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(تاریخ دریافت - 89/71/11 :تاریخ پذیرش)88/70/70 :

منشا و خواستگاه اسب عرب ،ايران است .هر ساله اصالت نژادی اسبهای تازه متولد شده از طريق
انجام آزمايش  DNAتوسط سازمان بين المللي اسب عرب تاييد و ثبت ميشود .هدف از انجام اين
تحقيق برآورد نااريب همبستگي های فنوتيپي و ژنتيكي صفات عملكرد مسابقه و صفات مهم ريخت

واژههای کلیدی

اسب عرب ايران

بدن اسب نژاد عرب ايران از طريق طراحي مدلهای آماری مناسب است .در يک نمونهگيری
تصادفي  6صفت مهم ريخت شامل ارتفاع جدوگاه ،طول بدن ،محيط ساق پا ،محيط ساق دست،
محيط تنگ خور و عمق سينه داده برداری شد .با بررسي فيلم مسابقات سواركاری نژاد مذكور
صفات بهترين زمان پيمودن مسافت  9221متر ،بهترين زمان پيمودن مسافت 9521متر و بهترين

فاصله نسلی

رتبه كسب شده در مسابقات با مسافت 9221متر دادهبرداری شد .برای برآورد همبستگيهای

مدل حیوانی

ژنتيكي از روش مدل حيواني چند صفتي و حداكثر درستنمايي محدود شده بدون نياز به مشتق

همبستگی

گيری و نرمافزار  DFREMLاستفاده شد .بيشترين و كمترين همبستگي ژنتيكي بهترتيب برای
صفات محيط تنگ خور با بهترين رتبه كسب شده در مسابقات با مسافت 9221متر ( )-1/50±1/10و
محيط ساق دست با بهترين زمان پيمودن مسافت  9221متر ( )-1/16±1/11برآورد شد .بهطور كلي
همبستگي ژنتيكي صفات ريخت بدن با صفات عملكرد زياد برآورد شد .بنابراين در سنين پائين
ميتوان با استفاده از صفات ريخت اقدام به انتخاب اسبهای مولد و مناسب برای مسابقات كرده،
فاصله نسلي را كاهش داده و پيشرفت ژنتيكي را افزايش داد.
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مقدمه

 .)2013عملکرد خوب اسب تا حد زیادی از وضعيت قرارگرفتن

امروزه از اسب برای اهدافی نظير سوارکاری و شرکت در

دست و پاها و وضعيت شانهها تعيين میشود (

مسابقات استفاده میشود .اصالح نژاد و فرآیند انتخاب اسبهای

 .)Ruvinsky 2000; Marks 2000; Lawrence 2001حدود  9تا

مولد بر اساس نوع استفاده آنها ،انجام میشود .بر همين اساس

 17درصد عملکرد مسابقهای برای اسبهای یورتمه رو و

خصوصيات ظاهری حيوان شکل میگيرد .ظاهر بدن در اسب

همچنين حدود

تا  07درصد ظرفيت عملکرد اسبهای

عبارت از شکل خارجی یا ظاهر قابل مشاهده آن است

مخصوص سوارکاری از طریق ویژگیهای ریخت بدن قابل

( Gharahveysi et al. 2008; Preisinger et al. 1991; Zechner et

پيشبينی است

( Bowling and Ruvinsky 2000; Jönsson et al.

