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مقدمه

پایش، شناسایي و ثبت جمعیت ها و نژادهاي دام و طیور بومي هر کشور 
ضرورتي انکارناپذیر اس��ت. ای��ن جمعیت ها، عالوه بر آنک��ه میراث ملي آن 
کشور محس��وب می گردند به عنوان میراثي جهاني نیز مطرح می باشند. این 
جمعیت ها حاصل هزاران سال انتخاب طبیعي و مصنوعي و سازگاري با شرایط 
اقلیمي زیستگاه هاي طبیعي خود می باشند. در این میان اطالعات حاصل از 
شناسایي و ثبت جمعیت هاي درخطر انقراض عالوه بر کارکرد فوق، کارکرد 
حفاظتي نیز داش��ته و ب��راي  هر نوع تصمیم گیري و تدوین اس��تراتژی های 
حفاظ��ت از ذخای��ر ژنتیکي م��ورد نیازند. باید توجه داش��ت، دام هاي بومي 
علیرغم مقاومت برعلیه انواع بیماری ها و س��ازگار بودن با شرایط فقر غذایي 
و مراتع، به علت عدم قدرت رقابت با دام هاي پر تولید وارداتي به س��رعت به 
وس��یله دو عامل، جایگزیني و دو رگ گیري کنترل نشده، در خطر انقراض 
مي باشند. دالیل زیادی برای بررسی، ثبت و پایش منابع ژنتیکی وجود دارد. 
مهم ترین و بارزترین دلیل مربوط به داش��تن دانش و آگاهی در مورد نژاد یا 
نژادهای موجود اس��ت. به عنوان مثال دانس��تن ساختارگله، اندازه جمعیت، 
توزی��ع جغرافیایی، عملکرد و محیط های تولی��د برای برنامه ریزی های آینده 
اهمیت دارند. مس��تند س��ازی از نژادهای بوم��ی در برنامه های حفظ ذخایر 
ژنتیکی یکی دیگر از اهداف بررس��ی، ثبت و پایش منابع ژنتیکی اس��ت. بز 
یکي از نشخوارکنندگان اهلي است که جثه کوچك، قدرت سازگاري باال، کم 
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توقعي و مقاومت زیاد در برابر بسیاري از بیماري ها و شرایط نامساعد محیط 
باعث ش��ده تا نگهداري و پرورش این حیوان به ویژه در ش��رایط روستایی و 
در سطح دامداران خرده پا موردتوجه قرار گیرد. بنابر آمار سازمان خوار و بار 
جهاني جمعیت بز دنیا بیش از 1174000000 رأس در س��ال 2017 بوده 
اس��ت )FAOSTAT ،2018( که رویکرد جدیدي را ب��راي افزایش و توجه 
بیش��تر به این دام س��بب مي شود. از بین نژادهاي مختلف بز بومي ایران، در 
این نش��ریه به  نژاد بز کرکي راییني پرداخته ش��ده اس��ت. بز کرکي راییني 
یکي از مهم ترین نژادهاي بز در ایران است که به واسطه تولید کرک مرغوب 
و کیفیت باال از ارزش اقتصادي باالیي در بازارهاي جهاني برخوردار اس��ت و 

زیستگاه اصلي این حیوان در استان کرمان و شهرستان بافت می باشد.

چرا باید عملیات ثبت و پایش نژادهای بومی انجام شود؟ 
مهم تری��ن و بارزترین دلیل برای ثبت و پای��ش نژادهای بومی مربوط به 
داش��تن دانش و آگاهی همه جانبه در مورد نژاد یا نژادهای موجود اس��ت. به 
دالیلی ک��ه در ادامه می آیند باید عملیات ثبت و پایش در همه جای جهان 

بر روی نژادهای بومی انجام شود:
1. دانستن ساختار گله و اندازه جمعیت و ثبت روند تغییرات جمعیت

