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 چكيده

یزش بز نر کرکی جنوب خراسان با بزهای مویی ماده بومی قم بررسی در ادن تحقیق، خصوصیات کمی و کیفی الیاا نتاج حاصل از آم
برای بررسی صفات درصد کرک و مژو، طژول دسژته الیژاا مژو و      سال  سهتا  دکدر محدوده سنی بومی و آمیخته راس بز  75شد. از 

اثر گروه ژنتیکی، جن  و سژن   مو، طول تک تار کرک و قطر کرک استفاده شد. با در نظر گرفتن تارطول دسته الیاا کرک، طول تک 
گژرم بژا    2/۳00 ± ۴/۱۹آنالیز شدند. میانگین وزن بیژده بزهژای مژورد بررسژی      SASافزار آماری  ها با نرم بر صفات مورد بررسی، داده

 2/۱0 ± 5/0متژر( بژی  از بزهژای مژاده )     سانتی ۸/۱2 ± 7/0گرم بود. طول تک تار مو در بیده بزهای نر )  7۱۳و حداکثر  ۹۹حداقل 
وزن بیژده   متر بود. سانتی 2/۱2 ± ۱/۱و  ۳/۱0 ± ۴/0، 0/۱2 ± 6/0متر( بود و در بزهای بومی، آمیخته نسل اول و دوم به ترتیب  سانتی

دار نبژود،   گرم افزاد  داشت که ادژن تفژاوت معنژی    2۱در بزهای آمیخته بومی با کرکی جنوب خراسان در مقادسه با بزهای بومی قم، 
گیری بین بزهژای   (. براساس نتادج تحقیق، دورگ>0۱/0Pتقردباً دو برابر بزهای بومی قم بود )  د کرک در بزهای آمیختهکه درص درحالی

 شود. ماده مویی قم با بزهای نر کرکی جنوب خراسان موجب بهبود کمی و کیفی الیاا تولید شده می

 ه، همبستگیگیری، صفات کرک و مو، گروه ژنتیکی، وزن بید دورگ ها: واژه كلید
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 مقدمه

 ینو بهبژود میژانگ   ییژر تغ ،دام دکی از اهداا مهژم اصژالح  

 -یاقتصژاد  دطشژرا  تحژت تژ ثیر  است که  یصفات اقتصاد

 دطو شژرا  یطمحژ  ییژر هر منطقه، بازار مصرا، تغ اجتماعی

 (موهر و پشم، کرکی )دام یااباشد. در مورد ال پرورش می

تغییرات قطژر   کاه  رردب و یاا ال قدارم د هدا افزا

 ها است.  و افزاد  طول آن

و  دنتژر  سژبک  تژردن،  دژو از ظردکژی  کژرک   دا یرکشم

 یپوششژ  دژردن ز دهاست که در ی یوانیح یااال تردن یولط

در  موجژود  دهثانو های یکولاز فولو  قرار دارد یکرک یها بز

. کرک حاصل از هژر حیژوان در هژر    ]5[   رودد  یپوست بز م

)میزان کرک و مو(، درصد کرک،  سال به صورت وزن بیده

شژود و   قطر، طژول، اسژتحکام و رنژگ کژرک بررسژی مژی      

مهمتردن صفت اقتصادی و تولیدی بزهای کرکی محسژوب  

بژر   یکروسژکوپ م دژر کژرک را در ز  یژاا ال .]۱۳[شوند  می

 بژه چهژار گژروه    شناسی دختقطر و ظاهر ر یانگینماساس 

 ۱۳)ینژی  (، کرک چیکرونم ۱۹تا  ۱6)ی افغان -درانیکرک ا

کژرک   و( یکرونم ۱6 -5/۱7)ی (، کرک مغولیکرونم ۱6تا 

 کننژد  مژی  یبند هدست( میکرون 2۳تا  ۱۹) و کشگورا یختهآم

]2۳[.  