 .)al. 2001از گذشته تا کنون ارزیابی ظاهری بدن یك روش

 .)2014محيط ساق دست و پا بخشهایی از بدن حيوان هستند که

خوب برای انتخاب اسبهای مولد و سالم است .بنابراین،

هنگام سوارکاری بيشتر دچار صدمه میشوند .ارتفاع جدوگاه بر

ریخت مناسب ،تناسب اندام و حرکات صحيح و موزون بدن

طول گامها و سرعت اسب اثر دارد .وضعيت سينه بر تامين

جزو عوامل مهم در تعيين ارزش و قيمت اسبها میباشند

اکسيژن بدن مؤثر است (

( .)Jönsson et al. 2014ریخت بدن شامل صفات مختلف از

 .)Sánchez et al. 2013همبستگی ژنتيکی صفات ریخت بدن و

Holmstrom and

نتایج مسابقه برای اسبهای یورتمه رو زیاد و مثبت گزارش شده

;Zechner et al. 2002; Sadek 2006

.)Philipson 1993; Sadek 2006; Sánchez et al. 2013

است .بهعنوان مثال همبستگی ژنتيکی صفات استحکام پاها و

صفات ریخت بدن سه ویژگی مهم دارند که عبارت از سهولت

تعداد دفعات آغاز مسابقه زیاد (  )7/گزارش شده است

اندازهگيری ،ابزار اندازهگيری ارزان و کاربرد اطالعات این صفات

(.)Saastamoinen et al. 1998

Bowling and

صفات عملکرد مسابقه ،عبارت از صفات مرتبط با عملکرد

 .)Ruvinsky 2000; Sánchez et al. 2013اندازهگيری صفات

مسابقهای اسبها میباشد .عمدهترین صفات عملکرد مورد توجه

برای ارزیابی غيرمستقيم سایر صفات است (

ریخت بدن معموال با دو روش مشاهده چشمی مبتنی بر امتياز

1

در مطالعات مختلف عبارت از زمان پيمودن یك مسافت خاص ،
9

8

دادن 0و اندازهگيری یا بيومتری 0انجام میشود .دادن امتياز در

رتبه یا مقام و کسب جایزه است .در مسابقات سوارکاری جایزه

مشاهده چشمی توسط اشخاص زبده و از طریق نگاه کردن بوده

در مبالغ گوناگون به سوارکارهای برتر اهدا میشود .منظور از

و عمل ارزیابی در فرمهای ارزیابی ثبت میشود .در روش مذکور

کسب جایزه ،مبالغی است که سوارکارهای برتر دریافت میکنند

سالیق شخصی نيز دخيل است .بههمين دليل نتایج چنين

(.)Saastamoinen et al. 1998; Bowling and Ruvinsky 2000

مطالعاتی را بهخوبی نمیتوان با هم مقایسه کرد .دادهبرداری با

در بسياری از کشورها بهخصوص کشورهای اروپایی و آمریکا از

روش اندازهگيری توسط وسائل مناسب نظير متر و خطکش انجام
میشود (

Bowling and Ruvinsky 2000; Gharahveysi et al.

17

دستگاههای کامپيوتری پيشرفته نظير فتوفينيش برای دادهبرداری
دقيق مسابقات سوارکاری استفاده میشود.

.)2008; Sánchez et al. 2013

در ایران اسبها در سنين دو الی سه سالگی در مسابقات شرکت

در مطالعاتی که در سایر کشورها انجام شده است ،اطالعاتی در

داده میشوند .بنابراین اگر هدف بهبود ژنتيکی عملکرد مسابقه در

مورد ریخت بدن اسبها و وضعيتهای بدنی مختلف برای انواع

اسب باشد با توجه به فرآیند انتخاب ،فاصله نسلی افزایش

مسابقات پيشنهاد شده است که در عملکرد اسب تاثير دارند
(

Bowling and Ruvinsky 2000; Sadek 2006; Sánchez et al.

4
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مییابد .برای کاهش فاصله نسلی و دستيابی سریعتر به پيشرفت

هدف از انجام این تحقيق مطالعه و برآورد نااریب همبستگیهای

ژنتيکی برای صفات عملکرد مسابقه از انتخاب غير مستقيم و

فنوتيپی و ژنتيکی صفات عملکرد مسابقه و صفات مهم ریخت

همبستگیهای ژنتيکی میتوان استفاده کرد .صفات ریخت بدن

بدن اسب نژاد عرب ایران از طریق طراحی مدلهای آماری

وراثتپذیری مناسبی دارند و در هر سنی به آسانی قابل

مناسب است.

اندازهگيری هستند (

Gharahveysi et al. 2008; Sánchez et al.