2. دانستن پراکنش جغرافیایی نژاد
3. باال بردن آگاهی عمومی در مورد نژادهای بومی

4. دانستن ویژگی ها و عملکرد صفات مختلف در نژاد
5. تدوین سند دانش بومی

6. شناسایی محیط های مختلف پرورش نژاد
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7. دانستن جنبه های فرهنگی استفاده از نژاد و تولیدات مرتبط با هر نژاد
8. شناسایی تهدیدات منابع ژنتیکی و نظارت بر آن ها

9. بهبود معیشت دامداران پرورش دهنده نژادهای بومی
10. تنظیم و الویت بندی برنامه حفاظت از منابع ژنتیکی

11. امکان ثبت بین الملل��ی نژاد بومی و بهره گیری از توان بین المللی برای 
حفاظت از منابع ژنتیکی

برای بررس��ی، ثبت و پایش منابع ژنتیکی همکاری دامداران، انجمن های 
مرتبط با دامداری، مراکز تحقیقاتی و سازمان های دولتی درگیر در برنامه ریزی 

برنامه های حفاظت منابع ژنتیکی الزم است.
در س��طح بین الملل��ی به طور خالصه ب��رای برنامه ریزی و اج��رای برنامه 

حفاظت از منابع ژنتیکی مراحل زیر انجام می شود:
برنامه ری��زی، افزایش آگاهی، عملی��ات میدانی، مدیری��ت داده ها، آنالیز 
داده ها، آرش��یو داده ها و گزارش نتایج که به طور ش��ماتیك در ش��کل )1( 
مراحل برنامه ریزی و اجرای عملیات ثبت و پایش آورده ش��ده اس��ت . انجام 
صحی��ح عملیات میدانی )مدیریت داده ها( دارای اهمیت فراوان اس��ت و در 

صورت عدم توجه به این بخش کل کار ممکن است، تضعیف شود.

تصویر 1 . مراحل برنامه ریزی و اجرای عملیات ثبت و پایش
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مراحل انجام ثبت و پایش جمعیت بز کرکی رایینی
شناسایي نمونه های خالص از جمعیت بز کرکي راییني  .1

ثبت ملي و بین المللی جمعیت بز کرکي راییني  .2
پایش وضعیت موجود جمعیت بز کرکي راییني   .3

ثبت رکوردهاي تولیدي و تولیدمثلي جمعیت بز کرکي راییني در طي   .4
یك دوره یك ساله و تهیه نمونه از محصوالت جهت اندازه گیری های بعدي

تهیه نمونه DNA جهت ذخیره در بانك ژن و تهیه شناسنامه مولکولي   .5
 و پروفای��ل جمعیت��ي، جمعیت ب��ز کرکي راییني به منظ��ور تکمیل فرآیند 

ثبت آن ها
پایش پرسش��نامه ای و س��امانه اي )مبتني بر وب-GIS( شاخص ها و   .6

روند تغییرات جمعیتي جمعیت بز کرکي راییني 
تش��کیل بان��ك اطالع��ات آنالی��ن ذخایر ژنتیک��ي بز کرک��ي راییني   .7
 در دبیرخان��ه دائمي ثبت و پای��ش ذخایر ژنتیکي دام، طیور و زنبورعس��ل 

بومي کشور
انتش��ار کتابچه معرفي بز کرکي راییني به عنوان فصلي از کتاب جامع   .8

ذخایر ژنتیکي دام و طیور بومي کشور
تهیه مستند تلویزیوني از بز کرکي راییني  .9

برای انجام عملیات میدانی )مدیریت داده ها( مراحل زیر انجام شود:

1. ثبت و پایش خصوصیات تولیدي و تولیدمثلی )ثبت رکورد(
به منظور ارزیابي و ثبت خصوصیات تولیدي و تولیدمثلی بز کرکی رایینی 
تعدادی گله ش��اخص انتخاب گردد. برای گله ها پرسشنامه تعیین و ارزیابي 



      

9 دستورالعمل ثبت و پایش بز کرکی رایینی

ش��اخص ها و روند تغییرات جمعیتي )پیوس��ت شماره 2( تکمیل و نیز برگه 
ثبت اطالعات ظاهري و عملکردي بز کرکی رایینی )پیوس��ت شماره1( برای 
تعدادی دام نر و ماده این نژاد و با توجه به اطالعات موجود و قابل اندازه گیری 
تکمیل ش��ود. با توجه به پروتکل نمونه گیری، نمونه های کرک، شیر و خون 

از دام های نر و ماده تهیه گردد.

