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چكيده
در ادن تحقیق ،خصوصیات کمی و کیفی الیاا نتاج حاصل از آمیزش بز نر کرکی جنوب خراسان با بزهای مویی ماده بومی قم بررسی
شد .از  75راس بز بومی و آمیخته در محدوده سنی دک تا سه سال برای بررسی صفات درصد کرک و مژو ،طژول دسژته الیژاا مژو و
طول دسته الیاا کرک ،طول تک تار مو ،طول تک تار کرک و قطر کرک استفاده شد .با در نظر گرفتن اثر گروه ژنتیکی ،جن

و سژن

بر صفات مورد بررسی ،دادهها با نرمافزار آماری  SASآنالیز شدند .میانگین وزن بیژده بزهژای مژورد بررسژی  ۳00/2 ± ۱۹/۴گژرم بژا

حداقل  ۹۹و حداکثر  7۱۳گرم بود .طول تک تار مو در بیده بزهای نر ( ۱2/۸ ± 0/7سانتیمتژر) بژی

از بزهژای مژاده (۱0/2 ± 0/5

سانتیمتر) بود و در بزهای بومی ،آمیخته نسل اول و دوم به ترتیب  ۱0/۳ ± 0/۴ ،۱2/0 ± 0/6و  ۱2/2 ± ۱/۱سانتیمتر بود .وزن بیژده
در بزهای آمیخته بومی با کرکی جنوب خراسان در مقادسه با بزهای بومی قم 2۱ ،گرم افزاد

داشت که ادژن تفژاوت معنژیدار نبژود،

درحالیکه درصد کرک در بزهای آمیخته تقردباً دو برابر بزهای بومی قم بود ( .)P<0/0۱براساس نتادج تحقیق ،دورگگیری بین بزهژای
ماده مویی قم با بزهای نر کرکی جنوب خراسان موجب بهبود کمی و کیفی الیاا تولید شده میشود.
كلیدواژهها :دورگگیری ،صفات کرک و مو ،گروه ژنتیکی ،وزن بیده ،همبستگی

* نودسنده مسئول

Email: simasavar@gmail.com
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مقدمه

آن ها متوسط است ،عالوه بر تولید گوشژت و شژیر ،مژوی

دکی از اهداا مهژم اصژالح دام ،تغییژر و بهبژود میژانگین

حاصل از ادن بزها در تهیه چادر عشادر ،کیسههژای تژوری

صفات اقتصادی است که تحژت تژ ثیر شژرادط اقتصژادی-

بژژزرگ حمژژل کژژاه و علوفژژه ،ردسژژمان ،جژژوال دژژا کیسژژه

اجتماعی هر منطقه ،بازار مصرا ،تغییژر محژیط و شژرادط

مخصوص حمژل گنژدم و جژو ،خژورجین و همچنژین در

پرورش میباشد .در مورد الیاا دامی (پشم ،کرک و موهر)

ساخت ددواره تنژور نژانوادی اسژتفاده مژی شژوند .دکژی از

رردب تغییرات قطژر

خصوصیات مهم ادن بزها ،مقاومت در برابر شرادط سژخت

هدا افزاد
و افزاد

مقدار الیاا و کاه

طول آنها است.

