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 تض هشخض كشدستاى(حفظ رخايش طًتيكي كطَس)اّويت ٍ
  
 چكيذُ :

هَلذ اليافي تشاق، ظشيف ٍ ًشم تا ًاام هحلاي   . كِ فقط استتٌْا تض تك پَضطي كطَس ص(  سُ هِ  تض هشخض تٌام هحلي )تضًِ

ّاا  غشتاي اساتاى كشدساتاى ٍ      جاى غشتي، تخاص غشتي استاى آرستاي ايي ًظاد قثالً دس جٌَبتَليذ هي كٌذ. ص(   سُ )هِ

تاى كشدساتاى ٍ تااصخع   ضوالغشتي استاى كشهاًطاُ ٍجَد داضتِ ٍلي دس حال حاضش تِ تعذاد كان دس ضاوالغشتي اسا   

ّذف اغلي اص پشٍسش تض هشخض تَليذ الياف دس دسجِ اٍل ٍ تَليذ  ّا  آلَت ٍ آسهشدُ ضْشستاى تاًِ پشاكٌذُ است. تخص

ُ   ،خاكستش  ٍ طيف الياف تَليذ  تِ سًگْا  سفيذ، سياُ گَضت دس دسجِ دٍم است. ا  دياذُ   ّا  هختلف سًا  قْاَ

« كاَ  »ض هشخض )آلَت ٍ آسهشدُ تاًِ( يك يا چٌذ خاًَاس يك ٍاحذ تَلياذ  تٌاام   ضًَذ. دسصيستگاُ اغلي پشٍسش ت هي

دس هساحت هطخػي اص هشاتع هطجش هٌطقِ اقذام تِ پشٍسش ايي تض تِ تٌْايي يا ّوشاُ تا تعذاد هحذٍد  ، تطكيل دادُ

س ٍاحذّا  تَلياذ  غاَست   كاس  هختػش  د ًوايٌذ. عالٍُ تش داهذاس ، صساعت، تاغثاًي ٍ غيفي تض هَيي ٍ گَسفٌذ هي

دس سايش هقاطع سال غالثاً تشگ دسختاى تلَط اسات. دس   ٍ هشتع، فػل سٍيص، گياّاى  دسگيشد. هٌثع غزايي ايي تضّا  هي

حال حاضش اقتػاد خاًَاسّا  پشٍسش دٌّذُ تض هشخض كاهالً تِ دسآهذ حاغل اص آى ٍاتستِ تَدُ ٍ تض هشخض ًقص اساساي  

تشاساع ًتايج حاغل اص سكَسد گيش  ايستگاُ تحقيقات تاض   كٌذ. تشداس  سٌتي هَجَد ايفاد هي ٍحياتي سا دس ضيَُ تْشُ

كيلاَ   14/12ٍ  34/31، 33/37، 13/1هشخض هياًگيي ٍصى تَلذ، ٍصى سِ هاّگي ، ضص هاّگي ٍ يكسالگِ تاِ تشتياة:   

قي ، الياف هذٍصيي ٍ الياف كوپ تاِ  گشم ٍ غفات هشتَط تِ الياف پَضطي ًظيش : ظشافت ، طَل دستِ الياف ، الياف حقي

 433 -3333دسغذ ٍ تالخشُ  هتَساط ٍصى تياذُ    1-7ٍ  3-2،  61-67ساًتي هتش،  37-31هيكشٍى ،  16 -31تشتية: 

گشم تذست آهذ. اطالعات دس صهيٌِ چالص ّا ٍ تشًاهِ ّا  پيطٌْاد  ٍ ّوچٌيي پظٍّص ّا  اًجام ضاذُ دس طاَل دٍ   

   د تا اسصش دس ايي هقالِ آٍسدُ ضذُ است.دِّ اخيش  تش سٍ  ايي ًظا

 

 . تضهشخض ، خػَغيات تَليذ  ، الياف پَضطي ، كشدستاى،  رخايش طًيتيكي  كليذ ٍاطُ :

 

 ذهِقه

 2اٙيبه ٧٤ٝط ث٤ؾي٦ٚ ثع آ٤َ١ض٥ (.16زض ضتج٦ ز٣ٛ ٍطاض زاضز) 1اظ ٝيبٟ اٙيبه زاٝي ت٤ٙيس قس٥ زض ر٨بٟ، ثقس اظ پكٜ، ٧٤ٝط   

ثع٧بي آ٤َ١ض٥ حي٤ا١بت چ٢س ٢ٝؾ٤ض٥ اي ٧ؿت٢س ٦ّ زضّك٤ض تطّي٦ اظ  (.4ٝطذع ١بٛ زاضز ت٤ٙيس ٝيٖطزز)٦ّ زض ايطاٟ ثع 

 (.٣22 ٧٤ٝ4ط، ٤ٕقت ٣قيط ت٤ٙيسي آ٨١ب زضآٝس ّؿت ٝيك٤ز)

ز٣ ٤١ؿ اٙيبه ٨ٜٝ ت٤ؾظ ثع ت٤ٙيس ٝيك٤ز. يِ ٤١ؿ آٟ ٧٤ٝط ١بٛ زاضز ٦ّ قجي٦ پكٜ اؾت ٣ٙي ثط ذاله پكٜ ىبٍس   