پروتکل نمونه گیری 
به منظ��ور ارزیاب��ي و ثبت خصوصیات تولی��دي و تولیدمثلی هر جمعیت 
و نیز باهدف تش��کیل پروفایل مولکولي براي هر جمعیت و تهیه شناس��نامه 
مولکولي انفرادي و نیز ذخیره نمونه های زیس��تي در بانك ژن )کرایو بانك( 
موسس��ه، نیاز به تهیه نمونه های انفرادي از تعدادي از افراد جمعیت از میان 
تمام افرادي که فرم ثبت مشخصات براي آن ها تکمیل شده است می باشد. 

نمونه برداری
1- نمونه ها باید از هر دو جنس و ترجیحاً به طور مساوي از هر جنس گرفته شود. 
2- نمونه ها باید از سراسر گسترة جغرافیایي جمعیت موردنظر انتخاب شوند.

توزی��ع نمونه ها باید بین تمام گله ها و با توجه به اندازه گله ها از پراکنش   -3
یکنواختي برخوردار باش��د. بنابراین پیش از نمونه برداري بایست ساختار و 
اندازه گله ها در منطقه مش��خص گردد. بیش��تر از 10% از هر گله یا جمعیت 

روستایي نمونه برداری نگردد. 
در صورت وجود سویه یا تیره های مختلف در هر جمعیت، توزیع نمونه ها باید   -4

با توجه به تعداد و پراکنش سویه یا تیره ها نیز به صورت یکنواخت انجام شود.
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5-  نمونه ها حتی االمکان از افراد شجره دار اخذ شوند. عالوه بر این، بر اساس 
اطالعات شجره یا هرگونه اطالعات دیگر در خصوص ساختار نسلي و فامیلي 
در گله ها )براي مثال، اظهارنظر دامدار(، نمونه گیري از افراد غیر خویش��اوند 
ص��ورت گیرد و تا حد ام��کان حیوانات داراي جد مش��ترک در نمونه گیري 

منظور نگردند.

صفات بیومتری
با توجه به تصویر 2  صفات دور سینه، ارتفاع بدن و طول بدن اندازه گیری 
ش��ود. دام های انتخاب ش��ده از هر دو جنس نر و ماده و در گروه های سنی 

متفاوت باشند.

تصویر 2. صفات بیومتریک 
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صفات تولیدی
صفات وزن بدن ش��امل وزن های تولد، یك ماهگی، دوماهگی، س��ه ماهگی، وزن 
بل��وغ بز ماده، وزن بلوغ بز نر و وزن بیده توس��ط ترازو دیجیتال اندازه گیری ش��ود 
)تصویر 3(. از تعدادی دام نمونه های ش��یر برای اندازه گیری چربی، پروتئین، الکتوز 
و ماده خشك جمع آوری گردد. قبل از نمونه گیری شیر دوشیده شده کاماًل مخلوط 
شود، تا نمونه ها دربرگیرنده تمام خصوصیات شیر مورد آزمایش باشند و نمونه گیری 
به طریقی انجام شود که شیر به میکروب ها و مواد شیمیایی آلوده نشود. نمونه ها در 

دمای4 درجه نگهداری شده و بالفاصله به آزمایشگاه انتقال داده شوند.