 .)2013لذا با برآورد همبستگی ژنتيکی صفات ریخت بدن با
صفات عملکرد مسابقه میتوان انتخاب اسبهای مولد را در

جامعه آماری این تحقيق ،اسبهای نژاد عرب ایرانی میباشد.

;Holmstrom and Philipson 1993

آنها بيشتر در سه استان تهران ،یزد و خوزستان نگهداری و

 .)Jönsson et al. 2014مهمترین مزیت این روش کاهش فاصله

پرورش داده میشوند .مسابقات سوارکاری اسب عرب ایرانی

نسلی در دستيابی سریعتر به پيشرفت ژنتيکی مورد انتظار است

بيشتر در استانهای مذکور برگزار میشود (

(.)Holmstrom and Philipson 1993; Gharahveysi et al. 2008

.)Gharagozlou 1995; Gharagozlou 2001

اسب عرب ایران یا اسب اصيل ایران ،جزء ذخایر با ارزش ژنتيکی

برای تهيه فایل رایانهای شجره انساب اسبها که برای برآورد

اصيل و خالص کشور است .شجره انساب اسبهای نژاد مذکور

پارامترهای ژنتيکی و فنوتيپی مورد نياز است ،از کتابهای منتشر

پس از تایيد خلوص نژادی توسط آزمایش  DNAبه تایيد سازمان

شده توسط فدراسيون سوارکاری ایران (

جهانی اسب عرب میرسد ( ;Khalili 1994; Gharagozlou 1995

 )Gharagozlou 2001; Khalili 2009; Khalili 2015استفاده شد.

 .)Gharagozlou 2001; Gharahveysi et al. 2008این نژاد

در این کتابها در مورد هر اسب اطالعاتی نظير نام اسب ،نام پدر

ویژگیهای منحصر به فردی نظير باهوشی ،رفتار آرام ،استقامت

و مادر اسب ،تاریخ تولد ،جنس و غيره موجود است .فقط

زیاد و ساختار بدنی زیبا و استثنایی دارد و بههمين دالیل شهرت

اطالعات اسبهایی در کتابهای مذکور ثبت شده است که ابتدا

جهانی دارد (.)Holmstrom and Philipson 1993; Khalili 2009

خلوص نژادی آنها با انجام آزمایش  DNAو سپس توسط

خوشبختانه آميزش آن با نژادهای خارجی زیاد نبوده و

سازمان جهانی اسب عرب تایيد شده باشد (جدول .)1

خصوصيات ژنتيکی بسيار خالص و حفاظت شده دارد

از اطالعات  0نسل استفاده شد .بر اساس اطالعات موجود،

( .)Gharagozlou 1995; Gharagozlou 2001الزم است برای

مسنترین حيوان در سال  18 0ميالدی ( 1001هجری شمسی)

حفظ اصالت اسب عرب ایران و رسيدن به حد استانداردهای

متولد شده است .برای داده پردازیهای اوليه و محاسبه ضرایب

علمی و جهانی در مورد شناسایی ،حفظ و بهبود خصوصيات

همخونی اسبها از نرمافزار ( Matvec )2003استفاده شد ( Wang

ژنتيکی آن مطالعات کافی انجام شود .اطالعات علمی بسيار اندکی

.)et al. 2003

سنين جوانی انجام داد (

;Khalili 1994

;Gharagozlou 1995

در این زمينه وجود دارد .تحقيق حاضر میتواند در این راستا مفيد
باشد.
جدول  -1اطالعات شجره انساب اسب عرب ایران
تعداد کل حيوانات

تعداد

110

سيلمی*یا مولد

مادیان یا مولد

اسبهای دارای

اسبهای بدون

کرههای با پدر

کرههای با مادر

تعداد کل

تعداد مولد

تعداد مولد

نر

ماده

کره

کره

نامعلوم

نامعلوم

اسبهای مبنا

نر مبنا

ماده مبنا

1007

007

0101

0

0

07

19

080

0

* اسبهای مولد نر آميزشی
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به منابع علمی و نظر کارشناسان در عملکرد مسابقهای اسب مؤثر

مختلف باید مدلهای آماری مناسب طراحی شود .بههمدين دليدل

باشند .اسبها در وضعيت استاندارد قرار گرفتند .با توجه به

برای تعيين تاثير عوامل ثابت و متغيرهدای کمکدی ثبدت شدده بدر

دستورالعملهای علمی موجود و با استفاده از متر نواری و خط

صفات مختلف تجزیه واریانس به روش ميانگين حداقل مربعات

1

کش صفات ارتفاع جدوگاه ،طول بدن ،محيط ساق پا ،محيط ساق

با استفاده از نرمافزار آماری ( SAS )2003انجام شد.

