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چکیده
 ابعاد مختلف.هدف از تحقیق حاضر استفاده از شاخصهای مربوط به صفات بیومتریک در شناسایی تفاوت بین اسبهای نژاد ترکمن و تروبرد بود
. شاخص اندازهگیری شد23  سه و چهار ساله برای محاسبه، مادیان از نژاد ترکمن دو22  نریان و32  مادیان از نژاد تروبرد و32  نریان و32 بدن
 فاکتورهای مورد. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندR  در قالب طرح کامالً تصادفی و نرمافزار3×3×2 دادههای جمعآوری شده با آزمایش فاکتوریل
 این پژوهش نشان داد که شاخصهای ارتفاع جدوگاه. سه و چهار ساله) بودند، جنس (مادیان و نریان) و سن (دو،)بررسی شامل نژاد (ترکمن و تروبرد
) در نژاد تروبرد بیشتر ازP>5/52( ) و دور متاتارتوس به طول متاتارتوسP>5/52(  دور متاکارپوس به طول متاکارپوس،)P>5/50( به طول بدن
) وP>5/50(  سن بر شاخص ارتفاع جدوگاه.) در نژاد ترکمن بیشتر بودP>5/50( ترکمن بود و شاخص عرض گردن در ناحیه سر به ارتفاع جدوگاه

 با توجه به تأثیر معنیدار نژاد بر برخی از شاخصهای.) تأثیر معنیدار داشتP>5/52( ) و جنس بر شاخص دور متاکارپوسP>5/52( دور متاتارتوس
. میتوان از آن شاخصها با درنظرگرفتن سن و جنس در شناسایی نژاد اسبها استفاده نمود،مربوط به صفات بیومتریک
. صفات ریختشناختی، شناسایی نژاد اسب، شاخصهای بیومتریک، اسبهای مسابقه:كلیدواژهها
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Abstract
The objective of this study was to consider biometric indices for distinguishing the difference between the Thoroughbred and the Turkoman
horse breeds. Body conformation traits of 23 stallions and 23 mares of Thoroughbred and 26 stallions and 33 mares of Turkoman at the ages
of two, three and four years , were measured for calculating of 12 indices. Then, the data were analyzed as a factorial of 2×2×3 under
completely randomized design using R software. The considered factors included: breed (Turkoman and Thorughbred), sex (mare and
stallion) and age (two, three and four years of age). This study showed that indices of withers to body length (P<0.05), metacarpus
circumference to its length (P<0.01) and metatarsus circumference to its length in Thoroughbred breed were greater than Turkoman breed
and index of head side neck width to withers height ratio in Turkoman breed was significantly (P<0.05) greater than Thoroughbred breed.
Age and sex had a significant effect on three different investigated indices. According to the significant effect of breed on some biometric
indices, the indices in respect to sex and age can be used for breed identification.
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مقدمه

