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 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده
ذخاير  وهاي منحصر به فرد، جزنژادهاي بومي به دليل دارا بودن ويژگيهاي دامي است. تنوع ژنتيكي در گونه منابع غنيايران داراي 

هاي اصالح نژادي كمک تدوين برنامهبه ژنتيكي كشور محسوب شده و شناخت بيشتر ساختار ژنتيكي آنها به حفظ و حراست آنها و 

 و ژنتيكي ذخاير حفظ .  با هدفها و نژادهاي بومي هر كشور ضرورتي انكار ناپذير استيتخواهد كرد. پايش، شناسايي و ثبت جمع

 اسب كاسپينرأس  100تعداد قرار گرفت.  مطالعه مورد كاسپيناسب  ثبت و پايش جمعيت پروژه كشور در موجود بومي نژادهاي احياء

 نيپارامتر در ا 40قرار گرفتند. کيومتريب يابيمطلوب بودند، مورد ارز طيدر شرا يكه از لحاظ جسمان گروه سني 7در از هر دو جنس 

هاي پراكنش اسب كاسپين شناسايي و پس از مراجعه به اين واحدها ضمن مشخص براي انجام اين تحقيق محل شد. يريگ ندازها اسبان

هاي مختلف بدن اسب با استفاده از متر ه قسمتكردن موقعيت جغرافيايي هر مكان، پرسشنامه طراحي شده براي صفات فنوتيپي و انداز

  DNAگيري و در جداول ويژه هر اسب ثبت گرديد. نمونه هاي خون و يال اسبان ثبت شده تهيه و براي استخراجنواري و كوليس اندازه

 SPSS اده از برنامه آماريمؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور ارسال گرديدند. داده هاي جمع آوري شده با استفبه و ذخيره در بانک ژن 

ميانگين حداقل مربعات كل صفات فاصله دوچشم، عرض آرواره، طول سر، محيط پوزه، فاصله چشم چپ نتايج نشان داد آناليز گرديد. 

 58/11و  77/16، 37/23، 97/46، 57/40، 50/9، 66/14تا دهان، فاصله چشم چپ تا آرواره و طول گوش چپ نيز به ترتيب برابر با 

متر است. ميانگين حداقل مربعات كل صفات طول افقي گردن، طول خميده گردن، محيط باالي گردن و محيط پايين گردن نيز به انتيس

متر به دست آمد. ميانگين حداقل مربعات كل براي صفات ارتفاع جدوگاه، ارتفاع سانتي 13/85و  89/58، 74/85، 43/64ترتيب برابر با 

كاسپين طول دم، طول مستقيم كمر، طول مورب كمر، طول مورب كپل، عرض سينه، دور سينه و دور كمر براي اسب گاه، كپل، ارتفاع دم

متر به دست آمد. همچنين سانتي 05/146و  43/132، 70/22، 77/26، 08/64، 50/61، 01/34، 73/107، 08/116، 81/114نيز به ترتيب 

متر به ترتيب سانتي 24/6و  76/25، 60/14، 20/9، 68/14، 34/22، 09/33حركتي پيشين ميانگين حداقل مربعات كل براي صفات اندام 

براي طول بازوي دست چپ، طول ساعد دست چپ، محيط ساعد دست چپ، طول بخلق دست چپ، محيط بخلق دست چپ، محيط 

، 91/15، 64/32، 24/43ربعات كل سم دست چپ و طول سم دست چپ به دست آمد. براي صفات اندام حركتي پسين ميانگين حداقل م

متر به ترتيب براي طول ران پاي چپ، طول ساق پاي چپ، محيط ساق پاي چپ، طول بخلق پاي سانتي 36/6و  76/25، 70/15، 37/8

در گروه  ،ياساس يپارامترهااز بدست آمده  جينتا چپ، محيط بخلق پاي چپ، محيط سم پاي چپ و طول سم پاي چپ به دست آمد.

فاصله دو چشم، عرض آرواره، طول  ،در گروه هاي سني مختلف و اين اساس. بر ندقرار گرفت سهيجداگانه مورد مقا هاو جنس  يسن يها

افقي و خميده گردن و محيط باالي گردن، ارتفاع دم گاه، طول مستقيم و مورب كمر، دور سينه، محيط ساعد، بخلق و سم دست و پا ،و 

طول سر، محيط باالي گردن، كه در  ديدو جنس مشخص گرد سهيمقا با نيهمچن. نشان دادندمعني دار طول سم دست و پا تفاوت ها 

 مورد آزمون تفاوت يپارامترها هيدر بق ودار  يمعنتفاوت ها طول مورب كپل، عرض سينه، دور كمر، محيط بخلق دست و طول ساق پا 

براي شناسايي اسب نژاد كاسپين  شاخصنتايج به دست آمده از صفات بيومتري در اين تحقيق مي توان به عنوان  از. نبودند دار يمعن ها

 استفاده كرد. 

 اسب كاسپين، بيومتري، پايش و ثبت ژنتيكي. کليد واژه ها:


