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Original Articleمقاله تحقیقی

مطالعه علت حذف اسب های شرکت داده شده در                                           
مسابقات ملی استقامت طی سال 1392

فریدون رضازاده1* سید شهاب جوادی دیباور2 احمد رضا چراغی3 رضی ا...جعفری جوزانی1
  1( گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز ایران

  2( دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 
3( دامپزشک فدراسیون بین المللی سوارکاری و فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران

  )  دریافت مقاله: 30 مهر ماه 1396،   پذیرش نهایی: 7 بهمن ماه 1396(     

 چکیده  
زمینه مطالعه: در مسابقه استقامت توانایی ورزشی اسب در طی زمان و مسافت های طوالنی ارزیابی می شود. هدف: مطالعه حاضر بررسی 
علل حذف اسب های شرکت داده شده در مسابقات ملی اسقامت در سال 1392بوده است. روش کار: با حضور در چهار دوره مسابقات استقامت علل 
حذف اسب های شرکت کننده بررسی شد. نتایج: از 176 اسب شرکت داده شده 74 )42٪( رأس در زمان برگزاری مسابقات حذف شدند. اطالعات 
23 )13٪( رأس اسب نیز به عنوان گروه شاهد جمع آوری شد. لنگش باالترین علت حذف با 29 رأس )39/2٪( بود. باال بودن تعداد ضربان قلب 
با 13 مورد )17/55٪( در جایگاه دوم قرار داشــت. حذف به دالیل قانونی با 12 مورد )16/2٪( در رتبه بعدی و ســپس حذف به دالیل مشــکالت 
متابولیکی، فلوتر، خستگی بیش از حد و کم آبی به ترتیب با 7 )9/5٪(،10)13/5٪(، 1)1/35٪(، 2 )2/7٪( قرار داشتند. ارتباط آماری معنی داری 
بین جنس و حذف به علت فلوتر یافت شد، به طوری که از 10 مورد حذف به علت فلوتر 8 مورد )80٪( نریان بوده اند )p>0/05(. بین مسافت و 
بروز مشکالت متابولیکی و بین نوع نگهداری و بروز مشکالت متابولیکی و کم آبی رابطه معنی داری وجود داشت )p>0/05(. با ادامه مسابقات 
موارد حذف افزایش، ولی حذف به دالیل قانونی کم شده و حذف به علت فلوتر افزایش نشان داد )p>0/05(. میانگین میزان کلسیم خون گروه 
حذف شده به علت فلوتر )9/41±0/34( mg/dl بود که از میانگین تمامی نمونه های حذفی )0/37±10/10( و گروه شاهد )0/17±11/19( پائین 
تر بود )p>0/05(. میانگین میزان پروتئین تام سرم خون گروه حذف شده ناشی از فلوتر )g/dl )7/87±0/11 از میانگین تمامی نمونه های حذف 
شده )0/11±7/75( و گروه شاهد )0/16±6/61( باالتر بود. نتیجه گیری نهایی: جهت روشن تر شدن علل حذف و بهبود کیفیت این رشته ورزشی 

مطالعات بیشتری باید انجام پذیرد.

واژه های کلیدی: اسب، استقامت، ملی، حذف، فلوتر

مقدمه
از ورزش های سوارکاری که توسط  FEI )فدراسیون بین المللی سوارکاری( 

به رسمیت شناخته شــده است، مسابقات ســوارکاری استقامت می باشد؛ 

که در سراســر دنیا برگزار می گردد. ســوارکاری نوع استقامت نخستین بار 

به صورت فعالیتی ســازمان یافته شــده، از ایاالت متحده آمریکا ابداع شد. 

اصول این نوع ســوارکاری بر پایه آموزه های ســواره نظــام اروپا، باالخص 

لهستان و روسیه درطی جنگ جهانی اول و همچنین آزمایش های اصالح 

نژادی که اسب ها به جهت توانایی و قابلیت شان در حمل kg 140 در طول

km 160 در مدت یک روز مورد ارزیابی قرار می گرفته اند، بنا شــده است 

. ورزش سوارکاری استقامت اولین بار به طور رسمی در سال 1955 با طی 

مســیری در حوالی دریاچه تاهو )Tahoe( در مدت کمتر از 24 ساعت آغاز 

شــد. در طی ســال های 1970- 1960 این نوع از سوارکاری به اروپا عرضه 

شد و امروزه مسابقاتی بنام در اسپانیا، فرانسه، امارات متحده عربی و سایر 

کشــورها برگزار می گردد )5(. مسابقه اســتقامت، رقابتی است که در آن با 

در هم آمیختن ســرعت، قدرت، توان و اســتقامت اسب همراه با مهارت و 

توانائی سوارکار در هدایت مسیر و ارتباط و هماهنگی آن با اسب، نمایشی 

ایمن حاصل می آید. با توجه به این شرایط مهمترین مسئولیت ناظر فنی، 

هیئت داوران، کالنتران، کمیسیون دامپزشکی، سرپرست تیم، دامپزشکان 

تیم، مراقبین اسب و سرانجام خود سوارکار حفظ سالمتی اسب است. برنده 

اســبی خواهد بود که در عبور از خط پایان اولین باشــد؛ البته پس از تأیید 

معاینات دامپزشــکی در توقف های دوره ای که اجازه ادامه مســابقه بدون 

اینکه سالمت اسب به مخاطره بیافتد را می دهد و همچنین در اتمام مسابقه 

سالمتی اســب را تائید می کند. مسابقه از تعدادی بخش )Loop( تشکیل 

  km30( 40  نیست km شده است. در انتهای هر بخش، که اصواًل بیش از

برای مسابقات تا km 80(، باید یک توقف اجباری برای بازرسی دامپزشکی 

وجود داشــته باشد. بهتر است که در مورد مسافت هر بخش و زمان توقف 

اجباری در هر ایستگاه دامپزشکی، با کمیسیون دامپزشکی مشورت گردد. 

بخش های مسابقه ممکن است در طی یک یا دو روز برگزار شود.