دست ،محيط ناحيه تنگ خور و عمق سينه بر حسب سانتیمتر از

مدل آماری طراحی شده برای صفات ریخت بددن بده شدرح زیدر

سمت چپ بدن اسبها اندازهگيری شدند ( ;Zechner et al. 2002

میباشد:

.)Gharahveysi et al. 2008

yijklmn= µ+ ANi+ AGj+ SEk+ COl+ STm+ CIn+ b1(ṛijklmn-ṝ)+
b2(Aijklmn-Ā)+ eijklmn
(مدل )1

دادهبرداری صفات ریخت بدن در سالهای  109الی  108در
سه استان تهران ،یزد و خوزستان در فواصل زمانی مختلف با
مراجعه به باشگاهها و مراکز پرورش اسب انجام شد .کليه
دادهبرداریها توسط یك شخص انجام شد .پس از دادهبرداری،
اطالعات جمعآوری شده در نرمافزار اکسل ( )0710ثبت شد.
از دستگاههای کامپيوتری پيشرفته نظير فتوفينيش در کليه ميادین
سوارکاری ایران استفاده نمیشود .پس به ناچار برای دادهبرداری
صفات عملکرد مسابقات از  CDفيلم مسابقات استفاده شد .بهطور
کلی مسابقات اسب نژاد عرب در ایران به سه گروه مسابقات
تابستانی تهران ،مسابقات زمستانی استان خوزستان و مسابقات
کشوری (که در فصل زمستان در خوزستان انجام میشود) تقسيم
میشود .برای دادهبرداری صفات عملکرد مسابقه در این تحقيق،
مسابقات سوارکاری اسب عرب ایران طی سالهای  1018الی
 108بررسی و دادهبرداری شد.
در این تحقيق صفات عملکردی که بيشترین تعدداد مشداهدات را
داشتند برای بررسدی انتخداب شددند .بدرای هدر حيدوان بهتدرین
عملکرد در نظر گرفته شد .با توجه به ساختار دادههای ثبت شدده
مربوط به صفات عملکرد مسدابقه و اهميدت صدفات مدذکور سده
صفت بهترین زمان پيمودن مسافت  10 7متر ( ،)BT10 7بهترین
زمان پيمودن مسافت 11 7متر ( )BT11 7و بهترین رتبده کسدب
شده در مسابقات با مسافت 10 7متر ( )BP10 7برای این تحقيق
انتخاب شدند (جدول .)0هنگام بررسی فيلم مسدابقات از شدماره
اسبها و رنگ پيراهن سوارکارها برای تشخيص اسبها اسدتفاده
شد .دادهبرداری صفات عملکرد در  CDفيلم مسابقات با نرمافدزار

