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 چکیده

 با کنونی پژوهش. بندی و تفکیک نژادی موثر باشددر گروهتواند تا حد زیادی استفاده از روش های ریاضی کارآمد می

با استفاده از  انیشناسی شترهای بومی کویر مرکزی ایران با شترهای شیری با منشأ پاکستهای ریختمقایسه ویژگی هدف

نفر شتر شیری با منشا  62ن و نفر شتر بومی کویر مرکزی ایرا 25. به این منظور از شدهای اصلی انجام روش  تحلیل مؤلّفه

های ارتفاع شانه، پهنای لگن، دور پستان و عمق پستان برای تشخیص نژادها مدنظر نجهسزیست. گردیدپاکستان استفاده 

 مچنیناستفاده گردید. ه 3.5.3نسخه   Rدر محیط ggfortify ( از بسته آماریPCAلیل مولفه اصلی )قرار گرفت. برای تح

 SPSSافزار  با استفاده از نرم t-test مستقل هاینمونه میانگین مقایسه آزمون از شترها، تیپ ارزیابی نمره مقایسه برای

 یری پاکستانی نسبت به شترهای بومی بلندتر استاندازه قد شترهای شنتایج نشان داد که  .شد استفاده 22نسخه 

(p<0.05) پهنای لگن، عمق و دور پستان در شترهای پاکستانی بزرگتر از شترهای بومی کویر مرکزی ایران بود .(p < 0.05 .)

دست هب  71/76 ± 31/12و در شترهای با منشاء پاکستانی  12/57 ± 03/10میانگین نمره ارزیابی تیپ شترهای بومی ایران

رکزی ایران و شترهای شیری با شترهای بومی کویر مکه های بدنی نشان داد سنجه(. تحلیل مؤلّفه اصلی زیستp<0.05)آمد 

های گیو امکان تشخیص و تمایز این دو اکوتیپ از یکدیگر از روی ویژدارندمنشا پاکستانی در دو دسته جداگانه قرار 

 . ها وجود داردظاهری آن

 .زیست سنجه بدنیو  شتر تک کوهانه، تحلیل مولفه اصلی: یکلمات کلید
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 مه مقدّ

سالی و شیر مطلوب در شرایط اقلیمی نامساعد، خشک ای با ظرفیّت تولیدعنوان گونههای اخیر، پرورش شتر بهدر سال

 ,Tibary & El Allali)های اهلی را به خود معطوف کرده است دهندگان دامکیفیّت، توجّه پژوهشگران و پرورشمراتع کم

عنوان تنها منبع تولید شیر مطرح است، شتر به در آن کهخشک و بیابانی نیمهدر مناطق  از این منظر، پرورش شتر(. 2020

، نسبت به سایر مراتع مبتنی برتی سنّهای سامانهدر همچنین، شتر (. Ali et al., 2019) نقش حیاتی در امنیّت غذایی دارد

پتانسیل تولید شیر بسیار خوبی در طول یک دوره شیردهی طوالنی  ودر شرایط مشابه، شیر بیشتری تولید کرده های اهلی دام

ه در مقایسشتر احتیاجات غذایی  بر این(. عالوهFaraz et al., 2020) روز( نسبت به سایر نشخوراکنندگان دارد 410تا 390)

 Abriشوند )برای تولید شیر استفاده می کوهانهعمدتاً شترهای تک(. Faraz et al., 2020) های شیری کمتر استبا سایر دام

& Faye, 2019 میلیون تن شیر تولید کردند  12/2میزان  در جهان شتر نفر میلیون 2/25حدود جمعیّتی ، 2010(. در سال

(2017., et alRamadan  .)ا از جمله سومالی، ت شترهای شیری جهان در کشورهای شمال شرقی آفریقترین جمعیّبیش

دارو از آن یاد -دارای ارزش غذایی باالیی بوده و به عنوان غذا (. شیر شترAli et al., 2019) شودمیاتیوپی و سودان دیده 

و تولید  توانایی زنده ماندنی در شرایط بسیار سخت مطلوب، تولیدظرفیّت وجود  با. (Konuspayeva et al., 2021شود )می