مواد و روش کار 
در مسابقات برگزار شــده ملی استقامت در سال 92، مشخصات کلی 

اسب های شرکت کننده مشاهده و علل حذف اسب های حذف شده از روند 

مسابقات ثبت گردید. علل حذف ارزیابی شده درمطالعه حاضر به 8 مجموعه 

Email: f_rezazadeh@tabrizu.ac.ir   041-36378743 :نویسنده مسئول:  تلفن: 3678741-041  نمابر )*
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تقســیم بندی شــده اند که شــامل: لنگش، باال بودن تعداد ضربان قلب، 

مشکالت متابولیکی، فلوتر، اسپاسم و یا زین زدگی، خستگی بیش از حد، 

کم آبی و موارد قانونی حذف اعم از انصراف، نبستن زمان، باال بودن زمان، 

و تخلف می باشند. ضمن ثبت داده های فوق از موارد حذف یا مشکوک به 

علت فلوتر و گروه شاهد، از میان اسب های موفق به اتمام مسیر، اقدام به 

اخذ نمونه خون شــده و مقادیر کلسیم و پروتیین تام سرم اندازه گیری شد. 

در زمان معاینه توسط دامپزشکان گیت )ایستگاه( و معاینه اسب های شرکت 

کننده مشاهده دقیقی در مورد اســب های حذف شده از ادامه مسابقه شده 

اســت که همراه با شنود قلب و دستگاه تنفس و حرکات دستگاه گوارش و 

معاینه CRT، ارزیابی مخاطات، ارزیابی کم آبی و ارزیابی اسپاسم و یا زین 

زدگی و رویت لنگش حین یورتمه بوده است. طی انجام مطالعه حاضر، علل 

حذف، بر اساس تعریف و روشی که در آئین نامه ملی استقامت آورده شده 

است، ارزیابی شده و در تحلیل های آماری لحاظ شد )3(. بدین صورت که:

- لنگش: اســب هایی که در روش یورتمه بدون اینکه قبل از شــروع 

حرکت مورد لمس عمیق یا آزمایش خم کردن قرار گرفته باشــد که باعث 

ایجاد درد یا تأثیر فوری بر عملکرد ورزشــی آن شده باشد، با دست کشیده 

شــده و در خط مستقیم تعیین شده یورتمه رفته و بازگردد، دچار ناهنجاری 

حرکتی قابل مشاهده به طور مداوم باشد، در بازرسی اولیه یا بازرسی پایانی 

یا هر بازرسی دیگری در بین لوپ های مسیر، از مسابقه حذف شد.

- ضربان قلب باال: اســب هایی که در هنگام شــنود قلب، با گوشــی 

دامپزشکی، ضربان باالی غیر طبیعی ) باالتر از حد مجاز( داشتند، از مسابقه 

حذف شدند. در تمامی ایستگاهها در صورتی که بار اول ضربان قلب باالتر 

از حد مجاز بود، اســب ها را می توانســتند برای بار دوم، در صورت داشــتن 

زمان کافی، به بازرســی دامپزشــکی ارجاع دهند. اما در بازرسی خط پایان 

اخذ ضربان قلب صرفًا در یک نوبت انجام می گرفت و در هنگام باال بودن 

ضربان قلب، بالفاصله توســط رئیس کمیســیون دامپزشکی کنترل و در 

صورت تأئید باال بودن ضربان، اسب به دلیل فوق، حذف می شد. 

- مشــکالت متابولیکی: موارد اســب هایی که به دلیل بروز مشکالت 

متابولیکی حذف شــده بودند طی روند بازرسی دامپزشکی عالیمی شامل: 

کولیــک، میوپاتی، زمان پر شــدن مجدد مویرگی بیــش از 3 ثانیه، رنگ 

پریدگی مخاطات یا ســیانوتیک بودن آن ها ، افت شدید صداهای روده ای 

و حتی عدم شــنود صداهای مذکور، دمای نســبی بــدن باال، آریتمی های 

قلبی، ناتوانی عضالنی، افت هوشیاری و سایر نشانه های مرتبط را داشتند. 

این اســب ها با اتفاق نظر رئیس کمیسیون دامپزشکی، به علت مشکالت 

متابولیکی حذف می شدند.

- فلوتر: موارد حذف شده به علت فلوتر مجموع عالیم شامل: نامنظمی 

در ریتــم تنفس، اسپاســم های ماهیچه ای به خصوص تنفســی، حرکات 

نامنظم دیافراگماتیک همراه با بروز نوسانات باد بزنی در ناحیه تهیگاه و نیز 

سایر نشانه های متابولیکی را داشتند. این موارد به دلیل فلوتر با اتفاق نظر 

رئیس کمیسیون دامپزشکی حذف شدند. 

- زین زدگی و یا اسپاســم عضالنی: با بازرسی زخم های ناحیه بسته 

شــدن زین و برخورد چکمه ها با تنه اسب، ارزیابی دردناک بودن و التهاب 

محل زخم بررسی می شد، اگر شدت درد باعث پاسخ شدید می شد و یا اینکه  

احتمال تشــدید جدی زخم در ادامه روند مســابقه می رفت، اسب به علت 

زخم حذف می شــد. الزم به ذکر است هرگونه عالمت دیگری از دردناکی، 

پارگی و زخم ها در دهان و روی اندام های حرکتی در این رده قرار می گرفت 

و با درجه بندی A-C در برگه های اســب های شرکت کننده در هر یک از 

بازرسی ها لحاظ می شد. اخذ درجه C منجر به حذف اسب می شد. بازرسی 

گرفتگی عضالنی و یا کشــیدگی تاندون ها همراه با معاینه زخم ها صورت 

می گرفت و در صورت به خطر انداختن سالمتی اسب و سوار، حذف می شد.

- خســتگی بیــش از حــد: تظاهــرات خســتگی بیش از حد شــامل: 

تاکیکاردی و آریتمی یا در بعضی مواقع رخداد برادیکاردی همراه ریتم های 

نامنظم قلبی با درجاتی از بلوک های قلبی که منجر به افت شــدید کارایی 

فیزیکی و عدم توانایی اسب حتی در زمان ایستادن حین معاینه در جایگاه 

دامپزشکی، که قادر به تحمل وزن خود نبوده و تمایلی به حرکت  ندارد و در 

هنگام حرکت تلوتلو می خورد، میوپاتی ناشی از کوفتگی و حتی خون شاش 

از سایر نشانه ها می باشند.