مادیانهای ترکمن با نریانهای عرب در طول صدههای  27و

اسب یکی از حیوانات مهم و بسیار مؤثر در تاریخ

 21بعد از میالد مسیح بهوجود آمدهاند .اکنون تعداد اندکی از

انسانها و ایجاد تمدن بشری میباشد .اسبها را میتوان

اسبان خالص این سویه باقی مانده است .آخال تکه سویه

به دو گروه خونگرم و خونسرد تقسیم کرد که بهترتیب

دارای شهرت جهانی در منطقه آخال در کوههای کوپت داغ

اسبهای مسابقه و ارابه میباشند .اسبهای خونگرم،

ترکمنستان توسط قبیله تکه ایجاد شده است .ساختار بدنی

برای سواری و مسابقات اسبدوانی مثل کورس ،پرش،

آن قابل مقایسه با اسبان عرب ایرانی میباشد .منشأ سویه

استقامت ،چوگان و خرامش ( )Dressageاستفاده میشوند

یموت از اسبان ترکمن باستانی میباشد که توسط قبیله

و اسبان خونسرد برای انجام کارهای سنگین مناسب بوده

یموت در ترکمنستان کنونی پرورش یافته و متأثر از نژادهای

و در مناطق جنگلی اروپا تکامل پیدا کردهاند [.]22

اسب استپی میباشد [ .]1در این مطالعه بدون توجه به سویه

اسبان ترکمن از نژادهای قدیمی اسب در جهان میباشد

اسبها همه آنها بهعنوان نژاد اسب ترکمن در نظر گرفته

که علیرغم جثه کوچک آن همیشه در مسابقات کورس و

شده است .ساختمان بدن اسب میتواند در تشخیص،

پرش موفق بودهاند [ .]7اسب ترکمن بهدلیل وجود

ارزیابی و مقایسه نژادها مورد استفاده قرار گیرد .اسبهای

ویژگیهای منحصربهفرد خود یعنی قدرت ،استقامت،

تروبرد بهعنوان یک نژاد مدرن دارای مورفولوژی بسیار

فرمانبرداری و شجاعت در شرایط بیابانی و جنگلی ،مورد

مناسب برای مسابقه میباشند .اسکلت و ساختمان

توجه اقوام مختلف جهان بوده است .حتی هزار سال قبل از

( )Conformationبدن آنها بهطور معنیداری در جهت

میالد نیز این نژاد بهعنوان بهترین اسب مسابقهای شناخته

موفقیت در مسابقه تغییر پیدا کرده است .در پژوهشی []33

شده است .معرفی اسبان ترکمن از آسیای مرکزی و شمال

پیشنهاد گردید که افزایش استفاده از سیلمیهای تروبرد در

ایران تسهیلگر ایجاد نژادهای برتر اروپایی از  0555سال قبل

اصالح نژاد باعث بهبود در نمره ساختار بدنی در نتاج اسب

از میالد بوده است [ .]7اسبان نژاد ترکمن یکی از گروههای

خواهد شد .بهدلیل اینکه وراثتپذیری رکورد مسابقه در

اصلی نژادهای اسب ایران میباشد که تاریخی بیش از 3055

اسبهای تروبرد بیشتر از اسبان عرب میباشد [ ،]2قابلیت

سال دارد .منشأ آنها بخشهای شمالی امپراتوری باستانی

انتقال عملکرد رکورد زمان ،در اسبهای تروبرد زیاد بوده و

پارسیان (شامل ترکمنستان کنونی) میباشد [ .]7شهرت

قابل انتقال به آمیختههای این نژاد میباشد .از زمان ورود

اسبهای ترکمن بیشتر بهدلیل سرعت ،تحمل سختی و

اسبان انگلیسی تروبرد ( )2625به ایران ،پرورشدهندگان

جسارت آنها بوده است .در افسانههای چینی این اسبها

اسبان ترکمن گرایش به پرورش اسبهای خالص خارجی و

بهعنوان اسبان بهشتی شناخته شده است .استفاده آنها در

اغلب آمیختههای ترکمن× تروبرد مبادرت ورزیدند و شمار

جنگها باعث شده است که این اسبان به نقاط مختلف جهان

اسبان خالص ترکمن بهشدت کاهش یافت .آمیختهگری

برده شوند .از سه نریان بنیانگذار اسبهای تروبرد ،نریانهای

نژادهای مختلف بهوفور در تولید اسبهای مسابقه مورد

 Byerly Turkو احتماالً  Godolphin Barbاز اسبان نژاد

استفاده قرار میگیرد .بسیاری از اسبهای بسیار موفق در

(Akhal-

پرش و مسابقات چندگانه محصول تالقیهای موفق میباشند

 ،)Tekeچناران ( )Tchenaranو یموت ( Yamudیا )Iomud

[ .]2بهطورکلی اسبان تروبرد برای مسابقات سرعت در

توسط ترکمنها ایجاد شدهاند .چناران با آمیختهگری

مسافتهای کوتاه ( 2255تا  2655متر) و متوسط (کمتر از

آخال تکه میباشد [ .]30اسبهای آخال تکه
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استفاده از

 3555متر) و اسبان ترکمن برای مسافتهای طوالنی و

اسبهای آمیخته از میان اسبهای مورد بررسی حذف

استقامت انتخاب شدهاند.