ا١س ث٦ ١ح٤ي ٦ّ  قْ٘ ٣ عطظ  چؿجيس٥ تبضؾغح تبض )٤ّتي٤ْٗ( ث٤ز٥ ٣ ىٚؽ ٧ب  ثه٤ضت ذيٚي ي٤٢ْاذت ث٦ ٧بي  ثطرؿتٖي

فال٥٣ ثط اي٠ ٍبثٚيت ّكف ٧٤ٝط ذيٚي اظ پكٜ ثيكتط  ٕطزز. ٧ب ض٣ي تبض ثبفج زضذك٢سٕي ٧٤ٝط ٝي ٍطاض ٕطٍت٠ اي٠ ىٚؽ

ض١ٔ قس٥ ثؿيبض زضذك٢س٥ ٣ ظيجب تط اظ پكٜ ٧ؿت٢س. ٤١ؿ  ٧بي ٧٤ٝط زاضاي ٍبثٚت ض١ٔ پصيطي ثباليي ث٤ز٥ ٣تبض٧بي تبض اؾت.

ت٤ٙيس ٝيك٤ز. ثب اي٦ْ٢  ٧4ب ي حب٤١ي٦ زض ثع٧بي ز٣پ٤قكي ١بٛ زاضز ٦ّ ذيٚي ؽطيو ث٤ز٥  ٣ اظ ى٤ٙي٤ْٗ 3ّكٞيط ,ز٣ٛ اٙيبه 

                                                           
1 - Mohair 
2 - Angora 
3 - Cashmere 
4 - Double Coat 
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(. 3ؾت)ّكٞيط ؽطيو تط اظ ٧٤ٝط ٣ زاضاي اضظـ اٍتهبزي ثيكتطي اؾت ٣ٙي اؾتحْبٛ ٧٤ٝط ثيكتط اظ اٙيبه ّكٞيط ا

ي٠، اؾتطاٙيب٣ظال١س٤١ تاٝط٣ظ٥ فٞس٥ تطي٠ ت٤ٙيس ٢٢ّسٕبٟ ٧٤ٝط زض ر٨بٟ، آىطيَبي ر٤٢ثي، آٝطيْب)تٖعاؼ(، تطّي٦، آضغا١

٣ ثطاً ٦ّ ثسٙي٘ اؾتحْبٛ، ٍبثٚيت اضتزبؿ، ميط ٍبث٘ اقتقبٗ ث٤زٟ، رصة ؾطيـ ضع٤ثت ٣  ٙغيو٧٤ٝط اٙيبىي اؾت  ٧ؿت٢س.

، ثطاٍيت، ع٤ٗ ٢ٝبؾت، رصة ّبٝ٘ ض١ٔ ٣حجبت ض١ٔ آٟ ّبضثطز٧بي ٣ؾيقي زيط اظ زؾت زازٟ آة، ّٞتط چط٣ُ قسٟ

٦١ ت٨٢ب اظ ١ؾط اٙيبه ث٦ْٚ اظ ١ؾط ت٤ٙيس ، ٧بي ت٤ٙيس ٢٢ّس٥ ٧٤ٝط ٣ ّكٞيط پيسا ّطز٥ اؾت. ا١ساظ٥ ثسٟ ٣ؾطفت ضقس زض ثع

١٤٢ّي اْٝبٟ اىعايف ت٤ٙيس زض ظٝبٟ  ثقس اظ ت٤ٙيس اٙيبه زض اي٠ ثع٧ب، ت٤ٙيس٤ٕقت ٝس ١ؾط اؾت. ٤ٕقت ١يعا٧ٞيت زاضز.

٧بي ت٤ٙيس ٢٢ّس٥ ٧٤ٝط ٣ر٤ز زاضز. ث٦ ذه٤ل ٦ّ الق٦  ثع٧ب زاضاي ١ؿجت چطثي پبئي٢ي ث٤ز٥ ٣اٝط٣ظ٥ تَبضب  ٤ٕقت زض ثع

 (.٣22 4ثطاي ٤ٕقت ّٜ چطثي زض حبٗ اىعايف اؾت)

٧بي  بٗ ٕطزٟ، ض٣ؾطي، ض٣ّفثب ت٤ر٦ ث٦ ٝحه٤الت ٝت٤٢في ٧ٞچ٤ٟ اٙجؿ٦ ثبىت٦ قس٥ اظ ١د ، پبضچ٦ ّت ٣ ق٤ٚاض، ق     

ٕطزز اٝط٣ظ٥ نبزضات ٧٤ٝط ثطاي ّك٤ض٧بي فٞس٥ ت٤ٙيس ٢٢ّس٥ آٟ  ظ ٧٤ٝط ت٤ٙيس ٝياثبز٣اٛ، پت٤، ٤ّٝت، ٧٤ٝبي ٝه٤٢في 

 (.4زضآٝس ٍبث٘ ت٤ر٨ي زض ثط زاضز)

 ٣ ّطٝب١كب٥() ّطزؾتبٟ، آشضثبيزب١نطثي ّك٤ض ي٧بي مطث ّك٤ض اؾت ٦ّ زض اؾتبٟ 1ثع ٝطذع ت٨٢ب ١ػاز تِ پ٤قكي    

ض٣ؾتب٧بي ثب٦١، ؾَع، ا٣ضاٝب١بت ث٦ ١د  ٧بي ؾ٢تي ٣اٍـ زض ق٨ط٧ب ٣ زض ّبضٕب٥، پطا٢ّس٥ اؾت. اٙيبه حبن٦ٚ اظ اي٠ حي٤اٟ