تنوع زیاد فردی در  برداری قرار نگرفته است.عنوان منبع غذایی مهم مورد بهرهبه شتر تک کوهانه هنوز ،محصوالت مغذّی

. (Nagy et al., 2013کند )ت و هم در نژادها، زمینه خوبی برای انتخاب و پیشرفت ژنتیکی فراهم میتولید شیر هم در جمعیّ

همراهی حاشی شتر در کنار همچنین نه هر شتر بسیار دشوار است. از طرفی در شرایط مرتعی، رکوردگیری تولید شیر روزا

 کند.مادر و مصرف شیر، سختی کار را دو چندان می

 منظوره دو ی دامیتوسعه ژنتیکی، بهبود برای شترداران تاولویّ که نشان داد (2011) همکاران و Ishag نتایج پژوهش

 نیمدوّ نژادیبه برنامه تاکنون. ها اهمیّت کمتری داردتولیدی برای آن هجنب یک بر و تمرکز  است( شیر و گوشت تولیدبرای )

کرد شتر، تعیین به منظور حفظ و بهبود عمل .است نشده عملیاتی یکلّ صورت به شترداری در بلکه شیری شتر در تنها نه

لین ارد. از طرفی اوّدصالحی ضرورت های اهای جمعیّتی، انتخاب و اصالح نژاد پیوسته مورد نیاز بوده و اجرای برنامهویژگی

های اکوتیپ دها یامرحله در کارهای اصالحی و انتخاب دام، شناسایی صفات اقتصادی مهم و برآورد دقیق صفات در بین نژا

های بدنی و ( گزارش کردند که شاخص2011و همکاران ) Ishag (.2015l., et a Moradi Shahr Babakباشد )خاص می

 نیاز انتخاب ژنتیکی است. شناسی در شتر یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد دام و پیشتهای ریخویژگی

آن نیز محدود تنوع نژادی کم تر است و به تبع آن بز و گاو  ،گوسفندجمعیت نسبت به در ایران و جهان شتر جمعیت هرچند 

های بندیه، الما و آلپاکا که البته هر یک دسته، اما وجود شترهای تک کوهانه، دوکوهان(FAOSTAT, 2020) تر می باشد

 ,Abri & Faye) کندبندی نژادهای شتر را بیش از پیش مشخص می، اهمیت کار تشخیص و دستهددارننژادی متنوعی 
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های گیاهی و پراکنش گونه .(Moghaddas, 1997)اکوتیپ مختلف شتر در حال پرورش اند 10حدود . در کشور ایران (2019

های سیاسی و جغرافیایی کشورها باشد تابع شرایط اقلیمی و محیطی مرزبندی عی در سطح کره زمین بیش از آنکه تابجانور

شناسی بخصوص در استان های مرزی برخی از نژادهای دام موجود کنیم که به لحاظ ظاهری و ریختاست و لذا مشاهده می

وانی داشته و گویی آنها یک منشا ژنتیکی مشترک دارند و این های فرادر ایران با برخی از کشورهای همسایه شباهت

های دام بین کشورها شده و در هر کشور برای نژاد مشابه اسامی متفاوتی های سیاسی بوده است که باعث جدایی گلهمرزبندی

ی و یا در بخش سیستان ر مورد گوسفند آواسی اهوازی و عراقداختیار شده است. این مهم برای مثال در مناطقی از خوزستان 

 زیبوی پاکستان و نیز شتر سندی و شتر سیستانی قابل مشاهده و تشخیص است. دبین گاو سیستانی و نژا

ر ارتباط دی آنها های اهلی با صفات تولیدهای نژادی، خصوصیات ظاهری و بیومتریک دامنظر از این شباهت و تفاوتصرف

یا بر  گذار وهای مرغ گوشتی و تخمادان اقدام به تشریح خصوصیات ظاهری نژو بر همین اساس برای مثال کارشناس است

ا توصیف یمنظور تشخیص نژاد و اند. در ارزیابی ظاهری شتر بهشمردن صفات ظاهری گاوهای شیری و گوشتی نموده

