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  های افزايش ارزش اقتصادی اين توليدات در منطقه های موجود شرق كشور در توليد الياف دامی و راه قابليت

 

 مهناز صالحی

  

 ت علمی مؤسسه تحقيقات علوم دامی كشورياًعضو ه
 

msalehi572000@yahoo.com 

 

 

 

استوايی قرار دارد. بخش اعظم منطقه خشک شمالی و در عرض متوسط كره زمين در جنب  ی ی معتدله ايران در منطقه

اين اعتبار، در يک الگوی النهار جوی، منطبق بر ناحيه نشست هوا است و به  های عمومی نصف ايران در مقياس جريان

با اين وجود، تنوع اقليمی در ايران  .نواخت توزيع اقليم، در منطقه كمربند مناطق خشک و بيابانی جهان واقع شده است يک

 لسيوسدرجه س 60تر از  )اردبيل( تا بيش -30تر از  كم  شود. دمای هوا از  تر كشوری ديده می كه در كمبسيار زياد است 

متر تا   سانتی 5تر از  ی آن از كم  كند و باران متوسط ساالنه  )برخی مناطق جنوبی و يا كويرهای مركزی ايران( تفاوت می

متر و ميانگين دمای ساالنه،  ميلی 134استان خراسان جنوبی با ميانگين بارندگی ساالنه . (4) متر تغييرپذير است 2نزديک 

كشور  آب و هوای بيابانی و نيمه بيابانیمناطق با جزی ( 1ت نسبی محيط )نقشه و كمترين رطوبدرجه سلسيوس  5/17

درصد مراتع بيابانی،  3/63درصد وسعت اين استان بيابانی،  7/22قرار دارد و دومين استان بيابانی كشور است. ( 2)نقشه 

درصد جنگلی است  8/6درصد مراتع خوب و متوسط و  2/7

  .(5) فرسايش بادی استهای بحرانی  و جزء كانون

: نمايش ميزان رطوبت نسبی مناطق مختلف كشور و استان 1نقشه 

 خراسان جنوبی

  

 

 

 

سالی مناطق مختلف كشور  : شرايط بارندگی و خشک2نقشه 
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بارندگی سفانه در چند سال اخير مواجه با بيابانی است، متاً كه مساحت وسيعی از آن بيابان و يا نيمه كشور ما عالوه بر اين

كه  3و  2سالی شده است، كه استان خراسان جنوبی از اين قاعده مستثنی نيست. تفاوت دو نقشه   كم و نهايتاً خشک

. معموالً (5) دهد، مؤيد همين موضوع است نشان می 93ماه تا خرداد سال  24و  12سالی اين استان را در  مقايسه خشک

اقتصادی حادث  -سالی اجتماعی هواشناسی و هيدرولوژيکی، خشک سالی پس از يک دوره بسيار طوالنی مدت خشک

سالی تاثيرات زيادی بر روی ابعاد مختلف اقتصادی و بويژه محصوالت كشاورزی و كاالهای  گردد. اين نوع خشک می

 (.29گذارد ) اقتصادی می

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 1393ماه منتهی به سال  24و  12سالی مناطق مختلف كشور طی  : تفاوت ميزان خشک4و  3نقشه  

 

طی قرن اخير است. اين كاهش  گياهیبيابانی شدت كاهش توليدات  موضوع مهم در ارتباط با مديريت مراتع بيابانی و نيمه

. (27) به مصرف گياهان مرتعی استدليل استفاده روزافزون از اين مراتع توسط نشخواركنندگانی با عالقه مشابه  توليدات به

. در آب پذيری بيشتری دارند های بومی نقاط معتدل در برابر گرما تطابق های بومی مناطق گرمسيری نسبت دام دامبطوركل 

بندی بدن و  ذخيره گرما، عايقشود.  یمداری دمای طبيعی  پذيری دام باعث نگه و هوای گرم بيابانی، مکانيزم تطابق

مغز از جمله عوامل فيزيولوژيکی تطابق دادن برای مقابله در هوای داشتن  مکانيزمی كه در جريان خون بدن برای خنک نگه

 شود گرم با آب كم است. در درجات باالی گرما افزايش مصرف آب و كاهش مصرف غذا در حيوانات حساس مشاهده می

انند عالوه بر هائی بايد توجه داشت كه متناسب اين مناطق بوده و بتو كند نسبت به پرورش دام اين موارد بيان می (.25)

طور  كه به خوبی تطابق يابند، در همزيستی با هم از انواع گياهان با نسبت ارتفاع متفاوت استفاده كنند. همين اين

باشند. گوسفندان توليدكننده پشم مرغوب، بزهای كركی  نياز موادغذائی را داشتهكمترين كه  كنند توليداتمحصوالتی را 

كه به اختصار اهميت اقتصادی، اجتماعی هركدام  آيند حساب می پرورش در اين مناطق به و شتر سه دام اصلی مناسب برای

 شود: شرح داده می

 انن پشمیگوسفند -1

خصوص پوشش پشمی  ، كه هر كدام دارای يک نوع به(22پرورش داده ميشود )ميليون گوسفند در دنيا  1173بيش از 

بنابراين  كند تغييراتی يافته است. كه حيوان در آن زندگی میمحيطی هستند كه تارهای پوششی آنها برحسب شرايط 

 :بندی گوسفندان پشمی به اين صورت است براساس شرايط اقليمی طبقه

ترين نوع پشم را توليد نموده از اسپانيا برخواسته در مناطق نيمه بيابانی و لم يزرع و در  مرينو كه ظريفگوسفند  -

