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 چكيده

تركمن به عنوان يک ذخيره ژنتيكي در خطر انقراض انجام شد. اين شناسايي و پايش اسب تحقيق حاضر به منظور 

هاي جهاد كشاورزي با همكاري معاونت بهبود توليدات دامي و مديريت 1396پژوهش از ابتداي تابستان سال 

ها و مراكز طول و عرض جغرافيايي محلهاي رازوجرگالن، مانه وسملقان و بجنورد آغاز گرديد. در ابتدا شهرستان

ها و همچنين پرورش دهندگان بنام و معروف استان هاي اصيل تركمن در سطح شهرستاناسبنگهداري و پرورش 

شناسايي شد و اطالعات اوليه پايش اسب اصيل تركمن جمع آوري گرديد. سپس با استفاده از متر نواري و كوليس 

شد. نتايج ارزيابي انجام شده در گيري ندازهگيري صفات طولي در اسب و ابعاد مختلف صفات بيومتري اويژه اندازه

اين نژاد موهاي ساق و  رخ صاف ارزيابي كرده است. دررخ محدب و نيماين مطالعه شكل سر را حالتي مابين نيم

به حالت بدون مو نزديكتر است. كه را به خود اختصاص داده است  1هاي انجام شده نمره حدود باالي سم در ارزيابي

اين نژاد بين كالس طبقه بندي طبيعي و سبک و الغر ارزيابي شده است.  هاي ساق دست درفتي استخوانويژگي كل

، طول افقي گردن، محيط باالي گردن و محيط پايين طول سر، طول گوش مربوط به سر و گردن شاملصفات  ميانگين

. ميانگين صفات مربوط به تر به دست امدمسانتي  60/97و  68/65، 12/69، 76/14، 39/52به ترتيب برابر با گردن 

متر سانتي 89/139و  57/153، 26/144، دور كمر و طول مستقيم كمر به ترتيب ارتفاع جدوگاههاي بدن شامل اندازه

متر به ترتيب براي طول ساعد سانتي  9/13و  89/17، 43/29بدست آمد. ميانگين براي صفات اندام حركتي پيشين 

، 21/42هاي اندام حركتي پسين ست ، طول بخلق دست به دست امد. ميانگين صفات اندازهدست، محيط ساعد د

 متر به ترتيب براي طول ساق پا، محيط ساق پا و طول بخلق پا به دست امد. سانتي 32/14و  73/19

 اسب تركمن، خراسان شمالي ،وضعيت بدن ،صفات بيومتريککليدی: های واژه

 

 

 