زمان باعث رت همصوهگیری و توصیف است که بعضا توجه به همه آنها بخصوصیات تولیدی، صفات بسیاری قابل اندازه

را برای  ایادههای کاربردی و سشود. برای حل این مشکل علم ریاضی راه حلها میسردرگمی و اشتباه انسان در ارزیابی

های اصلی هها فراهم نموده است که روش تحلیل مولفبندی موجودات بر اساس خصوصیات ظاهری آنبندی و یا طبقهدسته

 ها است. یکی از این روش

تبدیل تعدادی از متغیّرهای همبسته با تعداد کمتری از متغیّرهای  برایهای اصلی، یک روش ریاضی ش تحلیل مؤلّفهرو

ژنتیک و اصالح دام،  دیدگاه(. از Freund & Littell, 2000باشد )شود( میهای اصلی نامیده میغیرهمبسته )که مؤلّفه

های اصلی، برای روش تحلیل مؤلّفه .اهداف اصالحی را مشخص کند برای تواند گروهی از صفات مناسبهای اصلی میمؤلّفه

راستایی چندگانه ارائه شد. در های با مشکل همبرآورد ضرایب تابعیّت در داده برای( 1971و همکاران ) Fritts اوّلین بار توسط

های اصلی اند، برای مثال تحلیل مؤلّفههزیادی از این روش استفاده کرد پژوهشگرانی مطالعات اصالح دام و طیور نیز حوزه

 ,.Yakubu et alهای گوشتی )های ظاهری مربوط به بدن و اندازه بدن در جوجهگیریجهت توصیف همبستگی بین اندازه

ی تابعیّت صفت از این روش برای تعیین معادلهمحققان استفاده شده است. در شتر نیز  (Ogah, 2011( و بوقلمون )2009

بنابراین، بهبود اطّالعات علمی در خصوص  (.Moradi Shahr Babak et al., 2015بهره بردند )صفات بیومتری  وزن از

های اصالحی این دام کمک شایانی خواهد کرد. از ی ارزیابی زنتیکی و برنامهشناسی شتر، به توسعهارزیابی خصوصّیات ریختی

با  با منشا پاکستانی شیریبومی کویر مرکزی ایران با شترهای شترهای  مقایسه ریخت شناسی با هدف کنونیاین رو، پژوهش 

های ی شتر در سامانهبرداران حوزهنتایج این مطالعه نیز به پژوهشگران و بهره باشد.های اصلی میروش تحلیل مؤلّفه استفاده از

  مهّم در انتخاب شناسیهای ریختراسنجهدر شناسایی ف های متمرکز نوینپرورش سنّتی مبتنی بر مراتع و همچنین سامانه
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 .شتر کمک خواهد کرد

 هامواد و روش

گری پردیس واقع در استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند گسترش توسعه مزرعه شتر شیری شرکتپژوهش حاضر در 

 االتر از سطح دریا(متر ب 1491ی شرقی و ارتفاع درجه 3/57ی شمالی و درجه 4/37)در طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی 

کیلوگرم انرژی  کیلوگالری در 2/2های حاوی بسته نگهداری و دو نوبت در روز با جیرهی مدیریّت شترها در سامانه انجام شد.

 شیریشترهای و  بومی ایرانشترهای  شناسیریختر مقایسه منظوبه درصد پروتئن خام تغذیه شدند. 12وساز و قابل سوخت

 شیریشترهای شیری  نفراز 25 استفاده شد. پاکستانیشیری شتر نفر  62و  ایرانکویر مرکزی  بومی شترنفر  25از  ،پاکستانی

 مورد شترهای سن گینمیان. شده بودند خریداری1399 سال در پاکستان غرب هایایالت از شترنفر  37 و شرق هایایالتاز 

 قایسهم برای (PCA) اصلی مؤلّفه تحلیل روش از .بود سال 14 تا 9 بین هاآن یسنّ محدوده و سال 5/11  مطالعه

 رها به چندتغیّها و تبدیل مدادهاصلی یک روش بهینه برای کاهش حجم مؤلّفه . تحلیل شد استفاده شترها شناسیریخت