٧بي ٤١اضي )قبٗ( تجسي٘ ٝي ٕطزز. فٞس٥ پط٣ضـ ز٢٧سٕبٟ  تجسي٘ قس٥ ١٣د حبن٦ٚ ث٦ زؾتْف، ر٤ضاة، ّال٥، ث٤ٚظ، پبضچ٦

ذب٤١اض٧بي پط٣ضـ ز٢٧سٕبٟ ثع ٝطذع زض  حبضط اٍتهبز زض حبٗ ثبق٢س. ٟ، ؾطزقت ٝيثع ٝطذع ض٣ؾتبئيبٟ ثب٦١، ٝطي٤ا

اظآ١زبي٦ْ ٣اثؿتٖي ثع٧بي ٝطذع ث٦ ٙحبػ  ٢ٝبعٌ انٚي آٟ ّبٝالً ث٦ زضآٝس حبن٘ اظ ىط٣ـ اٙيبه ت٤ٙيسي  ثؿتٖي زاضز.

تٞبٛ ظٝؿتبٟ اظ ؾط قبذ٦ ٙصا زاٝساضاٟ زض  اؾتزضنس ث٦ زضذتبٟ ث٤ٚط زض ر٨ٖٚ٢بي ظإطؼ قٞبٙي  92ؾيؿتٜ تنصي٦

 ٧بي  ث٤ٚط ٢ٝبعٌ ر٢ٖٚي( ٧ب ثطٓ ثقضي اظ ٦١٤ٕ ٧ب ٣ؾط قبذ٦ ٧بي ذكِ قس٥ اي٠ زضذت ٦ّ  ثب ٕالظ١ي)ٍغـ قبذ٦

٧ب  زض ىه٤ٗ ث٨بض ٣ تبثؿتبٟ ١يع ثطٓ ث٤ٚط ث٦ ن٤ضت تط زض تقٚيو اي٠ زاٛ زاٛ ٧ب ضا تنصي٦ ٝي ٢٢ّس.رٞـ آ٣ضي ّطز٥ ا١س 

٧بي ذ٤قر٤ضاُ ثب  زض ٢ٝبعٌ ر٢ٖٚي ق٨طؾتب٨١بي ثب٦١ ٣ ٝطي٤اٟ زض ىه٘ ض٣يكي، ثطٓ ٤ٝ٦١٤ٕضز ٝهطه ٍطاض ٝي ٕيطز. 

٧بي زضذتبٟ زا٦١ ظاز ٣قبذ٦ ظاز ث٦ ع٤ض ٝحس٣ز ٍغـ ثب اىتبزٟ آ٨١ب ثط ض٣ي ظٝي٠  ٧ب ٣ ؾطقبذ٦ ٧بي ٝحٚي اظ قبذ٦ زاؼ

 (.1٣2قْ٘ ٧بي .پطزاظ١س زا٨ٝب ؾطيقبً ٣ ثبضمجت ىطا٣اٟ ث٦ چطيسٟ آ٨١ب ٝي

 
 تايِ ) لَيِ گِ ص( (1ضكل ضواسُ           ( هشاتع ٍ صيستگاُ طثيعي تض هشخض دس تاًِ                           3ضكل ضواسُ       

 

                                                           
1 – Single Coat 
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ثسي٠ تطتيت ٦ّ زض ىه٘ ظٝؿتبٟ، يب زا٨ٝبضا ث٦  ٨ٝٞتطي٠ اؾتيبز٥ ثطٓ ث٤ٚط، ثه٤ضت ذكِ قس٥ زض عجيقت اؾت.  

٣ يب إط ضيعـ ثطه  ز٢٧س ٧ب ٝي ساضذكِ قس٥ ضا اظ ٤ٙي٦ ٕال پبئي٠ ا١ساذت٦ ٣ ث٦ زا٧ٛبي ثطٕ ثط١س ٣ ؾپؽ قبذ٦ ثيط٣ٟ ٝي

زاٝساضاٟ ١بچبض١س آ١طا ت٤ؾظ ٍبعط يب االك حٞ٘ ٣ يب ثط ز٣ـ ذ٤ز ٕطىت٦ ث٦ ١عزيْي آثبزي  ثبقس. ؾ٢ٖي٠ ٣ ؾطٝب قسيس

٣ز٥ ٧ط ض٣ؾتب، اظ چ٢س ٣احس ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢، ر٨ٖٚ٢بي ٝحس (.11٣12آ٣ضز٥ ٣ ؾپؽ ث٦ تنصي٦ زا٨ٝب ثطؾب٢١س)

٧بي ذ٤قر٤ضاُ  ٧بي ٝرتٚو تكْي٘ قس٥ اؾت، ٙصا ٦١٤ٕ ٝيْط٣ّٚيٞب ٧ب،...( ثبر٨بت ٣ ٧ب، ىالت ٤ٙغيِ)٧٤ّؿتبٟا٤ّىيعي٤

٧بي  ا١س ٦ّ تَؿيٞبت زض ٣احس ث٤ٚط زض ٢ٝبعٌ ٝرتٚو اعطاه ض٣ؾتب ٧ب  پطا٢ّس٥ ٣ ثط اي٠ اؾبؼ ؾب٢ّي٠، ؾقي ٤ٞ١ز٥

ث٦ اي٠ ذبعط، ٝق٤ٞال ٧ط  ا١زبٛ ق٤ز تب زض ٧ط ذب٤١اض، اظ قطايظ ٤ٝر٤زؾ٨ٞي ٝت٢بؾت زاقت٦ ثبقس.٤ٙغيِ، ث٢ح٤ي ا٤ّىيعي٤

