فراسنجه هاي خصوصیات الیاف بزهاي لرستان 
حداکثرحداقلضریب تغییرات )درصد(اشتباه معیار ± میانگین صفت

1/7618/0852/08118/62±82/96قطر الیاف مو)میکرون(
0/8128/9213/659/99±24/13ضریب تغیرات قطر الیاف مو)درصد(

0/627/0362/4492/26±73/89بازدهي شستشو )درصد(
0/6320/077/7436/88±26/09کاهش پس از شستشو)درصد(

23/7154/451151325±428/91وزن بیده )گرم(
0/181/5889/7100±99/73مو)درصد(

0/18601/36010/22±0/26کرك )درصد(

0/43423/218/6±8/9طول دسته الیاف )سانتي متر(

0/28382/712/8±6/2طول مو)سانتي متر(

0/3424/854/3511/23±7/65بارپارگي)کیلوگرم نیرو(

0/3921/425/3713/43±10/18مقاومت)گرم/سانتي مترمربع(

• نتیجه  گیري

نظر به این مطالعه، بیده بزهاي لرستان حدود 95 درصد سیاه و تیره بوده و درصد کمي کرك دارند و طول 

الیاف آن ها نیز بلند است. در بررسي هاي دیگر بیده بزهاي لرستان 20 تا 25 درصد رنگي و مابقي سیاه است که 

مقدار کرك کمي دارد ولي الیاف موئي آن بلند و مناسب مي باشد )2(. با توجه به این دو بررسي، مقادیر خیلي 

کمي الیاف کرکي در بیده بزهاي لرستان دیده مي شود. لذا الیاف این بز را مي توان به عنوان الیاف موئي با ارزش  به 

حساب آورد و چنانچه نسبت به شناسائي انواع  کاربرد الیاف موئي در صنایع نساجي و دیگر موارد صنعتي همت 

گمارده شود، مي تواند ارزش افزوده  مناسبي از آن انتظار داشت که در شرایط کنوني با قیمت پائین به دلیل عدم 

سورت مناسب و هموار نبودن بازار تقاضا صادر مي شود. 
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