تصویر 3. وزن کشی توسط ترازو دیجیتال
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صفات تولیدمثلی
برای اندازه گیری صفات تولیدمثلی عالوه بر اطالعات پرش��ده در برگه ثبت 
اطالعات ظاهري و عملکردي بز کرکی رایینی )پیوس��ت شماره1( از اطالعات 

کل گله های تحت پوشش استفاده می شود.
تعیین صفات میزان آبستنی، میزان دوقلوزایی، میزان بزغاله گیری با استفاده 

از تعاریف زیر تعیین می شود. 
میزان آبستني )تعداد بز ماده بارور به تعداد بز ماده حاضر در جفت گیری( 
میزان دوقلوزایي )تعداد بزغاله دوقلوی متولدش��ده به تعداد کل بزغاله های 

متولدشده(
می��زان بزغاله گی��ری در مراح��ل تولد و از ش��یرگیری )تع��داد بزغاله های 
متولدش��ده زنده به تعداد بزهای بارور و تعداد بزغاله های ش��یرگیری شده به 

تعداد بزهای ماده بارور( 

2. تهیه نمونه خون
تعدادی  دام در دو جنس نر و ماده و با س��نین متفاوت از گله ها برای تهیه 
نمونه خون انتخاب می ش��وند. نمونه خون کامل با استفاده لوله های خالء دار 
)ونوجکت( حاوي ماده ضد انعقاد Na2EDTA به میزان حداقل 3 میلی لیتر از 
س��یاهرگ وداج )گردني( جمع آوری شود )تصویر 4(. براي اطمینان از اختالط 
کامل خون و ماده ضد انعقاد لوله ها چندین بار به هم زده ش��وند. نمونه ها پس 
از اخذ بالفاصله بر روي یخ قرار داده شوند. اگر زمان نمونه گیری و انتقال آن ها 
به آزمایش��گاه کمتر از یك هفته طول می کش��د نمونه ه��ا در یخچال معمولي 

نگهداري شوند. در غیر این صورت نمونه ها فریز شوند.
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در طی انجام پروژه ثبت و پایش بز کرکی رایینی اطالعات مفیدی در زمینه 
این نژاد به دست آمد که در ادامه آورده می شود.

تصویر 4. تهیه نمونه خون 
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معرفی بز کرکی رایینی
محل اصلی پرورش این بز استان کرمان است و بیشترین جمعیت آن در 
شهرس��تان بافت وجود دارد. بز کرکی رایینی دارای دو پوشش بوده و الیاف 
تولیدی آن کشمیر نام دارد. پوشش روی بدن حیوان از جنس مو و پوشش 
زیر آن از کش��میر اس��ت. رنگ عمومی بدن سفید و س��طح بدن پوشیده از 
ک��رک و مو می باش��د. البته رنگ بدن به رنگ های قهوه ای روش��ن تا تیره، 
قرمز، زرد و خاکس��تری نیز دیده می ش��ود )تصویر 5 (. در این حیوانات سر 
نسبتاً بزرگ مایل به متوسط، سینه نسبتاً عمیق، پشت مسطح، دست و پاها 
باریك و نسبتاً بلند، بینی اندکی برجسته، پوزه باریك، گوش ها در اندازه های 

بلند، متوسط و کوتاه، می باشد. 