ثط اؾبؼ ثطضؾي ٧بي  . ٧ْتبض ٝتنيط ٝي ثبقس 32تب  3ٍغق٦ ر٢ٖ٘ ضا زاضاؾت ٦ّ ٝؿبحت آٟ ثي٠  6 تب 2ثي٠  زاٝساض

٧بي  اي اظ ؾطقبذ٥٦ اٍ٘ يِ ٤ٙي٦ ٕال)ت٤زض٣ظ( حس 142تب152ا١زبٛ قس٥، ٧ط ضأؼ زاٛ زض ع٤ٗ ىه٘ ؾطٝب ٣ يد ث٢ساٟ )

اي  زؾت122٦اي زضآٝس٥ اؾت ث٤ٚط ثطٕساض ثطيس٥ قس٥ ٦ّ الي٦ الي٦ ض٣ي ٧ٜ ا١جبقت٦ ٣ ث٦ قْ٘ ٧طٛ يب ٝر٤ٚط ٣يباؾت٤ا٦١

 3تب ١2يبظ زاضز. تقساز زىقبتي ٦ّ الظٛ اؾت زض ٧ط ض٣ظ ث٦ زا٨ٝب مصاي ٢ٝبؾت زاز٥ ق٤ز، ثب ت٤ر٦ ث٦ قطايظ شّط قس٥ ثي٠

ٍيٞت ٧ط ٤ٙي٦ ٕال ث٦ ت٢بؾت ثعضٕي ٤ّ٣چْي ٣  ثبض ضا ف٦ٍ٤ٚ زؾتي ثس٢٧س. ق٤ز يِ ٣ٙي ؾقي ٝي بض ٝتنييط اؾت.ث

  .(11٣12ضيبٗ زض چ٢س ؾبٗ ٕصقت٦ ث٦ ىط٣ـ ضىت٦ اؾت) 42222 -٣82222ضقيت ف٤ٚى٦ زض آٟ ؾبٗ ثي٠ 

 ٨٢ب ١ػاز تِ پ٤قكي ّك٤ضٝي ثبقس. ٧سه اظ ٝغبٙق٦ اذيط ٝقطىي ذه٤نيبت ؽب٧طي ٣ اٙيبه  ١ػاز ثع ٝطذع ثق٤٢اٟ ت 

 خػَغيات  ظاّش  :

ض٥ ظ( حي٤ا١ي اؾت چبثِ ٣ ظض١ٔ ثب ثس١ي رٞـ ٣ ر٤ض ٣ رخ٦ ١ؿجتبٌ ٤ّچِ ٦ّ ثطاي پط٣ضـ  ثع ٝطذع ث٢بٛ ٝحٚي )ثع٦١ ٦ٝ

اٟ ٣ حس٦ٍ ثط رؿت٦، پ٤ظ٥ ثبضيِ، ٤ٕق٨ب ١ؿبجتبٌ ث٢ٚبس ٣ آ٣يبع   ، زض ٢ٝبعٌ ٧٤ّؿتب١ي ٢ٝبؾت اؾت. زض اي٠ ١ػاز ؾط ٝت٤ؾظ

٧بي ٝتيب٣ت زيبس٥   پب٧ب ٤ّتب٥ ٣ ٤ٍي ٧ؿت٢س. زض١ط٧ب قبخ  ع٤ي٘  ٣ پيچيس٥ ٣ زض ٝبز٥ ٧ب ٤ّتب٥ ثب پيچف ٝاليٜ ٣ ث٦ قْ٘

ٝي ق٤ز. ٝطذع ت٨٢ب ١ػاز ثع تِ پ٤قكي ّك٤ض ٣ ٤ٝٙس اٙيبىي ثطاً، ؽطيو ٣ ١طٛ ث٦ ١بٛ ٝحٚبي )ٝب٦ ض٥ ظ( اؾبت ّب٦ ىَبظ      

ظيط قبْٜ ٣ زؾبت ٣ پب٧بب    ، ه زض اي٠ ١ػاز ٍبث٘ ت٤ر٦ اؾت ثغ٤ضي٦ْ ظيط ٕطزٟت٤ؾظ اي٠ ١ػاز ت٤ٙيس ٝي ق٤ز. ٕؿتطـ اٙيب

 ٣ ؾييس زيس٥ ٝي ق١٤س. ، ١جبتي١يع پ٤قيس٥ اظ اٙيبه اؾت. اٙيبه ث٦ ض١ٔ ؾيب٥، ذبّؿتطي، ٥٤٨ٍ اي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثع ٝطذع ٝبز٥ تيپ ؾييس (4 قْ٘ قٞبض٥ثع ٝطذع ١ط تيپ ؾيب٥                                     (3قْ٘ قٞبض٥           

 

 جوعيت ٍ پشاكٌص جغشافيايي   

ق٤ا٧س ١كبٟ ٝي ز٧س اي٠ ١ػاز ٍجالٌ زض ر٤٢ة مطثي اؾتبٟ آشضثبيزب١نطثي، ثرك٨بي مطثبي اؾبتبٟ ّطزؾبتبٟ ٣ قبٞبٙنطثي     