 ندگی می كند ولی مراتع غنی و كافی را ترجيح می دهد.استراليا و آفريقای جنوبی ز

 گوسفندان مخصوص نواحی كوهستانی بلندو  ظريف يا آميخته گوسفندان پشم نيمهنژاد گوسفندان پشم بلند،  -

كنند و پشم قالی توليد  گوسفندانی كه در شرايط سخت كمبود علوفه و مناطق بيابانی و نيمه بيابانی زندگی می -

 .(28) اينکه بدن آنها فاقد پشم بوده و اغلب از مو پوشيده استكنند يا  می
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كه بنا به مقتضيات  هستندگوسفندان غيراصالح شده پشم قالی دنيا دسته انتهائی و از جمله گوسفندان بومی ايران جزء 

و ناكافی در طول داری و نقص مديريت و تغذيه نايکنواخت  زيست وفق داده و با حداقل نگه خود را با شرايط سخت محيط

نژاد و تمايل به بقا در شرايط سخت گرما و سرما و اختالف دمای روزانه و  دليل عدم اصالح هباشند. ب سال قادر به توليد می

مخلوطی از چهار ها  آنپشم ايرانی هنوز بقايائی از گوسفندان وحشی را در خود دارند و پوشش پشمی گوسفندان ساالنه، 

ها متفاوت  وتايپ، مو و كمپ( تشکيل يافته است كه بسته به نژاد گوسفند درصد اختالط آنليف )پشم حقيقی، هتر

شود كه نسبت بين الياف ظريف پشم حقيقی و  ترين پشم قالی توسط گوسفند بلوچی توليد می ترين و مرغوب باشد. مهم می

مشاهده گروههای مختلف گوسفندان . گرچه در (7) ( حفظ شده استدرصد 15به  80)1به  6الياف هتروتايپ درحد 

بلوچی )بلوچی، نائينی، كرمانی( دامنه تغييرات برای صفاتی مانند طول دسته الياف، قطر، درصد اختالط الياف )پشم 

مرتع و و نوع حاكی از تاثير تغيير سطح ارتفاع، كيفيت خود تر بوده و  حقيقی، هتروتايپ، كمپ( و ميزان تراكم، پراكنده

های مركزی و شرقی ايران ازجمله خراسان اصفهان، يزد،  گوسفندان بلوچی در حاشيه كويری استان. استتغذيه دستی 

 های محلی گوناگونی )كرمانی، نائينی، خراسانی و بلوچی( دارد كرمان، سيستان و بلوچستان زيست نموده و نام

و  كيلوگرم 8/1حدود   از يک كيلوگرم )در ميشگوسفندان بلوچی منطقه خراسان نظر به جثه بزرگتر دارای پشم بيشتر .(7)

  كيلو در قوچ 1ـ5/2كيلو در ميش و بره ها و  5/0ـ1كيلوگرم می باشد( و در مناطق اصفهان، يزد و كرمان بين  9/2در قوچ 

 . (12و  10، 9، 8، 3) است

ت كه بعد از استحصال تبديل به باف اس های دست طور كه گفته شد،كاربرد اصلی پشم ايران در بافت قالی و قاليچه همان

 ترين عوامل موثر در كيفيت فرش پشمی، نوع پشم آن است. مرغوبيت الياف پشم در . ازمهمشود خامه فرش شده و بافته می

تهيه خامه فرش بستگی به ظرافت، طول، رنگ )سفيدی(، استحکام و قابليت كشش آن دارد. پشم گوسفندان ايرانی 

شناسان اين صنعت پشم ايرانی به لحاظ ارتجاعی بودن، قالی ربرای بافت قالی دارد و بنا به نظر كاترين حالت را  مناسب

دهد كه در پشم سايرنقاط مانند پشم استراليا و نيوزلند وجود ندارد و عالوه بر مقاومت  ايرانی را در وضعيت مطلوبی قرار می

دليل  پشم گوسفندان بومی بهكند.  ی بودن خود را حفظ میگيرد و ارتجاع طی سالهای متمادی حالت نمدی به خود نمی

آمار بيانگر توليد ساالنه  در پی دارد. االئیارزش افزوده ببوده و نهاده اوليه صنايع دستی و فرش از اهميت خاصی برخوردار 

  غيرنفتی  درصد صادرات 34تا حدود  70تا  50دهه در يک دوره زمانی  است كه  باف دست  قالی  مترمربع  ميليون 6تقريبی 

 دالر 7باف به ازای هر مترمربع بطور ميانگين  كه ميزان ارزبری در توليد فرش دست نظر به اين. (11) شده است را شامل می

  از پشم  و استفاده  توليد و صدور قالی  ريزی  و برنامه  گزاری در سياست  ای  ريشه بازنگری   در نتيجه (2)باشد ( میدرصد 7)

درآمد   منبع  ترين مهم  كه  باف دست  های قالی  بهبود كيفيت  جهتشود،  كه معموالً در نقاط كويری ايران توليد میتر  مرغوب

ميليون خانوار از  1ميليون نفر يا  6 تا 5عالوه حدود  دارد. به  تام  شده، ضرورت می  كشور را تا دهه قبل شامل  غيرنفتی  ارزی

 . (2) حد زيادی افزايش دهد ها را به وری آن تواند بهره كنند و در اختيار قرار دادن پشم مناسب می اين طريق ارتزاق می

تر  نمود و پشم های وارداتی بيش ی بافی را میپشم داخلی كفاف احتياجات پشم قال 1350تا سال الزم به توضيح است كه 

های  شد ولی با افزايش توليد و صادرات فرش كمبود پشم چشمگير شد و از پشم برای توليد منسوجات پشمی مصرف می

نما در تهيه  های دوباره مصرف و حتی الياف مصنوعی پشم های وارداتی از جمله پشم دباغی يا پشم نامناسب به غير از پشم

الشعاع قرار گرفت و هم ديدگاه  لحاظ دوام ارزش آن تحت مه قالی، گليم و ساير صنايع دستی استفاده شد كه هم بهخا

های داخلی با كيفيت پائين به قيمت  در شرايط كنونی پشم خريداران خارجی قالی را نسبت به فرش ايرانی تغيير داد.