تصویر 5. تنوع رنگ بز نژاد کرکی رایینی
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مناطق پراکنش جغرافیایی
عمده بزهای پرورش��ی در منطقه کرمان به جز نواحی گرم جنوب که هم 
مرز با اس��تان هرمزگان می باش��د کرک تولید می نماین��د و البته در نواحی 
ش��رقی و شمالی استان، بزها معموالً کوچك جثه بوده اما از مقاومت باالیی 
در برابر ش��رایط س��خت محیطی برخوردارند و به رنگ های قهوه ای س��رخ 
و س��یاه دیده ش��ده و کرک تولیدی کم��ی دارند. معروفی��ت عمده بزهای 
کرکی کرمان به واس��طه نژاد رایینی اس��ت که بیش��تر در ارتفاعات مرکزی 
و غربی اس��تان در شهرس��تان های بافت، رابر، س��یرجان و بردسیر پرورش 
می یابند. پرورش دهندگان عمده این نژاد ایالت و عشایر طوایف رایینی، غربا، 
جبالبارزی، افش��ار، بهزادی و لری می باشند. ایل رایینی به عنوان اصلی ترین 
پرورش دهن��ده این دام بوده و گله های یکدس��ت و خالص بز کرکی رایینی 
در می��ان دامداران این ایل یافت می ش��ود و نام رایین��ی جهت این نژاد دام 
نیز برگرفته از نام همین ایل اس��ت. این ایل از معدود ایالت اس��تان کرمان 
اس��ت که هنوز به ش��یوه کوچ نش��ینی ادامه حیات می دهد و ییالق نشینان 
ارتفاعات و مراتع شهرس��تان های بافت، رابر، بردس��یر و س��یرجان و قشالق 
نشینان شهرس��تان های گرم جنوب استان و شهرستان های رودان و حاجی 

آباد در استان هرمزگان است.

مدیریت گله ها
در این سیس��تم بزها وابس��ته به پوش��ش گیاهی مراتع هستند و لذا در 
فصول س��رد س��ال به مناطق گرمس��یر مهاجرت کرده و از پوش��ش گیاهی 
مراتع قشالقی اس��تفاده می نمایند. میزان نهاده در این سیستم کم می باشد 
و معموالً اگر پوش��ش گیاهی مراتع خوب بوده و مراتع مواجه با خشکس��الی 
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نشده باشند، پرورش بز در این سیستم برای دامدار به جز هزینه چوپانی که 
آن هم معموالً توس��ط خانوار تأمین می گردد، هزینه بس��یار کمی در بردارد. 
تقریب��اً بی��ش از 90 درصد غذای مصرفی بزها و بزغاله ها از پوش��ش گیاهی 
مراتع تأمین می ش��ود و تغذیه دس��تی صورت نمی گیرد مگر در مواردی که 
پوش��ش گیاهی چراگاه فقیر باش��د. در حالت فقر مرات��ع به دام ها به صورت 
دس��تی جو داده می شود. گله در این سیس��تم معموالً از اواسط اردیبهشت 
ت��ا اواخر آبان ماه در مرات��ع و چراگاه های موجود در منطقه ییالق نگهداری 
می ش��ود و از اواخر آبان ماه به مراتع و چراگاه های موجود در منطقه قشالق 
مهاج��رت می کنن��د. جفت گیری بزهای نر و ماده معموالً یك بار در س��ال و 
اواسط مرداد تا اواسط مهرماه صورت می گیرد. تولد بزغاله ها نیز بهمن ماه تا 
فروردین ماه می باش��د. در این سیس��تم معموالً پرواربندی بزغاله ها به صورت 

کامل انجام نمی شود.

ویژگی های ظاهری 
این بز دارای دو نوع پوش��ش می باشد، پوشش روی بدن حیوان از جنس 
مو و پوش��ش زیر آن از جنس کرک )کش��میر( اس��ت. رنگ الیاف پوششی 
این بز ش��امل سفید، قهوه ای روش��ن تا قهوه ای تیره و خاکستری می باشد. 
 اکثر این بزها ش��اخ دارند. به طوری که در بزهای ماده ش��اخ ظریف و باریك 
)تصویر 6( و در بزهای نر ش��اخ ضخیم و تا حدودی پیچ خورده )تصویر 7( 
می باش��د. در این حیوانات پس��تان قیفی شکل و گردن نس��بتاً کوتاه است. 
اندازه گوش ها متوس��ط و دم در این نژاد پوش��یده از مو می باشد. در بزهای 
کرکی در فصل بهار ابتدا کرک های ناحیه گردن آش��کار می ش��وند و با چاق 

شدن تدریجی دام، کرک قسمت های خلفی شروع به ریزش می کند.
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تصویر 6. بز ماده کرکی رایینی

