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 چکیده
تروبرد بود. ابعاد مختلف های نژاد ترکمن و  در شناسایی تفاوت بین اسبصفات بیومتریک  های مربوط به هدف از تحقیق حاضر استفاده از شاخص

گیری شد.  شاخص اندازه 23مادیان از نژاد ترکمن دو، سه و چهار ساله برای محاسبه  22نریان و  32مادیان از نژاد تروبرد و  32نریان و  32بدن 
مورد  یتحلیل قرار گرفتند. فاکتورهامورد تجزیه و  Rافزار  تصادفی و نرم در قالب طرح کامالً 3×3×2آوری شده با آزمایش فاکتوریل  های جمع داده

های ارتفاع جدوگاه  نشان داد که شاخص پژوهشان( و سن )دو، سه و چهار ساله( بودند. این یان و نریشامل نژاد )ترکمن و تروبرد(، جنس )ماد یبررس
از  تر بیش( در نژاد تروبرد P<52/5رتوس )( و دور متاتارتوس به طول متاتاP<52/5(، دور متاکارپوس به طول متاکارپوس )P<50/5به طول بدن )

( و P<50/5بود. سن بر شاخص ارتفاع جدوگاه ) تر بیش( در نژاد ترکمن P<50/5ترکمن بود و شاخص عرض گردن در ناحیه سر به ارتفاع جدوگاه )
 یها از شاخص یدار نژاد بر برخ یمعن تأثیر دار داشت. با توجه به معنی تأثیر( P<52/5( و جنس بر شاخص دور متاکارپوس )P<52/5دور متاتارتوس )

 ها استفاده نمود. نژاد اسب ییها با درنظرگرفتن سن و جنس در شناسا توان از آن شاخص یک، میومتریمربوط به صفات ب
 

 .شناختی ریخت  اسب، صفات نژاد  بیومتریک، شناسایی   های مسابقه، شاخص های  اسب ها: كلیدواژه
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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

در تاریخ  مؤثراسب یکی از حیوانات مهم و بسیار 

توان  ها را می اسب .باشد میبشری ها و ایجاد تمدن  انسان

ترتیب  به دو گروه خونگرم و خونسرد تقسیم کرد که به

های خونگرم،  باشند. اسب های مسابقه و ارابه می اسب

پرش،   مثل کورس، دوانی اسببرای سواری و مسابقات 

شوند  ( استفاده میDressageاستقامت، چوگان و خرامش )

و اسبان خونسرد برای انجام کارهای سنگین مناسب بوده 

 [.22اند ] و در مناطق جنگلی اروپا تکامل پیدا کرده

باشد  جهان می اسب در ترکمن از نژادهای قدیمی اسبان

رغم جثه کوچک آن همیشه در مسابقات کورس و  که علی

دلیل وجود  اسب ترکمن به .[7]اند  بودهپرش موفق 

فرد خود یعنی قدرت، استقامت،  های منحصربه ویژگی

فرمانبرداری و شجاعت در شرایط بیابانی و جنگلی، مورد 

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

ای شناخته  عنوان بهترین اسب مسابقه میالد نیز این نژاد به

معرفی اسبان ترکمن از آسیای مرکزی و شمال شده است. 

سال قبل  0555گر ایجاد نژادهای برتر اروپایی از  ایران تسهیل

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

 3055باشد که تاریخی بیش از  ادهای اسب ایران میاصلی نژ

های شمالی امپراتوری باستانی  سال دارد. منشأ آنها بخش

شهرت  .[7] باشد می ی()شامل ترکمنستان کنون انپارسی

 و دلیل سرعت، تحمل سختی تر به های ترکمن بیش اسب

ها  های چینی این اسب در افسانه نها بوده است.آ جسارت

استفاده آنها در  بان بهشتی شناخته شده است.عنوان اس به

ها باعث شده است که این اسبان به نقاط مختلف جهان  جنگ

 های نریان ،های تروبرد برده شوند. از سه نریان بنیانگذار اسب

Byerly Turk ًو احتماال Godolphin Barb  از اسبان نژاد

-Akhal) آخال تکههای  اسب [.30] باشد آخال تکه می

Teke)چناران ، (Tchenaran) و یموت (Yamud یا Iomud) 