 .گرفت مدنظر قرار ارتفاع از شانه، پهنای لگن، دور پستان و عمق پستان هایسنجه باشد. بدین منظور،میمحدود مؤلّفه 

-ندازهاایی پارچه متر و با مترارتفاع از شانه شامل فاصله استخوان جدگاه تا زمین بود. این فاصله بر حسب سانتی سنجهزیست

گیری متر اندازهیاطالق شد و با استفاده از کولیس چوبی و بر حسب سانت Pinگیری شد. پهنای لگن به فاصله دو استخوان 

ی و بر حسب ایپارچه عنوان دور و عمق پستان تعریف شدند که با مترترتیب بهو ارتفاع پستان بهشد. همچنین محیط پستان 

. شد گرفته نظر در 100 امتیاز حداکثر و شد استفاده شتر تیپ ارزیابی برای سنجه 24 از همچنینگیری شد. متر اندازهسانتی

 سینه، دور سینه، رضع پهلو، منظر از دست جلو، منظر از دست ،گردن سر، اندازه بدن، وزن جدوگاه، ارتفاع مو، توزیع رنگ،

 دم، اول، بنداستخوان م،س پهلو، منظر از پا جلو، منظر از پا لگن، عرض لگن، زاویه کمر، زاویه کوهان، سینه، قفسه زیر پینه

 سنجه سه. شدندگرفته نظر در تیپ ارزیابی در که بودند هاییسنجه سرپستانک اندازه و سرپستانک محل و فاصله پستان،

 جمعا کهطوریبه اشتندد تیپ ارزیابی در را امتیاز بیشرین ها،سرپستانک اندازه و هاسرپستانک محل و فاصله پستان، وضعیت

های موجود ت سنجهسه ارزیاب ماهر مطابق چک لیس ارزیابی تیپ شترها توسط .شدندمی شامل را امتیاز 100 از امتیاز 45

 همچنین. یدگرداستفاده  3.5.3نسخه   Rدر محیط ggfortifyاز بسته آماری  (PCAبرای تحلیل مولفه اصلی ) انجام شد.

نسخه  SPSSافزار از نرم با استفاده t_test مستقل هاینمونه میانگین مقایسه آزمون از شترها، تیپ ارزیابی نمره مقایسه برای

 .شد استفاده 22

 نتایج

 طرفی از. دش برآورد کیلوگرم 77/3 ± 01/1 ایران، بومی شترهای در شیردهی اول ماه دو روزانه شیر تولید متوسط
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 .گردد برآورد 51/7 ± 61/2 پروژه این دربا منشا پاکستانی  زا تازه شیری شترهای شیردهی اول ماه دو شیر تولید میانگین

های شیری ه قد شترکا منشا پاکستانی نشان داد های بدنی شترهای بومی کویر مرکزی ایران با شترهای بسنجهمقایسه زیست 

ر های بومی کویدور پستان در شترهای شیری بزرگتر از شتر اندازه (. پهنای لگن، عمق و1)جدول  (p<0.05) بلندتر است

 (.1 جدول) (p < 0.05مرکزی ایران بود )

 با منشازی ایران و شترهای شیری میانگین و انحراف معیار زیست سنجه های بدنی شتر های بومی کویر مرک 1جدول 

 پاکستانی

کویر مرکزی ایران و شترهای شیری با منشا  های بدنی نشان داد شترهای بومیسنجهاصلی زیست مؤلّفه تحلیل 

 ) دوم اصلی مولفه و درصد( 27/61 ) اول اصلی . مولفهشناسی متفاوتی دارندریختدو دسته جداگانه قرار دارند و  پاکستانی در

بردارهای ویژه زیست  .(1)شکل  کردمی تبیین راهای بدنی زیست سنجه واریانس از درصد 83 از بیش درصد( 81/20

 می باشد.  2اصلی مطابق جدول مؤلفه های بدنی این دو سنجه

 مولفه های اصلی برای زیست سنجه های بدنی  ویژه های بردار 2جدول 
 دوم اصلی مولفه مولفه اصلی اول زیست سنجه بدنی/ مولفه اصلی