 10تا  9تا حدود و فردوس هزار تومان و پشم خوب سيرجان  7تا  5هزار تومان و و پشم سفيد متوسط بين  4تا  3حدود 

متريک  14تا  12و در مقادير محدودی نمره  8تا  7، 6تا  5كه معموال نمره نخ بين شود  عرضه میهزارتومان در بازار 

هزار تومان  30تا  25با قيمت كيلوئی پشم ضخيم هزارتن  4حدود  ،دهند. مقدار پشم وارداتی در حال حاضر دست می به

ميليون  2/45تعداد گوسفندان كشور )با توجه به . (1 )نمودار باشد كه برحسب قطر، زردی و طول چند سنت تغيير دارد می

آيد در  دست می هزارتن پشم شسته به 25هزار تن پشم ناشور و  50راس حدود كيوگرم به ازای هر  1/1راس( و توليد 

هزار تن پشم قالی از  10تا   8حدود هزارتن است. لذا  33حالی كه نياز نساجی خامه قالی بنا به گزارش وزارت صنايع 

ر نتيجه عدم صدور پشم واردات د كه اين ميزان . در حالی( 11 و 2) شود وارد میمورد نياز تامين اين مقدار برای گمركات 
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ميزان سودآوری ارزی قابل جبران است و داخلی، جلوگيری از توليد پشم دباغی و افزايش كيفی و كمی الياف پشم 

زائی  و اشتغالعالوه اثرات غيرمستقيم بهبود معاش و كيفيت افزايش فرش دستبآف  ميليارد ريال به 2500جايگزين بيش از 

 شود. تخمين زده می

 

 

 
 ظريف و ضخيم  م: تفاوت قيمت الياف پش1نمودار 

 در بازار خارجی

 

 
 

 

 

*: Commodity Market Monthly. Research Department, Commodities Team. October 9, 2014. 

www.imf.org/commodities 

 

و  10، 9، 8، 3 ؛ 2)جدول پشم بلوچی  در مقايسه با كيفيت( 1؛ 1)جدول كيفی استاندارد پشم قالی های  ويژگینظر به 

 ترين گوسفندان مناطق گرمسيری هستند، كه بارزترين و پرجمعيتهای آن  كه اين نژاد و واريتهشود  مشخص می( 12

 كنند. توليد میرا كيفيت پشم قالی در ايران و حتی دنيا بهترين 

 
 (1) های فيزيکی و ظاهری الياف خامه قالی ويژگی: 1جدول

 اندازه صفات ها ويژگی

 متر ميلی 50حداقل  ميانگين طول دسته الياف

 درصد 20حداكثر  الياف مدوالئی

 درصد 12حداكثر  الياف مرده يا كمپ

 درصد 50اقل دح راندمان پشم ناشور

 عدد 4تا  1 متر سانتی 5/2تعداد جعد در 

 ميکرون 38تا  25 ميانگين قطر

 s58تا  s36 درجه ظرافت

 نيرگرم/ د 5/1تا  12/1 تار مقاومت تکميانگين 

 درصد 45الی  30 ميانگين ازدياد طول الياف

 درصد 75حداقل  ميانگين ارتجاعی الياف

 درصد 14 رطوبت بازيافته

 درصد 5حداكثر  مواد گياهی

 5حداكثر  (Y-Zدرجه زردی الياف )
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 (12و  10، 9، 8، 3) های پشم گوسفند نژاد بلوچی ايران  : ويژگی2جدول 

 طول دسته

 متر( الياف)سانتی

 ضريب تغييرات

 قطر )درصد(

 قطر

 )ميکرن(

 كمپ

 )درصد(

 الياف مدوالئی

 )درصد(

 پشم حقيقی

 )درصد(

 وزن بيده

 )كيلوگرم(

 سن

 )سال(
 محل تعداد

 آباد مشهد عباس 149 8-1 4/0±2/2 2/1±0/79 1/1±9/15 6/0±1/5 2/0±0/25 3/0±8/36 1/0±8/9

 آباد مشهد عباس 674 1-7 4/1±03/0 ـ 0/1±5/85 0/1±4/14 6/0±7/33 3/1±0/37 2/0±3/9

 آباد مشهد عباس 198 3-1 06/0±8/1 - - - 2±89/27 8/2±8/39 1/0±9/6

 بومی مشهد 100 7-1 _ 8/1±5/76 5/1±6/14 4/0±0/8 4/0±9/24 5/0±7/38 1/0±2/10

 يزد، كرمان، اصفهان 68 4-1 _ 5/2±9/80 6/1±8/14 1/1±7/4 8/0±0/31 _ _

 بيرجند 149 4-1 19/0±9/0 - - - 3/0±0/29   52/0±7/43 14/0±5/7

 گناباد 150 4-1 32/0±2/1 - - - 3/0±5/29 52/0±0/41 15/0±2/8

 حيدريه تربت 149 4-1 61/0±0/2 - - - 2/0±1/31 45/0±7/41 16/0±5/9

 كاشمر 149 4-1 17/0±8/0 - - - 3/0±0/30 52/0±2/45 14/0±0/6

تنهايی موارد مصرف متعددی  شود كه به همراه الياف پشم يا به می های اهلی توليد به غير از الياف پشم، الياف ديگری از دام