در این معادله؛  :yمقدار هر مشاهده مربوط به هر صفت :µ ،اثر
ميانگين :AN ،اثر تصادفی ژنتيکی افزایشی حيوان :AG ،اثر سن
اسب در زمان دادهبرداری (شامل  8سطح یك الی هشت و بيش
از  9سال بود) :SE ،اثر جنس (شامل دو سطح نر و ماده) :CO ،اثر
رنگ بدن (در سطح رنگ کرنگ ،رنگ کهر ،رنگ نيله که شامل
دو نوع نيله سياه و نيله قهوهای است ،رنگ سياه و رنگ سفيد)،
 :STاثر سویه (شامل  8سویه وذنان یا وذنه خرسان ،کحيالن یا
کحيله العجوز ،عبيان یا عبيه شراك ،صگالوی یا صقالویه جدران،
حمدانی یا حمدانيه سمری ،هدبان یا هدبه انزحی ،جلفان یا یلفه
جرجری ،معنگی یا معنقيه حدری و شویمان یا شویمه سباح
( :CI ،)Khalili 1994اثر شهری که اسب در آن نگهداری و
پرورش میشد (شامل  8سطح) :b1 ،ضریب رگرسيون یا تابعيت
صفات ریخت از ضریب همخونی :ṛ ،مقدار مشاهده مربوط به هر
ضریب همخونی :ṝ ،ميانگين ضریب همخونی اسبها:b2 ،
ضریب رگرسيون یا تابعيت صفات ریخت از اثر مربوط به مالکين
اسبها :A ،مقدار مشاهده مربوط به هر مالك اسب :Ā ،ميانگين
اثرات مالکين و  :eاثر عوامل باقیمانده یا خطاست.
روشهای متفاوت پرورش میتواند یك عامل در تغييرات صفات
باشد .چون تعداد مالکين اسبها زیاد بود و در نظدر گدرفتن ایدن
اثر بهعنوان یك اثر ثابت باعث کداهش ميدانگين مربعدات خطدای
آزمایش در هنگام تجزیده واریدانس و افدزایش احتمدال ارتکداب
اشتباه نوع دوم میشد ،اثر مالك بهعنوان یك متغير کمکی در نظدر
گرفته شد.

 )0777( Xing Empeg Playerانجام شد.
Least Square Means
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در این تحقيق صفات ریخت به نحوی انتخاب شدند که با توجه

برای برآورد مؤلفههدای واریدانس و پارامترهدای ژنتيکدی صدفات

برآورد همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي صفات ريخت با...

شهابالدین قره ویسی

نرم افزار (DF- )2000

می باشد:

 REMLاستفاده شد ( .)Meyer 2000معيار همگرایی برای توقف

yijklmno= µ+ ANi+ AGj+ SEk+ COl+ STm+ CIn+ DEo+
b1(ṛijklmno- ṝ)+ b2(Aijklmno- Ā)+ b3(Oijklmno- Ō)+ b4(IijklmnoῙ)+ eijklmno
(مدل )0

تکرارها  17-9بود .در برآورد همبستگی ژنتيکی صفات عملکرد
با صفات ریخت بدن از اطالعات مربوط به روابط خویشاوندی

در این معادله؛  :DEاثر جایگاه شروع مسابقه یا دپار (شامل 10

اسبهای جامعه مورد مطالعه استفاده شد.

سطح) :b3 ،ضریب رگرسيون یا تابعيت صفات عملکرد از اثر
نتايج و بحث

مربوط به هر مسابقه :O ،مقدار مشاهده مربوط به هر مسابقه:Ō ،
ميانگين اثرات مسابقات  :b4ضریب رگرسيون یا تابعيت صفات

ميانگين صفات ریخت بدن اسب نژاد عرب (جدول  )0بيانگر این

عملکرد از وزن سوارکار ( :I ،)Stefánsdóttir et al. 2017مقدار

واقعيت است که نژاد مذکور کوچك جثه میباشد .با مقایسه نتایج

مشاهده مربوط به وزن هر سوارکار :Ῑ ،ميانگين وزن سوارکارها و

این تحقيق با تحقيقات مشابه مطلب ذکر شده تایيد میشود

سایر اجزای مدل همانند مدل  1هستند.

(.)Marks 2000; Lawrence 2001

شرایط هر مسابقه از نظدر سدطح کيفدی مسدابقات ،شدرایط زمدين

بررسی نتایج روش ميانگين حداقل مربعات برای صفات ریخت

مسابقه ،تعداد اسبهای شرکت کننده و بقيه عوامدل ناشدناخته بدا

بدن اسب عرب ایران (جدول  )0نشان داد که اثر سن ،جنس و

سایر مسابقات متفاوت است .بنابراین و بنابر توصيه سایر محققين

سویه اسب بر کليه صفات ریخت بدن اسب معنیدار است
(  )P>7/7اما اثر سایر عوامل بر صفات ریخت معنیدار نشد

اثر هر مسابقه بهعنوان متغير کمکدی در مددل آمداری منظدور شدد
(

(  .)P<7/7بنابراین در مدل آماری شماره یك کليه عوامل به غير

Holmstrom and Philipson 1993; Saastamoinen et al.