محیطی و قدرت راهپیمادی اسژت .بزهژای کرکژی جنژوب

کشمیر دا کژرک دکژی از ظردژوتژردن ،سژبکتژردن و

خراسان توسط عشادر بیرجند پژرورش داده شژده و کژرک

لطیوتردن الیاا حیوانی است که در یده زدژردن پوششژی

ادن دام از نظر ظرافت در دنیژا اهمیژت زدژادی دارد .رنژگ

بزهای کرکی قرار دارد و از فولیکولهای ثانوده موجژود در

بدن ادن نااد سیاه بوده و سطح بدن پوشیده از کژرک و مژو

پوست بز میرودد ] .[5کرک حاصل از هژر حیژوان در هژر

میباشد .جمعیت بزهای جنوب خراسان  ۱/۴میلیژون راس

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

میباشد که ش

درصژد کژل بزهژای کشژور و  ۴۴درصژد

قطر ،طژول ،اسژتحکام و رنژگ کژرک بررسژی مژیشژود و

بزهای خراسان را تشکیل میدهند و بی تردن تعداد آن در

مهمتردن صفت اقتصادی و تولیدی بزهای کرکی محسژوب

بیرجند ( ۳655۳2راس) پراکنده است ].[6

میشوند ] .[۱۳الیژاا کژرک را در زدژر میکروسژکوپ بژر

مناطق اصلی تولیژد کژرک ،چژین ( 50تژا  60درصژد)،

اساس میانگین قطر و ظاهر ردختشناسی بژه چهژار گژروه

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

کرک ادرانی -افغانی ( ۱6تا  ۱۹میکرون) ،کرک چینژی (۱۳

درصژژد) مژژیباشژژد .کشژژورهای قزاقسژژتان ،قرقیزسژژتان،

تا  ۱6میکرون) ،کرک مغولی ( ۱6 -۱7/5میکرون) و کژرک

تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان نیژز درجهژت افژزاد

آمیخته و کشگورا ( ۱۹تا  2۳میکرون) دستهبندی مژیکننژد

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

].[2۳
رود

بینالملل کایدی لوک

محسوب میشود .از طژرا ددگژر،

کژرک در بزهژا بژهشژدت تحژت تژ ثیر عوامژل

با توجه به شرادط اقلیمژی پژرورش بزهژای کرکژی کژه در

محیطی (دوره روشنادی ،ارتفژای ،حژرارت محژیط ،درصژد

تعداد محدودی از کشورها تولید می گردد ،قیمت آن دارای

رطوبت و دا اثرات ژیوفیزدک  -زدستی و تغذده) میباشند،

نوسان زدادی است .قیمت کرک معمویً توسط خردداران و

تعدادی از آنها فقط در شرادط آبو هژوادی ودژاهای نظیژر

صنادع جهانی کرک براساس کیفیژت تعیژین مژی شژودب بژه

مناطق خشک با بارندگی نسبتاً کژم ،قژادر بژه تولیژد کژرک

همین دلیل هرگونه تغییر سیاست کشورهای تولیدکننژده در

هستند .بنابرادن ،حاشژیه خشژک کژودری و حتژی نژواحی

صادرات کرک ،میتواند روی تغییرات قیمت آن مؤثر باشد

خشک سردسژیر بژرای بزهژای کرکژی مناسژب مژیباشژد.

] .[۱2میزان تولید ساینه کرک بز مویی قم کم اسژت و بژه

خصوصیات الیاا بز تحت ت ثیر عواملی نظیر سژن ،جژن

همین دلیل نیز چیده نمیشودب ولژی بژا توجژه بژه شژرادط

قرار میگیرند ]  ۱۹و .[22

اقلیمی منطقژه پژرورش ادژن بزهژا ،مژیتژوان از طردژق دو

بزهای مویی قم اکثرا به رنگ سیاه و الیاا پوششی بدن

رگگیری بهژره وری و تولیژد کژرک آنهژا را افژزاد

آنها کامالً مودی است .عموما دارای شا میباشژند و جثژه

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

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

وداگی های الیاا تولیدی بزهای نسل اول و دوم حاصل از

موازات با کناره مدرج صفحه شیشهای اندازهگیژری شژد و

دورگ گیری بین بزهای نر کرکی جنوب خراسژان بژا مژاده

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

های مویی بومی قم است.

برای تعیین میزان کرک در نمونه های دارای کرک ابتدا مواد
خژژارجی آنهژژا جژژدا شژژد و در آب  ۴5درجژژه سژژانتیگراد

مواد و روشها

محتوی ماده شودنده شسته شد .سپ

برای مطالعژه خصوصژیات الیژاا دو رگ هژای حاصژل از

خشک شدند .الیاا رخیم (مو) و ظردو (کرک) بژهطژور

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

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

استفاده شد .برنامه دورگگیری در دکی از گلههژای تحژت

طور مجزا در خشککن در دمای  ۱05درجه سانتیگراد بژه

معاونت امور دام استان قژم در شهرسژتان فژردو بژا

از سژرد شژدن در

پوش

مدت دک ساعت قرار داده شژد و پژ

در دمای آزمادشژگاه

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

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

از دو راس بز نر کرکی جنوب خراسژان بژرای آمیژزش بژا

درصد وزنی کرک و مو محاسبه شد.