خوانـده   1نام الياف ويژه حيوانی يا اليـاف مخصـوص   در صنايع نساجی، شيميايی، صنعتی و غيره دارد. اين الياف اختصاصاً به

دهـد.   شـود را نشـان مـی    گذاری مـی  انواع الياف دامی كه تحت نام الياف خاص يا لوكس در دنيا نام 1. نمودار (28)شوند می

كند كـه بـا قيمـت بـاالتری      ويژگيهای الياف خاص حيوانی از نظر ظرافت، نرمی و سبکی شرايطی را برای منسوج توليد می

 (.  3رسد )جدول  فروش می نسبت به الياف پشم به

 وليدكننده انواع الياف خاصحيوانات ت

 خرگوش خانواده بزها خانواده شترها
كوهان( الما)شتر بدون  

  دنيای جديد
 شترهای

  دنيای قديم
   بز آنقوره بز كشمير بز معمولی

 خرگوش آنقوره      
     

بز موی  
كرك 
 كشمير

 
 موهر

 
 الياف شترهای الما آنقوره

 الياف شترهای ويگونا
گواناگو و آلپاكا   

 الياف شتر
كوهانه يک  

الياف شتر 
 دوكوهانه

 (28: انواع الياف خاص )2نمودار 

 شود. پرداخته میدر ايران دو نوع الياف حاصل از بز و شتر توليد شده و مورد اهميت است كه به آن 

 
 های كركیبز-2

كنندگان، دامـی اسـت    ای دارد و در مقايسه با ساير نشخوار در ميان حيوانات اهلی، بز در مناطق گرمسيری دنيا اهميت ويژه

كننده خـوب در اسـتفاده از    كه نسبت به شرايط كامال سخت و نامساعد مقاوم بوده و در صورت مديريت مناسب يک تبديل

به همين لحـاظ   (.24) رود شمار می كيفيت پائين بهمراتع با 

بيشترين جمعيت بز در كشورهای آسـيائی و افريقـائی قـرار    

، توليدات متنوع و قـدرت   دارند. به دليل قدرت توليدمثل باال

سالی جمعيـت   ماندگاری باالتر بزهای بومی در شرايط خشک

افـزايش  باالخص در كشـورهای آسـيائی و افريقـائی    اين دام 

 (. 30؛ 3يافته است )نمودار 
: روند رشد جمعيت انواع دام در دنيا نسبت به سال پايه 3نمودار 

1961(20) 

                                                 
1
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تا  1970های مختلف از سال  : جمعيت بز در دنيا و قاره4نمودار 

2013 (20) 

 

نژاد مختلف بز در دنيا وجود دارد كه  200متجاوز از 

يا گوشت و معدودی نيز اكثر آنها به خاطر توليد شير و 

به واسطه توليد الياف )كرك و موهر( پرورش داده 

بز آنقوره و دهی  ترين آنها از نظر بهره شوندكه مهم می

 .(23) بزهای كركی هستند

های مختلـف   نژاد بز آنقوره كه دارای پوشش يک اليه بوده و توليد موهر می كند و الياف آن لطيف و درخشان در رنگالف: 

 های توليد شده از آن نرم و شفاف است. چهراز براقيت و موج به خصوصی برخوردارند كه پااست و 

های بزهای شيری است و به دليل شرايط محيطی مناطق زيسـت آن بـرای مقاومـت در     نژاد بز كشمير كه خود از سويه :ب

رای الياف ضخيم اسـت و اليـه زيـرين از    برابر عوامل جوی، دارای پوشش دواليه می باشد كه اليه روئی به صورت موئی و دا

به كشمير معروف هستند. طی عمليات دستی و مکانيکی اين دو ليـف از هـم    الياف كركی ظريف تشکيل شده كه اصطالحاً

بزهـای دو پوششـی    . ميانگين قطر الياف كركی در بزهای كشـمير و اصـوالً  (26) جدا شده و هر كدام مصارف جداگانه دارند

  ز قطر الياف موهر است.تر ا بسيار كم

دهد كه با توجه بـه رونـد افـزايش جمعيـت بزهـای كركـی در        درصد بازار نساجی را تشکيل می 01/0توليد جهانی كشمير 

تـا   10)، ايـران و افغانسـتان   درصد( 30تا  25) درصد(، مغولستان 60تا  50نوسان است. مناطق اصلی توليد كشمير، چين )

 10تـا   5) نيـز جـزء كشـورهای هسـتند      ، قرقيزستان، تاجيکستان، تركمنستان و ازبکسـتان  هستند. قزاقستاندرصد(  15

. نظر به قيمت باالی كرك كشورهای توليدكننده سعی در نشـان دادن  (6) دارند كه درجهت افزايش توليد قدم برمیدرصد( 

مختلف بسيار متفاوت و بعد از افزايش  بعمناتـری از آمار كرك جهانی به خود را دارند. توليد كرك خام چين در  سهم بيش

تـن در   20000تن طی گزارشی به  5100توليد خود را از حدود  1989دالر در كيلوگرم در سال  99قيمت كشمير به ازاء 

ميليون بز كركی كه بـه جهـت توليـد     40تا  30كه از  گزارش نموده است)ميزان واردات نيز ضميمه آن است(  1999سال 