 .)1998تعداد کل مسابقات اسبدوانی مدورد بررسدی  180مسدابقه

از سن ،جنس و سویه اسب حذف میشوند و مدل مورد استفاده

بود.

برای صفات ریخت مشخص میشود.

برای برآورد همبستگیهای ژنتيکی صفات ریخت بدن و صفات
عملکرد از حداکثر درستنمایی محدود شده بدون نياز به

جدول -0تعداد مشاهده ،ميانگين و اشتباه استاندارد ميانگين صفات مورد مطالعه.

01

ميانگين

1 8/97

اشتباه استاندارد

8/1

01
1 8/ 0
9/

01

01

01

01

07/0

19/ 0

11/79

1 8/70

1/10

1/7

0/ 0

8/1

(BTثانيه)10 7

تعداد

(سانتیمتر)

(BTثانيه)11 7

شاخص آماری

خور

جدوگاه
(سانتیمتر)

پا (سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

10 7BP

صفات

محيط تنگ

ارتفاع

محيط ساق

محيط ساق دست

عمق سينه

طول بدن

70

87

70

99/17

109/ 7

1/ 0

/ 1

8/ 1

7/79

 ،BT10 7بهترین زمان پيمودن مسافت  10 7متر؛  ،BT11 7بهترین زمان پيمودن مسافت 11 7متر و  ،BP10 7بهترین رتبه کسب شده در مسابقات با مسافت 10 7متر
میباشد.
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مدل آماری طراحی شده برای صفات عملکرد مسابقه به شرح زیر

مشتقگيری بر مبنای مدل دام چند صفتی و

برآورد همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي صفات ريخت با...

شهابالدین قره ویسی

جدول -0بررسی تاثير عوامل مؤثر بر صفات ریخت بدن اسب عرب ایرانی

*

سن

7/77

7/77

7/71

7/71

7/77

7/77

جنس

7/71

7/71

7/70

7/71

7/70

7/70

رنگ بدن

7/ 0

7/ 1

7/ 8

7/ 1

7/ 0

7/ 1

سویه

7/7

7/70

7/7

7/7

7/70

7/70

شهر (محل پرورش)

7/0

7/08

7/0

7/01

7/01

7/00

همخونی

7/10

7/18

7/19

7/1

7/10

7/1

مالك

7/ 8

7/ 1

7/ 1

7/ 8

7/ 1

7/ 9

*اعداد داخل جدول  P.Valueمیباشد.
جدول  -بررسی تاثير عوامل مؤثر بر صفات عملکرد مسابقه اسب عرب ایرانی

*

BT10 7

BT11 7

BP10 7

7/7

7/70

7/7

جنس

7/78

7/79

7/79

رنگ بدن

7/ 0

7/09

7/ 8

7/

7/ 0

7/ 8

شهر (محل پرورش)

7/ 8

7/ 7

7/ 1

جایگاه شروع مسابقه یا دپار

7/17

7/1

7/1

همخونی

7/79

7/78

7/78

7/00

7/ 1

7/08

7/7

7/7

7/70

7/70

7/70

7/70

سن

سویه

مالك
اثر مسابقه
وزن سوارکار

*اعداد داخل جدول  P.Valueمیباشد BT10 7 .بهترین زمان پيمودن مسافت  10 7متر BT11 7 ،بهترین زمان پيمودن مسافت  11 7متر و  BP10 7بهترین رتبه
کسب شده در مسابقات با مسافت  10 7متر است.