گری  اند. چناران با آمیخته ها ایجاد شده توسط ترکمن

و  27های  های عرب در طول صده های ترکمن با نریان مادیان

. اکنون تعداد اندکی از اند وجود آمده به میالد مسیحبعد از  21

ویه اسبان خالص این سویه باقی مانده است. آخال تکه س

های کوپت داغ  دارای شهرت جهانی در منطقه آخال در کوه

. ساختار بدنی استترکمنستان توسط قبیله تکه ایجاد شده 

باشد. منشأ سویه  آن قابل مقایسه با اسبان عرب ایرانی می

باشد که توسط قبیله  یموت از اسبان ترکمن باستانی می

ز نژادهای ثر اأپرورش یافته و مت کنونی ستانمنیموت در ترک

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

عنوان نژاد اسب ترکمن در نظر گرفته  ها همه آنها به اسب

  تواند در تشخیص، شده است. ساختمان بدن اسب می

های  ارزیابی و مقایسه نژادها مورد استفاده قرار گیرد. اسب

مورفولوژی بسیار عنوان یک نژاد مدرن دارای  تروبرد به

باشند. اسکلت و ساختمان  مناسب برای مسابقه می

(Conformationبدن آنها به ) داری در جهت  طور معنی

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

های تروبرد در  پیشنهاد گردید که افزایش استفاده از سیلمی

ی در نتاج اسب اصالح نژاد باعث بهبود در نمره ساختار بدن

پذیری رکورد مسابقه در  که وراثت دلیل این خواهد شد. به

[، قابلیت 2باشد ] تر از اسبان عرب می های تروبرد بیش اسب

های تروبرد زیاد بوده و  انتقال عملکرد رکورد زمان، در اسب

باشد. از زمان ورود  های این نژاد می قابل انتقال به آمیخته

دهندگان  ( به ایران، پرورش2625)اسبان انگلیسی تروبرد 

های خالص خارجی و  اسبان ترکمن گرایش به پرورش اسب

تروبرد مبادرت ورزیدند و شمار  ×های ترکمن اغلب آمیخته

گری  شدت کاهش یافت. آمیخته اسبان خالص ترکمن به

های مسابقه مورد  وفور در تولید اسب نژادهای مختلف به

های بسیار موفق در  از اسب گیرد. بسیاری استفاده قرار می

باشند  های موفق می پرش و مسابقات چندگانه محصول تالقی

طورکلی اسبان تروبرد برای مسابقات سرعت در  [. به2]

تر از  متر( و متوسط )کم 2655تا  2255های کوتاه ) مسافت
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های طوالنی و  متر( و اسبان ترکمن برای مسافت 3555

 اند.  استقامت انتخاب شده

های بدنی از جمله ارتفاع جدوگاه، طول بدن و دور  ازهاند

ها مورد استفاده  سینه برای برآورد وزن در بسیاری از گونه

دهد که اندازه  متعدد نشان می های گیرد. پژوهش قرار می

ها بسیار مؤثر  های اسب در عملکرد آن بعضی از قسمت

دار  عنیهای بسیار متغیر و م باشد، برای مثال یکی از معیار می

باشد. تحقیق بر روی  اندازه بدن در ناحیه جدوگاه می

نشان دادند که  (Turkish Rahvanهای رهوان ترکی ) اسب

(، Cannon یا Metacarpusجز دور استخوان متاکارپوس ) به

ها تحت تأثیر سن و جنس قرار  گیری بسیاری از اندازه

تر  بیش های سه سال و [. در پژوهش آنها مادیان0گیرند ] نمی

تری نسبت به دیگر  دارای اندازه دور استخوان ساق دست کم

و نسبت ارتفاع بدن در ناحیه کفل به  (P<50/5)اسبان بودند 

ها بود  تر از نریان ها بیش ارتفاع در ناحیه جدوگاه در مادیان

(50/5>P) پژوهش آنها نشان داد که در اصالح نژاد .