- کم آبی: درجه دهیدراتاسیون با کشیدن پوست ناحیه گردن از شدت

A-D درجه بندی می شود. معیار لحاظ کم آبی با استفاده از حالت چادری با 

کشش پوست ناحیه گردن و زمان برگشت به حالت نرمال به صورت کیفی 

سنجش می شد. 

روش تعیین ســن و ثبت داده های مربوط به سن توأمًا از دو طریق، از 

راه مشاهده دندان های اسب و یا اطالعات ثبت شده در مراحل اسم نویسی 

و حین پر کردن پرسش نامه ها با استفاده از شناسنامه یا گذرنامه بوده است 

)3(. مســابقات ملی استقامت اسب در سال 1392 در چهار دوره برگزار شد؛ 

که داده های مطالعه حاضر طی شــرکت درتمامی دوره ها ثبت شــده است. 

تاریخ و محل برگزاری مسابقات شامل موارد ذیل است.

- دوره اول: 30 خرداد ماه ســال 1392، میزبان:  استان اصفهان-شهر 

اصفهان

- دوره دوم: 8 شــهریور ماه ســال 1392، میزبان: اســتان البرز-شهر 

ساوجبالغ-کردان

- دوره ســوم: 20 آذر ماه ســال 1392، میزبان: اســتان کرمان-شــهر 

رفسنجان

- دوره نهایی: 16 اسفند ماه سال 1392، میزبان: استان اصفهان-شهر 

اصفهان    

روش جمع آوری داده ها: پرســش نامه هایی که مهیا شده بود، به کار 

گرفته شدند. داده های تمامی اسب های حذف شده یا مشکوک، که شامل 

اطالعاتی شــامل: علل حذف، جنس، سن، نژاد، مسافت، منطقه پرورش 
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اســب و نوع نگهداری اســب )انفرادی یا باشــگاهی( بود، ثبت گردید. این 

پرســش نامه ها با ســئوال از همراه اســب و صاحبان و/یا مراقبان اسب پر 

شدند؛ البته به غیر از علت های حذف که از کمیسیون دامپزشکی و یا کادر 

فنی )داوران مســئول ثبت داده ها( اخذ شــده است. عالوه بر موارد حذف یا 

مشکوک، در مجموِع تمامی دوره های مسابقات، از تعداد 23 مورد )٪22/55( 

از 102 اسب موفق به اتمام مسابقه، به عنوان گروه شاهد، نیز اطالعات اخذ 

و ثبت شد. 

روش نمونه گیــری از مــوارد حــذف به علــت فلوتر و گروه شــاهد: در 

مطالعه حاضر عالوه بر مطالعه علل حذف، اهمیت ویژه ای به مورد حذف 

به دلیل فلوتر داده شد. حال آنکه با وجود اهمیت فلوتر تاکنون در مسابقات 

ملی استقامت مطالعه نشده است. نمونه های خون توسط، لوله های ml 9ا                     

)Z Serum Clot Activator ,اml 9,اVACUETTE®TUBE( فاقــد 

 VACUETTE®21اG * 1 1/2"( 38 mm ضد انعقاد خألدار، با سوزن های

Multiple Use Drawing Needle( و بــا نگهدارنده اســتاندارد لوله 

شرکت بین المللی Greiner bio-one، ساخت کشور تایلند از ورید وداج 

اســب، اخذ گردید. ســپس نمونه ها تا انتقال به آزمایشگاه، در یخچال و یا 

کنار یخ )4c- ( نگهداری شــدند. برای سنجش کلسیم تام از کیت شرکت 

ســیگما، با نام Calcium Colorimetric Assay Kit ســاخت کشور 

آلمان اســتفاده شد. دستگاه اسپکتروفتومتر مورد استفاده بیوفتومتر پالس 

شرکت اپندورف کشور آلمان بود. برای سنجش پروتئین تام سرم، از کیت 

 nm ســنجش پروتئین تام ســیگما، بر مبنای روش بیوره و در طول موج

540، اســتفاده شــد. از روش آنالیز  آماری SPSS 22 برای تجزیه و تحلیل 

نتایج استفاده شد. 

نتایج    
در مطالعه حاضر 176 رأس اســب شــرکت کننده در 4 دوره مسابقات 

مورد بررسی قرار گرفتند. که اطالعات 74 رأس اسب )42٪ از کل شرکت 

کنندگان( حذف شده و 23 رأس اسب )13٪ از کل شرکت کنندگان( موفق 

به پایان مسیر، به عنوان گروه شاهد، در طی مسابقات سال 1392 اخذ و ثبت 

گردید. نتایج تفکیکی بر اساس جنس، نژاد، سن، مسافت، منطقه پرورش، 

نوع نگهداری، مرحله مسابقه و در آخر علل حذف به دست آمده است. نمونه 

خون از موارد گروه شاهد، موارد حذف به علت فلوتر و مشکوک حذف شده 

جهت سنجش میزان غلظت کلسیم و پروتئین تام سرم گرفته شد. از تعداد 

176 رأس اســب شرکت کننده، 90 رأس )51٪( مادیان و 86 رأس )٪49(، 

نریان بودند. آمار اسب های شرکت کننده در مسابقات استقامت سال 1392 

بر اساس مسافت شرکت داده شده، در جدول یک آمده است.

ارتباط بین فراوانی هر یک از مســافت ها و فراوانی حذف شــدگان به 

علت لنگش در جدول 10 آورده شــده اســت. در بررسی آزمون مربع کای، 

ارتباط معنی داری بین مسافت و حذف به علت لنگش به دست نیامد )0/42 

=p(.  از 34 مــورد حذف به علت لنگش، 20 مورد )59٪( مادیان و 14 مورد 

)41٪( نریان، بوده اند. در بررســی آزمون مربع کای هیچ رابطه معنی داری 

بین جنس و بروز حذف به علت لنگش، یافت نشــد )p= 0/23(.  تعداد 28 

مــورد )درصد اصالح شــده: 27٪( از موارد حذف به علت بــاال بودن تعداد 

ضربان قلب ثبت گردید؛ که دومین مورد علت حذف از نظر فراوانی است. 

