
 

 

 

 الماهای آشنایی با خصوصیات و ویژگی
  

 

 

 مقدمه ➢

خانواده  .است 1شترساناناز راسته زوج سمان و از خانواده  ، پستاندار، نشخوارکننده اتیالماسانان حیوان

 ( و شترهای بی کوهانیک کوهان و شترهای دو کوهان)شترهای کوهان دار شتر در کل شامل دو گروه 
شمالی های مرکزی آمریکای میلیون سال پیش در دشت 40، سانانالما یا کوهانشترهای بی .می باشد

الماسانان  .، از آنجا به آمریکای جنوبی پراکنده شدند2میلیون سال پیش، حیوانات شبیه الما . سهوجود آمدندهب
ن حیوانات اهلی در جهان تریات آند پرو اهلی شدند و جز قدیمیهزار سال پیش، از گوآناکو در ارتفاع 5تا  4

 آلپاکاو  (Lama guanaco) گوآناکو، (Lama vicugna) ویکونا، (Lama glama)الما شامل که  هستند
(Lama pacos) .می باشند 
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رک علم و فناوری، شرکت رادین تهران، پا
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1 Camelid 
2 Llama-like animals 

 170 تا 120 و وزن کیلوگرم 250تا  130) الما

 (ارتفاع متر سانتی

 

 95 تا 80 و وزن کیلوگرم 65تا  50) آلپاکا

 (ارتفاع متر سانتی

 95 تا 85 و وزن کیلوگرم 55تا  35) ویکونا

 (ارتفاع متر سانتی

 115 تا 110 و وزن مکیلوگر 140تا  120 ) گوآناکو

 (ارتفاع متر سانتی



 

 

 مشخصات کلی الماها ➢
 سال 30تا  20میانگین طول زندگی:  -1

 روز 359تا  331میانگین طول آبستنی:  -2

 ماه 5تا  4حدود زمان از شیر گیری:  -3

 کیلو 240تا  130میانگین وزن بدن:  -4

 ام، دوستانه، کمی خجالتی و بسیار باهوشآرخلق و خو:  -5

 اند.شناخته شده 3به طوری که حیوانات عاری از بیماریمقاوم به بیماری ها، سالمتی:  -6

متر فضای غیر  15تا  10متر فضای مسقف و  4تا  3به ازای هر نفر الما، میانگین جایگاه:  -7

 مسقف یا محصور نیاز است.

 دهد.وزا که چندقلوزایی به ندرت رخ میتک قلزایش به حالت ایستاده و  -8

قادر کیلوگرم بوده و در طول یک ساعت بعد از زایش  15تا  9معموال بین  4وزن تولد بچه الما -9

 باشند.به بلند شدن و شیر خوردن می

ادر به ماهگی بلوغ جنسی پیدا کرده و ق 16تا  14و نرها  18تا  15ها معموال در سن ماده -10

که  روز دارند  14تا  8باشند. الماها پرخه فحلی ندارند و یک چرخه فولیکولی مثل موفق میتولید

روز بعد از  3تا  2 ( می باشد.روز 4) و فاز رگرسیون (روز 5) فاز استاتیک ،روز( 5فاز رشد )  شامل

 24تخمک ریزی انگیزشی داشته و الماها  شود.می بعدی شروعفولیکولی موج  ،شروع رگرسیون

در الماها کنند. برخالف شترهای کوهان دار، ت بعد از جفت گیری، تخمک ریزی میساع 36تا 

زمانی که فولیکول  گیریبهترین زمان برای جفت تمام طول سال چرخه تولیدمثلی فعال دارند.

فولیکول  پذیرش جنسی هنگامی است که موج فولیکولی می باشد. 6-8دامیننت بالغ شده و روز 

 .کندد دارد که استرادیول تراوش میغالب وجو

 باشد.لق میبرنگ الماها از سفید تا تیره و انواع دیگر و ا -11

 :شامل کاربردهای الما در کشورهای مختلف ➢

 پرورش، تکثیر و فروش -1

 پست الکترونیک:
Info@radindam.com 

                                                 
3 disease-free 
4 Cria 



 