بزهای ماده بومی قم استفاده شد .بزهای ماده آمیختژه نسژل

برای اندازهگیری قطژر الیژاا کژرک در نمونژههژایی کژه

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

دارای کرک بودند ،قسمتی از ادژن الیژاا بژهطژور مجژزا بژه

نظر ژنتیکی دارای  75درصد ژنهای بز کرکی و  25درصد

وسیله دستگاه میکروتژوم هژاردی (مژدل  ،rm2145سژاخت

از ژنهای نااد مویی قم بودند .وزن بیده و نمونههای الیاا

کشور آلمان) به مقاطع طولی کوتاه بردده شده و بعد از قژرار

نژر و مژاده در انتهژای رشژد سژاینه در

دادن روی یم و غوطژژهور کژژردن در پژژارافین ،بژژه طژژور

محدوده سنی دک تا سه سژال (دژک ،دو ،سژه و بیشژتر) و

دکنواخت پخ

گرددد .اسژالددها در زدژر میکروپروژکتژور

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

(مدل  ،N.V.ساخت کشور آمردکا) و با بزرگنمادی  500برابر

بزها در دو جژن

آمیخته نسل دوم) اندازهگیری شد.

به وسیله خطک

کاغذی ،به تعداد حدود  ۱00تار بژه روش

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

استاندارد اندازهگیری شد .میانگین حسابی  ۱00تار بژهعنژوان

 200گرمی از ناحیه پهلو با دستگاه الیااچین برداشت شد.

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

پ

از ثبت مشخصات دام ،نمونه در کیسه پالستیکی قژرار

انحراا معیار و رردب تغییرات هر نمونه محاسبه شد.

گرفت و برای انجام آزماد های کیفی به آزمادشگاه منتقژل

دادهها با استفاده از نژرمافژزار آمژاری ( SASنسژخه )۹

شد .وداگیهای الیاا ،شامل طول دسته مو و کرک و طول

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

اندازهگیری شد .پنج دسژته

شدند .همبستگی فنوتیپی بین صفات ،با استفاده از رژردب

از الیاا مو و کرک بهطور جداگانژه بعژد از قژرار دادن بژر

همبسژژتگی پیرسژژون و معنژژیداری رژژرادب همبسژژتگی در

روی مخمل سیاه رنگ اندازهگیری شد.

سطوح  0/05و  0/0۱آزمون شد.

تک تار کرک و مو با خط ک

برای اندازهگیری تک تار مو و کرک ،ابتدا الیژاا کژرک

)۱

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

yijkm    i   j  k 
()ij  () jk  ijkm

انتخاب و بر روی صفحه شیشه ای آغشته به پژارافین قژرار
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در ادن رابطه yijkm ،مقدار هر دک از مشژاهدات ،

همین صفات در سادر ناادهای بز مژیباشژد ،بژهطژوریکژه

میانگین کل صژفت مژورد مطالعژه  i ،اثژر گژروه ژنتیکژی

میزان میانگین وزن بیده بزهای استان سیستان و بلوچسژتان

(نژر و

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

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

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

مقدار درصد کرک تولیدی بزهای سیستان و بلوچستان کژه

×

بزهای مویی محسوب می شوند ،حدود  20درصد گژزارش

متقابل گروه ژنتیکی × جن  () jk ،اثژر متقابژل جژن
سن و  ijkاثر خطای تصادفی میباشد.

شده است ] .[۱7وزن بیده تولیدی در بزهژای نژر مژاکویی،
عراقی ،ترکی ،طالشی و ممسنی بهترتیژب ،۳00 ،۳50 ،۳05

نتایج و بحث

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

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

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

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

تک تار در دامنه  ۳/7تا  ۱2/7سانتیمتر گزارش شد ].[۱5

آورده شده است .مقاددر صژفات مژذکور قابژل مقادسژه بژا
جدول  . 1وزن بیده و ویژگیهای الیاف بیده بزهای بومی قم و آمیخته كركی جنوب خراسان با بومی قم
رردب تغییرات

تعداد

میانگین  ±اشتباه معیار

انحراا معیار

وزن بیده (گرم)

75

۳00/2 ± ۱۹/۴

۱2۴/6

۴۱/5

کرک (درصد)

75

26/7 ± ۱/۸

۱5/7

5۸/۹

0/0

مو (درصد)