در بررسی مربع کای، رابطه معنی داری بین جنس و حذف به علت باال بودن 

ضربان قلب، وجود نداشــت )p=0/5(. تعداد 11 مورد )درصد اصالح شــده: 

11/5٪( از اســب های حذف شده، به علت بروز مشکالت متابولیکی حذف 

شدند. چهار مورد )36٪( از موارد حذف به علت مشکالت متابولیکی مادیان 

و 7 مورد )64٪( نریان بودند.

در نمودار یک مسافت های km 60، 80، 100 و 120،  به ترتیب سری 

یک با رنگ آبی، ســری دوم با رنگ قرمز، سری سوم با رنگ سبز و سری 

چهارم با رنگ بنفش مشخص شده است. TE، بیانگر مجموع حذف شده ها 

اســت. )E1( الی )E8(، به ترتیب حذف به علــل: لنگش، باال بودن ضربان 

قلب، مشــکالت متابولیکی، فلوتر، زین زدگی، خســتگی بیش از حد، کم 

آبی و موارد قانونی اعم از انصراف، نبســتن زمان، باال بودن زمان و ســایر 

تخلف ها، می باشند که در جدول 2 آمده است. 

     تعــداد 34 مــورد )درصد اصالح شــده: 33٪( از نوع حذف به علت 

لنگش بوده است که این تعداد باالترین فراوانی را در بین علل حذف دارد؛ 

البته اسب های حذف شده به علت لنگش، ممکن است سایر دالیل حذف را 

نیز داشته باشند. در آزمون مربع کای، ارتباط معنی داری بین جنس با بروز 

حذف به علت مشــکالت متابولیکی، پیدا نشد )p=0/28(. تعداد 10 مورد ) 

درصد اصالح شــده: 10/5٪( از حذف شــدگان، به علت فلوتر حذف شدند؛ 

کــه 2 مورد )20 ٪( از این تعداد مادیان و 8 مورد )80٪( نریان بودند. نتیجه 

آزمون مربع کای برای جنس و بروز حذف به علت فلوتر، بیانگر وجود رابطه 

معنــی دار، بین آن ها  بود )p=0/03(. تنها یک مورد )درصد اصالح شــده: 

1٪( حذف به علت زین زدگی و یک مورد )درصد اصالح شــده: 1٪( حذف 

به علت خســتگی بیش از حد ثبت گردید. حذف به علت خستگی بیش از 

حد، یک مورد مادیان بود. تعداد 4 مورد )درصد اصالح شــده: 4٪( از حذف 

شدگان به علت بروز کم آبی حذف شدند؛ که 3 مورد مادیان و 1 مورد نریان 

بودند. هیچ نوع ارتباط معنی داری بین جنس با بروز حذف به علت کم آبی 

وجود نداشت )p=0/33(. تعداد 12 مورد )درصد اصالح شده: 12٪( از مجموع 

موارد حذف، به علت موارد قانونی اعم از انصراف، نبستن زمان، زمان باال 

و سایر تخلف ها گزارش گردید. هیچ نوع رابطه معنی داری بین نژاد و وقوع 

حذف به علل قانونی، بعد از حذف نژاد های کاسپین و ترکمن، وجود نداشت 

)p>0/05(. بازه سنی 6 تا 8 سال با 38 رأس )39٪(، از جمع 23 رأس گروه 

شاهد و 74 رأس گروه حذف شده، بیشترین و بازه سنی بیشتر از 12 سال، 

1 رأس )1٪( کمترین فراوانی را داشتند. در بررسی ارتباط بین بازه های سنی 

بــا وقوع حذف به علت لنگش هیچ رابطه معنی داری یافت نگردید )0/72 
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=p(. همچنین در آزمون مربع کای رابطه معنی داری مابین بازه های سنی 

با حذف به علت باال بودن ضربان قلب یافت نشد )p= 0/47(. همچنین طی 

بررســی در آزمون مربع کای بین بازه های سنی با حذف به علت مشکالت 

متابولیکی هیچ رابطه معنی داری حاصل نشد )p= 0/8(. در بررسی ارتباط 

بین بازه های سنی با حذف به علت فلوتر به دلیل کمی تعداد شرکت کننده 

در بازه سنی باالی 12 سال؛ درستی نتیجه محاسبات آزمون مربع کای قابل 

تعمیم نیســت، لذا در این بررســی از مجموع داده ها، بازه سنی 12 سال به 

باال حذف گردید. بعد از حذف بازه ســنی باالی 12 سال از مجموع داده ها، 

ارتباط معنی داری بین ســن و بروز فلوتر یافت نشد )p=0/33(. هیچ رابطه 

معنی داری در آزمون مربع کای بین این دو یافت نشد )p=0/84(. در بررسی 

بین مســافت با بروز حذف به علت مشکالت متابولیکی، از 12 مورد حذف 

در مســافت km 120، 5 مورد )42٪( به علت بروز مشــکالت متابولیکی 

بودند؛ در مقایســه با 1 مورد )7/14٪( در مســافت km 60، 3 مورد )٪9/4( 

در مسافت km 80 و 2 مورد )12/5٪( در مسافت km 100، درصد باالیی 

داشت )جدول13(. در محاسبه به عمل آمده در آزمون مربع کای، بین این 

دو رابطه معنی داری مشــاهده شــد )p= 0/04(.  در بررسی بین مسافت و 

 80 km 120 با 33/33٪ )4 مورد( و km حذف به علت فلوتر، مسافت های

با 15/62٪ )5 مورد(، به ترتیب بیشترین درصدهای حذف به علت فلوتر را 

داشــتند. در آزمون مربع کای )p= 0/06( ، که در سطح خطای 0/05 رابطه 

معنی داری را نشان نداد؛ اما در سطح خطای 10٪ بین مسافت و حذف به 

علت فلوتر رابطه معنی داری وجود دارد )p<0/1(. چهار مورد )22٪( از حذف 

شــده ها در مســافت km 80 و 7 مورد )28/5٪( از حذف شده ها در مسافت

km 60، بــه علت موارد قانونی بود و این دو در مجموع 11 مورد )٪91/7( 

از مــوارد حذف به علل مــوارد قانونی را به خود اختصاص می دهند. ولی در 

آزمون مربع کای رابطه معنی داری بین مسافت و حذف به علل قانونی اعم 

از انصراف، نبستن زمان، زمان باال و دیگر تخلف ها، کسب نگردید )0/11 

=p(. از مجموع اســب های حذف شــده 54 )73٪( رأس فقط به یک دلیل 

حذف گردید در صورتی که 20 )27٪( راس با بیش از یک علت )دو یا چند 

علت( از مسابقه حذف شدند. 