شدند .بهطوریکه از  002اسب بررسیشده تنها تعداد 32

اندازههای بدنی از جمله ارتفاع جدوگاه ،طول بدن و دور

نریان و  32مادیان از نژاد تروبرد و همچنین  32نریان و

سینه برای برآورد وزن در بسیاری از گونهها مورد استفاده

 22مادیان از نژاد ترکمن بودند .معیار تعیین خلوص

قرار میگیرد .پژوهشهای متعدد نشان میدهد که اندازه

براساس فنوتیپ ،تأیید فدراسیون سوارکاری ،سوارکار و

بعضی از قسمتهای اسب در عملکرد آنها بسیار مؤثر

مالک اسب بود .اسبهای خالص تروبرد و ترکمن فوق

میباشد ،برای مثال یکی از معیارهای بسیار متغیر و معنیدار

دارای دو ،سه و چهار سال سن بودند .بنابراین ،آزمایش

اندازه بدن در ناحیه جدوگاه میباشد .تحقیق بر روی

فاکتوریل  3×3×2در قالب طرح کامالً تصادفی که

اسبهای رهوان ترکی ( )Turkish Rahvanنشان دادند که

فاکتورهای آن شامل نژاد (ترکمن و تروبرد) ،جنس

بهجز دور استخوان متاکارپوس ( Metacarpusیا ،)Cannon

(مادیان و نریان) و سن (دو ،سه و چهار ساله) بودند،

بسیاری از اندازهگیریها تحت تأثیر سن و جنس قرار

طراحی گردید .تعداد حیوانات مورد استفاده از هر نژاد و

نمیگیرند [ .]0در پژوهش آنها مادیانهای سه سال و بیشتر

جنس به تفکیک سنین در جدول  2آورده شده است.

دارای اندازه دور استخوان ساق دست کمتری نسبت به دیگر
اسبان بودند ( )P>5/50و نسبت ارتفاع بدن در ناحیه کفل به

جدول  .2تعداد مادیانها و نریانهای هر نژاد در سنین مختلف
نژاد

جنس

سن (سال)

تعداد (راس)

تروبرد

نریان

1

8

3

21

4

3

1

1

3

22

4

4

معقولتر از بهکارگیری صفات خام آن اندازهها میباشد [.]23

1

21

3

6

هدف از پژوهش حاضر استفاده از شاخصهای

4

3

1

25

3

22

4

1

ارتفاع در ناحیه جدوگاه در مادیانها بیشتر از نریانها بود
( .)P>5/50پژوهش آنها نشان داد که در اصالح نژاد
اسبهای مورد مطالعه در جهت بهبود سرعت ،باید صفات
ارتفاع بدن در ناحیه جدوگاه ،طول گردن و ظرافت آن مورد

مادیان

توجه قرار گیرد .مشخص شده است که بهطور بسیار بدیهی
استفاده از شاخصهای اندازههای بدنی در اسب بسیار

ترکمن

نریان

مادیان

مربوط به صفات بیومتریک در شناسایی تفاوت بین
اسبهای نژاد ترکمن و تروبرد بود.
مواد و روشها

ابعاد  22قسمت از بدن (شکل  )2اسبان با استفاده از

تعداد  326نریان و  223مادیان در محل مسابقات

خطکشهای استاندارد بزرگ و کوچک ،متر نواری

اسبدوانی در کورسهای بهاره و پاییزه در شهرستانهای

استاندارد و کولیس مخصوص اندازهگیری شدند .سپس

گنبد ،آققال و بندرترکمن در استان گلستان مورد

اندازه گیریها ،با استفاده از شاخصهای استاندارد مورد

اندازهگیری ابعاد مختلف بدن قرار گرفتند .اندازهگیری طی

استفاده در اسبان لهستانی [ 23 ،]35شاخص تعیینکننده

سالهای  2271تا  2213توسط یک نفر انجام شد.

برای تناسب ناحیه بدنی ،محاسبه شد .در روابط  2تا 23
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نحوه محاسبه  23شاخص ساختمان بدن از روی 22

رابطه )22

اندازهگیری نشان داده شده است.
رابطه )2

×255

رابطه )3

×255

رابطه )0

×255

ارتفاع کپل
طول بدن

دور سینه
ارتفاع جدوگاه

طول گردن
ارتفاع جدوگاه

رابطه )0
رابطه )2

×255

ارتفاع جدوگاه
عرض گردن در ناحیه سر
ارتفاع جدوگاه

طول بخولق دست

رابطه )7

×255

رابطه )1

×255

طول متاکارپوس
طول بخولق پا

طول متاتارسوس
طول متاکارپوس

×255

ارتفاع جدوگاه

طول متاتارسوس

×255

ارتفاع کپل

طول متاکارپوس

رابطه )23

شاخص اول

×255

دور متاتارسوس
طول متاتارسوس

شاخص دوازدهم

شاخصها با استفاده از اندازههای بدن در مناطق مختلف

شاخص دوم

بهدست آمدند .قسمتهای مختلف اندازهگیریشده در
شکل  2نشان داده شده است.