شژدت تحژت تژ ثیر عوامژل      هبژ  بزهژا رود  کژرک در  

، درصژد  یط، ارتفژای، حژرارت محژ   دیدوره روشنا) محیطی

 باشند، میدستی و تغذده( ز -یزدک اثرات ژیوف دارطوبت و 

 نظیژر  ای ودژاه هژوادی   و فقط در شرادط آب عدادی از آنهات

قژادر بژه تولیژد کژرک     با بارندگی نسبتاً کژم،  مناطق خشک 

 واحیخشژک کژودری و حتژی نژ      حاشژیه  ،هستند. بنابرادن

باشژد.   خشک سردسژیر بژرای بزهژای کرکژی مناسژب مژی      

نظیر سژن، جژن     یعواملخصوصیات الیاا بز تحت ت ثیر 

 . ]22 و ۱۹[ گیرند  قرار می

بدن  یپوشش یااو ال یاهبه رنگ س ااکثر ی مویی قمبزها

و جثژه   باشژند  یشا  م یاست. عموما دارا دیمو آنها کامالً

 یمژو  یر،گوشژت و شژ  تولید عالوه بر  است،متوسط ها  آن

 یتژور  هژای  یسهک در،چادر عشا یهدر ته هابزحاصل از ادن 

 یسژژهک دژژاجژژوال  دسژژمان،بژژزرگ حمژژل کژژاه و علوفژژه، ر

در همچنژین  و  ینص حمژل گنژدم و جژو، خژورج    مخصو

دکژی از   .شژوند  اسژتفاده مژی   دیتنژور نژانوا   ارهساخت ددو

خصوصیات مهم ادن بزها، مقاومت در برابر شرادط سژخت  

بزهژای کرکژی جنژوب     محیطی و قدرت راهپیمادی اسژت. 

و کژرک   پژرورش داده شژده   یرجندب درعشا خراسان توسط

دارد. رنژگ   دژادی ز تیژ اهم یژا دام از نظر ظرافت در دن دنا

از کژرک و مژو    یدهبوده و سطح بدن پوش یاهسادن نااد بدن 

میلیژون راس   ۴/۱جمعیت بزهای جنوب خراسان  .باشد می

درصژد   ۴۴درصژد کژل بزهژای کشژور و      ش باشد که  می

تردن تعداد آن در  دهند و بی  بزهای خراسان را تشکیل می

 .]6[ راس( پراکنده است ۳655۳2) بیرجند

درصژد(،   60تژا   50) ، چژین کاصلی تولیژد کژر   مناطق

 ۱5تژا   ۱0) درصد(، ادران و افغانستان ۳0تا  25) مغولستان

قزاقسژژتان، قرقیزسژژتان،  کشژژورهای . باشژژد مژژیدرصژژد( 

تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیژز درجهژت افژزاد     

که، کژرک در تجژارت    نظر به ادن .]۹[اند  اقدام نمودهتولید 

 ددگژر،  از طژرا  .شود لوک  محسوب می یدکای الملل ینب

در کژه   بزهژای کرکژی   پژرورش با توجه به شرادط اقلیمژی  

قیمت آن دارای  ،گردد از کشورها تولید می یتعداد محدود

و  ددارانمعمویً توسط خرقیمت کرک  .نوسان زدادی است

بژه   بدشژو  یمژ  یژین تع یفیژت کرک براساس ک یصنادع جهان

کشورهای تولیدکننژده در   همین دلیل هرگونه تغییر سیاست

 ثر باشدؤتغییرات قیمت آن م تواند روی صادرات کرک، می

قم کم اسژت و بژه    یساینه کرک بز موی یدتول یزانم .]۱2[

 دطبژه شژرا   ب ولژی بژا توجژه   شود ینم یدهچ یزن یلدل ینهم

دو  دژق از طرتژوان   مژی  ،بزهژا  دژن ا پژرورش منطقژه   یمیاقل

 .داد را افژزاد   اهژ  کژرک آن  یژد تولوری و  ی بهژره ریگ رگ

گیری بژر بهبژود    رگ   هدا از انجام پاوه  حارر، ت ثیر دو
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تولید الیاا در بزهای مژویی بژومی اسژتان قژم و شژناخت      

های الیاا تولیدی بزهای نسل اول و دوم حاصل از  وداگی

گیری بین بزهای نر کرکی جنوب خراسژان بژا مژاده     رگ دو

 های مویی بومی قم است.

 

