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چکیده
استفاده از روش های ریاضی کارآمد میتواند تا حد زیادی در گروهبندی و تفکیک نژادی موثر باشد .پژوهش کنونی با
هدف مقایسه ویژگیهای ریختشناسی شترهای بومی کویر مرکزی ایران با شترهای شیری با منشأ پاکستانی با استفاده از
روش تحلیل مؤلّفههای اصلی انجام شد .به این منظور از  25نفر شتر بومی کویر مرکزی ایران و  62نفر شتر شیری با منشا
پاکستان استفاده گردید .زیستسنجههای ارتفاع شانه ،پهنای لگن ،دور پستان و عمق پستان برای تشخیص نژادها مدنظر
قرار گرفت .برای تحلیل مولفه اصلی ( )PCAاز بسته آماری  ggfortifyدر محیط  Rنسخه  3.5.3استفاده گردید .همچنین
برای مقایسه نمره ارزیابی تیپ شترها ،از آزمون مقایسه میانگین نمونههای مستقل  t-testبا استفاده از نرم افزار SPSS

نسخه  22استفاده شد .نتایج نشان داد که اندازه قد شترهای شیری پاکستانی نسبت به شترهای بومی بلندتر است
( .)p<0.05پهنای لگن ،عمق و دور پستان در شترهای پاکستانی بزرگتر از شترهای بومی کویر مرکزی ایران بود (.)p < 0.05
میانگین نمره ارزیابی تیپ شترهای بومی ایران 57/12 ± 10/03و در شترهای با منشاء پاکستانی  76/71 ± 12/31بهدست
آمد ( .)p<0.05تحلیل مؤلّفه اصلی زیستسنجههای بدنی نشان داد که شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای شیری با
منشا پاکستانی در دو دسته جداگانه قرار دارندو امکان تشخیص و تمایز این دو اکوتیپ از یکدیگر از روی ویژگیهای
ظاهری آنها وجود دارد.
کلمات کلیدی :شتر تک کوهانه ،تحلیل مولفه اصلی و زیست سنجه بدنی.
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مقدّمه
در سالهای اخیر ،پرورش شتر بهعنوان گونهای با ظرفیّت تولید شیر مطلوب در شرایط اقلیمی نامساعد ،خشکسالی و
مراتع کمکیفیّت ،توجّه پژوهشگران و پرورشدهندگان دام های اهلی را به خود معطوف کرده است ( Tibary & El Allali,

 .)2020از این منظر ،پرورش شتر در مناطق نیمهخشک و بیابانی که در آن شتر بهعنوان تنها منبع تولید شیر مطرح است،
نقش حیاتی در امنیّت غذایی دارد ( .)Ali et al., 2019همچنین ،شتر در سامانههای سنّتی مبتنی بر مراتع ،نسبت به سایر
دامهای اهلی در شرایط مشابه ،شیر بیشتری تولید کرده و پتانسیل تولید شیر بسیار خوبی در طول یک دوره شیردهی طوالنی
( 390تا 410روز) نسبت به سایر نشخوراکنندگان دارد ( .)Faraz et al., 2020عالوهبر این احتیاجات غذایی شتر در مقایسه
با سایر دامهای شیری کمتر است ( .)Faraz et al., 2020عمدتاً شترهای تککوهانه برای تولید شیر استفاده میشوند ( Abri