شاخص سوم

دادههای حاصل با استفاده نرمافزار  Rنسخه ()2-2-2

شاخص چهارم

عرض گردن در ناحیه بدن

×255

رابطه )25

طول بدن

×255

رابطه )2

رابطه )6

ارتفاع جدوگاه

×255

دور متاکارپوس

شاخص یازدهم

برای مدل  22تجزیه و میانگینهای حاشیهای برآوردشده
( EMMیا  )LSMتوسط مدل با استفاده از بسته آماری

شاخص پنجم

 emmeansمقایسه شدند.

شاخص ششم

رابطه )22

شاخص هفتم
در این رابطه،

شاخص هشتم

 ،اندازة شاخص؛  ،اثر اصلی نژاد؛

 ،اثر اصلی سن؛
نژاد و سن؛

شاخص نهم

 ،اثر اصلی جنس؛

 ،اثر متقابل نژاد و جنس؛

متقابل سن و جنس؛
جنس؛

شاخص دهم

 ،اثر متقابل
 ،اثر

 ،اثر متقابل نژاد ،سن و

 ،اثرات باقیمانده میباشد.

شکل  .2قسمتهای مختلف اندازهگیریشده
 )2ارتفاع جدوگاه؛  )1طول بدن؛  )3ارتفاع کپل؛  )4دور سینه؛  )5طول گردن؛  )6عرض گردن در ناحیه بدن؛  )1عرض گردن در ناحیه سر؛ )8
طول بخولق دست؛  )1طول متاکارپوس؛  )21طول بخولق پا؛  )22طول متاتارسوس؛  )21دور متاکارپوس؛  )23دور متاتارسوس
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استفاده از

نتایج و بحث

شاخصهای مربوط به نسبتهای طول گردن به ارتفاع

نتایج نشان داد که نژاد تأثیر معنیداری بر نسبت ارتفاع

جدوگاه ،طول بخولق پا به طول متاتارسوس و دور
متاکارپوس به طول متاکارپوس معنیدار بود (.)P>5/50

جدوگاه به طول بدن ،نسبت عرض گردن در ناحیه سر به
ارتفاع جدوگاه ،نسبت دور متاکارپوس به طول متاکارپوس

شاخص مربوط به نسبت ارتفاع جدوگاه به طول بدن ،تنها

و نسبت دور متاتارسوس به طول متاتارسوس داشت

شاخصی بود که تحت تأثیر اثر متقابل نژاد و سن قرار
گرفت ( )P>5/52و مابقی اثرات متقابل ،تأثیر معنیداری

( .)P>/50سن نیز بر روی شاخصهای مربوط به نسبت
ارتفاع جدوگاه به طول بدن ،عرض گردن در ناحیه بدن به

بر روی شاخصهای مورد بررسی نداشتند .در جدول 3

ارتفاع جدوگاه و دور متاتارسوس به طول آن تأثیر

مقایسات میانگینهای حاشیهای برآوردشده دارای منبع

معنیداری داشت ( .)P>5/50اثر جنس بر روی

تأثیر معنیدار ،آورده شده است.