جـا   تن كرك خام برآورد شـده كـه نيمـی در همـان      3200آيد. توليد مغولستان حدود اند بدست می صالح شدهنيز تاحدی ا

ميليون  30تن و تعداد  بز آن  3000توليد اين كشور  2007شود. ولی در فوريه سال  فرآوری شده و بقيه به چين صادر می

 3/7اعالم شـده در افغانسـتان بـا توجـه بـه تعـداد        سسه پشم و كرك مغولستان گزارش شده است. گزارشؤراس بوسيله م

ميليـون   7/3كه با توجه بـه   دارد تن بيده را بيان می 1500هر راس مقدار توليد   گرم به ازاء 200ميليون راس بز و ميزان 

متفـاوتی كـه از   . نظر به اين مـوارد و ارقـام بسـيار    (2) مورد است راس بزهای توليدكننده كرك در همين گزارش ادعائی بی

آيد نسبت سهم هريک از توليدكنندگان نظر بـه اهميـت توليـد     می دست  هروند توليد و تجارت كشمير خام و فرآوری شده ب

كشـور   بـه لحـاظ دامپـروری و نيـز صـنعتی تـدريجاً       ،توجهی به ايـن منـابع بـا ارزش    اين الياف هميشه در نوسان است. بی

هـای   غير از حفظ انواع بزهای ليفی، ارتقـاء قابليـت   موده است. برای ممانعت از اين امر بهافغانستان را جايگزين مقام ايران ن

توليدی اين الياف، قطع دست دالالن، بهبود استحصال، ايجاد صنايع خانگی و تعامل با وزارت صنايع در حفـظ و جلـوگيری   

 است. ايران در بازارهای جهانی برای حفظ موقعيت های مدنظر حل های فرآوری كرك از راه از ركود كارخانه

                                                 

 : The report results of a representative national cashmere assessment carried out for GRM International 

between March and July 2006. 
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 20طـی   كـه  شـود  گذاری كرك موكشی شده در آمار جهانی اساساً  به نام سه كشور چين، مغولستان و ايران ثبت می ارزش

 .(5سال گذشته دچار نوسانات شديد بوده است )نمودار

 

 
: قيمت )دالر امريکا( هر كيلو الياف كشمير موكشی  5نمودار

 (26) 2015تا  1968شده از سال 

 

 

ايران از  موكشی شده ارزش كرك 2014از ژانويه سال 

كاهش  2015آوريل در دالر  9/97دالر آمريکا به  6/110

سال گذشته  45ولی نسبت به  ،(6 داشته است )نمودار

به  (.7ه است )نمودارباالترين رقم را به خود اختصاص داد

دليل افزايش ارزش كرك در بازار جهانی و نيز جهت 

درصدی برای صادرات كرك خام توسط  20های موكشی و انجام فرآوری بيشتر در كشور ماليات گمرگی  حمايت از كارخانه

 صادراتكاهش و يا توقف درصد بوده است. افزايش تعرفه مالياتی منجر به  6تا  5مطرح شده، اما عمالً 1393در سال دولت 

 . (26) شده است 2015كرك خام از ايران در اوايل سال 
 

)دالر  2015و  2014: روند قيمت كرك موكشی ايران در سالهای 6نمودار 

 آمريکا/كيلوگرم(

  

 

 

تا  1968: تغيرات قيمت كرك موكشی ايران از سال 7نمودار 

2014. 
  

دامــدار قيمــت اليــاف كــرك خــام در ايــران كــه از  

شود، هر سال متفاوت و بسته بـه بـازار    خريداری می

جهانی و نيز ذخيره اليـاف كـرك از سـال قبـل دارد     

های اخير افزايش قيمت كـرك   طی سال(. 3 )جدول

های موكشی باعث بهبود قيمت دريافتی دامداران از كرك بز شده  در بازار جهانی و تعامل بين توليدكنندگان و كارخانه

ريـال تـا    75000به قيمـت كيلـوئی  درصد كرك خالص بعد از موكشی(  30كرك خام )معموالً با  1383ل در سااست. 

كـه در   ( در حالی1386 ،ريال در مناطق مختلف از دامداران خريداری شده است )دريافت از معاونت امور دام 180000

بـا توجـه    الزم است،ولی  .)اطالعات شفاعی از دامدار( ريال بوده است 700000قيمت هر كيلو كرك خام  1393سال 

هـای موكشـی نيـز بـه      به روند متغيير قيمت كرك در دنيا انتظار دامداران متناسب با قيمت جهانی باشـد تـا كارخانـه   

 كننـده و آگـاهی   خوبی عمل كنند. لذا ايجاد ارتباط همآهنگ بين توليدكننده و مصرف فعاليت اقتصادی خود بتوانند به

 از روند تغييرات قيمت در جهان توسط دامداران اهميت زيادی دارد. 
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)معاونت امور  در مقايسه با قيمت  كرك موكشی شده ايران در دنيا دامدار:  قيمت هر كيلو كرك و موی سفيد فروخته شده توسط 3دول ج

 (32دام و 

 دالر سال ميالدی  هزار ريال سال شمسی

1376 100  1998 50 

1377 120  2001 57 

1378 160  2002 57 

1379 120  2003 57 

1380 130  2004 57 

1381 80  2005 57-58 

1382 100  2006 34-64 

1383 90  2007 68 

1384 110  2008 74 

1385 120  2009 59 

1389 230  2010 90 

1390 250  2011 110 

1391 650  2012 95 

1392 700  2013 6/97 

1393 700  2014 6/110 

1394 -  2015 9/97 
 

خشـک در حواشـی    در منطقه وسيعی از مناطق شرق به طرف مركز ايران در اقليم خشک و نيمـه  بزهای كركی ايران عمدتاً