75

7۳/۴ ± ۱/۸

۱5/7

2۱/۴

2۳/2

۱00/0

طول دسته الیاا مو (سانتیمتر)

75

۱0/۱ ± 0/5

2/6

۴۳/۹

2/2

۴۱/2

طول دسته الیاا کرک (سانتیمتر)

70

2/7 ± 0/۱

0/7

27/6

۱/2

۴/۸

طول تک تار مو (سانتیمتر)

75

۱0/۱ ± 0/۳

2/۹

2۹/5

۴/0

۱7/5

طول تک تار کرک (سانتیمتر)

70

۳/6 ± 0/۱

۱/0

2۸/۱

۱/۸

5/5

صفت

(درصد)

حداقل

حداکثر

۹۹/2

7۱۳/۸
76/۸

تفاوت معنیداری در وزن بیده بزهای بومی بژا بزهژای

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

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

و مژژو بژژین بیژژده بزهژژای بژژومی بژژا آمیختژژه معنژژیدار بژژود

ماده ها بود ( )P<0/0۱و علیرغم وجژود تفژاوت معنژیدار

( ،)P<0/0۱بهطوریکه کرک بیده بزهژای آمیختژه دو برابژر

و دژا

ت ثیر معنیداری بژر ادژن

وزن بیده بین گروههای سنی ،روند منظمی در افزاد
کاه

بزهای بومی بود ،اما سن و جن

مقاددر بیده تولیدی در سنین مختلو مشاهده نشژد.

در بیده بزهای رایینی اثر جن

دو صفت نداشت .اثر سن بر تولیژد الیژاا کژرک معنژیدار
نیست ].[2۸

بر اغلب خصوصیات کرک
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جدول  . ۲میانگین حداقل مربعات ( ±اشتباه معیار) وزن بیده و درصد كرک و مو بزهای بومی قم و
آمیخته كركی جنوب خراسان با بومی قم
صفت

میزان کرک و مو

وزن بیده

تعداد

()%

(گرم)

گروه ژنتیکی

کرک
**

ns

بومی

27

آمیخته نسل ۱

۳۱

آمیخته نسل 2

۱7

2۴6/۴ ± ۳۹/۸

b

267/7 ± ۳۱/۸

a

-

a

**

جن

۳۳6/۹ ± ۳۸/۴

نر

۳۴

a

ماده

۴۱

b

گروه سنی
دکساله

۳2

دوساله

26

سهساله و بایتر

۱7

b
a

مو
**

۱6/۱ ± ۳/۱

a

2۹/۹ ± 2/۱

۸۴/2 ± ۳/۱

b

۳2/6 ± 5/6

b

70/۴ ± 2/2
67/7 ± 5/6

ns

ns

2۳/7 ± ۳/2

76/6 ± ۳/۳

۱77/2 ± ۳6/6

2۸/7 ± 2/7

**

ns

ns

26/۴ ± 2/۴

7۳/5 ± 2/۴

2۹۳/۳ ± 2۳/2

۳۹۸/۸ ± 25/7

7۹/۱ ± ۹2/2c

7۱/6 ± 2/7

77/۱ ± ۳/۱

22/۹ ± ۳/۱

7۱/6 ± ۴/7

2۹/۴ ± ۴/7

* و ** :نشاندهنده معنیدار بودن تفاوت میانگینها در سطوح  0/05و  0/0۱است.
 :nsعدم تفاوت معنیدار
 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروا نامشابه معنیدار است.

طول دسته الیاا مو فقژط تحژت تژ ثیر گژروه ژنتیکژی

مازندران بین سنین مختلو اختالفی مشاهده نشد .سژن بژر

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

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

و سن ( )P<0/0۱قژرار گرفژت (جژدول

معنیداری نداشت ] ۱و  .[۱6با شناسادی صفات ظژاهری و

 ،)۳بهطوریکه طول تک تار مو در بیده بزهای نر بی تر از

تولیدی بزهای بومی لرستان اثر سن بر طول مو غیرمعنیدار

بزهای ماده و در بزهای بومی بیشتر از بزهای آمیخته نسژل

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

اول و آمیخته نسل دوم بود .تفژاوت میژانگین طژول دسژته

دامنه سنی بزهای مورد مطالعه دانست.