جدول  .1مقایسات میانگینهای حاشیهای برآوردشده
*

شاخص
اثر نژاد

اثر سن

اثر جنس

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص شاخص

شاخص شاخص شاخص شاخص شاخص

2

1

3

4

5

6

1

8

1

21

22

21

ترکمن

11/8b

211/8

211/6

35/4

33/1

21/5a

31/6

34/4

21/1

11/6

13/1b

61/4b

تروبرد

211/1a

211/2

222/4

35/1

33/2

26/1b

31/1

34/1

21/4

11/3

11/2a

11/1a

SEM

1/6

1/3

4/8

2/4

1/1

1/1

1/6

1/5

1/8

1/1

1/8

1/2

a

1

212/3

211/1

3

b

212/1

11/1

a

216/1
221/2

34/1
35/1

b

32/1

ab

31/1

a

26/1
21/2

31/3
31/4

34/1
34/5

21/6
21/1

11/6
11/6

15/1
14/4

b

61/3

b

11/1

a

4

212/1

212/1

222/5

36/1

34/1

21/1

41/1

34/5

21/4

11/1

16/1

13/8

2/3

1/1

1/1

1/6

1/6

1/1

1/1

1/8

1/1

SEM

2/1

1/2

4/4

نر

18/1

212/1

218/1

a

b

36/5

33/1

21/3

31/6

b

33/8

a

21/6

11/6

a

11/2

b

12/1

ماده

212/2

212/1

221/1

34/6

33/2

26/8

31/1

35/3

21/5

11/3

13/1

11/3

SEM

1/6

1/3

4/1

2/2

1/1

1/1

1/6

1/5

1/8

1/1

1/8

1/1

a

اثر متقابل

ترکمن×1

212/1

211/6

نژاد×سن

ترکمن×3

b

211/2

ترکمن×4

ab

تروبرد×1

a

تروبرد×3

a

a

11/2
11/5

211/1
211/4

11/8
212/5
211/4

213/6
211/1
221/1
221/1
222/2

34/1
35/2
31/1
35/1
35/1

32/1
33/5
34/1
31/3
31/3

21/1
21/5
21/1
26/6
26/8

38/5
31/6
41/6
41/1
31/1

33/1
34/5
34/1
35/4
34/5

21/8
21/8
21/6
21/4
21/5

11/1
11/6
11/4
11/4
11/5

11/8
11/6
15/1
11/3
16/1

61/1
61/1
11/1
12/5
12/2

تروبرد×4

211/8

211/3

221/8

36/1

34/1

26/1

31/1

34/2

21/2

11/1

11/1

15/5

SEM

3/2

3/2

6/5

2/8

2/3

1/8

1/1

1/8

1/2

1/3

2/1

1/1

* شاخص  :2نسبت ارتفاع جدوگاه به طول بدن؛ شاخص  :1نسبت ارتفاع کپل به طول بدن؛ شاخص  :3نسبت دور سینه به ارتفاع جدوگاه؛ شاخص  :4نسبت طول گردن
به ارتفاع جدوگاه؛ شاخص  :5نسبت عرض گردن در ناحیه بدن به ارتفاع جدوگاه؛ شاخص  :6نسبت عرض گردن در ناحیه سر به ارتفاع جدوگاه؛ شاخص  :1نسبت طول
بخولق دست به طول متاکارپوس؛ شاخص  :8نسبت طول بخولق پا به طول متاتارسوس؛ شاخص  :1نسبت طول متاکارپوس به ارتفاع جدوگاه؛ شاخص  :21نسبت طول
متاتارسوس به ارتفاع کپل؛ شاخص  :22نسبت دور متاکارپوس به طول متاکارپوس؛ شاخص  :21نسبت دور متاتارسوس به طول متاتارسوس.
 :a-bتفاوت ارقام در ستون با حروف نامشابه در هر اثر ،معنیدار است (.)P>1/15
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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نسبت جدوگاه به طول بدن در نژاد تروبرد بیشتر از

علیرغم شباهت ظاهری زیاد بین پونیهای ترسیرا

نژاد ترکمن بود ( .)P>5/50عملکرد بهتر اسبهای

( )Terceiraبا اسبهای سوارکاری ارتفاع جدوگاه آن

مارچادور ( )Marchadorبهدلیل تناسب ارتفاع جدوگاه و

نسبت به تروبرد کمتر بود [ .]20در پژوهشی به اثبات

ارتفاع کپل است ،بهطوریکه بیشتر بودن ارتفاع جدوگاه

رسیده است که بین صفات ظاهری ارتفاع جدوگاه

نسبت به ارتفاع کپل باعث بهبود عملکرد ورزشی میگردد

معنیدارترین صفت میباشد .ارتفاع جدوگاه تأثیر مثبت بر

[ .]20در مطالعه حاضر نیز نژاد تروبرد دارای تناسب

روی حداقل قطر دهلیز چپ و حداقل مساحت دهلیز

مطلوبی از لحاظ نسبت ارتفاع جدوگاه به ارتفاع کپل

چپ داشته و همبستگی مثبت با مساحت و حجم داخلی

بودند بهدلیل اینکه نژاد تروبرد شاخص ارتفاع جدوگاه

بطن چپ دارد [ .]30در مقایسه بین نژاد ترکمن و

بیشتری نسبت به نژاد ترکمن بود و از لحاظ شاخص

اسبهای کاسپین ،مشخص شد که ارتفاع جدوگاه یکی از

ارتفاع کپل تفاوت معنیداری بین آنها وجود نداشت.

