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 چکیده 

نژادهای بومی در هر کشور به عنوان سرمایه ملی تلقی گشته و حفظ و تکثیر آنها از ارزش و اهمیت 

هدف از این مطالعه . از با ارزش ترین نژادهای اسب ایران، اسب ترکمن است یکی .زیادی برخوردار است

سب های ترکمن استان گلستان می بررسی تأثیر عوامل سن، جنس و فصل بر روی عملکرد سرعت در ا

جنسیت  رأس از اسب های ترکمن استان گلستان با سنین و 111برای این منظور عملکرد سرعت . باشد

متر به صورت تصادفی و با استفاده از دستگاه فتوفنیش بر  1551و  1111های مختلف در مسافت های 

به منظور بررسی تأثیر سن، جنس و فصل و . رکورد برداری شددر فصول مختلف سال حسب متر بر ثانیه 

اثر . استفاده شد SASنرم افزار آماری  GLMمعنی دار بودن آن ها بر صفات مورد مطالعه از رویه 

% 5) معنی دار نبود (  متر 1551و  1111 ) جنس و فصل بر روی صفت دویدن در مسافت های مختلف

< P   ) اما  اثر سن معنی دار بود (1 %> P .)  

 اسب ترکمن، سرعت، سن، جنس، فصل: اژگان کلیدیو

 

 

 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Hirkanhorse@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

 مقدمه 

 .است داده انجام اهداف خود  اساس بر را ها اسب آمیزش خود، نیاز تامین برای انسان پیش، سال 0111 تا 5111 حدود از 

 های توانایی با حیواناتی نتیجه، تولید در و ها اسب جوامع در ژنتیکی تغییر سبب است معروف مصنوعی انتخاب به که امر این

امروزه نژادهای مختلفی از اسب در جهان وجود دارد که از نظر نوع  .( 1931مریدی و همکاران،  )است  بوده  انتظار مورد

پرورش اسب زندگی انسان  (. 1931گلشن و رجبی،  )فعالیت، تیپ، رنگ، وزن، شکل و غیره با یکدیگر تفاوتهای زیادی دارند 

به طور عمومی پرورش دهندگان اسب، هزینه و وقت زیادی صرف به دست . احل تاریخ تحت تأثیر قرار داده استرا در همه مر

اسب هایی که دارای ویژگی های ژنوتیپی و فنوتیپی ( Hill et al, 2010 ). های بهتر اسب ها می کنند  آوردن عملکرد

های دنیا  اسب تاروبرد یکی از سریع ترین اسب ( Hill et al, 2011 ).و ستد می شوند  باالیی هستند در سراسر دنیا داد

این اسب در تمامی کشورهای دنیا به . پیدایش این اسب به قرن هفدهم و به کشور انگلستان باز می گردد. محسوب می شود

 اسب پرورش(.  7831، خلیلی )صورت صنعتی در حال پرورش بوده و باعث به وجود آمدن میادین اسبدوانی مدرن شده است 

و  ای قاره کشوری، های رقابت صورت به طور منظم به اسبدوانی مختلف مسابقات و داشته رونق زیادی جهان در سوارکاری و

 8113صنعت اسبدوانی به تنهایی در سال  (. 1931قره ویسی و همکاران،  )شود  می مواجه زیادی استقبال با و برگزار جهانی

این آمار و ارقام شگفت انگیز نشان دهنده تاثیر اقتصادی صنعت . صاد انگلستان کمک کرده استمیلیون دالر به اقت 911مبلغ 

ایران (.  8111دالیو و همکاران،  )اسبدوانی در مالکین، پرورش دهندگان، مربیان، چابکسواران، تماشاگران و رسانه ها می باشد 

هنده اسب های بومی ایران شامل اسبهای عرب، جمعیت های تشکیل د. هزار رأس اسب می باشد 155دارای حدود 

یکی از با ارزش ترین نژادهای اسب ایران، اسب (.  1931مریدی و همکاران،  )ترکمن،کرد، اسبچه خزر و سیستانی می باشد 

این اسب در منطقه شمال شرقی ایران در استانهای گلستان و خراسان شمالی توسط اقوام ترکمن پرورش می . ترکمن است

، خلیلی ) اسب ترکمن کاربری های متفاوتی مانند شرکت در مسابقات اسبدوانی، پرش، استقامت، درساژ و زیبایی دارد .بدیا

سالگی وارد میادین اسبدوانی کشور شده و در فصول، رده ها و مسافت های  8اسبهای ترکمن در ایران از سن (.  7831

عملکرد دویدن در اسبها ارثی می باشد، زیرا که در همه (.  1931و رجبی،  گلشن )گوناگون با یکدیگر به رقابت می پردازند 