٣  اؾتبٟ ّطٝب١كب٥ حض٤ض زاقت٦ ٣ٙي زض حبٗ حبضط ىَبظ زض تقبسازي اظ ض٣ؾبتب٧بي ر٢ب٤ة مطثبي اؾبتبٟ آشضثبيزبب١نطثي       
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ثبالذم ثرف ٧بي آ٤ٙت ٣ آضٝطز٥ ق٨طؾتبٟ ثب٦١ اؾتبٟ ّطزؾتبٟ پطا٢ّس٥ اؾت. ثط اؾبؼ ثطآ٣ضز٧بي ا١زبٛ قس٥ زض ؾببٗ  

ضأؼ زض اؾتبٟ ّطزؾتبٟ ٣رب٤ز زاقبت ٣ٙبي زض     15222ّك٤ض ٣ ثيف اظ مطة ٧عاض ضأؼ اظ اي٠ ثع زض  25تب  22، 1372

 .(2)ؾتبٟ ضؾيس٥ اؾتضأؼ زض اؾتبٟ ّطز 5222حبٗ حبضط رٞقيت آٟ ث٦ ّٞتط اظ 

 خػَغيات الياف پَضطي ٍ تَليذ  تض هشخض  

٣يػ٥ ٕي٨ب ي ٨ٜٝ اٙيبه ٣ ٧سه انٚي اظ پط٣ضـ ثع ٝطذع ت٤ٙيس اٙيبه زض زضر٦ ا٣ٗ ٣ ت٤ٙيس ٤ٕقت زض زضر٦ ز٣ٛ اؾت.     

ذبّؿبتطي ٣   ي،١جببت  اٙيبه ت٤ٙيسي ث٦ ض٨ٖ١بي ؾييس، ٥٤٨ٍ اي،(ٕعاضـ قس٥ اؾت. 1٣2ا٣ظاٟ ٝرتٚو ثع ٝطذع زض رسا٣ٗ)

 ؾبيب٥ . ثع٧ب ثيكتط ٥٤٨ٍ اي ض١ٔ ث٤ز٥ ٣ اٙيبه ذبّؿتطي ٣ ١كبٟ زاز٥ قس٥ اؾت  5تب  ٦ّ3 زض تهب٣يط زيس٥ ٝي ق٤ز ؾيب٥

 . (1٣3)َٝج٤ٙيت ٣ اضظـ ثيكتطي زاض١س

 1ذه٤نيبت اٙيبه ت٤ٙيسي ثع ٝطذع -1رس٣ٗ             

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 ( ًوايي اص الياف  تيپ سفيذ 2ُ ضكل ضواس                                                                                               3تِ ًقل اص هٌثع ضواسُ  
 

بي ٝحٚي ٣اٍـ زض ق٨ط٧ب ٣ ض٣ؾتب٧بي ٢ٝغ٦َ ث٦ ١د تجسي٘ قس٥ ٣ ١د حبن٦ٚ ث٦ ٧ اٙيبه ت٤ٙيسي پؽ اظ ىطآ٣ضي زض ّبضٕب٥

ؾب١تيٞتط  12-15ٝيك٤ز. پبضچ٦ ٧بي ٤١اضي ث٦ فطو  زؾتْف، ر٤ضاة، ّال٥، پبضچ٦ ٧بي ٤١اضي ٣ ؾبيط ٝحه٤الت تجسي٘

ٝيعاٟ ت٤ٙيس  ٝتط ت٨ي٦ قس٥ ٣ اظ ث٨ٜ ز٣ذت٠ آ٨١ب ٙجبؼ ّطزي ت٨ي٦ ٝي ق٤ز ٦ّ ثؿيبض ٕطا١َيٞت اؾت. 32-٣42 ث٦ ع٤ٗ 

-5/1ّي٤ٕٚطٛ ٣ ثع٧بي ١ط ثبٙل  2/ 5-1ّي٤ٕٚطٛ، ثع٧بي ٝبز٥ ثبٙل 2/ 5اٙيبه زض ٝح٘ پط٣ضـ ثطاي ثعمب٦ٙ ٧ب زض حس٣ز 

 .(2٣3)ٝي ثبقس ّي٤ٕٚط1ٛ

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( تضغالِ ّا   هشخض تا ًش تيپ سفيذ ٍ قَْا 2ضكل ضواسُ                               ( تضغالِ ّا   هشخض تيپ سفيذ    7ضكل ضواسُ        

 

 نيت ضزيو
 ا١ساظ٥ ٣احس

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 ٍغط

 هع٤ٗ زؾت٦ اٙيب

 اٙيبه حَيَي

 اٙيبه ٝس٣اليي

 اٙيبه ّٞپ

 ٣ظٟ ثيس٥

 ٝيْط٣ٟ

 ؾب١تي ٝتط

 زضنس 

 زضنس

 زضنس

 ٕطٛ

32-29 

16-14 

94-92 

5-3 

4-2 

1222-722 
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 1)ّي٤ٕٚطٛ(ٟ زض تيپ ٧بي ٝرتٚو ثع ٝطذع ّطزؾتبٟس( ٝيب١ٖي٠ نيبت ٣ظٟ ث2رس٣ٗ 

 تيپى٤٢            

 نيبت

 ٝيب١ٖي٠ ؾييس ؾيب٥ ١جبتي ٥٤٨ٍ اي

 61/2 57/2 64/2 61/2 57/2 ٣ظٟ ت٤ٙس
 11/14 89/13 57/13 26/15 95/13 ٣ظٟ ؾ٦ ٝب٧ٖي

 37/16 36/16 39/15 45/17 29/16 ٣ظٟ قف ٝب٧ٖي
 27/25 42/24 19/24 25/27 45/25 ٣ظٟ يِ ؾبٖٙي