( ،)P<0/05جن

اثر گروه ژنتیکی و جن

الیاا کرک و طول تک تار مو و کرک در گروههژای سژنی

بر میانگین قطر و تغییرات آن

مختلو در سطح دک درصد معنژی دار بژود ،بژهطژوریکژه

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

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

درصژژد معنژژیدار بژژود ( ،)P<0/0۱درحژژالیکژژه هژژیچ اثژژر

دوساله قرار گرفتند (جدول .)۳

معنیداری بر انحراا معیار و ررادب تغییرات قطر نداشت

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

(جدول  .)۴در بررسی صفات وزن کرک ،قطر و طول تژار

بومی لرستان و بزهای بومی استان فژارس معنژیدار بژود و

کرک در بزهای مغولی ،اثر جن

بر صفات مژورد مطالعژه،

گروه سنی بالغ دارای طول تک تار و دسته الیژاا بژایتری

معنی دار گزارش شده است ] .[2۸اثر سن روی قطر الیژاا

بودند ] ،[۱5ولژی در بیژده بزهژای اسژتانهژای خراسژان و

بیژده بزهژژای کرکژی لیونینژژگ نیژژز مشژابه تحقیژژق حارژژر،
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معنیدار گزارش شده است ] .[2۱اثر سن بژر کیفیژت بیژده

بیرجندی نیز اثر سن بر قطر کرک معنیدار بود ] 6و  .[7در

بزهای استرالیادی و نیوزدلندی معنیدار نبژود ] .[۱۸بزهژای

بزهای لژری ،سژن اثژر معنژیداری بژر میژانگین و رژردب

دک تا سژهسژاله از لحژاب میژانگین قطژر کژرک و رژردب

تغییرات قطر نشان داد ].[26

تغییرات آن ،تفاوت معنیداری نشان دادند ] .[۱۳در بزهای
جدول  . 4میانگین حداقل مربعات ( ±اشتباه معیار) صفات قطر الیاف كركی در بیده بزهای مورد بررسی
قطر
صفت

میانگین

انحراا معیار

رردب تغییرات

(میکرون)

(میکرون)

(درصد)

ns

ns

ns

بومی

۱5/2 ± 0/۳

2/۸ ± 0/0۹

۱۸/6 ± 0/5

آمیخته نسل اول

۱5/0 ± 0/2

2/۸ ± 0/07

۱۸/۹ ± 0/۳

آمیخته نسل دوم

۱5/7 ± 0/۴

2/۸ ± 0/۱

۱۸/0 ± 0/۸

جن

ns

ns

ns

نر

۱5/۴ ± 0/۳

2/۸ ± 0/0۹

۱۸/7 ± 0/7

ماده

۱5/۱ ± 0/2

2/۸ ± 0/0۸

۱۸/۴ ± 0/۴

**

ns

ns

دکساله

۱۴/0 ± 0/2c

2/6 ± 0/06

۱۸/۸ ± 0/۳

دوساله

۱5/2 ± 0/۳b

2/۸ ± 0/0۹

۱۸/۴ ± 0/5

سه ساله و بیشتر

۱6/7 ± 0/6a

۳/0 ± 0/2

۱۸/5 ± 0/۹

گروه ژنتیکی

گروه سنی

** :نشاندهنده معنیدار بودن تفاوت تیمارها در سطح  0/0۱است.
 :nsعدم تفاوت معنیدار
 :a-cتفاوت ارقام در هر ستون با حروا نامشابه معنیدار است.

بیده بزهای مناطق مختلو ترکیه از لحاب قطژر ( ۱6تژا

] .[20براسژژاس اسژژتانداردهای جهژژانی ،کشژژورهای چژژین،

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

آمردکا و مرکز صنادع کرک اروپا به ترتیب الیاا با حداکثر

اختالا معنیدار ،اما برای طول کرک ( 2۴تا  25میلیمتژر)،

قطر  ۱6میکرون و  ۱۸/5تا  ۱۹میکرون را کشژمیر در نظژر

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

میگیرند ،درحالیکه در روسیه و بردتانیا بژه ترتیژب الیژاا

بیده ( 62تا  6۳درجه /میلیمتر) اختالا معنیداری ندارنژد

 ۱۳تا  ۱6میکرون و هشت تژا  25میکژرون در رده کشژمیر
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معنیدار نبود .جدولهای  5و  6به ترتیب اثر متقابل جژن