همانطورکه در جددول مشداهده مدیشدود اثدر سدن ،جدنس،

صفات محيط تنگ خور با بهترین رتبه کسب شده در مسدابقات

مسابقه و وزن سوارکار بر صفات عملکرد مسدابقه اسدب عدرب

با مسافت 10 7متدر ( )-7/17±7/79و محديط سداق دسدت بدا

ایرانی معنیدار شد (  .)P>7/7اثر سایر عوامل بر صفات مذکور

بهترین زمان پيمودن مسافت  10 7متر ( )-7/7 ±7/77بدرآورد

معنیدار نشد (  .)P<7/7بدین ترتيدب مددل آمداری پيشدنهادی

شد .همچنين بيشترین و کمترین همبسدتگی فندوتيپی بدهترتيدب

برای صفات عملکرد مسابقه طراحی میشود.

برای صفات عمق سينه با بهترین زمدان پيمدودن مسدافت 11 7

در جدول همبستگی ژنتيکی و فنوتيپی صفات عملکرد مسابقه
با صفات ریخت بدن اسب ارائده شدده اسدت .همبسدتگیهدای

متر (  )-7/01±7/7و محيط تنگ خور بدا بهتدرین رتبده کسدب
شده در مسابقات با مسدافت 10 7متدر ( )-7/70±7/77بدرآورد

ژنتيکی متوسط تا زیاد بدرآورد شدد کده ارتبداط زیداد تغييدرات

شد .در زمينه بدرآورد همبسدتگی ژنتيکدی صدفات عملکدرد بدا

صددفات عملکددرد بددا صددفات ریخددت بدددن را نشددان مددیدهددد.

صفات ریخت بدن اسبها مطالعات زیادی انجام نشدده اسدت.

همبستگیهای فنوتيپی کم تدا متوسدط بدرآورد شدد .همبسدتگی

در انددك مطالعدات موجدود (

فنوتيپی شامل ارتباطدات ژنتيکدی و غيرژنتيکدی صدفات اسدت.

 )Saastamoinen et al. 1998صفات مورد مطالعه بسديار متندوع

بههمين دليل از نظر ژنتيکی اعتبار و اهميت همبسدتگی ژنتيکدی

هستند و مقایسه نتدایج دشدوار اسدت .چدون روش دادهبدرداری

از همبستگی فنوتيپی بيشتر است .تفاوت زیداد همبسدتگیهدای

صفات ریخت ،مقياس اندازهگيری ،شرایط جامعه و ندژاد مدورد

فنوتيپی و ژنتيکی حاکی از دخيل بدودن اثدر عوامدل غيرژنتيکدی

مطالعه و مدل آماری استفاده شده متفاوت است.

است .بيشترین و کمتدرین همبسدتگی ژنتيکدی بدهترتيدب بدرای
662
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ارتفاع جدوگاه

طول بدن

محيط ساق پا

محيط ساق دست

محيط ناحيه تنگ خور

عمق سينه

برآورد همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي صفات ريخت با...

شهابالدین قره ویسی

جدول  -همبستگی ژنتيکی و فنوتيپی صفات عملکرد با صفات ریخت بدن اسب.
10 7BT

صفات عملکرد
همبستگیها

همبستگی ژنتيکی

11 7BT
همبستگی فنوتيپی

همبستگی ژنتيکی

10 7BP
همبستگی فنوتيپی

همبستگی ژنتيکی

همبستگی فنوتيپی

صفات ریخت
ارتفاع جدوگاه

7/1 ±7/70

-7/7 ±7/77

7/ 1±7/78

7/0 ±7/7

-7/ 1±7/78

-7/78±0/00

محيط تنگ خور

-7/01±7/70

-7/09±7/70

7/ 7±7/70

7/79±7/77

-7/10±7/79

7/70±7/77

عمق سينه

-7/11±7/7

7/71±7/71

-7/ 1±7/7

-7/01±7/7

-7/ 8±7/7

7/71±7/77

محيط ساق دست

-7/7 ±7/77

-7/79±7/71

-7/01±7/79

7/7 ±7/77

-7/08±7/7

-7/7 ±7/77

محيط ساق پا

-7/09±7/7

-7/7 ±7/77

-7/00±7/78

7/07±7/71

-7/ 8±7/70

-7/18±7/70

در زمينه برآورد همبسدتگی ژنتيکدی صدفات عملکدرد بدا صدفات

یافتههای تحقيق حاضر مبنی بر وجود داشتن ارتباط ژنتيکی و

ریخت بدن اسبها مطالعات زیادی انجام نشدده اسدت .در انددك

فنوتيپی بين صفات ریخت و عملکرد را تأیيد میکند.