نتایج دوره های برگزاری مسابقات استقامت در سال 1392: در نمودار 

دو تعداد و درصد مجموع حذف شــدگان در هر یک از دوره ها آورده شــده 

است؛ دوره اول با 16 رأس )36٪( کمترین و دوره نهایی با 21 رأس )٪50( 

بیشترین، فراوانی حذف شده ها از مجموع شرکت کنندگان دوره مربوط به 

خود، را داشــتند. با پیشرفت مسابقات و تنگاتنگ شدن رقابت ها به میزان 

وقوع حذف به علت مشکالت متابولیکی نیز اضافه می شد. در آزمون مربع 

کای دو فاکتــور، بــه صورت معنــی دار، با هم مرتبط بودنــد )p=0/02(. با 

پیشــروی مســابقات به میزان موارد حذف به علت فلوتر افزوده شده است. 

حین بررسی ارتباط دوره های برگزاری مسابقات با حذف به علت فلوتر رابطه 

معنی داری به دست آمد )p=0/008(.  ارتباط دوره های برگزاری با فراوانی 

حذف به دالیل موارد قانونی در جدول 16 آورده شــده اســت. با پیشــرفت 

دوره های مسابقات از فراوانی وقوع حذف به علل موارد قانونی کاسته شده 

است )نمودار 4(. نتیجه محاسبات آزمون مربع کای نشان داد که دو شاخص 

مذکور، به صورت معنی داری با هم مرتبط هســتند )p= /049(. در مقایسه 

جدول 1. آمار کل شرکت کنندگان مسابقات استقامت سال 1392 بر اساس مسافت و دوره برگزاری.

مجموع حذف شده ها )E1E2E3E4E5E6E7E8)TEدوره ها

5411001414سری اول )آبی(

131235101732سری دوم )قرمز(

10720011016سری سوم )سبز( 

6554001112سری چهارم )بنفش( 

نمودار 2. تعداد و مجموع حذف شده ها در هر یک از دوره ها.نمودار 1. ارتباط فراوانی علل حذف بر اساس مسافت.
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نوع نگهداری و پرورش با بروز مشــکالت متابولیکی و کم آبی این نتیجه 

حاصل شــد، که بین این موارد روابط معنی داری وجود دارد، به طوری که 

در موارد نگهداری انفرادی، بروز این مشــکالت بیشتر است)p>0/05(. در 

مطالعه حاضر بیشترین درصد حذف از جمع شرکت کنندگان در دوره چهارم 

نهایی می باشد )21 مورد 50٪(. کمترین درصد حذف در دوره اول بوده است 

)16 مــورد 36٪(. مابقــی دوره دوم )15 مورد 37.5٪( دوره ســوم )22 مورد 

.)p>0/05( می باشند )٪44

بررسی کلســیم و پروتئین تام سرم نمونه های خون: نتایج داده های 

کلســیم و پروتئین تام نمونه خون های اخذ شــده از مــوارد حذف به علت 

مشــکوک به فلوتر و همچنین گروه شــاهد نشــان دهنده اختالف معنی 

دار میانگین کلســیم سرم گروه شــاهد به تعداد 23 رأس )0/17 ± 11/19( 

)انحراف معیار± میانگین( )mg/dl( با گروه حذف شــده به تعداد 15 رأس 

)0/37 ± 10/10( اســت  )p= 0/016(. همچنین میانگین پروتئین تام سرم 

اســب های حذف شده به تعداد 15 رأس )g/dl( )7/75 ± 0/11( از میانگین 

پروتئین تام سرم  گروه شاهد به تعداد 23 رأس )0/16 ± 6/61( بیشتر است 

)p نزدیک به صفر(. اختالف میانگین پروتئین تام و کلســیم ســرم، گروه 

حذف شده به علت فلوتر با گروه شاهد نیز معنی دار بود. اختالف میانگین 

پروتئین تام سرم گروه شاهد )0/16 ± 6/61( به تعداد 23 رأس با گروه حذف 

 p( به تعداد 10 رأس معنی دار اســت )شــده به علت فلوتر )0/11 ± 7/87

نزدیک به صفر(. میانگین پروتئین تام سرم گروه حذف شده به علت فلوتر از 

میانگین گروه شاهد بیشتر است و میانگین کلسیم سرم گروه حذف شده به 

علت فلوتر )0/34 ± 9/41( به تعداد 10 رأس از میانگین گروه شاهد )0/17 

± 11/19( به تعداد 23 رأس کمتر است )p نزدیک به صفر(.

بحث
مسابقات بین المللی سوارکاری استقامت، تحت نظر FEI، در مناطق 

جغرافیایی و آب و هوایی نزدیک به کشور ایران با حضور اسب هایی از نژاد ها 

و کشــور های مختلف، سال هاست که برگزار می گردد )9(. جغرافیای ایران 

نیز، به سبب تنوع و گستردگی اقلیمی و زیست محیطی، دارای توان باالیی 

برای برگزاری مسابقات سوارکاری استقامت است. مسابقات استقامت ملی 

ساالنه در چهار فصل اجرا می شود؛ که مناطق مختلف کشور بنابه شرایط 

آب و هوایی مربوط به فصل و ویژگی منطقه ای، میزبان مسابقات می شوند. 

مطالعه حاضر، با در نظر داشتن این مهم، برای بررسی علل حذف در طی 

مسابقات استقامت سال 1392 صورت پذیرفت. مطالعه Nagi و همکاران 

در سال 2010، که در 9 کشور به نمایندگی پنج قاره انجام پذیرفت؛ جهت 

ثبت آمار علل حذف و هم چنین شناســایی مهمترین عوامل حذف شامل 

لنگش و اختالالت متابولیکی، در طی رقابت های اســتقامت بوده اســت. 