قژژرار مژژیگیرنژژد .میژژانگین قطژژر الیژژاا کشژژمیر چژژین در

× گروه ژنتیکی را بژر وزن بیژده و

بررسی های متفاوت بین  ۱2/۱تا  ۱۹/2میکژرون و کشژمیر

× سن و همچنین جن

مغولستان خارجی  ۱2/5تا  ۱6/5میکژرون و روسژیه  ۱۱تژا

خصوصیات کیفی الیاا نشان میدهند .اثر متقابل جژن

 25/۳میکرون اسژت ] .[2۴میژانگین قطژر الیژاا کژرک در

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

بزهای رایینی بین  ۱۴/6تا  20میکژرون ،در بزهژای کرکژی

معیار و رردب تغییرات میانگین قطر کرک در گژروه سژنی

شهربابک ،دژزد و ندوشژن بژهترتیژب  ۱5/۹ ،۱۴/6و ۱5/5

مختلو و دو جن

نر و ماده معنژیدار نبژود ،درحژالیکژه

میکرون و در بیده بزهای بیرجندی در دژک گژزارش ۱6/6

برای سادر صفات مورد بررسی ادن اثژر معنژی دار گژزارش

میکرون و در گزارشی ددگر  ۱۸/۳میکرون ذکر شده اسژت

شد (جدول  .)5اثر متقابژل جژن

× گژروه ژنتیکژی بژرای

] ۸و .[۱۳

صفات میانگین قطر ،انحراا معیار و رردب تغییرات قطژر

×

در اندازهگیژری جزییژات بیژده بزهژای کشژمیر اسژتان

کرک معنیدار نبود ،امژا بژرای بقیژه صژفات مژورد مطالعژه

لیایونینگ چین ،طول و قطژر تژار و تغییژرات آن و درصژد

معنیدار گزارش شد که نتادج ادن تحقیژق مشژابه بژا سژادر

کرک در بیده نر بالغ بهترتیژب  ۱20 ± 5میلژیمتژر± 0/۴ ،

تحقیقات میباشد (جدول  .[۱۱] )6اثر متقابل جن

× سن

 ۱7/5میکژژرون 5۸ ± ۳/6 ،درصژژد ،نژژر دژژکسژژاله 50 ± ۳

در وزن بیده ،طول پشم و کیفیژت پشژم گوسژفندان عربژی

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

معنیدار نبود ].[27

مژژادههژژای آبسژژتن بژژالغ  67 ± ۴میلژژیمتژژر۱5 /۴ ± 0/۳ ،

رردب همبستگی وزن بیده با طول دسته الیژاا مژو و

میکرون و  ۳۳ ± 6/۸درصد گزارش شده است ].[2۹
قطر کم الیاا کشمیر همراه با کاه

طول تک تار مژو معنژی دار بژود ( .)P<0/000۱همبسژتگی

رردب تغییژرات

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

میانگین قطر ،منتج به فرآوری الیژاا ظردژوتژر و نژرمتژر

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

می شود .رردب تغییرات قطر در بررسی کرک خام بزهژای

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

آسیادی و استرالیادی با اختالا کمی بین منابع تولیژد برابژر

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

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

غیرمعنیدار  0/۱۴داشت .به جز همبستگی بین طول دسژته

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

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

قطر کرک در بزهای رایینی  ۱6تا  20و بزهای بیرجندی ۱۹

درصد مو ،میزان همبستگی ادن دو صفت با سژادر صژفات

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

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

حارر ،میانگین قطر الیاا کرک ۱۴/6 ،میکژرون و رژردب

با قطر و رردب تغییرات کرک برای بزهای بومی خراسژان

تغییرات آن  ۹/5درصد بهدسژت آمژد کژه در دامنژه نتژادج

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

حاصل از بزهای کرکی ادران ولی در میانگین کمتری قژرار

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

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

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

درصد برآورد شد ].[26

دسته الیاا با میانگین قطر در پشم گوسفندان لری بختیاری

اثرات متقابل گروه ژنتیکی × سن و اثرات سهگانه گروه

 0/2و همبستگی رردب تغییرات قطر با طول دسته الیژاا

برای هیچ دک از صفات مورد مطالعه

و میانگین قطر به ترتیب  -0/2۳و  -0/۳۹گزارش شد ].[۴

ژنتیکی ،سن و جن
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براساس دافتههای پاوه
قابل مالحظهای بر افزاد

حارژر ،گژروه ژنتیکژی اثژر

درصد کرک و کاه

.6

درصد مو،

کرکی جنوب خراسان .پادژاننامژه کارشناسژی ارشژد.