تصویر 7. بز نر کرکی رایینی
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خصوصیات بیومتری
در صنعت پرورش بز صفات رشد و مشخصات ابعاد بدنی، جزو صفات مهم 
از نظر اقتصادی و با وراثت پذیری متوسط محسوب شده، لذا بازدهی پاسخ به 

انتخاب مستقیم از روی فنوتیپ 
دام متوس��ط ارزیابی می شود. 
جدول 1 خصوصیات بیومتری 
سینه،  )دور  اندازه گیری ش��ده 
طول بدن و ارتفاع جدوگاه( را 
نشان می دهد. میانگین تمامی 
صفات بیومتری مورد بررس��ی 

در جنس نر بیشتر از جنس ماده می باشد. 

صفات وزن بدن
میانگی��ن کلی صف��ات وزن تول��د، وزن یك ماهگ��ی، وزن دوماهگی، وزن 
س��ه ماهگی، وزن زمان فروش و وزن بلوغ در دو جنس به ترتیب 1/95، 4/27، 

7/73، 11/01، 16/92 و 29/79 
کیلوگرم است. جدول2 صفات 
وزن  تول��د،  )وزن  ب��دن  وزن 
یك ماهگ��ی، وزن دوماهگ��ی، 
وزن س��ه ماهگی، وزن زم��ان 
فروش و وزن بلوغ( بزهای نر و 
ماده را نشان می دهد. میانگین 
تمام��ی صف��ات در جنس نر 

بیشتر از جنس ماده است.

جدول 1- خصوصیات بیومتری

مادهنرصفت )cm(ردیف

75/7567/77دور سینه1

58/4951/87طول بدن2

61/7155/11ارتفاع جدوگاه3

مادهنرصفت)kg(ردیف

1/971/94وزن تولد1

4/294/25وزن یك ماهگی2

8/107/36وزن دوماهگی3

11/6810/34وزن سه ماهگی3

18/2515/34وزن زمان فروش4

32/2527/34وزن بلوغ5

جدول 2- صفات وزن بدن
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صفات تولیدمثلی
جدول 3 میانگین صفات تولید مثلی )آبس��تنی، دوقلوزایی، تعداد بزغاله 
متولد ش��ده و تعداد بزغاله شیرگیری ش��ده در هر زایش( در گله های مورد 

بررسی را نشان می دهد.

خصوصیات شیر
ج��دول 4 خصوصیات ش��یر اندازه گیری ش��ده )ش��یر تولیدی، چربی ش��یر، 
پروتئین ش��یر، ماده جامد ش��یر و الکتوز( را نشان می دهد. در گله های مورد 
 بررس��ی میانگین شیر تولیدی در هر روز 300 گرم و تعداد روزهای شیردهی

150 روز بود.

میانگینفراسنجه

0/90آبستنی

0/09دوقلوزایی

1/09تعداد بزغاله متولد شده در هر زایش )رأس(

0/98تعداد بزغاله شیرگیری شده در هر زایش)رأس(

جدول 3- صفات تولید مثلی 

میانگینصفت )%(ردیف

3/34چربی1

3/58پروتئین2

11/83ماده جامد3

4/71الکتوز3

جدول 4- خصوصیات شیر
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خصوصیات کرک بز کرکی رایینی
براساس نتایج تحقیقات متعدد صورت گرفته وزن بیده کرک و مو تولیدی 
بزه��ای کرکی رایینی به طور متوس��ط 507 گرم بیان گردی��ده که البته در 
مطالعات متعدد بزهای با تولید بیش از 1000 گرم نیز مشاهده ش��ده است. 
ظرافت الیاف کرک بز رایینی بین 14/9 تا 25/2 میکرون و به طور متوس��ط 
19/7 میکرون گزارش شده است. نسبت فولیکول های ثانویه به اولیه )0/13( 
و تراکم فولیکولی در پوست بزهای کرکی رایینی که یك عامل بسیار مهم در 
تولید محصول کرک می باشد. در این نژاد نسبت به بسیاری از بزهای کرکی 

دنیا بیشتر گزارش گردیده است. 