عت، باید صفات مطالعه در جهت بهبود سر های مورد اسب

ارتفاع بدن در ناحیه جدوگاه، طول گردن و ظرافت آن مورد 

 طور بسیار بدیهی هب که است شده توجه قرار گیرد. مشخص

های بدنی در اسب بسیار  های اندازه شاخص استفاده از

 . [23] باشد می ها آن اندازهصفات خام  کارگیری بهتر از  معقول

های  حاضر استفاده از شاخص پژوهشهدف از 

در شناسایی تفاوت بین صفات بیومتریک  مربوط به

 های نژاد ترکمن و تروبرد بود.  اسب

 
 ها مواد و روش

ان در محل مسابقات یماد 223ان و ینر 326تعداد 

های  های بهاره و پاییزه در شهرستان در کورس دوانی اسب

مورد قال و بندرترکمن در استان گلستان  گنبد، آق

 یط یریگ گیری ابعاد مختلف بدن قرار گرفتند. اندازه اندازه

ک نفر انجام شد. یتوسط  2213تا  2271 یها سال

حذف  یمورد بررس یها ان اسبیآمیخته از م یها اسب

 32شده تنها تعداد  اسب بررسی 002که از  یطور شدند. به

نریان و  32 چنین هممادیان از نژاد تروبرد و  32نریان و 

ن خلوص ییار تعیمادیان از نژاد ترکمن بودند. مع 22

، سوارکار و یون سوارکاریفدراس تأییدپ، یبراساس فنوت

های خالص تروبرد و ترکمن فوق  مالک اسب بود. اسب

ن، آزمایش یدارای دو، سه و چهار سال سن بودند. بنابرا

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

آن شامل نژاد )ترکمن و تروبرد(، جنس  یها رفاکتو

ان( و سن )دو، سه و چهار ساله( بودند، یان و نری)ماد

د. تعداد حیوانات مورد استفاده از هر نژاد و یگرد یطراح

 آورده شده است. 2جنس به تفکیک سنین در جدول 

 
 های هر نژاد در سنین مختلف ها و نریان . تعداد مادیان2جدول 
 تعداد )راس( ن )سال(س جنس نژاد

 8 1 نریان تروبرد
  3 21 
  4 3 
 1 1 مادیان 
  3 22 
  4 4 

 21 1 نریان ترکمن
  3 6 
  4 3 
 25 1 مادیان 
  3 22 
  4 1 
 

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

 یاستاندارد بزرگ و کوچک، متر نوار یها کش خط

شدند. سپس  یریگ مخصوص اندازهس یاستاندارد و کول

های استاندارد مورد  ها، با استفاده از شاخص اندازه گیری

کننده  شاخص تعیین 23[، 35استفاده در اسبان لهستانی ]

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

 گیری نشان داده شده است. اندازه

شاخص اول (2رابطه   
ارتفاع جدوگاه

طول بدن
×255 

شاخص دوم (3رابطه   
ارتفاع کپل

طول بدن
×255 

شاخص سوم (2رابطه   
دور سینه

ارتفاع جدوگاه
×255 

شاخص چهارم (0رابطه   
طول گردن

ارتفاع جدوگاه
×255 

شاخص پنجم ( 0رابطه   
عرض گردن در ناحیه بدن

ارتفاع جدوگاه
×255 

شاخص ششم ( 2رابطه   
عرض گردن در ناحیه سر

ارتفاع جدوگاه
×255 

شاخص هفتم (7رابطه   
طول بخولق دست

طول متاکارپوس
×255 

شاخص هشتم (1رابطه   
طول بخولق پا

طول متاتارسوس
×255 

 

شاخص نهم ( 6رابطه   
طول متاکارپوس

ارتفاع جدوگاه
×255 

شاخص دهم ( 25رابطه   
طول متاتارسوس

ارتفاع کپل
×255 

شاخص یازدهم ( 22رابطه   
دور متاکارپوس

طول متاکارپوس
×255 

شاخص دوازدهم ( 23رابطه   
دور متاتارسوس

طول متاتارسوس
×255 

های بدن در مناطق مختلف  ها با استفاده از اندازه شاخص

شده در  گیری های مختلف اندازه دست آمدند. قسمت به

 نشان داده شده است. 2 شکل

( 2-2-2نسخه ) Rافزار  ای حاصل با استفاده نرمه داده

ای برآوردشده  های حاشیه میانگین و تجزیه 22برای مدل 

(EMM  یاLSM توسط مدل با استفاده از بسته آماری )

emmeans .مقایسه شدند 

 (22رابطه 
                               

                       
، اثر اصلی نژاد؛   ، اندازة شاخص؛      در این رابطه، 

، اثر متقابل     ، اثر اصلی جنس؛   ، اثر اصلی سن؛   

، اثر     ، اثر متقابل نژاد و جنس؛     نژاد و سن؛ 

، اثر متقابل نژاد، سن و       متقابل سن و جنس؛ 

 باشد. ، اثرات باقیمانده می     جنس؛ 

 