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

مرکز آموزش عالی امام خمینی تهران.

دورگگیری مژیتوانژد بژه عنژوان دژک عامژل تغییردهنژده

.7

ژنوتیپ ،سبب بهبود کرک بزهای بومی قژم و نیژز افژزاد

ساقی د و شژیری ا ( )۱۳۸۳بررسژی روش پژرورش،
نگهداری و خصوصژیات فنژوتیپی بژز کژرک جنژوب

درآمد دامدار و درنتیجه ارزآوری به کشژور شژود .اجژرای

خراسان .اولین کنگژره علژوم دامژی و آبزدژان کشژور.

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

دانشکده کشاورزی کرج.

به تولید کم کرک در بزهای مویی قژم و بژه دلیژل شژرادط
اقلیمی مناسب برای رودژ

ریوفی فرد م ( )۱۳۸0بررسی خصوصیات تولیدی بژز

.۸

کژرک در ادژن بزهژا پیشژنهاد

سیدمؤمن م ،زاهدی فر م ،صالحی م و فژرو عژامری
ن ( )۱۳۸۱مطالعه اثرات مختلو بقادای پسته و تژانن

میشود.

موجود در آن بژر رشژد بژدن و تولیژد کژرک بزهژای
منابع
.۱

رایینژژی .گژژزارش نهژژادی پژژروژه تحقیقژژاتی .مؤسسژژه

امامی میبدی م ی ( )۱۳7۱برآورد پارامترهای ژنتیکژی

تحقیقات علوم دامی.

برخی از صفات اقتصژادی در بزهژای کرکژی رایینژی.

.۹

پادژژاننامژژه کارشناسژژی ارشژژد .دانشژژکده کشژژاورزی.

تکاسژژی ر و دژژزدانپنژژاه م ( )۱۳۸۸اهمیژژت اقتصژژادی

دانشگاه فردوسی مشهد.
.2

چرخه تولید کرک در ادران .پاوه های علوم دامژی.

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

.57-50 :۹

چند کشور همساده باتوجه به بازار مصرا و فرآوری

 .۱0شم الددنی م ،انصاری ح ر ،صالحی م و سژیدمومن

آن .گزارش معاونت امور دام .ص .۴۳
.۳

م ( )۱۳۸5بررسی رابطه میزان عناصر خون با کیفیژت

چگینژژی ی ،انصژژاری رنژژانی ح ر ،طژژاهرپوردری ن و

و مواد معدنی کرک بزهای رایینی در فصول مختلژو.

داراحمدی ب ( )۱۳۸۴در بررسی خصوصیات الیژاا

گزارش نهادی پژروژه تحقیقژاتی .مؤسسژه تحقیقژات

بژژز لژژری در سژژنین مختلژژو .گژژزارش نهژژادی پژژروژه

علوم دامی.

تحقیقاتی .مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
.۴

 .۱۱شهردار ی ( )۱۳۹2ت ثیر آمیختهگری بژر خصوصژیات

حسژژنی س ( )۱۳7۳بژژرآورد پارامترهژژای ژنتیکژژی و

کمی و کیفی الیاا بز .پادژان نامژه کارشناسژی ارشژد.

فنوتیپی و بررسی اثرات برخژی از عوامژل محیطژی و

دانشکده کشاورزی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.

ژنتیکی بر روی صفات مربوط به پشم در گوسژفندان

 .۱2صالحی م ( )۱۳۹۴قابلیتهای موجود شرق کشور در

لری بختیاری .پادان نامه کارشناسژی ارشژد .دانشژکده

تولید الیاا دامی و راه های افژزاد

کشاورزی.دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
.5

سیدمؤمن م ،انصژاری ح ر ،صژالحی م ،درودشژی ی،

ادن تولیدات در منطقه .هماد

خالداری م ( )۱۳۸2اصژول پژرورش گوسژفند و بژز.

علوم دامی .دانشگاه بیرجند.
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