 57/0 45/0 هقد از شان

 - 75/0 61/0 پهنای لگن

 09/0 71/0 عمق پستان

 29/0 62/0 دور پستان

 

 ، سندیشترهای  1) و شترهای سندیهای بدنی شترهای بومی کویر مرکزی ایران سنجهاصلی زیست مؤلفه  تحلیل 1شکل 

 شترهای بومی ( 2

 (cm) دور پستان (cm)عمق پستان (cm) پهنای لگن (cm) ارتفاع از شانه شتر / زیست سنجه بدنی

 55/52 ± 32/14 54/19 ± 42/6 90/34 ± 48/5 75/173 ± 80/11 شتر بومی ایرانی

 70/65 ± 09/12 12/23 ± 08/4 84/65 ± 14/7 00/183 ± 54/12 پاکستانیشترشیری 
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+  62/0 اندازه بهای شیری، در شتره پستان دور و پستان عمق که داد نشان بدنی هایسنجهزیست بین همبستگی مقدار

 (.(p<0.05 ندداشت هم با+(  34/0) زیادی نسبتا و مستقیم ارتباط لگن پهنای با پستان دور همچنین. دارند همبستگی

رآورد ( ب71/76 ± 31/12( و شترهای با منشاء پاکستانی ) 12/57 ± 03/10میانگین نمره ارزیابی تیپ شترهای بومی ایران ) 

 .(p<0.05تر است )مناسب از نظر شیری از شترهای بومی ایرانپاکستانی دهد تیپ بدنی شترهای شیری میشد که نشان 

 70/52 شده، سبک امتیاز کمترین و 93 ، شده در بین شترهای شیری با منشا پاکستانی کسب تیپ ارزیابی امتیاز ترینبیش

 از. اند کرده کسب ار 70 تا 50 بین امتیاز دارای شترها از درصد 15/31 که داد نشان امتیازها فراوانی توزیع. شد محاسبه

ز طرفی دامنه تغییرات ا .بود بیشتر 90 از امتیازشان درصد 39/16 و داشتند را 90 تا 70 بین امتیاز دارای درصد 52/46 طرفی

 رد گردید.برآو 77تا  41امتیازهای ارزیابی تیپ شترهای بومی کویر مرکزی ایران بین 

 بحث 

های تال در پنجاب بیابانرا در  Marecha( میزان تولید شیر روزانه شترهای 2018و همکاران ) Farazدر مطالعات اخیر، 

( بعد از یک مرور منابع گسترده 2001) Iqbalو  Khanهای باز و مرتعی گزارش کردند. سیستمکیلوگرم در  62/5پاکستان، 

کیلوگرم تولید  40تا  5/3های زایش، یک دامنه وسیعی از در مراحل مختلف شیردهی و شکمدر نژادهای مختلف پاکستان 

( میزان 2010و همکاران ) Ahmad( و 2009و همکاران )  Ali( و2004) Fisher و Farah شیر روزانه شتر را گزارش کردند.

( میزان تولید شیر 2010و همکاران ) Raziqکیلوگرم گزارش کردند.  3-10تولید شیر روزانه شترهای پاکستان را بین 

محدوده تولید شیر Mustafa(2011 )  وEisaکیلوگرم گزارش کرد.  2/10 ± 43/0را در بلوچستان پاکستان   Kohiروزانه

متوسط شیر روزانه شترهای  Jemmali (2012) و Kamounکیلوگرم گزارش کرد.  10تا  5روزانه شترهای سودانی را بین 

متوسط تولید شیر روزانه شترهای تک کوهانه را در  (2013و همکاران ) Nagyلیتر گزارش کردند.  72/6 ± 46/2تونس را 

 Baars (1998) و Kebebew ( و1996) Gedluکیلوگرم اعالم کرد.  6 ± 12/0شرایط سیستم بسته در امارات متحده عربی 

 Bekele (2002) و  Zelekeکهتر گزارش دادند در حالیلی 5/4 – 5/7میانگین تولید شیر روزانه شترهای آفریقای شرقی را 