داده ها برای 157 رده در طی 91 رویداد تحلیل شده اند؛ کشور های امارات 

متحده عربی )1497(، فرانسه )1029( و اسپانیا )408( در میان سایر کشورها 

مورد بررسی، به ترتیب بیشترین تعداد شرکت کننده داشتند. در مجموع از 

4326 اسب شروع کننده رقابت ها، 1990 اسب )46٪( موفق به پایان بردن 

مسیر شدند. در مجموع 9 کشور مورد بررسی، لنگش، 1375 اسب )٪69/2 

از حذف شدگان و 31/8٪ از کل شرکت کنندگان( و اختالالت متابولیکی، 

467 اســب )23/5٪ از حذف شــدگان و 10/8٪ از کل شــرکت کنندگان( 

بیشــترین علت حذف ثبت شد. 346 اســب )8٪( از اسب های شرکت داده 

شــده در رقابت ها که موفق به قبولی در بازرســی جایگاه دامپزشــکی شده 

بودند، از ادامه مسابقه انصراف می دهند. در تحلیل چند متغیره، خطر حذف 

به علت لنگش وابسته به مسافت مسابقه بوده است؛ به نحوی که احتمال 

بروز لنگش در رقابت های باالی km 80  بیشتر است. خطر حذف به علت 

اختالالت متابولیکی هم مرتبط با مســافت برگزار کننده مســابقه بود؛ به 

شکلی که در رقابت های باالی km 100، احتمال بروز مشکالت متابولیکی 

به شــدت باال گزارش شد. سایر علل حذف بسته به هر کشوری متغیر بود 

ولی لنگش عمده علت حذف بیان شد )9(.

در مطالعه دیگر ناگی و همکاران بین سال های 2008 الی 2011، طی 

بررسی سه ساله مسابقات استقامت تحت نظر FEI، که در 47 کشور برگزار 

شــده بود، درمجمــوع 30741 رأس اســب، در مســافت های 100 تا 160 

کیلومتر، رقابت کردند. از مجموع تمامی اســب هایی که مســابقه را شروع 

کــرده بودنــد، 9222 مورد )30٪( به علت لنگــش و 2674 مورد )8/7٪( به 

دالیل متابولیکی حذف شــدند. دامنه سرعت میانگین برندگان رقابت های 

استقامت بینkm 10/2 تا 29/5 در ساعت، ثبت شده بود. تحلیل های چند 

متغیره، نشــان داد که خطر بروز لنگش، به شدت، وابسته به عواملی مانند 

مســافت و تعداد شرکت کنندگان هر یک از مسابقات استقامت بوده است. 

تفاوت های بارزی بین آمار حذف شده های رقابت های استقامت تحت نظر 

FEI، که بین ســال های 2008 تا 2011 در کشور های مختلف برگزار شده 

بود، وجود داشت؛ اما لنگش به شکل جهانی عمده علت حذف ثبت شد )9(.  

در مطالعه Barens و همکاران در سال 2010، از 48 اسب مورد مطالعه، که 

در مسابقه 160 کیلومتری استرالیا شرکت داشتند، 18 مورد )37/5٪( موفق 

به پایان مسابقه شدند؛ بقیه 16 مورد )33/33٪( به علت لنگش، 10 مورد به 

علت مشکالت متابولیکی )20/83٪( و 4 مورد به علت انصراف حذف شدند. 

در کل 62/5٪ از اســب های مورد مطالعه جزء حذف شــده های از مســابقه 

بودند. هماتوکریت و پروتئین تام پالسما در تمامی گروه های فوق الذکر، در 

اواسط سوارکاری نسبت به قبل مسابقه افزایش داشت؛ ولی در گروه حذف 

شده به دالیل متابولیکی این تغییرات برجسته بود. در اواسط سوارکاری با 

بررسی متغیرهای خونی و فیزیولوژیکی، کم آبی و تخلیه الکترولیتی گروه 

حذف شــده به دالیل متابولیکی بسیار بیشتر از گروه موفق به اتمام مسیر 

مسابقه و گروه حذف شده به علت لنگش بود )2(. در مطالعه حاضر 29 مورد 

)39/2٪( از کل حذف )74 مورد( چهار دوره مســابقات اســتقامت کشوری 

مربوط به لنگش، ســپس 13 مورد )17/55٪( ، مربوط به باال بودن ضربان 
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قلب بوده است. بعد از این دو مورد اصلی حذف، بیشترین فراوانی )12 مورد( 

)16/2٪( مربوط به حذف به دالیل قانونی اعم از انصراف، زمان باال، نبستن 

زمان و ســایر تخلف ها  می باشــد. باال بودن درصد این مورد از حذف نشان 

دهنده کیفیت پایین مسابقات کشوری در مقایسه با مسابقات جهانی است. 