Bowling

بهطورکلی همبستگیهای ژنتيکی برآورد شده در تحقيق حاضر

مطالعدددات موجددددود (

 )Saastamoinen et al. 1998صفات مدورد مطالعده بسديار متندوع

زیاد است که ارتباط قابل توجه تغييرات صفات عملکرد با صفات

هسدتند و مقایسدده نتدایج دشددوار اسدت .چددون روش دادهبددرداری

ریخت بدن را نشان میدهد .در اغلب موارد مقادیر برآورد شده

صفات ریخت ،مقياس اندازهگيری ،شدرایط جامعده و ندژاد مدورد

بدون در نظر گرفتن عالمت مثبت و منفی بيشتر از  7/07میباشد.

مطالعه و مدل آماری استفاده شده متفاوت است.

بنابراین در طراحی استراتژیهای اصالح نژادی برای اسب عرب

در یك تحقيق که روی اسب نژاد  Finn horseفنالندی در کشور

ایران میتوان برای کاهش فاصله نسلی و افزایش پيشرفت ژنتيکی

آلمان انجام شد ،همبستگی ژنتيکی صفت ارتفاع جدوگاه و

در صفات عملکرد مسابقه از دادههای صفات ریخت بدن اسب

بهترین زمان پيمودن یك مسافت خاص ،-7/1 ±7/70همبستگی

استفاده کرد .بدین ترتيب با انجام انتخاب برای صفات ریخت

ژنتيکی ارتفاع جدوگاه و کسب جایزه به ازای هر بار اقدام به

بدن در سنين پایين و پيش از اینکه اسب به سن شرکت در

شروع مسابقه  ،7/10±7/70همبستگی ژنتيکی طول بدن و بهترین

مسابقات برسد ،میتوان صفات عملکرد مسایقه را از نظر ژنتيکی

زمان پيمودن یك مسافت خاص  -7/11±7/70و همبستگی

بهبود داد.

;2000

Ruvinsky

and

ژنتيکی طول بدن و کسب جایزه به ازای هر بار اقدام به شروع
مسابقه  7/70±7/70برآورد و ارائه شده است

( Saastamoinen et

سپاسگزاري

 .)al. 1998از بين نتایج ارئه شده فقط همبستگی ژنتيکی طول

نویسددنده ایددن مقالدده کمددال تشددکر و قدددردانی خددود را از

بدن و بهترین زمان پيمودن یك مسافت خاص با نتایج تحقيق

مسدداعدتهددای بددیدریددغ فدراسدديون سددوارکاری ،هيدداتهددای

حاضر تطابق دارد .در تحقيق دیگر که از اطالعات اسبهای

سوارکاری استانهای خوزستان ،تهران و یزد ،استاد فرزانه جنداب

شرکت کننده در مسابقات پرش در دانمارك انجام شد ،همبستگی

آقای دکتر مسعود خليلی و همچنين دانشگاه آزاد اسدالمی واحدد

ژنتيکی تعداد سالهای فعال در مسابقات با محيط ساق دست و

قائم شهر اعالم میدارند.

محيط ساق پا بهترتيب 0

 7/7و  7/001برآورد شد ( Seierø et al.

 .)2016همچنين همبستگی ژنتيکی بين هارمونی بدن و صفات راه
رفتن از

 7/تا  7/90در اسبهای عرب اسپانيایی برآورد و

گزارش شده است ( .)Gama et al. 2016نتایج دو مطالعه اخير
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-7/71±7/77

7/ 8±7/78

7/18±7/79

-7/ 8±7/71

طول بدن

-7/11±7/70

-7/11±7/70

...برآورد همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي صفات ريخت با

شهابالدین قره ویسی
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