کشورهایی که بیشترین . لیتر ارائه نمودند 5/1 – 1/3میانگین تولید شیر روزانه شترهای اتیوپی را در شرایط باز مرتعی 

 آوردنمو فراه توسعه و دامپروری در مراحل کشاورزیی ی توسعههنوز از جنبهاند، جمعیت شتر را در خود جای داده

در حوزه پرورش  های مدیریت یکپارچه و ثبت رکوردهاایجاد سامانه نابراین،(. بAbri & Faye, 2019) ها هستندزیرساخت

زیرساختی عظیم، حمایت و هماهنگی بین  گذاریشتر که به نوعی مبنای پیشرفت ژنتیکی در این دام است، مستلزم سرمایه

ویژه در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران( های پرورش شتر )بهچالش د جزوتمام این موارذینفعان است که  یهمه

اّما  یابد،های پرورش شتر به تدریج به سمت پرورش متمرکز صنعتی سوق میسامانهاگرچه (. Dioli, 2020شود )محسوب می

و ثبت نامه العات ثبت انصاب، شجرهیابند. در نتیجه اکثراً اطپرورش میسنتی  هایسامانههای شتر هنوز تحت اکثر جمعیت
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مقایسه نتایج مطالعات در (. از این رو، Abri & Faye, 2019های موجود نیز بسیار پراکنده است )ناقص بوده و داده عملکرد

ای هآوری دادهجمعپرهزینه بودن و دشواری  ها،گی دادهپراکنددلیل اندازه نسبتا کوچک گله، به خصوص میزان تولید شیر شتر

 Gonzalez-Recioدر همین راستا، وجود یک استاندارد مشخص کار آسانی نیست. همچنین عدم و  سنجیو زیست فنوتیپی

دقیق و  سنجیاطالعات فنوتیپی و زیستدر دسترس بودن ی پرورش شتر، ( گزارش کردند که در حوزه2014و همکاران )

های یافته، اکثر گلهبر خالف کشورهای توسعهاست. های ارزیابی ضروری تعریف شده برای استفاده در مطالعات ژنتیکی و برنامه

وجود شیر  رکوردهایثبت  سازوکارهایدر مزرعه  ،شتر در کشورهای در حال توسعه فاقد جوامع نژادی هستند. همچنین

 ز گزارش کردند که( نی2016و همکاران ) Ayadi. (Faye, 2018)شود اغلب ثبت نمی عملکدریو صفات سالمتی یا  نداشته

استانداردسازی صفات و پارامترهای مرتبط با شیردهی در شترهای شیری، پیشرفت ژنتیکی در این دام را محدود کرده و عدم 

 شتر های پرورشسامانهدر یک  هیچ کاربردیها این دادهدر مورد امتیازدهی برای مورفولوژی پستان، وجود اطالعاتی علیرغم 

 (.Ayadi et al., 2016ندارد )

شناسی گزارش شده است. این تنوّع ممکن است از عوامل مختلفی های ریختی تغییرات وسیعی برای ویژگیدر شتر دامنه

(. ساختار Kadim et al., 2008مانند سن، جنس، نوع یا نژاد شتر و همچنین مدیریت کلی و اکولوژی منطقه ناشی شود )

ها برای سازگاری با کمبود غذا و تحمّل های مهم آنه جثه کوچکتر( یکی از ویژگیمورفولوژیکی شترهای بومی ایران )انداز

توان به طور قابل توجهی با (. در شتر شواهدی وجود دارد که نرخ رشد و تولید را میEhsaninia, 2022دمای باال است )

 صفات و های پستانسنجهزیست بین تگیهمبس(. Kadim et al., 2008ای و مدیریتی افزایش داد )بهبودهای ژنتیکی، تغذیه

 دارد وجود زمینه این در شتر مورد در کمی العاتاطّ اما است، شده بررسی خوبی به شیری نشخوارکنندگان در شیر تولید

(2021., et al Atigui).  نتایج پژوهشEhsaninia (2022در خصوص بررسی برخی خصوصیات زیست )های سنجی اکوتیپ