 
 شده گیری های مختلف اندازه . قسمت2شکل 

( 8( عرض گردن در ناحیه سر؛ 1( عرض گردن در ناحیه بدن؛ 6( طول گردن؛ 5( دور سینه؛ 4( ارتفاع کپل؛ 3( طول بدن؛ 1( ارتفاع جدوگاه؛ 2

 ( دور متاتارسوس23( دور متاکارپوس؛ 21( طول متاتارسوس؛ 22( طول بخولق پا؛ 21( طول متاکارپوس؛ 1طول بخولق دست؛ 
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 نتایج و بحث

داری بر نسبت ارتفاع  معنی تأثیرنتایج نشان داد که نژاد 

جدوگاه به طول بدن، نسبت عرض گردن در ناحیه سر به 

ارتفاع جدوگاه، نسبت دور متاکارپوس به طول متاکارپوس 

و نسبت دور متاتارسوس به طول متاتارسوس داشت 

(50/>P)مربوط به نسبت  یها ز بر روی شاخصی. سن ن

ه بدن به ارتفاع جدوگاه به طول بدن، عرض گردن در ناحی

 تأثیرارتفاع جدوگاه و دور متاتارسوس به طول آن 

. اثر جنس بر روی (P<50/5) داری داشت معنی

های طول گردن به ارتفاع  های مربوط به نسبت شاخص

جدوگاه، طول بخولق پا به طول متاتارسوس و دور 

. (P<50/5) دار بود متاکارپوس به طول متاکارپوس معنی

تفاع جدوگاه به طول بدن، تنها شاخص مربوط به نسبت ار

اثر متقابل نژاد و سن قرار  تأثیرشاخصی بود که تحت 

داری  معنی تأثیرو مابقی اثرات متقابل،  (P<52/5)گرفت 

 3های مورد بررسی نداشتند. در جدول  بر روی شاخص

ی منبع ادار های برآوردشد های حاشیه مقایسات میانگین

 دار، آورده شده است. معنی تأثیر

 

 ای برآوردشده های حاشیه . مقایسات میانگین1جدول 
شاخص 

21 

شاخص 

22 

شاخص 

21 

شاخص 

1 

شاخص 

8 

شاخص 

1 

شاخص 

6 

 شاخص

5 

شاخص 

4 

شاخص 

3 

شاخص 

1 

  *شاخص

2 
 

4/61 b 1/13 b 6/11  1/21  4/34  6/31  5/21 a 1/33  4/35  6/211  8/211  8/11 b اثر نژاد ترکمن 

1/11 a 2/11 a 3/11  4/21  1/34  1/31  1/26 b 2/33  1/35  4/222  2/211  1/211 a تروبرد   

2/1  8/1  1/1  8/1  5/1  6/1  1/1  1/1  4/2  8/4  3/1  6/1  SEM   

3/61 b 1/15  6/11  6/21  1/34  3/31  1/26  1/32 b 1/34  1/216  1/211  3/212 a 1 اثر سن 

1/11 b 4/14  6/11  1/21  5/34  4/31  2/21  1/31 ab 1/35  2/221  1/212  1/11 b 3   

8/13 a 1/16  1/11  4/21  5/34  1/41  1/21  1/34 a 1/36  5/222  1/212  1/212 a 4   

1/1  8/1  1/1  1/1  6/1  6/1  1/1  1/1  3/2  4/4  2/1  1/2  SEM   

1/12  2/11 a 6/11  6/21  8/33 b 6/31  3/21  1/33  5/36 a 1/218  1/212  1/18  اثر جنس نر 

3/11  1/13 b 3/11  5/21  3/35 a 1/31  8/26  2/33  6/34 b 1/221  1/212  2/212    ماده 