 .)& Faye, 2019در سال  ،2010جمعیّتی حدود  25/2میلیون نفر شتر در جهان میزان  2/12میلیون تن شیر تولید کردند
( .)Ramadan et al., 2017بیشترین جمعیّ ت شترهای شیری جهان در کشورهای شمال شرقی آفریقا از جمله سومالی،
اتیوپی و سودان دیده میشود ( .)Ali et al., 2019شیر شتر دارای ارزش غذایی باالیی بوده و به عنوان غذا-دارو از آن یاد
میشود ( .)Konuspayeva et al., 2021با وجود ظرفیّت تولید مطلوب ،توانایی زنده ماندنی در شرایط بسیار سخت و تولید
محصوالت مغذّی ،شتر تک کوهانه هنوز بهعنوان منبع غذایی مهم مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است .تنوع زیاد فردی در
تولید شیر هم در جمعیّ ت و هم در نژادها ،زمینه خوبی برای انتخاب و پیشرفت ژنتیکی فراهم میکند (.)Nagy et al., 2013
از طرفی در شرایط مرتعی ،رکوردگیری تولید شیر روزانه هر شتر بسیار دشوار است .همچنین همراهی حاشی شتر در کنار
مادر و مصرف شیر ،سختی کار را دو چندان میکند.
نتایج پژوهش  Ishagو همکاران ( )2011نشان داد که اولویّت شترداران برای بهبود ژنتیکی ،توسعهی دامی دو منظوره
(برای تولید گوشت و شیر) است و تمرکز بر یک جنبه تولیدی برای آنها اهمیّت کمتری دارد .تاکنون برنامه بهنژادی مدوّنی
نه تنها در شتر شیری بلکه در شترداری به صورت کلّی عملیاتی نشده است .به منظور حفظ و بهبود عملکرد شتر ،تعیین
ویژگی های جمعیّتی ،انتخاب و اصالح نژاد پیوسته مورد نیاز بوده و اجرای برنامههای اصالحی ضرورت دارد .از طرفی اوّلین
مرحله در کارهای اصالحی و انتخاب دام ،شناسایی صفات اقتصادی مهم و برآورد دقیق صفات در بین نژادها یا اکوتیپهای
خاص میباشد ( Ishag .)Moradi Shahr Babak et al., 2015و همکاران ( )2011گزارش کردند که شاخصهای بدنی و
ویژگیهای ریختشناسی در شتر یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد دام و پیشنیاز انتخاب ژنتیکی است.
هرچند جمعیت شتر در ایران و جهان نسبت به جمعیت گوسفند ،بز و گاو کم تر است و به تبع آن تنوع نژادی آن نیز محدود
تر می باشد ( ،)FAOSTAT, 2020اما وجود شترهای تک کوهانه ،دوکوهانه ،الما و آلپاکا که البته هر یک دستهبندیهای
نژادی متنوعی دارند ،اهمیت کار تشخیص و دستهبندی نژادهای شتر را بیش از پیش مشخص میکند ( Abri & Faye,
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 .)2019در کشور ایران حدود  10اکوتیپ مختلف شتر در حال پرورش اند( .)Moghaddas, 1997پراکنش گونههای گیاهی و
جانوری در سطح کره زمین بیش از آنکه تابع مرزبندی های سیاسی و جغرافیایی کشورها باشد تابع شرایط اقلیمی و محیطی
است و لذا مشاهده میکنیم که به لحاظ ظاهری و ریختشناسی بخصوص در استان های مرزی برخی از نژادهای دام موجود
در ایران با برخی از کشورهای همسایه شباهتهای فراوانی داشته و گویی آنها یک منشا ژنتیکی مشترک دارند و این
مرزبندیهای سیاسی بوده است که باعث جدایی گله های دام بین کشورها شده و در هر کشور برای نژاد مشابه اسامی متفاوتی
اختیار شده است .این مهم برای مثال در مناطقی از خوزستان در مورد گوسفند آواسی اهوازی و عراقی و یا در بخش سیستان
بین گاو سیستانی و نژاد زیبوی پاکستان و نیز شتر سندی و شتر سیستانی قابل مشاهده و تشخیص است.
صرفنظر از این شباهت و تفاوتهای نژادی ،خصوصیات ظاهری و بیومتریک دامهای اهلی با صفات تولیدی آنها در ارتباط
است و بر همین اساس برای مثال کارشناسان اقدام به تشریح خصوصیات ظاهری نژادهای مرغ گوشتی و تخمگذار و یا بر
شمردن صفات ظاهری گاوهای شیری و گوشتی نمودهاند .در ارزیابی ظاهری شتر بهمنظور تشخیص نژاد و یا توصیف
خصوصیات تولیدی ،صفات بسیاری قابل اندازهگیری و توصیف است که بعضا توجه به همه آنها بهصورت همزمان باعث
سردرگمی و اشتباه انسان در ارزیابیها میشود .برای حل این مشکل علم ریاضی راه حلهای کاربردی و سادهای را برای
دستهبندی و یا طبقهبندی موجودات بر اساس خصوصیات ظاهری آنها فراهم نموده است که روش تحلیل مولفههای اصلی
یکی از این روشها است.
روش تحلیل مؤلّفههای اصلی ،یک روش ریاضی برای تبدیل تعدادی از متغیّرهای همبسته با تعداد کمتری از متغیّرهای
غیرهمبسته (که مؤلّفههای اصلی نامیده میشود) میباشد ( .)Freund & Littell, 2000از دیدگاه ژنتیک و اصالح دام،
مؤلّفههای اصلی میتواند گروهی از صفات مناسب برای اهداف اصالحی را مشخص کند .روش تحلیل مؤلّفههای اصلی ،برای
اوّلین بار توسط  Frittsو همکاران ( )1971برای برآورد ضرایب تابعیّت در دادههای با مشکل همراستایی چندگانه ارائه شد .در
حوزهی مطالعات اصالح دام و طیور نیز پژوهشگران زیادی از این روش استفاده کردهاند ،برای مثال تحلیل مؤلّفههای اصلی
جهت توصیف همبستگی بین اندازهگیریهای ظاهری مربوط به بدن و اندازه بدن در جوجههای گوشتی ( Yakubu et al.,