تأثیر داری تحتطور معنیهای فنوتیپی بهوهانه در منطقه جنوب استان کرمان نشان داد که فراسنجهکمختلف شتر تک

 شود.سنجی اختالف مشهودی دیده میی پارامترهای زیستاکوتیپ شتر قرار داشته و بین شترهای بومی و پاکستانی از جنبه

. (et al Atigui ,.2021) دارد نزدیکی ارتباط پستان عمق و دور با تولید اوج در عملکرد و شیر تولید کل روزانه، شیر تولید

et al Atigui ,.) شیری گاوهای شیرتولید  توانایی کنندهتعیین عوامل ترینمهم پستان عملکردی صفات و ریخت شناسی

 شناسیریخت و شیر تولید بین همبستگی مطالعات از بسیاری. باشدمی (et al Bardakcioglu ,.2011) شترها و (2021

 در را( ،0.07 و r = 0.06) حیوان قد و شکم دور (،r = 0.15-0.22) پستان شکل و اندازه ،(r = +0.41) پستان عرض مانند

 گاو در پهنای لگن و سر طول پستان، با مستقیماً شیر تولید ،مطالعات این در (.Rao et al., 2021) اندکرده ارزیابیگاو 

Ongole داشت ارتباط (Rao et al., 2021) .Bhuiyan (2004) همکاران و، Rana و( 2010) همکاران و Patel همکاران و 

 تولید با دم طول و پوست ضخامت حال، این با. برآورد کردند پستان و شکل اندازه و شیر تولید بین مثبتی ارتباط نیز( 2016)
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 طول. (VanRaden et al., 1990) دارند ری باالییپذیوراثت هاپستانکسر و پستان اندازه. داشتند منفی همبستگی شیر

 و هاویژگی توانندمی شترپرورش دهندگان  بنابراین،. دارند تنوع زیادی شترهای تک کوهانه در هاکپستان سر و هاپستان

 مستقیماً  انپست شناسیریخت. (et al Atigui ,.2021) بگیرند نظر در برتر حیوانات انتخاب در را بافت پستانی شناسیریخت

 مورد در محدودی اطالعات اگرچه. (et al Atigui ,.2021) گذاردمی تأثیر شیری بزهای و میش ،گاو در شیردهی صفات بر

که صفاتی نظیر اندازه قد،  نشان داد، پژوهش کنونی هاییافته است، دسترس در شتر در تولید عملکرد و شناسیریخت ارزیابی

 انتخاببرای  قضاوت برتری جهت هایتواند شاخصشترهای بومی می ون در شترهای پاکستانی پهنای لگن، دور و عمق پستا

شناسی متفاوتی نسبت به شترهای بومی کویر دارای ریختپاکستانی شترهای شیری  . همچنین،شترهای شیری محسوب شود

سنجی نسبت به شترهای بومی یستز ، شترهای پاکستانی از نظر متوسط تولید شیر و اغلب صفاتباشدمی مرکزی ایران

ضرورت توجّه به اعمال مدیریتی، رکوردگیری و اصالح نژادی در خصوص  ،)بلوچی( برتر بودند. از طرفی نیز این موضوع

رزیابی ا( گزارش کردند که 2021)و همکاران  Alhajer. درهمین راستا، نمایدهای بومی شتر در کشور را دوچندان میتوده

ژنی موجود فراهم  منابع ثبتین امکان را برای ، زیرا ااستبسیارمهم ت شتر در سطح جهان نوتیپی در جمعیّو تنوع ف صفات

، آغاز کرد مختلف اهداف بامناسب  ژنتیکیهای اصالحی دقیق انتخابی را برای تولید ذخایر توان برنامهها میکند که از آنمی

در  مورد استفاده رویکردبنابراین، . در دسترس است نظیر گاو، گوسفند و بز هاکه در حال حاضر برای سایر دام همانند آنچه

 تحقیقاترا برای  ایزمینهپیشو  کردهرا فراهم  های شیریع فنوتیپی شترامکان ارزیابی مناسب میزان تنوّ ،پژوهش حاضر