جهت بهبود هر صفت بوسیله انتخاب، الزم است که . وابسته فاکتورهای ژنتیکی و محیطی هستند ویژگی های کمی،

ی محیطی سن، جنس، فاکتورها. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و فاکتورهای محیطی تحت تأثیر این پارامترها تصحیح شوند

معیار  ( Akçapınar and Özbeyaz, 1999 ). مسافت، سوارکار، مربی بر عملکرد سرعت اسب ها تأثیر گذارمی باشند

عملکرد مسابقه شامل زمان انجام مسابقه، میانگین سرعت، میزان میانگین جوایز دریافتی و رتبه کسب شده در مسابقه می 

و  بر روی عملکرد سرعت در اسب های تاروبرد، عامل جنس و سن ی تأثیر عامل جنس در بررس ( Barron, 1995 ). باشد

 .  ( Mota et al,1998 ) و  ( Moritsu et al, 1994) اثر معنی داری بر روی عملکرد سرعت داشته است سن 

این مطالعه با  ،بدوانیدر مسابقات اس اهمیت کاربری اسب ترکمنعوامل محیطی بر سرعت اسب و  ثیرأبا توجه به اهمیت و ت

انجام  استان گلستان بر روی مسافت های پایین و متوسط در اسبهای ترکمن و فصل جنس ،تأثیر اثرات سن هدف بررسی

 .گرفته است

 

  مواد و روش ها

ررسی اثر هدف این تحقیق ب. بوداستان گلستان  رأس از اسب های نژاد ترکمن 111جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، تعداد   

جمعیت مورد مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل آماری به صورت . سن، جنس و فصل بر روی سرعت اسب های این نژاد بود

با استفاده از  دستگاه فتو  1551و  1111در این راستا، رکوردهای مربوط به سرعت در مسافتهای . تصادفی رکورد برداری شد

و با مراجعه به میادین اسبدوانی شهرستان های آق قال، بندر  31رکورد گیری در سال . یدفنیش بر اساس متر بر ثانیه ثبت گرد

. عالوه بر ثبت رکوردهای سرعت، نام، جنس و سن اسبها نیز ثبت گردید. انجام شد و در فصول مختلف سال ترکمن و گنبد
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طالعات در رایانه از نرم افزار اکسل استفاده برای ثبت ا. پس از پایان رکورد گیری اطالعات ثبت شده به رایانه منتقل شد

  .گردید

 مدل آماری

سال و باالتر از آن  5و  1، 9، 8) سطح  4،  اثر سن  در (نر و مادیان ) سطح  8به منظور بررسی تأثیر عوامل ثابت اثر جنس در 

بر صفات مورد مطالعه تجزیه واریانس به و معنی دار بودن آن ها (  بهار، تابستان، پاییز و زمستان ) سطح  1اثر فصل در  و (

 5داری کرامر در سطوح معنی -های حداقل مربعات با آزمون توکیو مقایسه میانگین  SASبا نرم افزار آماری GLMروش 

 :  ها استفاده شدمدل آماری زیر برای آنالیز داده. درصد انجام شد
yijkl = μ + Di + Sj + Gk + eijkl 

:  Sj ؛ ( اُمiسن  )اثر ثابت سن : Di؛   میانگین کل: μ مربوط به هر کدام از صفات مورد مطالعه  مشاهدات: yijklدر این فرمول  

 .اثر تصادفی عوامل باقیمانده است: eijkl و ( اُمkفصل ) اثر ثابت فصل  Gk: ؛ ( ما  j جنس ) اثر جنس

 

  نتایج

 دار بودمتر معنی 1551و  1111های سن بر صفت دویدن در مسافت اثر نشان داد که آوری شدههای جمعتجزیه واریانس داده

 (1 %> P  )معنی دار نبود  و فصل اما اثر جنس (5 %< P .)  شده است ارائه 9و  8، 1در جداول نتیجه مقایسات میانگین. 

 

 ین متفاوت اسب ترکمنمقایسه میانگین های حداقل مربعات  سرعت در مسافت های مختلف در سن  -1جدول 

      

 صفت
 (اثر سن )  اشتباه استاندارد +میانگین 

 5> = سال               1    سال                            9     سال                      8       

  سال
مسافت سرعت دویدن در 

 متر 1111

مسافت  سرعت دویدن در

 متر 1551

    a15/1 + 78               ab19/1 + 91/19                 b15/1 + 09/19         c10/1 

+ 91/11 
a10/1 + 11/18                a11/1 + 01/18                   b10/1 + 10/19        c11/1 + 

33/19 

 P <% 5)دارای تفاوت معنی داری % 5در هر ردیف میانگین هایی که با حروف باال نویس مختلف نشان داده شده اند در سطح 