 )2009و بوقلمون ( )Ogah, 2011استفاده شده است .در شتر نیز محققان از این روش برای تعیین معادلهی تابعیّت صفت
وزن از صفات بیومتری بهره بردند ( .)Moradi Shahr Babak et al., 2015بنابراین ،بهبود اطّالعات علمی در خصوص
ارزیابی خصوصّیات ریختیشناسی شتر ،به توسعهی ارزیابی زنتیکی و برنامههای اصالحی این دام کمک شایانی خواهد کرد .از
این رو ،پژوهش کنونی با هدف مقایسه ریخت شناسی شترهای بومی کویر مرکزی ایران با شترهای شیری با منشا پاکستانی با
استفاده از روش تحلیل مؤلّفههای اصلی میباشد .نتایج این مطالعه نیز به پژوهشگران و بهرهبرداران حوزهی شتر در سامانههای
پرورش سنّتی مبتنی بر مراتع و همچنین سامانههای متمرکز نوین در شناسایی فراسنجههای ریختشناسی مهّم در انتخاب
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شتر کمک خواهد کرد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر در مزرعه شتر شیری شرکت گسترش توسعهگری پردیس واقع در استان خراسان جنوبی ،شهر بیرجند
(در طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی  37/4درجهی شمالی و  57/3درجهی شرقی و ارتفاع  1491متر باالتر از سطح دریا)
انجام شد .شترها در سامانهی مدیریّت بسته نگهداری و دو نوبت در روز با جیرههای حاوی  2/2کیلوگالری در کیلوگرم انرژی
قابل سوختوساز و  12درصد پروتئن خام تغذیه شدند .بهمنظور مقایسه ریختشناسی شترهای بومی ایران و شترهای شیری
پاکستانی ،از  25نفر شتر بومی کویر مرکزی ایران و  62نفر شتر شیری پاکستانی استفاده شد 25 .نفراز شترهای شیری شیری
از ایالتهای شرق و  37نفر شتر از ایالتهای غرب پاکستان در سال 1399خریداری شده بودند .میانگین سن شترهای مورد
مطالعه  11/5سال و محدوده سنّی آنها بین  9تا  14سال بود .از روش تحلیل مؤلّفه اصلی ) (PCAبرای مقایسه
ریختشناسی شترها استفاده شد .تحلیل مؤلّفه اصلی یک روش بهینه برای کاهش حجم دادهها و تبدیل متغیّرها به چند
مؤلّفه محدود میباشد .بدین منظور ،سنجههای ارتفاع از شانه ،پهنای لگن ،دور پستان و عمق پستان مدنظر قرار گرفت.
زیستسنجه ارتفاع از شانه شامل فاصله استخوان جدگاه تا زمین بود .این فاصله بر حسب سانتیمتر و با متر پارچهایی اندازه-
گیری شد .پهنای لگن به فاصله دو استخوان  Pinاطالق شد و با استفاده از کولیس چوبی و بر حسب سانتیمتر اندازهگیری
شد .همچنین محیط پستان و ارتفاع پستان بهترتیب بهعنوان دور و عمق پستان تعریف شدند که با متر پارچهایی و بر حسب
سانتیمتر اندازهگیری شد .همچنین از  24سنجه برای ارزیابی تیپ شتر استفاده شد و حداکثر امتیاز  100در نظر گرفته شد.
رنگ ،توزیع مو ،ارتفاع جدوگاه ،وزن بدن ،اندازه سر ،گردن ،دست از منظر جلو ،دست از منظر پهلو ،عرض سینه ،دور سینه،
پینه زیر قفسه سینه ،کوهان ،زاویه کمر ،زاویه لگن ،عرض لگن ،پا از منظر جلو ،پا از منظر پهلو ،سم ،استخوانبند اول ،دم،
پستان ،فاصله و محل سرپستانک و اندازه سرپستانک سنجههایی بودند که در ارزیابی تیپ در نظر گرفتهشدند .سه سنجه
وضعیت پستان ،فاصله و محل سرپستانکها و اندازه سرپستانکها ،بیشرین امتیاز را در ارزیابی تیپ داشتند بهطوریکه جمعا
 45امتیاز از  100امتیاز را شامل میشدند .ارزیابی تیپ شترها توسط سه ارزیاب ماهر مطابق چک لیست سنجههای موجود
انجام شد .برای تحلیل مولفه اصلی ( )PCAاز بسته آماری  ggfortifyدر محیط  Rنسخه  3.5.3استفاده گردید .همچنین
برای مقایسه نمره ارزیابی تیپ شترها ،از آزمون مقایسه میانگین نمونههای مستقل  t_testبا استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه
 22استفاده شد.
نتایج
متوسط تولید شیر روزانه دو ماه اول شیردهی در شترهای بومی ایران 3/77 ± 1/01 ،کیلوگرم برآورد شد .از طرفی
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میانگین تولید شیر دو ماه اول شیردهی شترهای شیری تازه زا با منشا پاکستانی در این پروژه  7/51 ± 2/61برآورد گردد.
مقایسه زیست سنجههای بدنی شترهای بومی کویر مرکزی ایران با شترهای با منشا پاکستانی نشان داد که قد شترهای شیری
بلندتر است (( )p<0.05جدول  .)1پهنای لگن ،عمق و اندازه دور پستان در شترهای شیری بزرگتر از شترهای بومی کویر
مرکزی ایران بود (( )p < 0.05جدول .)1
جدول  1میانگین و انحراف معیار زیست سنجه های بدنی شتر های بومی کویر مرکزی ایران و شترهای شیری با منشا
پاکستانی
شتر  /زیست سنجه بدنی