دهنده بزهای كركی كه در همه يا قسمتی از مناطق آن  های پرورش ترين استان . مهم(13) يابند كوير لوت پرورش می  دشت

، قم و تهران )به طرف حاشـيه  اصفهان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، يزد، كرمانهای  ، استانكركی رواج دارد پرورش بز

 باشـد  مـی  كوير(، نواحی جنوب سمنان و جنوب خراسان شامل شهرهای نهبندان، بيرجند، قائنات، گناباد، طبس و فـردوس 

فعاليـت بـا   بـرای  كرك خام تری  الياف در ايران ميزان بيش های شستشو و موكشی با توجه به ظرفيت اسمی كارخانه .(11)

نفر  429با تعداد واحد   7، 1386طبق آمار دريافت شده از مديريت نساجی وزارت صنايع در سال ظرفيت كامل نياز دارند. 

ميليارد ريال بوده  2/67مشغول بودند كه سرمايه ثابت آنها  به امر شستشوی مو و كركتن در سال  4985كارگر با ظرفيت 

تن موكشی و آماده سازی كرك را انجـام   1844واحد در كنار واحدهای مذكور يا بطور مجزا  با ظرفيت   8طور  است. همين

رضـوی و   ها در خراسـان  تر اين كارخانه . بيشاستنفر كارگر  383ميليارد ريال با تعداد  100سرمايه ثابت آنها دهند كه  می

  ند.سمنان مستقر هست

 

 شتر -3

شتر دامی است كه براحتی خود را با شرايط جغرافيائی مناطق خشک و نيمه خشک سازگاری داده و نه تنها قادر بـه توليـد   

، زيرا بـا  يابد پرورش میهای فقير است بلکه در بهبود آنها نقش دارد و در ممالک گرمسير به خاطر همين استعداد  در بيابان

غذائی كه از لحاظ كمی و كيفی برای ديگر نشخواركنندگان ناكافی و نامرغوب است در مـدت طـوالنی   مقدار كم آب و مواد 

هـا در تغذيـه بـوده و در مبـارزه      رسد شتر دارای رفتار انتخابی كمتـری نسـبت بـه سـاير دام     نظر می هعالوه ب برد. به بسر می

شود و امکـان   مزارع و خارها مانع از غلبه گياهان بدخوراك می بيولژيک در احياء مراتع با از بين بردن  و چرا از گياهان هرز

های بلنـد و   درختچه  . در ضمن با هرس سرشاخه(18) نمايد میفراهم را ها  رشد گياهان خوش خوراك برای تغذيه بقيه دام

منجر شده  سواركاری( او )حمل بار وهای ديگر  . توليدات شتر و توانائیشود و كاهش آفات آن میمرتع درختان باعث بهبود 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 1394خردادماه  7و  6های نوين در علوم دامی. دانشگاه بيرجند،  همايش پژوهش

 

 59 

و  شـته باشـد  خشک آسيا و افريقا دا اجتماعی مهمی در سيستم كشاورزی و عشايری مناطق خشک و نيمه –نقش اقتصادی

گونـه   آيـد، در ايـن   سالی شديدی در مـدت طـوالنی پـيش    كه خشک خصوص وقتی هها انسان در اين مناطق، ب حيات ميليون

. البته اين حيـوان بـا   (21) ادر به زندگی و يا توليد نيست به اين حيوان وابسته استغير از شتر ق شرايط هيچ دام ديگری به

چه پيشينه تاريخی آن  تواند اين نياز را هم چون گذشته برآورده نمايد. اما چنان رشد فزاينده جوامع به ارتباطات سريع، نمی

ه امـرار معـاش جوامـع روسـتائی و عامـل سـالمتی و       دهد، در آينده نيز از لحاظ تامين شير كه يکی از منابع عمد نشان می

شـتر ماشـينی    "شايد اين اشتباه تاريخی باشد كه گفته شـده  (. 20) تواند مورد توجه محققين قرارگيرد بهداشت است، می

، ولی بايـد متـذكر شـد كـه ايـن حيـوان       (16) "است كه به بنزين نياز ندارد و حيوانی است متعلق به گذشته و بدون آينده

ـ  رچه در گذشته در برقراری ارتباط بين ملتها و اقوام و حمل و نقل كاال نقش اساسی ايفا میگ  طـور يقـين   هكرده است. اما ب

دامـی اسـت متعلـق بـه فـردا،      كنـد،   بيان مـی ن آ ها و خواص درمانی و بيولوژيک توليدات قابليت حاصل ازاكتشافاتی  نتايج

ميزان توليد الياف شتر بسته به نژاد، جنس، سن، . (22) ر طبيعت مواجه استحداقل در بخش بزرگی از كره زمين كه با قه

كند. منابع اصلی توليدكننده الياف شتر كشورهای چين و مغولستان است و مقـداری كـرك    محيط پرورش و تغذيه فرق می

 آيد. دست می هنيز از ايران، افغانستان، روسيه، نيوزلند، تبت و استراليا ب

از اين كه در فصل بهار با شروع گرما از روی بدن دام شروع به ريزش نمودند توسط دست كنده شده و يا بـا   الياف شتر بعد

دهندگان شتر بوسيله دسـت موكشـی شـده و اليـاف      شود و سپس مقداری توسط خود پرورش چين دستی برداشت می پشم