 .هستند( 

جنس نر و ماده  اسب  2مقایسه میانگین های حداقل مربعات  سرعت در مسافت های مختلف در   -2جدول 

 ترکمن

      

 صفت
 (اثر جنس )  اشتباه استاندارد +میانگین 

 نریان                                                          مادیان                                                          

مسافت سرعت دویدن در 

 متر 1111

                   a11/1 + 53/19                                                   a11/1 + 

53/19  

مسافت سرعت دویدن در 

 متر 1551

                   a11/1 + 19/19                                                   a19/1 + 

19 

(  P >% 5)تفاوت معنی داری % 5نویس یکسان نشان داده شده اند در سطح  در هر ردیف میانگین هایی که با حروف باال

 .ندارند
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 مقایسه میانگین های حداقل مربعات  سرعت در مسافت های مختلف در فصول متفاوت سال  -3جدول 

      

 صفت
 ( فصلاثر )  اشتباه استاندارد +میانگین 

                        پاییز                               تابستان                         هارب       

  مستانز

مسافت سرعت دویدن در 

 متر 1111

 

مسافت سرعت دویدن در 

 متر 1551

a11/1 + 33/19            a91/1 + 11/19                      a11/1 + 11/19                
a11/1 + 11/19 

 
a11/1 + 81/19            a11/1 + 05/18                        a11/1 + 88/19                
a18/1 + 30/18 

(  P >% 5)تفاوت معنی داری % 5در هر ردیف میانگین هایی که با حروف باال نویس یکسان نشان داده شده اند در سطح 

 .ندارند

 بحث  

. اهمیت اقتصادی و کااربری مهام آن در مساابقات اسابدوانی کشاور باود        دلیل اصلی انتخاب نژاد ترکمن  برای مطالعه حاضر

و تعیین خلوص نژادی به تأیید فدراسیون ساوارکاری جمهاوری اساالمی ایاران        DNAجامعه مورد مطالعه پس از آزمایشات 

 .رسیده است

 جنس -

ر معنی داری بر روی عملکارد سارعت   در بررسی تأثیر عامل جنس بر روی عملکرد سرعت در اسب های تاروبرد، عامل جنس اث

اما در پژوهش دیگری پژوهشگران گازارش   ( mota et tl, 1998 )  داشته و اسب های نریان سریع تر از مادیان ها می باشند

 Bakhtiari and Kashan, 2009 )کردند که عامل جنس اثر معنی داری بر روی عملکرد سرعت اسب های تاروبرد نادارد  

گزارش شد که تأثیر عامل جنس در مساافت   ( Moritsu rt al, 1994 )در مطالعه دیگری .  یق حاضر استکه مطابق تحق (

 ( mota et al, 2005 )تا اینکه در مطالعات بعدی . متر معنی دار می باشد 1311متر معنی دار نبوده ولی در مسافت  1811

نتایج مطالعه حاضر اثر عامل جنس . همه مسافت ها دارد گزارش شد که عامل جنس اثر معنی داری بر روی عملکرد سرعت در

 . متر تأیید نکرد 1551و  1111را در مسافت های  استان گلستان  بر روی عملکرد سرعت اسب های ترکمن

 سن -

 1، و 9، 8متر از اسب هاای   1551و  1111سال و باالتر ار آن در مسافت های  5مطالعه حاضر نشان داد که اسب های ترکمن 

 ,Moritsu)   سن بر روی عملکرد سرعت در اساب هاای تااروبرد کشاورهای ژاپان      عاملاثر معنی دار . ال سریع تر هستندس

مطالعاه  در  اگر چه.  گزارش شد ( Bakhtiari and Kashan, 2009 ) و ایران  ( Ekiz and Koçak ) ترکیه  ،( 1994

نی داری بر روی عملکارد سارعت در اساب هاای تااروبرد کشاور       سن، اثر مع عاملکه   ( mota et tl, 1998 )ای اظهار شد 

 . برزیل ندارد

 فصل -

های در مسافت استان گلستان بر روی عملکرد سرعت اسب های ترکمن معنی داری اثر فصل عامل مطالعه حاضر نشان داد که 

 .ندارد متر  1551و  1111

 گیری نتیجه

کرد سرعت در اسب های ترکمن اثر معنی دار داشته ولی عامل جنس و بر اساس نتایج به دست آمده، عامل سن بر روی عمل

سال برای  5ر اساس نتایج  تحقیق حاضر، به نظر می رسد استفاده از اسب های حدود ب. فصل اثر معنی داری را نشان نداد
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هاد می گردد برای مسافت با توجه به نتایج این تحقیق پیشن. مسابقات اسبدوانی نسبت به اسب های جوان تر مناسب تر باشند

 .های طوالنی نیز مقایسه ای بین سنین، فصول و جنسیت های مختلف  صورت گیرد
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