در مقایسه با مطالعات صورت گرفته و مطالعه حاضر، لنگش بیشترین مورد 

حذف بوده اســت و اختالف بین مطالعات ناشــی از این موارد می تواند به 

دالیلی مانند: 1( تقسیم مورد حذف متابولیک، در مطالعه حاضر به سه زیر 

مجموعه شــامل باال بودن ضربان قلب، اختالالت متابولیکی و فلوتر باشد 

ولی، در مطالعه ناگی و همکاران این ســه مورد همگی در بستر مشکالت 

متابولیکی گنجانیده شده بودند.2( دیگری پائین بودن مورد حذف قانونی در 

مطالعه ناگی و همکاران می باشد، که بیانگر باال بودن سطح کیفی مسابقات 

مورد مطالعه ایشان است. در مطالعه حاضر نیز با ادامه مسابقات به مراحل 

انتهایی و افزایش شرکت کنندگان رده های مسیر باالی 80 کیلومتر، موارد 

حذف به دلیل مشکالت متابولیکی افزایش داشته است )p>0/05(. حذف 

به علت فلوتر در سطح خطای 10٪ با مسافت مرتبط بود که احتماالًً به دلیل 

حضور رده غیر بزرگساالن در مسافت های 80 کیلومتر و عدم تجربه کافی 

این رده سنی، سوارکاران مربوطه این مسافت، اسب ها بسیار تحت استرس 

قرار داده بودند؛ که رخداد فلوتر در این مسافت را باال برده بود، حال آنکه در 

مســافت km 120 هم بنابه سخت بودن مسیر طوالنی، بروز فلوتر انتظار 

می رفت. در مطالعه حاضر با ادامه مراحل مسابقات و رسیدن به انتهای لیگ 

ملی اســتقامت به طور چشــم گیری با وجود افزایش موارد حذف، از مورد 

حذف قانونی اعم از انصراف و تخلف ها کاســته شده است. در آزمون مربع 

کای بین دو فاکتور دوره های برگزاری و مورد حذف قانونی- انصراف رابطه 

معنی دار به دست آمد )p= 0/04(.  در بررسی مسافت با موارد حذف رابطه 

معنــی داری وجود نداشــت؛ به غیر از دو مورد حذف به دالیل مشــکالت 

متابولیکی و فلوتر رابطه معنی داری حاصل شد. مسافت، فاکتور خطر برای 

بروز مشکالت متابولیکی محسوب شد. این نتیجه در راستای مطالعاتی که 

اشاره شد، می باشد. در بررسی مسافت و حذف به علت فلوتر، نیز دو فراسنجه 

از هم مســتقل نبودند. با ادامه دوره های مســابقات و ســخت شدن شرایط 

مسابقات به دو دلیل عمده: 1( فرصت های انتهایی برای رده بندی تیمی و 

انفرادی و نیز 2( افزایش مسافت، بروز فلوتر افزایش داشت و این دو فاکتور 

با هم ارتباط معنی داری داشتند )p>0/05(. حال آنکه از رخداد حذف قانونی 

با پیشــرفت روند مســابقات کاسته شــد. در مطالعه Al-Qudah در سال 

2008 در مسافت km 120 نشان داده شد، که اسب های حذف شده به علت 

فلوتر، مقادیر پایین کلسیم و مقادیر باالتری از شاخص های پرو اکسیداسیون 

لیپیدی )LPO and  MDA( در مقایســه با گروه کنترل داشته اند. در این 

مطالعه مقادیر سدیم، پتاسیم و کلر دچار کاهش شده و این مقادیر معنی دار 

گزارش شد )1(. در مطالعه حاضر مقادیر کلسیم کل موارد حذف شده و نیز 

گروه حذف شده به علت فلوتر هر دو پایین تر از میانگین گروه شاهد بودند 

کــه با مطالعه Al-Qudah و همکاران همخوانی دارد. به نظر Schott و 

همــکاران علت اصلی حذف اســب ها پس از km 160 از مســابقه، بحث 

لنگش اسب است تا تغییرات متابولیکی که در دام رخ می دهد؛ همچنین در 

دو گروه از اسب هایی که توانسته اند مسابقه را به اتمام برسانند و گروهی که 

نتوانســته اند از گیت دامپزشــکی عبور نمایند بحث افت مقادیر کلسیم و 

سدیم دارای اهمیت است )14(.  در مطالعه Sampieri و همکاران در سال 

2006، تجویز خوراکی مکمل های الکترولیتی بررسی شد. هیچ تفاوتی بین 

دو گروه اسب های مسافت km 80، که یکی میزان دز باال و دیگری میزان 

دز پائینی از مکمل ها دریافت کرده بودند، از نظر کاهش توده بدنی و مدت 

زمان رقابت، مشــاهده نشــد؛ اما میزان تخمینی مصــرف آب و همچنین 

ارزیابی ســوار از عملکرد اسب پیشرفت نشــان داد. با این حال در برخی از 

اسب های دریافت کننده دز باالی مکمل های خوراکی الکترولیتی، هایپرناترمی 

و هایپرکلرمی ثبت شد؛ که نشان داد تجویز مکمل های الکترولیتی، کامالًً، 

بی ضرر نیست )13(. در مطالعه حاضر با کوتاهی در رساندن آب کافی بعد از 

خوراندن مکمل های الکترولیتی و انرژی زا به دو اسب شرکت کننده، منجر 

به بروز افزایش تعداد ضربان قلب و آریتمی، در هنگام شنود قلبی در جایگاه 

دامپزشــکی شد؛ که به دنبال آن اسب ها از روند مسابقه به علت باال بودن 

ضربان قلب و مشــکالت متابولیکی حذف شدند. در بررسی نمونه خون دو 

اســب ذکر شــده، به طور معنی داری  کلسیم سرم آن ها  از میانگین گروه 

حذف شده بیشتر بود )p>0/05(. در مطالعه انجام شده حاضر، طی بررسی 

و ثبت اطالعات موارد حذف شــده از مسابقات، نوع نگهداری اسب ها هم 

بررسی شد. ارتباط معنی داری که ما بین نوع نگهداری )انفرادی یا باشگاهی( 

و علل حذف مشــکالت متابولیکی و دهیدراتاسیون یافت شد که ناشی از 

اهمیــت نحوه تغذیه، پــرورش، آمــوزش، تربیت، آماده ســازی  و تأمین 

الکترولیت ها از راه مکمل های مرسوم می باشد. در شکل نگهداری انفرادی، 

40٪ )4 مورد( و 20٪ )2 مورد( موارد به ترتیب به سبب مشکالت متابولیکی 

و بروز کم آبی حذف شده اند؛ در مقایسه با حذف شده های باشگاهی که به 

ترتیب 11٪ )7مورد( و3/13٪ )2 مورد( بوده اند )p>0/05(. در بررسی ارتباط 

جنس و فلوتر در مطالعه حاضر احتمال حذف فلوتر با جنس به صورت معنی 

داری مرتبط اســت. بدین صورت که رخداد فلوتر در میان نریان به شــکل 

معنی داری بیشتر از مادیان است. ممکن است علت این تفاوت در توانایی 

بیشــتر فراخوان کلسیم ذخیره ای مادیان با سابقه آبستنی به نسبت نریان 

نهفته باشد؛ که این فرضیه نیازمند مطالعات جامع دیگری است. در مطالعه 

Lawan و همکاران در سال 2013 سن و جنس به طور قابل توجهی روی 

عملکرد اســب های اســتقامت حین رقابت 120 کیلومتــری، در ارتباط با 

پروفایل بیوشــیمیایی آن ها ، تأثیرگذار بــود )7(. در مطالعه Whitaker و 

همکاران در سال 2008، که با هدف بررسی ارتباط جنس با کارایی اسب در 

انواع ســطوح مسابقات انجام پذیرفته بود، تفاوت بسیار کمی بین عملکرد 

مادیان و نریان اخته در تمام ســطوح مسابقات سوارکاری، بر خالف تصور 
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قبل بررســی، که نریان اخته را حیوانات مناســب تری به نســبت مادیان 