 ها مواد و روش

هژای حاصژل از    یژاا دو رگ ال یاتخصوصژ  مطالعژه  رایب

راس بز  75بزهای بومی قم با بز کرکی جنوب خراسان، از 

هژای تحژت    دکی از گلهگیری در  رگ استفاده شد. برنامه دو

بژا   امور دام استان قژم در شهرسژتان فژردو    معاونت پوش 

شرادط پرورش و مددردت دکسان اجرا شد. در ادن برنامژه،  

بز نر کرکی جنوب خراسژان بژرای آمیژزش بژا     از دو راس 

استفاده شد. بزهای ماده آمیختژه نسژل    بزهای ماده بومی قم

اول با بزهای نر کرکی آمیزش داده شدند. نتژاج حاصژل از   

درصد  25های بز کرکی و  درصد ژن 75نظر ژنتیکی دارای 

 یااالهای  نمونهوزن بیده و های نااد مویی قم بودند.  از ژن

رشژد سژاینه در    یدر انتهژا دو جژن  نژر و مژاده    ها در بز

و  )دژک، دو، سژه و بیشژتر(    سژال  سهتا  دک یمحدوده سن

های ژنتیکی مختلو )بومی، آمیخته نسژل اول و   برای گروه

 گیری شد. اندازه آمیخته نسل دوم(

در زمان چیدن الیاا بیده بزها، از هر بیده دژک نمونژه   

چین برداشت شد.  یااگرمی از ناحیه پهلو با دستگاه ال 200

پ  از ثبت مشخصات دام، نمونه در کیسه پالستیکی قژرار  

های کیفی به آزمادشگاه منتقژل   انجام آزماد  برایو گرفت 

طول و  های الیاا، شامل طول دسته مو و کرک وداگی د.ش

. پنج دسژته  شد گیری دازهکرک و مو با خط ک  انتک تار 

عژد از قژرار دادن بژر    طور جداگانژه ب  از الیاا مو و کرک به

 گیری شد. روی مخمل سیاه رنگ اندازه

گیری تک تار مو و کرک، ابتدا الیژاا کژرک    برای اندازه

تک تار  50و مو از دکددگر جدا شدند و از هر نمونه تعداد 

ای آغشته به پژارافین قژرار    انتخاب و بر روی صفحه شیشه

در گرفت و دو انتهای لیو با گیره مهار شژد. طژول الیژاا    

گیژری شژد و    ای اندازه موازات با کناره مدرج صفحه شیشه

 تار برای کرک محاسبه شژد.  50تار برای مو و  50میانگین 

های دارای کرک ابتدا مواد  برای تعیین میزان کرک در نمونه

درجژژه سژژانتیگراد  ۴5هژژا جژژدا شژژد و در آب  خژژارجی آن

محتوی ماده شودنده شسته شد. سپ  در دمای آزمادشژگاه  

طژور   شک شدند. الیاا رخیم )مو( و ظردو )کرک( بژه خ

چشمی شناسادی و با گیره جدا شد. الیاا مژو و کژرک بژه    

گراد بژه   درجه سانتی ۱05کن در دمای  طور مجزا در خشک

مدت دک ساعت قرار داده شژد و پژ  از سژرد شژدن در     

گرم توزدن و  000۱/0دسیکاتور با ترازوی حساس با دقت 

 محاسبه شد.  درصد وزنی کرک و مو

کژه   یهژای  کژرک در نمونژه   یژاا قطژر ال  یریگ اندازه یبرا

 بژه طژور مجژزا    یژاا بژه  ال دژن از ا یکرک بودند، قسمت یدارا

سژاخت   ،rm2145مژدل  ) میکروتژوم هژاردی  دستگاه وسیله  

کوتاه بردده شده و بعد از قژرار   طولیبه مقاطع  کشور آلمان(

ه طژژور ور کژژردن در پژژارافین، بژژ   غوطژژه دادن روی یم و

 در زدژر میکروپروژکتژور   هااسژالدد  دکنواخت پخ  گرددد.

برابر  500 یدو با بزرگنما، ساخت کشور آمردکا( .N.V)مدل 

بژه روش  تار  ۱00حدود تعداد ک  کاغذی، به  به وسیله خط

عنژوان   تار بژه  ۱00د. میانگین حسابی گیری ش اندازهاستاندارد 

شژد و نیژز میژزان     میانگین قطر الیاا هر نمونه در نظر گرفته

 انحراا معیار و رردب تغییرات هر نمونه محاسبه شد.

( ۹)نسژخه   SAS افژزار آمژاری   از نژرم  با استفاده ها داده

( تجزدژه  ۱و به روش مدل خطی عمومی طبق مژدل )  ]25[

شدند. همبستگی فنوتیپی بین صفات، با استفاده از رژردب  

داری رژژرادب همبسژژتگی در  همبسژژتگی پیرسژژون و معنژژی

 آزمون شد.  0۱/0و  05/0سطوح 

 ۱) 

ijkm i j k

ij jk ijkm

y

( ) ( )
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  مقدار هر دک از مشژاهدات،    ijkmyدر ادن رابطه، 

اثژر گژروه ژنتیکژی     iمیانگین کل صژفت مژورد مطالعژه،   

اثژر جژن  )نژر و     j(، )بومی و آمیختژه نسژل اول و دوم  

)ij، دو، سژه و بیشژتر(،    اثر سن )دژک  kماده(،  )   اثژر

)jkجن ،× متقابل گروه ژنتیکی  )      اثژر متقابژل جژن× 

  باشد. صادفی میاثر خطای ت  ijkسن و 

 