تفاوتهای بارز بین این دو نژاد میباشد بهطوریکه

بررسی سهبعدی حرکت اسب نشان داد که ارتفاع باالتر

ارتفاع در ناحیه جدوگاه با مولفة اصلی دارای بیشترین

در قسمت قدامی خط پشتی باعث افزایش توان حرکت

همبستگی است [.]32

اسب میگردد [ .]22این شاخص عالوه بر نژاد ،بهطور

مقایسات میانگین نشان داد که شاخص ششم یا عرض

معنیداری تحت تأثیر سن ( )P>5/50و همچنین اثر

گردن در ناحیه سر نسبت به ارتفاع جدوگاه در نژاد

متقابل بین سن و نژاد ( )P>5/50نیز قرار گرفت.

ترکمن بهطور معنیداری ( )P>5/50بیشتر است که

بهطوریکه مقدار این شاخص در نژاد ترکمن در سن سه

میتواند ناشی از ارتفاع جدوگاه بیشتر نژاد تروبرد نسبت

سالگی کاهش و در سن چهار سالگی افزایش نسبی

به اسب ترکمن باشد .در اسب نژاد ترکمن ،بیشترین و

مییابد اما در نژاد تروبرد سن تأثیری بر روی این شاخص

کمترین وراثتپذیری را بهترتیب صفات دور گردن در

نداشته و در همه سنین دارای مقدار باالتری نسبت به

ناحیه سر و دور گردن در ناحیه بدن دارا میباشد [.]25

اسب ترکمن است .در مطالعهای دیگر [ ]32مشخص شد

بنابراین ،تمایز نژادهای مورد مطالعه در مورد صفت

که طول بدن اسبهای پوسواژه ( )posavjeنسبت به

عرض گردن در ناحیه سر ناشی از تفاوت نژادی اسبها

ارتفاع جدوگاه آنها بیشتر از اسبهای تروبرد میباشد.

باشد .شاخص عرض گردن در ناحیه سر نسبت به ارتفاع

در این مطالعه نسبت ارتفاع جدوگاه به طول بدن در

جدوگاه با افزایش سن اسبها افزایش مییابد و شاخص

اسبهای تروبرد بیشتر از اسبهای ترکمن بود

طول گردن نسبت به جدوگاه در نریانها بیشتر از

( .)P>5/50بنابراین ،از لحاظ تناسب بین ارتفاع جدوگاه و

مادیانها میباشد .در پژوهشی دیگر بر روی اسبهای

ارتفاع کپل اسبهای تروبرد نسبت به اسب ترکمن برتری

عرب گزارش شد که اندازه دور گردن تحت تأثیر جنسیت

دارد .ارتفاع در ناحیه جدوگاه در اسبهای بالغ با عملکرد

قرار نمیگیرد [ ]0که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت

سرعت همبستگی مثبت دارد [ .]20توانایی حفظ سرعت

داشت .مشخصات گردن از جمله طول و عرض آن در

و حرکت قدرتمند در حین حمل سوارکار نیازمند تعادل

بخشهای مختلف در ارزیابی ناحیه گردن مؤثر است و

بین ساختار و عملکرد بدن میباشد که این امر ارتباط

این نواحی نقش زیادی را در حفظ سرعت و قدرت اسب

معنیداری بین ارزیابی گردن ،جدوگاه و شانهها دارد [.]6

به هنگام سواری بازی میکنند [ .]6در کل ظرافت نسبی
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شاخصهای مربوط به صفات بیومتریک در شناسایی تفاوت بین مادیانها و نریانهای نژاد ترکمن و تروبرد در سنین مختلف

استفاده از

اسب تروبرد در ناحیه گردن بهتر از اسب ترکمن میباشد

شاخص طول بخولق پا نسبت به طول متاتارسوس در

که با توجه به سرعت بیشتر نژاد تروبرد ،مؤیّد مطالعة

مادیانها بیشتر از نریانها بود ( .)P>5/50همانند بسیاری

قبل [ ،]0مبنی بر تأثیر مثبت ظرافت این ناحیه بر روی

از صفات بیومتریک ،اندازه دور بخولق پا نیز در نژادهای

سرعت مسابقه ،میباشد .نسبت طول گردن به ارتفاع

مختلف اسب متفاوت است [ .]2دور متاتارسوس به طول

جدوگاه ،بهعنوان عاملی مؤثر بر روی ظرافت ناحیه گردن،

آن ،بهطور معنیداری تحت تأثیر نژاد ( )P>5/52و سن

بهطور معنیداری در نریانها بیشتر از مادیانها بود.