می دانست، وجود داشت )16(. در مطالعه ای که برای ارزیابی ترکیبات خونی 

اسب، توسط Ju  و همکاران در سال 1993 انجام پذیرفت، در مجموع 109 

اسب و پونی در آزمایش شرکت داده شدند. در بررسی تفاوت جنسی در هر 

دو مورد اسب و پونی، پروتئین تام پالسما و هماتوکریت در نریان به صورت 

معنی داری بیشتر از مادیان بود )p>0/05(. این تفاوت جنسی در شمارش 

گلبول های سفید هم مشهود بود؛ اما روی غلظت گلبول های قرمز تأثیری 

نداشت )6(. در بررسی انجام پذیرفته بین نژاد و علل حذف ارتباط معنی داری 

 Ricard یافت نشــد؛ حال آنکه بر اســاس مطالعه صورت گرفته توســط

 160-120 km 90 و بلند از km وهمکاران اگر چه در مسافت های کوتاه تا

نژاد نقشــی نداشت، ولی نژاد در مسافت های باالی km 90 می تواند مهم 

باشد )12(. الزم به ذکر است اسب های عرب و دوخون عرب )نژادهایی که 

خون عرب دارند(، در طی مسافت های طوالنی، تواناتر هستند )12،15(. در 

مطالعه Prince و همکاران در سال 2002، قابلیت های متابولیسمی دو نژاد 

مختلف اســب عــرب و تروبرد، در تمرین های ورزشــی، تحــت دو حالت 

متفاوت، بررسی شد. نژاد عرب در مقایسه با نژاد تروبرد، با متابولیسمی بسیار 

ســازگارتر با شــرایط مشــابه شــرایط اســتقامت و با توانایــی باالتری در 

اکسیداسیون لیپیدی، برتر ظاهر شد )10(. در مطالعه Cottin و همکاران در 

سال 2010 در بررسی که روی اسب عرب انجام دادند؛ ارتباط خطی مابین 

متغیر های سرعت و میزان مصرف اکسیژن و همچنین ضربان قلب و رویه 

گام برداشتن مشاهده شد. نسبت تبادل گازهای تنفسی در اسب های عرب، 

با ســرعت متوســط معمول ُبرد، طــی رقابت های اســتقامت، )18km در 

ساعت(، معادل 0/96 بدست آمد؛ که بیانگر متابولیسم عمده هوازی بر پایه 

اکسیداســیون لیپیدی این نوع نژاد است. تناســب به این باالیی، به خاطر 

هماهنگی و هم سویی میان شاخص های سرعت در رقابت، تنفس و نحوه 

گام برداشــتن این نژاد خاص، حین شــرایط معمول استقامت است )4(. در 

مطالعه حاضر با وجود شرکت تعداد زیاد اسب عرب یا دو خون یا عرب-کرد، 

ارتباط معنی داری ما بین علل حذف و نژاد، در بین 97 اسب مطالعه شده، 

یافت نشــد )p<0/05(. اما 49 مورد )50٪( از 97 اسب مورد مطالعه حاضر، 

عرب یا عرب-کرد یا دوخون بوده اند. 

پیشــنهادات: جهت ارتقا هر چه بیشتر کیفیت مسابقه ها و نزدیک تر 

شدن به مسابقات جهانی آموزش سوارکاران و مربیان ضروری است. تغذیه 

صحیح و آماده سازی برای مسابقه باید مد نظر باشد. 

تشکر و قدردانی
  از همکاری مسئولین فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران 

و تمامی سوارکاران عزیزی که در ارائه اطالعات موجود و دستیابی به آن، 

همکاری الزم را داشته اند، تقدیر و تشکر می گردد. 
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Abstract:
BACKGROUND: In endurance riding, the exercitation ability of horses during long pe-

riods and distances was evaluated. OBJECTIVES: Investigating the causes of elimination 
among participated horses in the 2013-2014 national endurance rides. METHODS: Being 
present at four competition courses. RESULTS: Out of 176 horses, 74 (42%) were elimi-
nated and the data of 23 horses (13%) as a control group was collected. Lameness was the 
highest cause of elimination, with 29 (39.2%) horses. High heart rate was in the second 
stage, affecting 13 (17.55%) horses. Elimination because of illegal cases was the next major 
reason, which was allocated to 12 horses (16.2%). Metabolic disorders, flutter, excessive 
exhaustion and dehydration, had 7(9.5%), 10 (13.5%), 1(1.35%) and 2(2.7%) cases respec-
tively. Significant correlation was found between the gender and the occurrence of flutter, 
so that 8 of 10 (80%) of the flutter cases were among males. As the distance increased, 
the number of horses eliminated because of metabolic disorders increased too, that means 
there was significant relationship between these recent parameters. There were significant 
correlations between preservation method and metabolic disorders and dehydration. As the 
league progressed, the number of total eliminations also rose, but the difference between 
elimination because of illegal reasons and flutter was noticeable; each of them had an op-
posite process. Significantly, both serum calcium concentration (mg/dl) means of all elimi-
nated blood samples (10.10±0.37) and the control group (11.19±0.17) were higher than 
serum calcium concentration of the group eliminated due to flutter (9.41±0.34) (p<0.05). 
Significantly, the mean of serum total protein concentration (g/dl) of the group which 
was eliminated because of the flutter incidence (7.87±0.11) was higher than all eliminated 
samples (7.75±0.11) and the control group (6.61±0.16). CONCLUSIONS: More research is 
needed to clarify the status of national endurance competitions and to improve its quality.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. The summation of participants of endurance riding in 2013-2014 based on distance and period of competition.

Graph 1. Correlation of causes of elimination of horses and distance of competition. In graph 1 distance of 60, 80, 100, and 120 
km was given series 1 to series 4. Total elimination abbreviated by TE. E1 to E8 was causes of lameness, above normal heart rate, 
metabolic disorders, flutter, saddle sore, fatigue, dehydration and other problems such as time fouls for elimination respectively. 
Graph 2. The numbers and summation of eliminated horses in every period of competition.
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