 نتایج و بحث

میانگین کلی وزن بیده، درصد کرک و مو، طول دسته الیاا 

 ۱مو و کرک و میانگین طول تژار مژو و کژرک در جژدول     

آورده شده است. مقاددر صژفات مژذکور قابژل مقادسژه بژا      

کژه   طژوری  باشژد، بژه   همین صفات در سادر ناادهای بز مژی 

ان سیستان و بلوچسژتان  میزان میانگین وزن بیده بزهای است

گژرم الیژاا و    500تژا   ۱20گرم با دامنژه بژین    ۳00حدود 

مقدار درصد کرک تولیدی بزهای سیستان و بلوچستان کژه  

درصد گژزارش   20شوند، حدود  بزهای مویی محسوب می

، مژاکویی  . وزن بیده تولیدی در بزهژای نژر  ]۱7[شده است 

، ۳00، ۳50، ۳05ترتیژب   عراقی، ترکی، طالشی و ممسنی به

بزهژای  در بررسژی  . ]2[گرم ذکر شژده اسژت    ۴00و  222

متژر و طژول    سانتی 6/۱۸تا  2/۳بین  طول دسته الیاا لری،

 .]۱5[گزارش شد متر  سانتی 7/۱2تا  7/۳در دامنه  تارتک 

 

 كركی جنوب خراسان با بومی قم های الیاف بیده بزهای بومی قم و آمیخته وزن بیده و ویژگی . 1جدول 

 انحراا معیار اشتباه معیار ±میانگین  تعداد تصف
 تغییرات  رردب

 )درصد(
 حداکثر حداقل

 ۸/7۱۳ 2/۹۹ 5/۴۱ 6/۱2۴ 2/۳00±  ۴/۱۹ 75 وزن بیده )گرم(

 ۸/76 0/0 ۹/5۸ 7/۱5 7/26±  ۸/۱ 75 کرک )درصد(

 0/۱00 2/2۳ ۴/2۱ 7/۱5 ۴/7۳±  ۸/۱ 75 مو )درصد(

 2/۴۱ 2/2 ۹/۴۳ 6/2 ۱/۱0±  5/0 75 متر( طول دسته الیاا مو )سانتی

 ۸/۴ 2/۱ 6/27 7/0 7/2±  ۱/0 70 متر( طول دسته الیاا کرک )سانتی

 5/۱7 0/۴ 5/2۹ ۹/2 ۱/۱0±  ۳/0 75 متر( طول تک تار مو )سانتی

 5/5 ۸/۱ ۱/2۸ 0/۱ 6/۳±  ۱/0 70 متر( طول تک تار کرک )سانتی

 

هژای  بز بژا وزن بیده بزهای بومی  درداری  معنیتفاوت 

بیشتر از نرها در . وزن بیده (2مشاهده نشد )جدول آمیخته 

 دار یتفژاوت معنژ  وجژود  رغم  ی( و عل>0۱/0P) بود ها ماده

 دژا و  د در افزا یروند منظم ی،سن یها گروه ینب یدهب وزن

مختلو مشاهده نشژد.   یندر سن یدیتول یدهب درکاه  مقاد

کرک  در بیده بزهای رایینی اثر جن  بر اغلب خصوصیات

تفاوت درصد کژرک  . ]۱0و  ۸[ دار گزارش شده است معنی

بژژود  دار معنژژی آمیختژژهبژژومی بژژا  هژژایبژژین بیژژده بزو مژژو 

(0۱/0P<)، بیده بزهژای آمیختژه دو برابژر    کرک که  طوری به

داری بژر ادژن    ثیر معنی سن و جن  تاما  بود، بزهای بومی

دار  یکژرک معنژ   یژاا ال یژد سن بر تول ردو صفت نداشت. اث

 .]2۸[ ستنی
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 وزن بیده و درصد كرک و مو بزهای بومی قم و اشتباه معیار(  ±. میانگین حداقل مربعات ) ۲جدول 

 كركی جنوب خراسان با بومی قم آمیخته

 تعداد صفت
 وزن بیده
 )گرم(

 میزان کرک و مو
)%( 

 مو کرک

 ** ** ns گروه ژنتیکی

 b۱/۳  ±۱/۱6 a۱/۳  ±2/۸۴ ۴/2۴6±  ۸/۳۹ 27 بومی
 a۱/2  ±۹/2۹ b2/2  ±۴/70 7/267±  ۸/۳۱ ۳۱ ۱آمیخته نسل 
 a6/5  ±6/۳2 b6/5  ±7/67 - ۱7 2آمیخته نسل 

 ns ns ** جن 

 a۴/۳۸  ±۹/۳۳6 2/۳  ±7/2۳ ۳/۳  ±6/76 ۳۴ نر
 b6/۳6  ±2/۱77 7/2  ±7/2۸ 7/2  ±6/7۱ ۴۱ ماده

 ns ns ** گروه سنی

 b2/2۳  ±۳/2۹۳ ۴/2  ±۴/26 ۴/2  ±5/7۳ ۳2 ساله دک
 a7/25  ±۸/۳۹۸ ۱/۳  ±۹/22 ۱/۳  ±۱/77 26 دوساله

 c2/۹2  ±۱/7۹ 7/۴  ±۴/2۹ 7/۴  ±6/7۱ ۱7 ساله و بایتر سه

  است. 0۱/0و  05/0ح ودر سطها  میانگیندار بودن تفاوت  دهنده معنی نشان**:  * و

ns : دار تفاوت معنیعدم 

a-cدار است. ه معنی: تفاوت ارقام در هر ستون با حروا نامشاب 

 