( )P>5/52قرار گرفت بهطوریکه این شاخص در نژاد

جنسیت بر طول گردن اسب  Pantaneiroتأثیر معنیدار

تروبرد بیشتر از نژاد ترکمن بود و مقدار آن با افزایش

دارد [ .]27بهطورکلی طول گردن بر روی زیبایی ظاهری

سن اسب افزایش یافت .جنس بر روی شاخص مربوط به

و حرکت دستها مؤثر میباشد [.]21

نسبت طول بخولق پا به طول متاتارسوس تأثیر معنیداری

نسبت دور متاکارپوس به طول متاکارپوس در نژاد

داشت ( ،)P>5/50بهطوریکه در مادیانها بیشتر از

تروبرد بیشتر از نژاد ترکمن و در نریانها بیشتر از

نریانها بود .بعد از سن چهار سالگی رشد استخوان

مادیانها بود ( .)P>5/50در تحقیقی [ ]32مشخص شد که

متاتارسوس به رشد نهایی خود رسیده و بالغ گردیده و

دور استخوان متاکارپوس جزو خصوصیات تمایزکننده

دیگر سن تأثیری بر روی استخوان متاتارسوس ندارد

ظاهری بین نژادهای اسب ترکمن و کاسپین میباشد .در

[ .]22در مطالعات متعدد بر روی اسب نژاد عربی

بررسی تفاوتهای ساختمان بدنی بین نژادهای مختلف

مشخص شده است که طول استخوان متاتارسوس یکی از

دور متاکارپوس دارای اهمیت زیادی میباشد .در

صفاتی است که تحت تأثیر جنسیت ،سن و نژاد قرار

پژوهشی دیگر نتیجهگیری گردید که اندازه دور

میگیرد [ .]27دور متاتارسوس یکی از سه خصوصیت

متاکارپوس یکی از نشانگرهای تمایز نژادهای اسب

ظاهری تمایزکنندة بین نژادهای ترکمن و کاسپین میباشد

میباشد [ .]32شاخص مربوط به نسبت دور متاکارپوس

[ .]32دور استخوان متاتارسوس میتواند به عنوان

به طول آن اگرچه در این مطالعه تحت تأثیر نژاد و

شاخصی برای میزان ضخامت استخوان اسب استفاده شود.

جنسیت اسب قرار گرفت که با مطالعات دیگر مطابقت

همانند مطالعه حاضر دور متاتارسوس در بررسی اسبان

داشت .در بیومتری اسبهای  7/0و  22ساله ،سن هیچ

نژاد عربی نیز تحت تأثیر جنسیت قرار نگرفته است [.]32

تأثیر معنیداری بر روی این صفات بهجز دور سینه ندارد

هماننده اندازه خام آن ،نسبت دور متاتارسوس نیز

بهطوریکه سن بلوغ اسب چهار سال بوده و بعد از آن

میتواند بهعنوان شاخصی جهت تعیین میزان ضخامت

سن ،صفات بیومتریک به اندازة نهایی بلوغ میرسند [.]22

استخوانهای اسب استفاده گردد.

در اسبهای  Huculششماهه تا  31ساله ،جنسیت تأثیر

این پژوهش نشان داد که دو نژاد اسب ترکمن و

معنیداری بر روی دور متاکارپوس نشان داد [.]26

تروبرد از لحاظ شاخصهای بیومتریک ارتفاع جدوگاه،

وراثتپذیری دور استخوان متاکارپوس اسبان آندلوسی

عرض گردن در ناحیه سر ،دور متاکارپوس و دور

( )Andalusianو لیپیزان ( ]3[ )Lipizzanبهترتیب  5/20و

متاتارسوس کامالً با هم تفاوت دارند .بنابراین میتوان از

 5/21میباشد که نشاندهندة امکان بهبود این صفت با

این شاخصها بهعنوان ابزاری ساده و مناسب ،برای

استفاده از انتخاب و تالقیگری میباشد.

شناسایی و طبقهبندی دو نژاد استفاده کرد.
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