میانگینصفت

507/3وزن کرک و مو )گرم(

19/7قطر کرک )میکرون(

56/5بازده کرک )درصد(

54/2طول دسته الیاف )میلی متر(

جدول 5- برخی خصوصیات کرک در بزهای کرکی رایینی

اهمیت حفاظت و شناخت ویژگی های بز کرکی رایینی
مناب��ع ژنتیکي ترکیبي اس��ت از انبوه نژادهاي مختلف ک��ه با اکولوژي، 
فرهنگ و اقتصاد جوامع مختلف سازگار شده اند، به عبارت دیگر این نژادها 
برآیند و حاصل اجتماع انتخاب طبیعت و انس��ان هس��تند. کش��ور ما یکي 
ازمناط��ق اصل��ي اهلي کردن دام در جه��ان بوده و داراي ذخایر ارزش��مند 
ژنتیکي است. این ذخایر طي هزاران سال نسبت به شرایط نامساعد محیطي 
منطقه مقاوم ش��ده اند. ل��ذا حفاظت از این ذخایر ژنتیک��ي در قالب حفظ 
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پراکن��ش ژنتیکي براي دس��ت یابي بهینه به ژ نه��اي مطلوب و ترکیب ژني 
مطلوب در ارتباط با تأمین غذاي آیندگان ضروري اس��ت. متأسفانه در طي 
س��الیان متمادي ن��ه تنها اقدام شایس��ته اي جهت حفظ و حراس��ت از این 
س��رمایه ارزش��مند ملي صورت نگرفته اس��ت، بلکه تهدید به انقراض برخي 
گونه ها و نژادهاي بز گزارش ش��ده اس��ت. بدیهي اس��ت کاهش گله هاي بز، 
کاهش تنوع زیس��تي و نابودي مناب��ع ژنتیکي حیواني را ب��ه دنبال خواهد 
داش��ت. تطابق پذی��ري و زندگي در اقلیم ه��ای متفاوت و س��خت و بیاباني 
باعث ش��ده اس��ت که این دام در ش��رایط و محیط های خاصي پرورش یابد. 
عوامل ریس��کي مانند خش��کي، بیماري، مسائل س��رمایه ای و ... وجود دارد 
ک��ه در مجم��وع این عوامل باع��ث تغییر جمعیت ذخای��ر ژنتیکي بز کرکی 
 رایینی و حرکت به س��وی آمیخته گري در بعضي از مناطق به طور خودجوش 
)س��ازمان نیافته( شده اس��ت. براي غلبه بر این مش��کالت شناخت بیشتر و 
کامل تر و حفاظت این منابع باارزش بس��یار الزم و ضروري اس��ت و یکي از 
مهم تری��ن کارها رفع تضاد دیرینه بی��ن اکولوژي و اقتصاد و تغییر دیدگاه ها 
و اس��تفاده از دانش بومي است. یکي از بهترین راه های حفظ نژادهاي بومي 
اصالح نژاد در جهت افزایش بازدهي و بالطبع حفظ و حراس��ت آن توس��ط 
پرورش دهندگان می باشد. بز کرکی رایینی به خاطر کرک با کیفیت و ظریف 
در جهان ش��هرت دارد اما در حال حاضر تف��اوت قیمیتی برای خرید کرک 
وجود نداشته و واسطه هاکرک خام را با قیمتی واحد خریداری می کنند. شیر 
تولیدی دام ها به محصوالت لبنی متنوعی تبدیل شده و با قیمت مناسبی به 
خریداران شهری فروخته می شود. فروش گوشت به صورت وزن زنده بوده و 

تحت تأثیر جنس، اندازه بدن، سن حیوان و زمان فروش می باشد.
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