ثیر گژروه ژنتیکژی    طول دسته الیاا مو فقژط تحژت تژ   

(05/0P<)      و طول تک تار مو تحژت تژ ثیر گژروه ژنتیکژی

(05/0P<)( 0۱/0، جن  و سنP<)     قژرار گرفژت )جژدول

تر از  که طول تک تار مو در بیده بزهای نر بی  طوری (، به۳

ه نسژل  بزهای ماده و در بزهای بومی بیشتر از بزهای آمیخت

اول و آمیخته نسل دوم بود. تفژاوت میژانگین طژول دسژته     

هژای سژنی    الیاا کرک و طول تک تار مو و کرک در گروه

کژه   طژوری  دار بژود، بژه   مختلو در سطح دک درصد معنژی 

بزهای سه ساله و بزرگتر در گروه متفاوتی از بزهای دک و 

 (. ۳دوساله قرار گرفتند )جدول 

ول دسته الیاا بیده بزهای اثر سن بر طول تک تار و ط

دار بژود و   بومی لرستان و بزهای بومی استان فژارس معنژی  

گروه سنی بالغ دارای طول تک تار و دسته الیژاا بژایتری   

هژای خراسژان و    ، ولژی در بیژده بزهژای اسژتان    ]۱5[بودند 

مازندران بین سنین مختلو اختالفی مشاهده نشد. سژن بژر   

)کژرک و مژو( اخژتالا    طول مو و طول دسته الیژاا بیژده   

. با شناسادی صفات ظژاهری و  ]۱6و  ۱[داری نداشت  معنی

دار  تولیدی بزهای بومی لرستان اثر سن بر طول مو غیرمعنی

تژوان در   هژا را مژی   که دیدل ادن اخژتالا  ]۳[گزارش شد 

 دامنه سنی بزهای مورد مطالعه دانست.

 اثر گروه ژنتیکی و جن  بر میانگین قطر و تغییرات آن

دار نبود، ولی اثر سن بر میانگین قطژر در سژطح دژک     معنی

کژژه هژژیچ اثژژر  (، درحژژالی>0۱/0P)دار بژژود  درصژژد معنژژی

داری بر انحراا معیار و ررادب تغییرات قطر نداشت  معنی

طول تژار   وقطر  کرک،وزن صفات  یبررس (. در۴)جدول 

 ،صفات مژورد مطالعژه   برجن   اثر ی،مغول یکرک در بزها

 یژاا قطر ال یاثر سن رو .]2۸[زارش شده است گ دار یمعن

، حارژژر یژژقمشژابه تحق نیژژز  یونینژژگکرکژی ل  یبزهژژا یژده ب
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 یژده ب یفیژت کبژر   اثر سن. ]2۱[شده است دار گزارش  یمعن

 ی. بزهژا ]۱۸[ دار نبژود  یمعن یوزدلندیو ن یادیاسترال یبزها

 دبقطژر کژرک و رژر    یژانگین سژاله از لحژاب م   تا سژه  دک

 ی. در بزها]۱۳[نشان دادند  یدار ینتفاوت مع ،آن ییراتتغ

. در ]7و  6[ دار بود قطر کرک معنی بر اثر سن یزن یرجندیب

داری بژر میژانگین و رژردب     بزهای لژری، سژن اثژر معنژی    

 .]26[تغییرات قطر نشان داد 

 

 اشتباه معیار( صفات قطر الیاف كركی در بیده بزهای مورد بررسی ±) میانگین حداقل مربعات.  4جدول 

 صفت

 قطر

 میانگین

 )میکرون(
 

 انحراا معیار

 )میکرون(
 

 رردب تغییرات

 )درصد(

 ns  ns  ns گروه ژنتیکی

 6/۱۸ ± 5/0  ۸/2 ± 0۹/0  2/۱5 ± ۳/0 بومی

 ۹/۱۸ ± ۳/0  ۸/2 ± 07/0  0/۱5 ± 2/0 آمیخته نسل اول

 0/۱۸ ± ۸/0  ۸/2 ± ۱/0  7/۱5 ± ۴/0 آمیخته نسل دوم

 ns  ns  ns جن 

 7/۱۸ ± 7/0  ۸/2 ± 0۹/0  ۴/۱5 ± ۳/0 نر

 ۴/۱۸ ± ۴/0  ۸/2 ± 0۸/0  ۱/۱5 ± 2/0 ماده

 ns  ns  ** گروه سنی

 c2/0 ± 0/۱۴  06/0 ± 6/2  ۳/0 ± ۸/۱۸ ساله دک

 b۳/0 ± 2/۱5  0۹/0 ± ۸/2  5/0 ± ۴/۱۸ دوساله

 a6/0 ± 7/۱6  2/0 ± 0/۳  ۹/0 ± 5/۱۸ سه ساله و بیشتر

  است. 0۱/0در سطح تیمارها دار بودن تفاوت  عنیدهنده م : نشان**

ns : دار تفاوت معنیعدم 

a-cدار است : تفاوت ارقام در هر ستون با حروا نامشابه معنی. 
 