1/1  8/1  1/1  8/1  5/1  6/1  1/1  1/1  2/2  1/4  3/1  6/1  SEM   

1/61  8/11  1/11  8/21  1/33  5/38  1/21  1/32  1/34  6/213  6/211  1/212 a اثر متقابل 1×ترکمن 

1/61  6/11  6/11  8/21  5/34  6/31  5/21  5/33  2/35  1/211  2/211  2/11 b سن×نژاد 3×ترکمن 

1/11  1/15  4/11  6/21  1/34  6/41  1/21  1/34  1/31  1/221  8/11  5/11 ab 4×ترکمن  

5/12  3/11  4/11  4/21  4/35  1/41  6/26  3/31  1/35  1/221  5/212  1/211 a 1×تروبرد  

2/12  1/16  5/11  5/21  5/34  1/31  8/26  3/31  1/35  2/222  4/211  4/211 a 3×تروبرد  

5/15  1/11  1/11  2/21  2/34  1/31  1/26  1/34  1/36  8/221  3/211  8/211 a 4×تروبرد  

1/1  1/2  3/1  2/1  8/1  1/1  8/1  3/2  8/2  5/6  2/3  2/3  SEM   

: نسبت طول گردن 4: نسبت دور سینه به ارتفاع جدوگاه؛ شاخص 3: نسبت ارتفاع کپل به طول بدن؛ شاخص 1: نسبت ارتفاع جدوگاه به طول بدن؛ شاخص 2* شاخص 

: نسبت طول 1: نسبت عرض گردن در ناحیه سر به ارتفاع جدوگاه؛ شاخص 6: نسبت عرض گردن در ناحیه بدن به ارتفاع جدوگاه؛ شاخص 5ارتفاع جدوگاه؛ شاخص به 

: نسبت طول 21خص : نسبت طول متاکارپوس به ارتفاع جدوگاه؛ شا1: نسبت طول بخولق پا به طول متاتارسوس؛ شاخص 8بخولق دست به طول متاکارپوس؛ شاخص 

 : نسبت دور متاتارسوس به طول متاتارسوس.21: نسبت دور متاکارپوس به طول متاکارپوس؛ شاخص 22متاتارسوس به ارتفاع کپل؛ شاخص 

a-bبا حروف نامشابه در هر اثر، معنی   : تفاوت ارقام در ستون( 15/1دار است>P.) 

SEM :ها. خطای استاندارد میانگین 
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از  تر بیشنسبت جدوگاه به طول بدن در نژاد تروبرد 

 یها عملکرد بهتر اسب. (P<50/5)نژاد ترکمن بود 

ل تناسب ارتفاع جدوگاه و یدل ( بهMarchadorمارچادور )

بودن ارتفاع جدوگاه  تر بیشکه   یطور به ،استارتفاع کپل 

 گردد یم ینسبت به ارتفاع کپل باعث بهبود عملکرد ورزش

تناسب  ینژاد تروبرد داراز ین حاضر . در مطالعه[20]

از لحاظ نسبت ارتفاع جدوگاه به ارتفاع کپل  یمطلوب

که نژاد تروبرد شاخص ارتفاع جدوگاه  نیل ایدل بودند به

لحاظ شاخص نسبت به نژاد ترکمن بود و از  تری بیش

ن آنها وجود نداشت. یب یدار  یارتفاع کپل تفاوت معن

حرکت اسب نشان داد که ارتفاع باالتر  یبعد سه یبررس

ش توان حرکت یباعث افزا یخط پشت یدر قسمت قدام

طور  ن شاخص عالوه بر نژاد، بهی[. ا22گردد ] یاسب م

اثر  چنین همو  (P<50/5)سن  تأثیرتحت  یدار یمعن

ز قرار گرفت. ین (P<50/5)ن سن و نژاد یمتقابل ب

ن شاخص در نژاد ترکمن در سن سه یکه مقدار ا یطور به

 یش نسبیافزا یکاهش و در سن چهار سالگ یسالگ

ن شاخص یا یبر رو تأثیریابد اما در نژاد تروبرد سن ی یم

نسبت به  یمقدار باالتر ین داراینداشته و در همه سن

[ مشخص شد 32دیگر ] ای اسب ترکمن است. در مطالعه

نسبت به  (posavjeهای پوسواژه ) که طول بدن اسب

باشد.  های تروبرد می از اسب تر بیشارتفاع جدوگاه آنها 

در این مطالعه نسبت ارتفاع جدوگاه به طول بدن در 

های ترکمن بود  از اسب تر بیشهای تروبرد  اسب

(50/5>P)جدوگاه و ن ارتفاع ین، از لحاظ تناسب بی. بنابرا

 یتروبرد نسبت به اسب ترکمن برتر یها ارتفاع کپل اسب

های بالغ با عملکرد  دارد. ارتفاع در ناحیه جدوگاه در اسب

[. توانایی حفظ سرعت 20سرعت همبستگی مثبت دارد ]