ارتفاع از شانه ()cm

پهنای لگن ()cm

عمق پستان()cm

دور پستان ()cm

شتر بومی ایرانی
شترشیری پاکستانی

173/75 ± 11/80

34/90 ± 5/48

19/54 ± 6/42

52/55 ± 14/32

183/00 ± 12/54

65/84 ± 7/14

23/12 ± 4/08

65/70 ± 12/09

تحلیل مؤلّفه اصلی زیست سنجههای بدنی نشان داد شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای شیری با منشا
پاکستانی در دو دسته جداگانه قرار دارند و ریختشناسی متفاوتی دارند .مولفه اصلی اول (  61/27درصد) و مولفه اصلی دوم (
 20/81درصد) بیش از  83درصد از واریانس زیست سنجههای بدنی را تبیین میکرد (شکل  .)1بردارهای ویژه زیست
سنجههای بدنی این دو مؤلفه اصلی مطابق جدول  2می باشد.
جدول  2بردار های ویژه مولفه های اصلی برای زیست سنجه های بدنی
زیست سنجه بدنی /مولفه اصلی

مولفه اصلی اول

مولفه اصلی دوم

قد از شانه
پهنای لگن
عمق پستان
دور پستان

0/45

0/57

0/61

- 0/75
0/09
0/29

0/71
0/62

شکل  1تحلیل مؤلفه اصلی زیست سنجههای بدنی شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای سندی(  1شترهای سندی ،
 2شترهای بومی )
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مقدار همبستگی بین زیستسنجههای بدنی نشان داد که عمق پستان و دور پستان در شترهای شیری ،به اندازه + 0/62
همبستگی دارند .همچنین دور پستان با پهنای لگن ارتباط مستقیم و نسبتا زیادی ( )+ 0/34با هم داشتند ).)p<0.05
میانگین نمره ارزیابی تیپ شترهای بومی ایران (  ) 57/12 ± 10/03و شترهای با منشاء پاکستانی ( )76/71 ± 12/31برآورد
شد که نشان میدهد تیپ بدنی شترهای شیری پاکستانی از شترهای بومی ایران از نظر شیری مناسبتر است (.)p<0.05
بیشترین امتیاز ارزیابی تیپ کسب شده در بین شترهای شیری با منشا پاکستانی  93 ،و کمترین امتیاز کسب شده52/70 ،
محاسبه شد .توزیع فراوانی امتیازها نشان داد که  31/15درصد از شترها دارای امتیاز بین  50تا  70را کسب کرده اند .از
طرفی  46/52درصد دارای امتیاز بین  70تا  90را داشتند و  16/39درصد امتیازشان از  90بیشتر بود .از طرفی دامنه تغییرات
امتیازهای ارزیابی تیپ شترهای بومی کویر مرکزی ایران بین  41تا  77برآورد گردید.
بحث
در مطالعات اخیر Faraz ،و همکاران ( )2018میزان تولید شیر روزانه شترهای  Marechaرا در بیابانهای تال در پنجاب
پاکستان 5/62 ،کیلوگرم در سیستمهای باز و مرتعی گزارش کردند Khan .و  )2001( Iqbalبعد از یک مرور منابع گسترده