تژا   ۱6) قطژر از لحاب  بیده بزهای مناطق مختلو ترکیه

گژرم بژر دنیژر(     0/۳تژا   ۹/۱) میکرون( و مقاومت کرک ۱7

متژر(،   میلی 25تا  2۴) رکطول ک برای اما ،دار اختالا معنی

فراوانی جعژد الیژاا در    و درصد( ۳۴تا  ۳2) پذدری کش 

داری ندارنژد   اختالا معنیمتر(  درجه/ میلی 6۳تا  62) بیده

. براسژژاس اسژژتانداردهای جهژژانی، کشژژورهای چژژین، ]20[

 با حداکثر یااالآمردکا و مرکز صنادع کرک اروپا به ترتیب 

نظژر   در یررا کشژم  یکرونم ۱۹تا  5/۱۸و  یکرونم ۱6 قطر

 یژاا ال و بردتانیا بژه ترتیژب   روسیهدر  که درحالی گیرند، یم

 یرمیکژرون در رده کشژم   25تژا   و هشتمیکرون  ۱6تا  ۱۳
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قطژژر الیژژاا کشژژمیر چژژین در  میژژانگین .یرنژژدگ مژژیقژژرار 

 یرمیکژرون و کشژم   2/۱۹تا  ۱/۱2متفاوت بین  یها بررسی

تژا   ۱۱ یهو روسژ  یکژرون م 5/۱6تا  5/۱2 خارجی مغولستان

کژرک در   یژاا قطژر ال  یژانگین . م]2۴[اسژت   یکرونم ۳/25

 یکرکژ  یدر بزهژا  یکژرون، م 20تا  6/۱۴ ینب ینیرای یبزها

 5/۱5و  ۹/۱5، 6/۱۴ یژب ترت هو ندوشژن بژ   دژزد شهربابک، 

 6/۱6گژزارش   دژک در  یرجندیب یبزها یدهو در ب یکرونم

ذکر شده اسژت   یکرونم ۳/۱۸ دگرد یو در گزارش یکرونم

 . ]۱۳و  ۸[

اسژتان   یرکشژم  یبزهژا  یژده ب یژات جزی یژری گ اندازه در

آن و درصژد   ییژرات قطژر تژار و تغ   وطول  ین،چ یایونینگل

 ± ۴/0 متژر،  میلژی  ۱20 ± 5ترتیژب   کرک در بیده نر بالغ به

 50 ± ۳ سژژاله دژژکدرصژژد، نژژر  5۸ ± 6/۳ میکژژرون، 5/۱7

درصژژد و در  ۴5 ± 6/2 میکژرون،  ۱۳/ ۳ ± ۱/0 متژژر، میلژی 

 ۱5/ ۴ ± ۳/0 متژژر، میلژژی 67 ± ۴بژژالغ  سژژتنآب هژژای مژژاده

 .]2۹[درصد گزارش شده است  ۳۳ ± ۸/6 میکرون و

همراه با کاه  رردب تغییژرات   یرکشم یااال کم قطر

تژر   تژر و نژرم   منتج به فرآوری الیژاا ظردژو   ،میانگین قطر

 یشود. رردب تغییرات قطر در بررسی کرک خام بزهژا  می

اختالا کمی بین منابع تولیژد برابژر   با  یادیو استرال یادیآس

درصد و رردب تغییرات قطر کشمیر موکشژی   22 ± 6۳/۱

. رژردب تغییژرات   ]22[ گزارش شده است درصد 20شده 

 ۱۹ یرجندیب یو بزها 20تا  ۱6 ینیرای یقطر کرک در بزها

در تحقیژق   .]۱۴و  ۱۳، ۸[ذکژر شژده اسژت     درصژد  2۱تا 

 دبمیکژرون و رژر   6/۱۴ ،کرک یااقطر ال یانگینم حارر،

 دجدسژت آمژد کژه در دامنژه نتژا      هدرصد ب 5/۹آن  ییراتتغ

تری قژرار   کمولی در میانگین دران ا یکرک یحاصل از بزها

 ۳/2۴. رردب تغییژرات قطژر الیژاا در بزهژای لژری      دارد

 .]26[ درصد برآورد شد 

گانه گروه  سن و اثرات سه× اثرات متقابل گروه ژنتیکی 

هیچ دک از صفات مورد مطالعه  ژنتیکی، سن و جن  برای

به ترتیب اثر متقابل جژن    6و  5های  جدول دار نبود. معنی

گروه ژنتیکی را بژر وزن بیژده و   × سن و همچنین جن  × 