و حرکت قدرتمند در حین حمل سوارکار نیازمند تعادل 

ط باشد که این امر ارتبا بین ساختار و عملکرد بدن می

[. 6ها دارد ] داری بین ارزیابی گردن، جدوگاه و شانه معنی

های ترسیرا  علیرغم شباهت ظاهری زیاد بین پونی

(Terceiraبا اسب )  های سوارکاری ارتفاع جدوگاه آن

به اثبات  پژوهشی[. در 20بود ] تر کمنسبت به تروبرد 

رسیده است که بین صفات ظاهری ارتفاع جدوگاه 

مثبت بر  تأثیرارتفاع جدوگاه . باشد ت میدارترین صف معنی

ز یز چپ و حداقل مساحت دهلیحداقل قطر دهل یرو

 یمثبت با مساحت و حجم داخل یچپ داشته و همبستگ

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

های کاسپین، مشخص شد که ارتفاع جدوگاه یکی از  اسب

که  یطور شد بهبا های بارز بین این دو نژاد می تفاوت

ن تری بیش یدارا یه جدوگاه با مولفة اصلیارتفاع در ناح

 [.32است ] یهمبستگ

ا عرض ین نشان داد که شاخص ششم یانگیسات میمقا

ه سر نسبت به ارتفاع جدوگاه در نژاد یگردن در ناح

است که  تر بیش (P<50/5) یدار یطور معن ترکمن به

نژاد تروبرد نسبت  تر بیشاز ارتفاع جدوگاه  یتواند ناش یم

ن و تری بیشبه اسب ترکمن باشد. در اسب نژاد ترکمن، 

ب صفات دور گردن در یترت را به یریپذ ن وراثتیکمتر

[. 25باشد ] یه بدن دارا میه سر و دور گردن در ناحیناح

مطالعه در مورد صفت   مورد یز نژادهاین، تمایبنابرا

ها  اسب ینژاداز تفاوت  یه سر ناشیعرض گردن در ناح

باشد. شاخص عرض گردن در ناحیه سر نسبت به ارتفاع 

یابد و شاخص  ها افزایش می جدوگاه با افزایش سن اسب

از  تر بیشها  طول گردن نسبت به جدوگاه در نریان

های  دیگر بر روی اسب پژوهشیباشد. در  ها می مادیان

جنسیت  تأثیرعرب گزارش شد که اندازه دور گردن تحت 

[ که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت 0گیرد ] نمی قرار

داشت. مشخصات گردن از جمله طول و عرض آن در 

است و  مؤثرهای مختلف در ارزیابی ناحیه گردن  بخش

این نواحی نقش زیادی را در حفظ سرعت و قدرت اسب 

[. در کل ظرافت نسبی 6کنند ] به هنگام سواری بازی می
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باشد  هتر از اسب ترکمن میاسب تروبرد در ناحیه گردن ب

نژاد تروبرد، مؤیّد مطالعة  تر بیشکه با توجه به سرعت 

 یه بر روین ناحیمثبت ظرافت ا تأثیربر  ی[، مبن0قبل ]

باشد. نسبت طول گردن به ارتفاع  سرعت مسابقه، می

ه گردن، یظرافت ناح یبر رو مؤثر یعنوان عامل جدوگاه، به

 ها بود. انیاز ماد تر بیشها  انیدر نر یدار یطور معن به

دار  یمعن تأثیر Pantaneiroت بر طول گردن اسب یجنس

 یظاهر ییبایز یطول گردن بر رو یطورکل [. به27دارد ]