      3تِ ًقل اص هٌثع ضواسُ 

                                                                                           

  شيي چالص هَجَد دس پشٍسش تض هشخضهْوت

ضأؼ ضؾيس٥  5222زضنس ّب٧ف يبىت٦ ٣ ث٦ ّٞتط اظ  72زض ز٥ ؾبٗ اذيط رٞقيت ثع ٝطذع زض اؾتبٟ ّطزؾتبٟ تَطيجبً   

زا٦ٝ يبىت٦ ٣ اي٠ ١ػاز زض ٝقطو ١بث٤زي ٍطاض ٕطىت٦ اؾت. زالي٘ ز٧س اي٠ ض١٣س ّب٧ف رٞقيت ا اؾت. ق٤ا٧س ١كبٟ ٝي

 ٨ٝٞتطي٠ آ٨١ب فجبضت٢ساظ: ز٢٧سٕبٟ ٣ر٤ز زاض١س. ٧بي اٍتهبزي، ارتٞبفي پط٣ضـ ٝتقسزي ثطاي ّب٧ف ا١ٖيع٥

 فسٛ حٞبيت ز٣ٙت اظ ت٤ٙيس اٙيبه عجيقي زاٝي -1

 ر٤زثطزاضي ٤ٝ ارطاي عطح نيب١ت اظ ر٢ٖ٘ ٣ ثط٧ٜ ظزٟ ؾيؿتٜ ث٨ط٥ -2

 ربيٖعي٢ي اٙيبه ٝه٤٢في )ثب ٍيٞت ّٞتط ٣ ت٤٢ؿ ٝحه٤الت( -3

 ربيٖعي٢ي ثع ٤ٝيي )ثب ت٤ٙيس ٤ٕقت ٣ قيط ثيكتط( -4

 ٝكْالت ىط٣ـ ٣ ثبظاضيبثي اٙيبه ت٤ٙيسي )ثب ؾ٢تي ٝب١سٟ ن٢بيـ ىطآ٣ضي( -5

 ٣ر٤ز ٝكبم٘ ثب زضآٝس ثيكتط زض ٢ٝغ٦َ -6

 فسٛ تٞبي٘ ١ؿ٘ ر٤اٟ ث٦ پط٣ضـ ثع ٝطذع -7

 

 ٍست حفاظت اص تض هشخضضش

 ز٢٧سٕبٟ اؾت. ٧بي اٍتهبزي ٣ ارتٞبفي پط٣ضـ زٙي٘ انٚي ا١َطاو ١ػاز٧ب زض تٞبٛ ز١يب ّب٧ف ا١ٖيع٥

 :حيبؽت اظ ١ػازي ٧ٞچ٤ٟ ثع ٝطذع ث٦ زالي٘ ظيط ضط٣ضت زاضز 

 ٍبث٘ ربيٖعي٠ ث٤زٟ ١بپصيطي ٣ ميط  تزسيس -1

قس٥     ٣Genetic drift In breeding ز٣ پسيس٥ غ١تيْي حيؼ ت٤٢ؿ غ١تيْي: ّب٧ف رٞقيت ثع ٝطذع ٤ٝرت ثط٣ظ -2

 ١بپصيطي ضا زض پي زاضز. ٦ّ ٝكْالت غ١تيْي رجطاٟ

ت٤ا١س٤ٝضز اؾتيبز٥ ٍطاض ٕيطز ضيؿِ ثعضٕي اؾت.  ١ٖطي: حصه ١ػاز٧بيي ٦ّ زض آي٢س٥ ذه٤نيبت آ٨١ب ٝي آي٢س٥ -3

 نيبت آ٨١ب زضآي٢س٥ ضا زض ثطزاضز.٨ٖ١ساضي يِ الي٠ يب ١ػاز ٧عي٦٢ ّٞتطي اظ ٧عي٦٢ زؾتيبثي ث٦ ذه٤

ٕيطي اظ ٣يػٕي٨بي ذبل: ٦ّ اْٝبٟ زاضز ١بق٢بذت٦ ١يع ثبقس ث٦ ذه٤ل زض ٤ٝضز ثع ٝطذع ٦ّ زض ؾبغح ؾب٤ٚٙي ٣    ث٨ط٥ -4

 ٤ْٚٝٙي پػ٧٣كي زض ذه٤ل آٟ ا١زبٛ ١كس٥ اؾت.
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ي٢س٥ زض حيؼ ٣ ٨ٖ١ساضي ثع زالي٘ ارتٞبفي: ثع ٝطذعٝيطاث ّك٤ضاؾت،اي٠ ٤ٝض٤ؿ  ٝؿئ٤ٙيت ١ؿ٘ حبضط ضا زض ٍجبٗ آ -5

 ٝطذع ثيكتط ٤ٞ١ز٥ اؾت.
 