در نژادهای مختلف پاکستان در مراحل مختلف شیردهی و شکمهای زایش ،یک دامنه وسیعی از  3/5تا  40کیلوگرم تولید
شیر روزانه شتر را گزارش کردند Farah .و  )2004( Fisherو  Aliو همکاران ( )2009و  Ahmadو همکاران ( )2010میزان
تولید شیر روزانه شترهای پاکستان را بین  3-10کیلوگرم گزارش کردند Raziq .و همکاران ( )2010میزان تولید شیر
روزانه  Kohiرا در بلوچستان پاکستان  10/2 ± 0/43کیلوگرم گزارش کردEisa .و  )2011( Mustafaمحدوده تولید شیر
روزانه شترهای سودانی را بین  5تا  10کیلوگرم گزارش کرد Kamoun .و  )2012( Jemmaliمتوسط شیر روزانه شترهای
تونس را  6/72 ± 2/46لیتر گزارش کردند Nagy .و همکاران ( )2013متوسط تولید شیر روزانه شترهای تک کوهانه را در
شرایط سیستم بسته در امارات متحده عربی  6 ± 0/12کیلوگرم اعالم کرد )1996( Gedlu .و  Kebebewو )1998( Baars
میانگین تولید شیر روزانه شترهای آفریقای شرقی را  4/5 – 7/5لیتر گزارش دادند در حالیکه  Zelekeو )2002( Bekele
میانگین تولید شیر روزانه شترهای اتیوپی را در شرایط باز مرتعی  1/5 – 3/1لیتر ارائه نمودند .کشورهایی که بیشترین
جمعیت شتر را در خود جای دادهاند ،هنوز از جنبهی توسعهی کشاورزی و دامپروری در مراحل توسعه و فراهمآوردن
زیرساختها هستند ( .)Abri & Faye, 2019بنابراین ،ایجاد سامانههای مدیریت یکپارچه و ثبت رکوردها در حوزه پرورش
شتر که به نوعی مبنای پیشرفت ژنتیکی در این دام است ،مستلزم سرمایهگذاری زیرساختی عظیم ،حمایت و هماهنگی بین
همهی ذینفعان است که تمام این موارد جزو چالشهای پرورش شتر (بهویژه در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران)
محسوب میشود ( .)Dioli, 2020اگرچه سامانههای پرورش شتر به تدریج به سمت پرورش متمرکز صنعتی سوق مییابد ،امّا
اکثر جمعیتهای شتر هنوز تحت سامانههای سنتی پرورش مییابند .در نتیجه اکثراً اطالعات ثبت انصاب ،شجرهنامه و ثبت
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عملکرد ناقص بوده و دادههای موجود نیز بسیار پراکنده است ( .)Abri & Faye, 2019از این رو ،مقایسه نتایج مطالعات در
خصوص میزان تولید شیر شتر بهدلیل اندازه نسبتا کوچک گله ،پراکندگی دادهها ،پرهزینه بودن و دشواری جمعآوری دادههای
فنوتیپی و زیستسنجی و همچنین عدم وجود یک استاندارد مشخص کار آسانی نیست .در همین راستاGonzalez-Recio ،