 .(14) رسد بر مصرف به فروش میشود و مابقی اضافه  كركی و موئی جداگانه برای مصارف مختلف مصرف می

تر اليـاف كركـی و بـاقی مانـدن مـو روی بـدن        در صورتی كه الياف با دست از روی بدن دام جدا شوند به دليل ريزش بيش

اليـاف شـتر   شود.  تر است و لذا با قيمت باالتری فروخته می تری داشته و جداسازی يا موكشی بعدی آنها راحت خلوص بيش

برای حيوان در شرايط سخت سرد كوهستان و گرمای بيابان است و همين خصوصـيت بـه منسـوجات     محافظ بسيار خوبی

تواند به طور خالص يا مخلوط با پشم و همينطور در اختالط با پشم و الياف مصـنوعی   شود و می توليد شده از آن منتقل می

آوری  از موكشی دستی برای استفاده در عمـل  حال الياف استحصال شده بعدو نايلون برای مصارف مختلف رسيده شود. بهر

گيرد و بعد از رنگرزی، ريسـندگی و بافـت بـه صـورت      مکانيزه ابتدا شسته شده و سپس موكشی صنعتی روی آنها انجام می

روكش مبلمان و وسايل حمل و  ،ورابجبها مانند ژاكت، بلوز، دامن، دستکش، روسری، شال، كاله،  منسوجات پوشاكی گران

 رسد.   فروش می نقل به

هـا فرآينـد ريسـندگی و     از آن جائی كه الياف شتر به دليل اختالف در تعداد فلس، طول ليف و تفاوت برجستگی نوك فلس

كنند، صنايع نساجی تعـداد محـدودی از كشـورها در فـرآوری آن دسـت       بافندگی متفاوتی را از الياف پشم و كرك طی می

انگلسـتان، ايتاليـا و ژاپـن     ترين كشورهای خريدار الياف شتر ايـاالت متحـده آمريکـا،    ترين واصلی همين لحاظ مهم دارند. به

خريـداری و بعـد از    ،ای برخوردارند و مواد اوليه بعد از تائيد آزمايشـهای تشخيصـی   باشند كه از صنايع نساجی پيشرفته می

 رسد. فروش می مشخص الياف شتر به  تبديل به منسوج تحت برچسب

تـن و مغولسـتان    1500كه بيشتر توسط شترهای دوكوهانه در چـين  شود  میتن برآورد هزار 4تا  3الياف شتر مقدار توليد 

شـوند.   خالف كيفيت باال و ظرافت مطلوب كرك شتر اين الياف مانند كشمير ارزيابی نمیبر  (.19) شود تن توليد می 2000

كرك بوده و عامل ديگر رنگ طبيعی الياف شتر است كه بيشـتر  يکی از داليل اين امر وجود الياف حدواسط در مابين الياف 

شـود و لـذا نيـاز بـه      های روشن و يا سياه ديده مـی  ندرت به رنگ همحدود به رنگ آهوئی و قهوه ای كمرنگ و تيره است و ب

رسـد و بـرای    مـی تر بوده و در دنيا بهتر به فروش  سفيدگری برای توليدات مرغوب دارد. الياف حاصل از بچه شترها مطلوب

 رود. های سفيد بکار می تهيه پارچه

تاثير قيمت كشمير است و چون ارزش الياف شترهای بالغ كه از نظر كيفيت با الياف بچه  قيمت الياف شتر معموال تحت

ا شود. لذا در مقايسه با الياف كشمير سفيد موكشی شده چينی) ب شترها و شترهای جوان متفاوت است، جداگانه عرضه می
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شده  گذاری  درصد ارزش 26درصد الياف كشمير و برای الياف شترهای بالغ،  34متر( الياف بچه شترها،  ميلی 38طول 

الياف كشمير بدون فرآوری )موكشی  نسبت بهدالر  22است. با توجه به اين مورد  فتيله كارد شده موی ظريف بز و شتر 

طوركل ارزش الياف كركی خالص كه برای تهيه پارچه كشباف  هاست. ب دالر بوده 120شده ولی غير شانه شده( بها قيمت 

دالر و الياف  13تا  12دالر در كيلوگرم و الياف كرك شتر مناسب درجه يک در ريسندگی فاستونی  24شود  بندی می درجه

 .(17رسد ) دالر در كيلوگرم به فروش می 9درجه دو در ريسندگی فاستونی 

درصـد جمعيـت    35/0كنند كـه   خصوص جنوب شرقی و مركزی زيست می همناطق كويری ايران بشترهای ايران بيشتر در 

و شـود   ها برای حمل و نقل، توليد شـير و گوشـت و اليـاف اسـتفاده مـی      و از آن .دهد شترهای دنيا را به خود اختصاص می

هـای   ترتيـب در اسـتان   ن جمعيـت شـتر بـه   تـري  داری می شوند. بيش ها از جمله گوسفند و بز نگه به همراه ساير دام معموالً

متغير اسـت. اليـاف    0/2تا  5/0، كرمان، يزد و هرمزگان قرار دارد. وزن بيده شتر بين جنوبی سيستان و بلوچستان، خراسان

كه منسوج اصلی اليـف شـتر    رانكه در اي طوری هكنند. ب شتر بعد از فرآوری و تبديل به منسوج ارزش واقعی خود را پيدا می

   .(11) رسد فروش می باشد حدود يک مليون تومان به ا میعب

 گيری نتيجه

تر اقتصادی و جلوگيری از كاهش درآمد  حفظ سطح رفاه و يا در صورت امکان افزايش سطح رفاه مادی جامعه و قدرت بيش