 تولید گوشت، پشم، کود و غیره -2

 کند.درصد وزن خود بار حمل می 30تا  25: حمل بار  -3

 حیوانات دست آموزی هستند :روحی، سالخوردگان و معلولیندرمان بیماران  -2

 های گوسفندگله محافظت از -3

 و سرگرمی و برگزاری شوهای تبلیغاتی زینتیبه عنوان حیوانات  -4

 در حیوانات مختلف راس یا نفر 100هزینه و کارگر مورد نیاز برای مقایسه  ➢

 الما و آلپاکا گوسفند گوساله حیواننوع 

 1 2 4 رتعداد کارگ

 مقف و بازنیمه  مسقفنیمه  مسقف و مجهز جایگاه

 خیلی کم حساس و دارد حساس و دارد نیاز به دارو و واکسن

 پایین نسبتا باال باال هزینه خوراک

 کم خیلی ضروری سبتان ضروری و جایگاه تاسیسات

 .بر اساس مطالعات مزرعه ای و پرورشی

 در حیوانات مختلف ضعیت تولید مثل و باروریومقایسه  ➢

 الما گوسفند گاو حیواننوع صفت/ 

 ماه 25/11 ماه 5 ماه 9 آبستنی

 غیر فصلی فصلی غیر فصلی فصلی بودن

 ماه 12 ماه 8-14 ماه 14 فاصله بین دو زایش

 درصد 80-95 درصد 60-65 درصد 35-40 نرخ باروری یا آبستنی

 روز 15-20 ماه 3-4 ماه 4-5 آبستنی/گیریفاصله بین زایش تا جفت

 منتشره یا دیفیوژ کوتیلدونی کوتیلدونی نوع جفت

 پایین نسبتا باال باال مثلیهای تولیدمشکالت و بیماری

 بر اساس مطالعات مزرعه ای و پرورشی و گزارش مقاالت علمی.

 

 هادامسایر مقایسه خوراک الما با  ➢
 الما گوسفند گوساله نوع حیوان

درصد وزن  5/2-3 درصد وزن بدن 3 میزان مصرف خوراک

 بدن

 وزن بدندرصد  5/1



 

 درصد 9-12 درصد 12-15 درصد 14-16 مورد نیاز خامین ئپروت میزان

علوفه + خار +  مرتع + کنسانتره + علوفه کنسانتره + علوفه نوع خوراک

 مقداری کنسانتره

 یک مکان مشخص همه جا همه جا دفع مدفوع

 

 تلفمقایسه ترکیبات شیر دام های مخ ➢
چربی  *انرژی خام گونه حیوان

 )درصد(

پروتئین 

 )درصد(

الکتوز 

 )درصد(

 9/5 2/4 7/4 932 الما

 6/5 9/3 2/3 836 آلپاکا

 6/4 2/3 7/3 717 گاو

 2/4 2/3 8/3 700 بز

 5 1/4 3/7 1123 گوسفند

 کیلوکالری در گیلوگرم* 

 1310شیر الما ) میزان کلسیمبرای مثال،  مواد معدنی موجود در شیر الما در سطوح مطلوبی قرار دارد.
شیر  میزان سدیمبوده و  (1420( و بز )1120(، گاو )280میلی گرم در گیلوگرم( باالتر از انسان ) 2210تا 

 می باشد. (180(، اما باالتر از انسان )530( پایین تر از گاو )413تا  193الما )
 

 (ppmیا  در گیلوگرم میلی گرممواد معدنی موجود در شیر الما )میزان  ➢
 Ca P K Cl S Na Mg پارامتر

 150 272 425 732 1201 1215 1701 میانگین

 108 193 338 282 751 922 1310 حداقل

 194 413 543 1440 1790 1630 2210 حداکثر
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 با دام های دیگر و آلپاکا الما مقایسه ترکیبات گوشت ➢
رطوبت  گونه حیوان

 )درصد(

پروتئین 

 )درصد(

چربی 

 )درصد(

مواد 

 معدنی)درصد(

 *کلسترول

 3/56 4/2 5/0-5/3 1/23 9/73 الما

 1/51 5/2 5/0-1/1 3/23 6/73 آلپاکا

 99 1 8/4 21 5/71 گوساله

 93 4/1 10 5/19 70 خوک



 

 75 4/1 5/5 20 73 بره

 81 1 7/4 5/21 75 مرغ

 گرم 100* میلی گرم در 
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 -در مزرعه توسط دکتر مجتبی امام وردی  د برداری های پرورش الما وآلپاکااطالعات و رکور -1
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