و همکاران ( )2014گزارش کردند که در حوزهی پرورش شتر ،در دسترس بودن اطالعات فنوتیپی و زیستسنجی دقیق و
تعریف شده برای استفاده در مطالعات ژنتیکی و برنامههای ارزیابی ضروری است .بر خالف کشورهای توسعهیافته ،اکثر گلههای
شتر در کشورهای در حال توسعه فاقد جوامع نژادی هستند .همچنین ،در مزرعه سازوکارهای ثبت رکوردهای شیر وجود
نداشته و صفات سالمتی یا عملکدری اغلب ثبت نمیشود ) Ayadi .(Faye, 2018و همکاران ( )2016نیز گزارش کردند که
عدم استانداردسازی صفات و پارامترهای مرتبط با شیردهی در شترهای شیری ،پیشرفت ژنتیکی در این دام را محدود کرده و
علیرغم وجود اطالعاتی در مورد امتیازدهی برای مورفولوژی پستان ،این دادهها هیچ کاربردی در یک سامانههای پرورش شتر
ندارد (.)Ayadi et al., 2016
در شتر دامنهی تغییرات وسیعی برای ویژگیهای ریخت شناسی گزارش شده است .این تنوّع ممکن است از عوامل مختلفی
مانند سن ،جنس ،نوع یا نژاد شتر و همچنین مدیریت کلی و اکولوژی منطقه ناشی شود ( .)Kadim et al., 2008ساختار
مورفولوژیکی شترهای بومی ایران (اندازه جثه کوچکتر) یکی از ویژگیهای مهم آنها برای سازگاری با کمبود غذا و تحمّل
دمای باال است ( .)Ehsaninia, 2022در شتر شواهدی وجود دارد که نرخ رشد و تولید را میتوان به طور قابل توجهی با
بهبودهای ژنتیکی ،تغذیهای و مدیریتی افزایش داد ( .)Kadim et al., 2008همبستگی بین زیستسنجههای پستان و صفات
تولید شیر در نشخوارکنندگان شیری به خوبی بررسی شده است ،اما اطّالعات کمی در مورد شتر در این زمینه وجود دارد
( .)Atigui et al., 2021نتایج پژوهش  )2022( Ehsaniniaدر خصوص بررسی برخی خصوصیات زیستسنجی اکوتیپهای
مختلف شتر تکک وهانه در منطقه جنوب استان کرمان نشان داد که فراسنجههای فنوتیپی بهطور معنیداری تحتتأثیر
اکوتیپ شتر قرار داشته و بین شترهای بومی و پاکستانی از جنبهی پارامترهای زیستسنجی اختالف مشهودی دیده میشود.
تولید شیر روزانه ،کل تولید شیر و عملکرد در اوج تولید با دور و عمق پستان ارتباط نزدیکی دارد (.)Atigui et al., 2021
ریخت شناسی و صفات عملکردی پستان مهمترین عوامل تعیینکننده توانایی تولید شیر گاوهای شیری ( Atigui et al.,