رسد به به نظر می .کندفراهم می دییا در ارتباط با سایر خصوصیات تولیدی و عملکرا و مجزّ به صورت این صفات ترگسترده

سنجی( برای انتخاب شترهای های زیستمنظور ایجاد رویکردی کاربردی در استفاده از معیارهای ارزیابی ظاهری )فراسنجه

فنوتیپی(  اطالعاتویژه در مورد ها )بهآوری دادهاستانداردسازی در جمع ،شتری شیری و همچنین در تحقیقات مرتبط با حوزه

. در این کندرا تسهیل می تردر مقیاس وسیعتر و بنابراین مطالعات دقیق ها را فراهم کرده ویکپارچه داده امکان گردآوری

سنجی زیست هایآوری دادهجمع و های فنوتیپی استاندارد شدهآوری دادهجمعخصوص نتایج تحقیقات گذشته پیرامون 

(Alhaddad & Alhajeri, 2019 ؛Alhaddad et al., 2019 در )گشا راه پیشرفت تحقیقات آیندهممکن است در ، شتر

 .باشد

 گیری نتیجه

عمق  و، دور پهنای لگنقد شتر، بدنی شترهای شیری با منشا پاکستانی مشتمل بر  میانگین صفات مرتبط با وضعیت

ها را بین دو نژاد مورد این تفاوت و روش تحلیل مولفه اصلی بخوبیبود باالتر از شترهای بومی کویر مرکزی ایران  پستان

تولید شیر شترهای پاکستانی باالتر از شترهای  بر اساس نتایج مطالعه حاضر متوسطمطالعه توصیف نمود. با توجه به اینکه 

بومی کویر مرکزی بود، شاید بتوان گفت که باالتر بودن میانگین صفاتی نظیر اندازه قد، پهنای لگن، دور و عمق پستان در 
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 .محسوب شودبرای ارزیابی ظاهری شترهای شیری  قضاوتهای شترهای پاکستانی نسبت به شترهای بومی می تواند شاخص

ی در کویر مرکز و قدرت چرای بیشتربا محیط سازگاری بهتر  ها،به بیماریمقاومت  در شترهای بومیقابلیت بارز  با توجه به

تواند در می شترهای بومی های با پایه مادریبا تیپ شیری و تولید آمیختهستانی پاکهای استفاده از لوکرسد به نظر می ایران

از  شیردهیبه نفع صفات مرتبط با  های بلندمدت انتخاببرنامه هرچند تنظیمباشد. مؤثّر شترهای بومی ایران تولید شیر بهبود 

 تواند در ارتقایگری نیز میتفاده از آمیختهبدون اس در شترهای بومیهای بدنی زیست سنجهجمله میانگین تولید شیر و 

 .در طوالنی مدت موثر باشد های دارای تیپ شیریلوک تولیدو شترهای بومی ت ژنتیکی فیّظر
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Abstract  

Using efficient mathematical methods can be effective in order to breed identification and genetic 

grouping. So, the aim of this study was to compare the morphological features of native camels of 

central desert of Iran with dairy camels of Pakistan using the principal component analysis method. 

For this purpose, 25 native camels of Iran and 62 dairy camels of Pakistan were used. Measurements 

of shoulder height, pin width, udder circumference and udder depth were considered. Principal 

component analysis (PCA) carried out using ggfortify package in R version 3.5.3. Also, scores of 

camel type were compared using the independent samples t-test in SPSS software (version 22). The 

results showed that Pakistan’s dairy camels was taller than native camels (p <0.05). Pin width, udder 

depth, and udder circumference in Pakistan’s camels were larger than native Iranian camels (p <0.05). 

The mean evaluation score of Iranian native camels was 57.12 ± 10.03 and in camels of Pakistani 

origin was 76.71 ± 12.31 (p <0.05). The results of PCA showed that native camels of the central 

desert of Iran and dairy camels of Pakistan are in two separate categories and have different 

morphologies. The results of the present study showed that it is possible to use mathematical methods 

including principal component analysis (PCA) in order to accurately distinguish Iranian native camels 

from dairy camels of Pakistan origin. 

Key words: Dromedary, principle component analysis and Biometry.   
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