 [.21باشد ] یم مؤثرها  و حرکت دست

نسبت دور متاکارپوس به طول متاکارپوس در نژاد 

از  تر بیشها  انیاز نژاد ترکمن و در نر تر بیشتروبرد 

[ مشخص شد که 32در تحقیقی ] (.P<50/5)ها بود  انیماد

دور استخوان متاکارپوس جزو خصوصیات تمایزکننده 

باشد. در  اسب ترکمن و کاسپین می یظاهری بین نژادها

های ساختمان بدنی بین نژادهای مختلف  بررسی تفاوت

باشد. در  دور متاکارپوس دارای اهمیت زیادی می

دید که اندازه دور گیری گر دیگر نتیجه پژوهشی

متاکارپوس یکی از نشانگرهای تمایز نژادهای اسب 

[. شاخص مربوط به نسبت دور متاکارپوس 32باشد ] می

نژاد و  تأثیربه طول آن اگرچه در این مطالعه تحت 

جنسیت اسب قرار گرفت که با مطالعات دیگر مطابقت 

چ یساله، سن ه 22و  0/7 یها اسب یومتریداشت. در ب

نه ندارد یجز دور س هن صفات بیا یبر رو یدار یمعن تأثیر

که سن بلوغ اسب چهار سال بوده و بعد از آن  یطور به

[. 22رسند ] یبلوغ م ییک به اندازة نهایومتریسن، صفات ب

 تأثیرت یساله، جنس 31ماهه تا  شش Hucul یها در اسب

[. 26دور متاکارپوس نشان داد ] یبر رو یدار یمعن

پذیری دور استخوان متاکارپوس اسبان آندلوسی  وراثت

(Andalusian( و لیپیزان )Lipizzan[ )3و  20/5ترتیب  [ به

دهندة امکان بهبود این صفت با  باشد که نشان یم 21/5

 باشد. گری می استفاده از انتخاب و تالقی

رسوس در شاخص طول بخولق پا نسبت به طول متاتا

 یاری. همانند بس(P<50/5)ها بود  از نریان تر بیشها  مادیان

ز در نژادهای یک، اندازه دور بخولق پا نیومتریاز صفات ب

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

و سن  (P<52/5)نژاد  تأثیرتحت  یدار یطور معن آن، به

(52/5>P) نژاد  ن شاخص دریکه ا طوری قرار گرفت به

ش یاز نژاد ترکمن بود و مقدار آن با افزا تر بیشتروبرد 

شاخص مربوط به  یش یافت. جنس بر رویسن اسب افزا

 یدار یمعن تأثیرنسبت طول بخولق پا به طول متاتارسوس 

از  تر بیشها  انیکه در ماد یطور به ،(P<50/5)داشت 

رشد استخوان  یها بود. بعد از سن چهار سالگ انینر

ده و یده و بالغ گردیخود رس ییمتاتارسوس به رشد نها

استخوان متاتارسوس ندارد  یبر رو تأثیریگر سن ید

 یاسب نژاد عرب ی[. در مطالعات متعدد بر رو22]

از  یکیمشخص شده است که طول استخوان متاتارسوس 

ت، سن و نژاد قرار یجنس تأثیراست که تحت  یصفات

دور متاتارسوس یکی از سه خصوصیت [. 27رد ]یگ یم

باشد  کنندة بین نژادهای ترکمن و کاسپین می ظاهری تمایز

تواند به عنوان  [. دور استخوان متاتارسوس می32]

شاخصی برای میزان ضخامت استخوان اسب استفاده شود. 

همانند مطالعه حاضر دور متاتارسوس در بررسی اسبان 

[. 32قرار نگرفته است ]جنسیت  تأثیرنژاد عربی نیز تحت 

هماننده اندازه خام آن، نسبت دور متاتارسوس نیز 

جهت تعیین میزان ضخامت  یعنوان شاخص تواند به می

 های اسب استفاده گردد. استخوان

نشان داد که دو نژاد اسب ترکمن و  پژوهشن یا

ک ارتفاع جدوگاه، یومتریب یها تروبرد از لحاظ شاخص

دور متاکارپوس و دور ه سر، یعرض گردن در ناح

توان از  یاین مبا هم تفاوت دارند. بنابر متاتارسوس کامالً

 یساده و مناسب، برا یعنوان ابزار ها به این شاخص

 دو نژاد استفاده کرد.  یبند و طبقه ییشناسا
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