 )2021و شترها ( )Bardakcioglu et al., 2011میباشد .بسیاری از مطالعات همبستگی بین تولید شیر و ریختشناسی
مانند عرض پستان ( ،)r = +0.41اندازه و شکل پستان ( )،r = 0.15-0.22دور شکم و قد حیوان ( r = 0.06و  )،0.07را در
گاو ارزیابی کردهاند ( .)Rao et al., 2021در این مطالعات ،تولید شیر مستقیماً با پستان ،طول سر و پهنای لگن در گاو
 Ongoleارتباط داشت ( Bhuiyan .)Rao et al., 2021و همکاران ( Rana ،)2004و همکاران ( )2010و  Patelو همکاران
( )2016نیز ارتباط مثبتی بین تولید شیر و اندازه و شکل پستان برآورد کردند .با این حال ،ضخامت پوست و طول دم با تولید
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شیر همبستگی منفی داشتند .اندازه پستان و سرپستانکها وراثتپذیری باالیی دارند ( .)VanRaden et al., 1990طول
پستانها و سر پستانکها در شترهای تک کوهانه تنوع زیادی دارند .بنابراین ،پرورش دهندگان شتر میتوانند ویژگیها و
ریختشناسی بافت پستانی را در انتخاب حیوانات برتر در نظر بگیرند ( .)Atigui et al., 2021ریختشناسی پستان مستقیم ًا
بر صفات شیردهی در گاو ،میش و بزهای شیری تأثیر میگذارد ( .)Atigui et al., 2021اگرچه اطالعات محدودی در مورد
ارزیابی ریختشناسی و عملکرد تولید در شتر در دسترس است ،یافتههای پژوهش کنونی نشان داد ،که صفاتی نظیر اندازه قد،
پهنای لگن ،دور و عمق پستان در شترهای پاکستانی و شترهای بومی میتواند شاخصهای برتری جهت قضاوت برای انتخاب
شترهای شیری محسوب شود .همچنین ،شترهای شیری پاکستانی دارای ریختشناسی متفاوتی نسبت به شترهای بومی کویر
مرکزی ایران میباشد  ،شترهای پاکستانی از نظر متوسط تولید شیر و اغلب صفات زیستسنجی نسبت به شترهای بومی
(بلوچی) برتر بودند .از طرفی نیز این موضوع ،ضرورت توجّه به اعمال مدیریتی ،رکوردگیری و اصالح نژادی در خصوص
تودههای بومی شتر در کشور را دوچندان مینماید .درهمین راستا Alhajer ،و همکاران ( )2021گزارش کردند که ارزیابی
صفات و تنوع فنوتیپی در جمعیّت شتر در سطح جهان بسیارمهم است ،زیرا این امکان را برای ثبت منابع ژنی موجود فراهم
میکند که از آنها میتوان برنامههای اصالحی دقیق انتخابی را برای تولید ذخایر ژنتیکی مناسب با اهداف مختلف آغاز کرد،
همانند آنچه که در حال حاضر برای سایر دامها نظیر گاو ،گوسفند و بز در دسترس است .بنابراین ،رویکرد مورد استفاده در
پژوهش حاضر ،امکان ارزیابی مناسب میزان تنوّع فنوتیپی شترهای شیری را فراهم کرده و پیشزمینهای را برای تحقیقات
گستردهتر این صفات به صورت مجزّا و یا در ارتباط با سایر خصوصیات تولیدی و عملکردی فراهم میکند .به نظر میرسد به
منظور ایجاد رویکردی کاربردی در استفاده از معیارهای ارزیابی ظاهری (فراسنجههای زیستسنجی) برای انتخاب شترهای
شیری و همچنین در تحقیقات مرتبط با حوزهی شتر ،استانداردسازی در جمعآوری دادهها (بهویژه در مورد اطالعات فنوتیپی)
امکان گردآوری یکپارچه دادهها را فراهم کرده و بنابراین مطالعات دقیقتر و در مقیاس وسیعتر را تسهیل میکند .در این
خصوص نتایج تحقیقات گذشته پیرامون جمعآوری دادههای فنوتیپی استاندارد شده و جمعآوری دادههای زیستسنجی
(Alhaddad & Alhajeri, 2019؛  )Alhaddad et al., 2019در شتر ،ممکن است در پیشرفت تحقیقات آینده راهگشا
باشد.

نتیجهگیری
میانگین صفات مرتبط با وضعیت بدنی شترهای شیری با منشا پاکستانی مشتمل بر قد شتر ،پهنای لگن ،دور و عمق
پستان از شترهای بومی کویر مرکزی ایران باالتر بود و روش تحلیل مولفه اصلی بخوبی این تفاوتها را بین دو نژاد مورد
مطالعه توصیف نمود .با توجه به اینکه بر اساس نتایج مطالعه حاضر متوسط تولید شیر شترهای پاکستانی باالتر از شترهای
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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.شترهای پاکستانی نسبت به شترهای بومی می تواند شاخصهای قضاوت برای ارزیابی ظاهری شترهای شیری محسوب شود
 سازگاری بهتر با محیط و قدرت چرای بیشتر در کویر مرکزی،با توجه به قابلیت بارز شترهای بومی در مقاومت به بیماریها
ایران به نظر میرسد استفاده از لوکهای پاکستانی با تیپ شیری و تولید آمیختههای با پایه مادری شترهای بومی میتواند در
 هرچند تنظیم برنامههای بلندمدت انتخاب به نفع صفات مرتبط با شیردهی از.بهبود تولید شیر شترهای بومی ایران مؤثّر باشد
جمله میانگین تولید شیر و زیست سنجههای بدنی در شترهای بومی بدون استفاده از آمیختهگری نیز میتواند در ارتقای
.ظرفیّت ژنتیکی شترهای بومی و تولید لوکهای دارای تیپ شیری در طوالنی مدت موثر باشد
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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.