 اقذاهات اجشايي اًجام ضذُ دس خػَظ تض هشخض 

 زض ؾ٢٢سد ٣ ؾَع تكْي٘ ز٣ ايؿتٖب٥ ز٣ٙتي -3

 زض ٢ٝغ٦َ   ٦ٚحيؼ تقسازي ٕ -2

 آ٣ضي اعالفبت ٤ٝضز ١يبظ زض٦ٕٚ ٧ب ا١زبٛ ىقبٙيت٨بي پػ٧٣كي ٣ رٞـ -3

 تط٣يذ يبىت٦ ٧بي پػ٧٣كي-4

 ت اظ پط٣ضـ ز٢٧سٕبٟ ثع ٝطذع  حٞبي -5

 

 تش سٍ  تض هشخض كشدستاىّا  اًجام ضذُ دس دٍ دِّ اخيش  پظٍّص

 ٧بي ٝرتٚو ثع ٝطذع  ق٢بؾبيي ؽطىيت ٣ اؾتقساز ت٤ٙيسي ٣ ت٤ٙيس ٝخٚي تيپ  -3

 ق٢بؾبيي ذه٤نيبت ّٞي ٣ ّييي اٙيبه پ٤قكي ثع ٝطذع  -2

 ٨بي ٤ٝٙس اٙيبه پ٤قكي ثع ٝطذعق٢بؾبيي ذه٤نيبت ٣ ا٤ٖٙي ىهٚي ىقبٙيت ى٤ٙي٤ْٙ -3

 ق٢بؾبيي ذه٤نيبت چطذ٦ ضقس ٣ ضيعـ اٙيبه پ٤قكي ثع ٝطذع -4

 ظيبثي غ١تيْي نيبت ٝرتٚو ثع ٝطذعضا -5

 ثطضؾي احط ف٤اٝ٘ ٝحيغي ثط نيبت ٝرتٚو ثع ٝطذع -6

 ربيٖعي٢ي ي١٤ز٦ ث٦ ربي ثطٓ ث٤ٚط ثط ذه٤نيبت اٙيبه پ٤قكي ثع ٝطذعثطضؾي ١ؿجت ٧بي ٝرتٚو  – 7

 ق٢بؾبيي ١ح٥٤ ت٤اضث ض١ٔ زض ٦ٕٚ ايؿتٖب٥ -8

  ثطضؾي ؾغ٤ح ٝرتٚو ا١طغي ٍبث٘ ٝتبث٤ٙيؿٜ ٣ پط٣تئي٠ ريط٥ مصايي ثط فْٞٚطز پط٣اض ٣ ذه٤نيبت اٙيبه پ٤قكي   -9

 ٧بي ثع ٝطذع  ثعمب٦ٙ

 ٧بي ٝطذع زض ؾ٢ي٠ ٣ ىه٤ٗ ٝرتٚو ؾبٗ ت٤ٙيسي ثع ٢ٝياضظيبثي ّٞي ٣ ّييي   -12

 يبت اٍتهبزي زض ثع٧بي ٝطذعاضظيبثي غ١تيْي ن  -11

 اضظيبثي غ١تيْي نيبت ت٤ٙيس ٝخ٘ زض ثع٧بي ٝطذع  - 12

 ض١٣س غ١تيْي ٣ ٝحيغي نيبت ت٤ٙيسي زض ثع ٧بي ٝطذع -13

 اضظيبثي ذه٤نيبت ّٞي ٣ ّييي اٙيبه ٧٤ٝط زض ثع٧بي ٝطذع – 14

 ثطآ٣ضز ٧ٞر١٤ي ٣ تبحيط آٟ ثط نيبت اٍتهبزي ثع٧بي ٝطذع – 15

 بي  ٝرتٚو ظضز٥  ترٜ ٝطك ثب ؾسيٜ ز٣زؾي٘ زض ع٤ٗ ٝطح٦ٚ ا١زٞبز ثط ذه٤نيبت ّٞي ٣ّييي ٢ٝي احط مٚؾت ٧ – 16

 احط مٚؾت ٧بي ٝرتٚو ٕٚيؿط٣ٗ ٣ زي ٝتي٘ ؾ٤ٙي٤ّؿبيس زض زٝب ٧بي ٝرتٚو ثطذه٤نيبت ّٞي ٣ّييي ٢ٝي   - 17

 ١بٙيع يِ ٝتنييط٥ ٣ چ٢س ٝتنييط٥اضظيبثي ض١٣س غ١تيْي ٣ ٝحيغي نيبت اٍتهبزي زض ثع ٧بي ٝطذع ثب اؾتيبز٥ اظ آ -18

 ّٞي ٣ّييي ٢ٝي زض ثع ٧بي ٝطذعتعضيَي ثط ٣يػ ٕي٨بي   Cاحط ؾغ٤ح ٣يتبٝي٠  -19

 ّٞي ٣ّييي ٢ٝي زض ثع ٧بي ٝطذع٣يػ ٕي٨بي  احط چطثي ريط٥ ثط -22

 احط مٚؾت ٧بي ٝرتٚو تط٧ب٤ٙظ ٣ ؾبّبض٣ظ ثط ض٣ي ا١زٞبز ٢ٝي زض ثع٧بي ٝطذع -21

 نيبت ٢ٝي ٣ مٚؾت ٤٧ض٤ٟٝ تؿت٤ؾتطٟ زض ثع٧بي ٝطذعتنيطات ىهٚي ذه٤ -22

 ذه٤نيبت ت٤ٙيس ٝخٚي ثع ٧بي ٝبز٥ ٝطذع -23
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 تي دس خػَظ حفظ ٍ تكثيش تض هشخض دس كشدستاىآتشًاهِ ّا  
اىبعايف   ،ت٤ظيـ رٞقيت زض ٢ٝبعٌ ٝرتٚو  ،الٍي ٕطي تر٤ٕٚيطي اظ  ،ر٤ٕٚيطي اظ ّب٧ف رٞقيت  ، تخجيت ٦ٕٚ ٧ب