مـواد و كاالهـای    توليـد توجـه بـه   ناخالص ملی، همگی در پی تاكيد بر توسعه صادرات غيرنفتی قابل دسـتيابی اسـت. لـذا    

آيد هرچنـد در مقـادير كـم بـا ارزش بـاالئی كـه        دست می هترين هزينه توليد در سطح روستاها و عشاير ب ارزآوری كه با كم

ـ  هـر منطقـه   چه از حمايت كافی برخوردار باشند در توسعه و حفظ ساختار اقتصـادی مسـتقل    دارند، چنان سـزائی   هنقـش ب

هريک از محصوالت كشاورزی و دامی بطور تفکيک شده براساس هزينـه توليـد، ميـزان     خواهند داشت. بنابراين تعين سهم

حـل مقـدماتی در    زائی در مراحل مختلف توليد و فرآوری، ارزش افزوده و سهم آنهـا در درآمـد و ميـزان ارزآوری راه    اشتغال

 خواهد بود.امی هر منطقه دبندی نوع و مقدار توليدات  بندی و سهم ريزی جهت اولويت گذاری و برنامه سياست

ای و كارگری، الزم است  نظر به رقابت توليد مابين محصوالت مختلف دامی و با توجه به محدوديت امکانات اقتصادی، تغذيه

درستی مديريت شود. از طرفی وجود فشارهای تجارت بين المللی از  گذاری نوع توليد تعريف شده و مراحل توليد به سياست

ها در  كنترل كيفی مـواد   های طبيعی و مصنوعی در اقالم صادراتی، انجام آزمون بودن و عدم وجود آلودگیجهت استاندارد 

داران  هـائی دام  ها و تعاونی عهده اتحاديه به ياهای فرآوری ضرورت دارد كه بار اصلی حل اين مسئله بر دوش دولت و  و روش

هـدايت دامـداران را بـه سـوی توليـد بهتـر       ، صص و محقق مربوطـه خواهد بود كه با هماهنگی و راهنمائی كارشناسان متخ

بندی و فراهم آوردن اليـاف بـا كيفيـت بهتـر      های جديد درجه يابی به روش عالوه تشويق تاجران در دست هعهده بگيرند. ب هب

پژوهش و تحقيقـات  توانند در آينده پشتيبان بخش مهمی از  ها در صورت عملکرد مناسب می بايد مدنظر باشد. اين اتحاديه

 باشند.

گذاری  همگام با پرورش و اصالح نژاد بز و احيای روش های مناسب استحصال كرك از موی بز، می بايست موجبات سرمايه

در صنايع تکميلی يعنی خطوط توليد ريسندگی و بافندگی فراهم گردد. طبيعی است ظرفيت محدود كرك از يک طـرف و  

گـذاری فـراهم گـردد.     ديگر، ايجاب می نمايد كه موجبات تشويق برای داوطلبان سرمايه كمی تجربه در اين صنعت از سوی

های مختلف صنايع نساجی به دنبال مزيت های نسبی و يا ارزش افزوده و يـا حتـی    اين حقيقت وجود دارد كه اگر در رشته

های كركـی از كـرك    زش افزوده فرآوردههای كركی حرف اول را خواهد زد. ار صادرات بگرديم، رشته صنايع توليدی فرآورده

محصوالت پوششی نظير بلوز و ژاكـت، پليـور، انـواع پارچـه     و  نخ كرك كرك موكشی شده صنعتی، خام )موكشی نشده( تا 

 باشـد  میدر سطح جهان در مقايسه با يکديگر برابر  15و 10، 6، 5ترتيب بهبرای لباس زنانه و غيره را برای هر كيلوگرم كاال 

(15). 

  های افزايش ارزش اقتصادی الياف دامی در منطقه راه
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  با توجه بـه شـرايط اقليمـی،    توليد داری و  ارزش اقتصادی و سود خالص نگهبراساس  های منطقه دامتقسيم بندی

 .كند ايجاد می جوانان و زنان روستائی در جلوگيری از مهاجرتكه برای كمبود آب و ميزان اشتغالزائی 

 توزيع مناسـب دام   و استفاده بهينه از علوفه مراتعدر ريزی درست و مؤثر  مرتع ( با برنامه -وری ) دام افزايش بهره

   .های مرتعی در عرضه

 بهبود و احياء مراتع باالخص در مناطق كويری و نيمه بيابـانی  بط برای  های همکاری با موسسات ذير اجرای برنامه

 .كننده الياف دامی هستندهای توليد كه محل پرورش دام

  نژادی و بهبود مسائل مديريتی )تغذيه، جايگـاه، بهداشـت و    با اهداف اصالح افزايش توليد در واحد دام بررسی در

…). 

 برداری مناسب از ذخائر ژنتيکی مطلوب بهره حفاظت و. 

 و مناطق مرزی  درروستا، عشاير  داری دام ارائه الگوی مناسب جهت مديريت پرورش و نگه 

 های مختلف دامداری سنتی و صنعتی از لحاظ مديريت و بازدهی اقتصادی مقايسه شيوه 

 هـای ترويجـی در    های آموزشی همـراه بـا ارائـه روش    های پژوهشی با اجرای دوره كارگيری يافته انتقال دانش و به

   .برای توليدكنندگان ليفی های دامبهبود مديريت و پرورش 

 كننـدگان منسـوجات و    های فرآوری الياف و مصـرف  تنگاتنگ بين توليدكنندگان، خريداران، كارخانه ايجاد ارتباط

 انعکاس نظرات به يکديگر  
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