× دهند. اثر متقابل جژن    خصوصیات کیفی الیاا نشان می

سن بر درصد کرک و مو، طول دسژته الیژاا مژو، انحژراا     

قطر کرک در گژروه سژنی    معیار و رردب تغییرات میانگین

کژه   دار نبژود، درحژالی   مختلو و دو جن  نر و ماده معنژی 

دار گژزارش   برای سادر صفات مورد بررسی ادن اثژر معنژی  

گژروه ژنتیکژی بژرای    × (. اثر متقابژل جژن    5شد )جدول 

صفات میانگین قطر، انحراا معیار و رردب تغییرات قطژر  

ورد مطالعژه  دار نبود، امژا بژرای بقیژه صژفات مژ      کرک معنی

دار گزارش شد که نتادج ادن تحقیژق مشژابه بژا سژادر      معنی

سن × . اثر متقابل جن  ]۱۱[( 6باشد )جدول  تحقیقات می

در وزن بیده، طول پشم و کیفیژت پشژم گوسژفندان عربژی     

 .]27[دار نبود  معنی

وزن بیده با طول دسته الیژاا مژو و   رردب همبستگی 

. همبسژتگی  (>000۱/0P) بژود  دار مژو معنژی   تارطول تک 

مقدار درصد کرک با درصد مو، طژول دسژته الیژاا مژو و     

و  -۴۴/0، -۹۹/0طول تک تار مو منفی و به ترتیژب برابژر   

و بژژا طژژول دسژژته الیژژاا کژژرک همبسژژتگی مثبژژت   -5۱/0

و با طول تک تار کرک همبستگی مثبت ولی  ۳7/0دار  معنی

ه داشت. به جز همبستگی بین طول دسژت  ۱۴/0دار  غیرمعنی

الیاا مو با درصد کرک و بین طول دسته الیژاا کژرک بژا    

درصد مو، میزان همبستگی ادن دو صفت با سژادر صژفات   

همبستگی درصد کرک  .(7)جدول  مورد بررسی مثبت بود

با قطر و رردب تغییرات کرک برای بزهای بومی خراسژان  

و همبستگی درصد مژو بژا درصژد     -02/0و  ۱/0به ترتیب 

، -۹/0رردب تغییرات قطژر بژه ترتیژب    کرک، قطر کرک و 

همبستگی فنوتیپی طژول  . ]۱7[گزارش شد  0۱/0و  -0۹/0

 دسته الیاا با میانگین قطر در پشم گوسفندان لری بختیاری

لیژاا  اهمبستگی رردب تغییرات قطر با طول دسته و  2/0

 .]۴[گزارش شد  -۳۹/0 و -2۳/0ترتیب ه و میانگین قطر ب
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های پاوه  حارژر، گژروه ژنتیکژی اثژر      براساس دافته

ای بر افزاد  درصد کرک و کاه  درصد مو،  قابل مالحظه

طژژول دسژژته الیژژاا مژژو و طژژول تژژک تژژار مژژو دارد، لژژذا  

توانژد بژه عنژوان دژک عامژل تغییردهنژده        گیری مژی  دورگ

ژنوتیپ، سبب بهبود کرک بزهای بومی قژم و نیژز افژزاد     

اجژرای  دامدار و درنتیجه ارزآوری به کشژور شژود.    درآمد

با توجه گیری بین ادن دو نااد در سطح منطقه  برنامه دورگ

 دطشژرا  و بژه دلیژل  قژم   یموی هایکرک در بزکم  یدتولبه 

پیشژنهاد  بزهژا   دژن ا یمی مناسب برای رودژ  کژرک در  اقل

 شود.   می

 

 منابع

 یکژی پارامترهای ژنتبرآورد  (۱۳7۱امامی میبدی م ی ) .۱

 .رکژی رایینژی  ر بزهژای ک برخی از صفات اقتصژادی د 

 .امژژه کارشناسژژی ارشژژد. دانشژژکده کشژژاورزین پادژژان

 دانشگاه فردوسی مشهد.