 اظ ر٦ٚٞ ثط١ب٦ٝ ٧بي آتي ٝحََبٟ ٣ ّبضق٢بؾبٟ زؾت ا١سضّبضاٟ ٝطث٤ع٦ اؾتبٟ ٝي ثبقس.  ٝؤحط آٟرٞقيت ٣ َٝساض 

 

 ٍ اجشايي  سياستْا  حوايتي

 .پطزاذت ٣اٛ ٧بي ّٜ ث٨ط٥ ت٤ؾظ ثب١ِ ّكب٣ضظي ثب  حٞبيت ٝبٙي -

٤ز ت٤ٙيبسات زاٝبي ٣   ) ٝقب١٣بت ث٨جب  ىقبٗ زؾتٖب٧ي تحَيَبتي ٣ ارطايبي حٞبيت ٧بي فٚٞي ٣ زا١ف ض٣ظ زض ؾبي٦ حض٤ض  -

 ٝسيطيت تط٣يذ  ٣ زا١كٖب٥ ٣ ضؾب٦١ ٧بي ىطإيط نسا ٣ؾيٞب (.

 

 دس هشاكض تحقيقاتي ٍ داًطگاّي  پظٍّطيتحقيقي ٍ  ّا  تشًاهِ 

 ق٢بؾبيي ض٣ق٨بي ٝجت٢ي ثط زا١ف ث٤ٝي پط٣ضـ ثع ٝطذع -1

 ق٢بؾبيي ؾبظ٣ّبض٧بي ايزبز ا١ٖيع٥ زض ر٤ا١بٟ ٢ٝغ٦َ -2

 ٤ظقي پط٣ضـ ز٢٧سٕبٟ ثع ٝطذعق٢بؾبيي ١يبظ٧بي آٝ -3

 ثطضؾي ؾيبؾت٨بي حٞبيتي ثط فْٞٚطز ٦ٕٚ ٧بي ٤ٝضز ثطضؾي -4

 پػ٧٣ف زض ذه٤ل ١ح٩٤ اؾتيبز٥ اظ ت٢ْيِ تَٚيح ٝه٤٢في زض ٦ٕٚ ٧بي تحت پ٤قف -5

 پػ٧٣ف زض ذه٤ل رٞـ آ٣ضي ترٞساٟ ٝبز٥ ٧بي ّكتبض قس٥ ٣ ٤ٞ١ ؾ٤ٚٗ ٧بي ترِٞ -6

 ظز٥ ت٤ٙيس ٝخ٘ زض ٦ٕٚ ٧بي تحت پ٤قفپػ٧٣ف زض ذه٤ل ١ح٩٤ اىعايف ثب -7

 پػ٧٣ف زض ذه٤ل ثيٞبضي٨ب ٣ ا١ٖ٘ ٧بي قبيـ زض ٢ٝغ٦َ ٣ ١ح٩٤ پيكٖيطي ٣ زضٝبٟ آ٨١ب  -8

 پػ٧٣ف زض ذه٤ل ٝسيطيت ٦ٕٚ ٧ب ٣ ٝكْالت ٤ٝر٤ز -9

 يطيت تنصي٦ ٦ٕٚ ٧ب ٣ اْٝبٟ ث٨ج٤ز آٟ سپػ٧٣ف زض ذه٤ل ٝ -12

 ضي زاٛپػ٧٣ف زض ذه٤ل ٝكْالت ربيٖب٨٧بي ٨ٖ١سا -11

 پػ٧٣ف زض ذه٤ل ث٨ج٤ز ٝسيطيت ت٤ٙيس، ىطآ٣ضي ٣ ٨ٖ١ساضي اٙيبه ت٤ٙيسي ثع ٝطذع -12

 

ثط ذ٤ز الظٛ ٝي زا١ٜ اظ ر٢بة آٍبيبٟ زّتط اٝيط ضقيسي ، ٢٨ٝسؼ ٝحؿ٠ م٢چ٦ ، ٢٨ٝسؼ ت٤ىيٌ تبقبٟ ، ٢٨ٝسؼ ذؿط٣ 

ٝيبذطي ٣ ّٚي٦ پطؾ٢٘ ايؿبتٖب٥   چب٣قي٢ي ، ٢٨ٝسؼ حٞيس ضضب ث٢ٞ٨ي، ٢٨ٝسؼ حزت اهلل ضؾ٤ٙي ، ذب١ٜ ٢٨ٝسؼ قي٤ا

تحَيَبت ثع ٝطذع ؾَع ٦ّ ث٢س٥ ضا زض ٝقطىي اي٠ ١ػاز ٣ پتب١ؿي٘ ثب اضظـ يبضي ٤ٞ١ز٥ ا١س نٞيٞب٦١ تكْط٣ ٍسض زا١ي ١ٞبيٜ. 

قب٧س ض١٣س اىعايف اٍتهبز پط٣ضـ ز٢٧سٕبٟ ثع ٝطذع ٣ تْخيط ٣ احيبء اي٠ ١ػاز ثب اضظـ ا١كبءاهلل زضآي٢س٥ اي ٦١ چ٢ساٟ ز٣ض 

  قس. ذغ٦ ض١ٖي٠ ّطزؾتبٟ فعيعٝبٟ ذ٤ا٧يٜ زض
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