( مروری بر تولید موی بژز در ادژران و   ۱۳7۹پردل ی ) .2

چند کشور همساده باتوجه به بازار مصرا و فرآوری 

 .۴۳آن. گزارش معاونت امور دام. ص 

نی ح ر، طژژاهرپوردری ن و نژژی ی، انصژژاری رنژژایچگ .۳

( در بررسی خصوصیات الیژاا  ۱۳۸۴داراحمدی ب )

بژژز لژژری در سژژنین مختلژژو. گژژزارش نهژژادی پژژروژه 

 تحقیقاتی. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 

بژژرآورد پارامترهژژای ژنتیکژژی و  ( ۱۳7۳س ) حسژژنی .۴

فنوتیپی و بررسی اثرات برخژی از عوامژل محیطژی و    

ه پشم در گوسژفندان  ژنتیکی بر روی صفات مربوط ب

دانشژکده   نامه کارشناسژی ارشژد.   لری بختیاری. پادان

 .اسالمی واحد کرج کشاورزی.دانشگاه آزاد

اصژول پژرورش گوسژفند و بژز.     ( ۱۳۸2) خالداری م .5

 ص.  560، تهران. جهاد دانشگاهیانتشارات  ،تهران

بژز   یدیتول یاتخصوص یررس( ب۱۳۸0) فرد م یریوف .6

ارشژد.   ینامژه کارشناسژ   دژان جنوب خراسان. پا یکرک

 .تهران ینیامام خم یمرکز آموزش عال

( بررسژی روش پژرورش،   ۱۳۸۳ساقی د و شژیری ا )  .7

نگهداری و خصوصژیات فنژوتیپی بژز کژرک جنژوب      

خراسان. اولین کنگژره علژوم دامژی و آبزدژان کشژور.      

 دانشکده کشاورزی کرج. 

سیدمؤمن م، زاهدی فر م، صالحی م و فژرو  عژامری    .۸

لعه اثرات مختلو بقادای پسته و تژانن  ( مطا۱۳۸۱ن )

موجود در آن بژر رشژد بژدن و تولیژد کژرک بزهژای       

رایینژژی. گژژزارش نهژژادی پژژروژه تحقیقژژاتی. مؤسسژژه  

 تحقیقات علوم دامی. 

من م، انصژاری ح ر، صژالحی م، درودشژی ی،    ؤسیدم .۹

( اهمیژژت اقتصژژادی ۱۳۸۸پنژژاه م ) تکاسژژی ر و دژژزدان

ای علوم دامژی.  ه چرخه تولید کرک در ادران. پاوه 

۹ :50-57. 

 یدمومنم و سژ  صالحیح ر،  انصاریم،  الددنی شم  .۱0

بررسی رابطه میزان عناصر خون با کیفیژت  ( ۱۳۸5م )

. معدنی کرک بزهای رایینی در فصول مختلژو  و مواد

گزارش نهادی پژروژه تحقیقژاتی. مؤسسژه تحقیقژات     

 علوم دامی. 

 یاتخصوصژ  بژر ی گر یختهآم یرث ت( ۱۳۹2شهردار ی ) .۱۱

نامژه کارشناسژی ارشژد.     . پادژان بز یااال یفیک و کمی

 دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.

های موجود شرق کشور در  ( قابلیت۱۳۹۴صالحی م ) .۱2

های افژزاد  ارزش اقتصژادی    تولید الیاا دامی و راه

های نودن در  ادن تولیدات در منطقه. هماد  پاوه 

 د. علوم دامی. دانشگاه بیرجن
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بررسی اثر ( ۱۳7۹صالحی م، طاهرپور ن و بهشتی م ) .۱۳

عوامل محیطی و نوی پرورش بر خصوصژیات کژرک   

 .۹5-۹0: ۴7 .پاوه  و سازندگی. بزهای رایینی

های الیاا نژواحی   ( مقادسه وداگی۱۳۸۳طاهرپور ن ) .۱۴

مختلو بیده در بزهای سیاه کرکی جنژوب خراسژان.   

دانشژکده   اولین کنگره علژوم دامژی و آبزدژان کشژور.    

 پردد  کشاورزی و منابع طبیعی تهران. کرج.

( ارزدابی خصوصیات پوسژت و  ۱۳۸۸زاده ا ) عیسی .۱5

نامه کارشناسی ارشد.  الیاا بزهای بومی لرستان. پادان

 دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد اسالمی کرج.

( اثر برخژی عوامژل محیطژی بژر     ۱۳۸۹کمالی نیک ا ) .۱6

می خراسژان و  خصوصیات الیاا و پوست بزهای بژو 

نامژژه کارشناسژژی ارشژژد. دانشژژکده   مازنژژدران. پادژژان

 کشاورزی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج. 

( شناسژادی الیژاا   ۱۳۸۸هزاره مقدم ر و صژالحی م )  .۱7

بزهای بژومی اسژتان سیسژتان و بلوجسژتان. گژزارش      

علژوم دامژی   سسه تحقیقات ؤمنهادی پروژه تحقیقاتی. 
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