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 مقدمه -۱-۱

بر اساس یك  ها آنزیستي هستند كه حفاظت و مدیریت تنوع ژنتيكي در  یواحدها نیتر مشخص ها گونه

است تنوع دارای اهميت  ها گونهو داخل  ها گونهدانش جامع از ساختار جمعيت شامل تنوع ژنتيكي بين 

و تداوم و ماندگاری  است آمدهبه وجود گذشته  های جمعيتفرآیندهای مختلف كه در  لهيوس بهژنتيكي 

. حفاظت از تنوع ژنتيكي فاكتوری كليدی برای محافظت از دهد ميقرار  تأثيرجمعيت را در آینده تحت 

 .(۲۱1۲و همکاران،  روت) است مدت يطوالندر  ها گونهحيات 

غذای بشر  نيتأم، یساز ياهلكه هدف اصلي از این  اند شده ياهلهای زیادی توسط بشر  تاكنون گونه

یكي از  توان مي، اسب را شده ياهلتوسط این حيوانات و گياهان بوده است. در بين حيواناتي 

 در آمده دست بهمدرن شدن زندگي بشر دانست. بر اساس شواهد  درروندموجودات  نیرگذارتريتأث

سال پيش  ۰۱۱۱در حدود  اوراسياهای  مطالعات مختلف، اهلي سازی اسب برای اولين بار در استپ

باعث شد تا به  ها جنگو  ونقل حملورود اسب به بخش  .(۲۰۰۲و همكاران،  1)اوترامصورت پذیرفت

های دیگر تبدیل شود. دیوید آنتوني در  پلي برای انتقال فرهنگ و مدرنيته از یك قسمت جهان به قسمت

اسب در مدرن شدن بشر پا را فراتر گذاشته و  تأثيردر بيان (، ۲۱1۱)كتابي با عنوان اسب، چرخ و زبان 

اروپایي در -هندی شهیبارهایي  اناهلي شدن اسب و اختراع چرخ را یكي از دالیل اصلي گسترش زب

صنعتي شدن، نقش این  یسو بهبعد از دوران رنسانس و حركت جهان  هرچندداند.  سراسر جهان مي

شده است اما همچنان برای اهدافي مانند ورزش، تفریح، كار )در مناطق  تر رنگ كمحيوان در زندگي بشر 

ژادهای مختلف زیادی از اسب در سراسر جهان ن .گيرد ميقرار  مورداستفادهروستایي( و حتي درمان 

پراكنش نژادها و همچنين توزیع برخي نژادها در جهان بر اساس نيازها و تمایالت افراد  است. شده پراكنده

 ها اسبدر هر منطقه و یا بر اساس انتخاب تيپي و شرایط محيطي صورت گرفته است. نژاد به گروهي از 

خاص مانند عملكرد، رنگ و شكل ظاهری مشترک باشند. دنيس  یها يژگیوكه در برخي  شود ميگفته 

و قاطرها مطالعاتي را انجام داده است، نژاد را گروهي از افراد یك  ها اسبكه در مورد  1۳۲۰مور در سال 

                                                
1. Outram 



۲ 

 

برخي خصوصيات از دیگر افراد جامعه متمایز باشند و بتوانند این  ازلحاظجامعه معرفي كرده است كه 

 تأثيردر اسب تحت  منتقل كنند. امروزه تنوع نژادیخود  جنتابا ضریب اطمينان باالیي به  خصوصيات را

است و بقاء هر نژاد عالوه بر كنترل محيطي به مقدار بيشتری در كنترل انسان قرار دارد.  قرارگرفتهانتخاب 

است. بسياری از  ها اسب، تكامل نژادهای گوناگون از تعداد كمي از ها اسبمطلب مهم در مورد نژاد 

 1۰۲۱-1۰۰۳های سالدر  (نژادها كه در اروپا وجود دارند از تالقي نژادهای بومي با نژادهای عرب )اصيل

 (. 1۳۳۱،نو یا نژاد مورگان نژادهای مختلف و زیادی مشتق شده است)شرقي و همكارا آمدند به وجود

كه ایران نيز بدليل داشتن شرایط  (۲۰۰۱ 1)فائونژاد اسب در سراسر جهان وجود دارند  ۲۱۱امروزه حدود 

دهد كه حضور  باشد. شواهد باستان شناسي نشان مي اقليمي متنوع دارای نژادهای خاصي از این حيوان مي

هزار راس اسب در  1۴۱حدود  (.1۲۱۱گردد )خليلي،  سال قبل از ميالد باز مي ۲۱۱۱اسب در ایران به 

توان به نژادهای  . از نژادهای مهم در مناطق مختلف ایران مي(۲۰1۱)فائومناطق مختلف ایران وجود دارند

 .و اسبچه خزر اشاره كرد قره باغ تركمن، كردی، دره شوری، عرب، اسب فالت ایران، سيستاني،

سازگاری یافته  كامالًو غذاهای محلي  ها یماريب، وهوا آببومي به شرایط اكولوژیكي مختلف مثل  ینژادها

منابع ژنتيكي بومي در معرض  دهند يمدر كره زمين به حيات خود ادامه وهوایي  آبو در شرایط سخت 

تهدیدهای مثل تالقي متوالي با نژادهای مختلف از سراسر دنيا با آميختگي خویشاوندی كنترل نشده قرار 

دارند آميزش خویشاوندی در اسب به دليل بزرگ نبودن گله نامطلوب است. ایران به دليل تاریخي و 

بررسي ساختار  است. فنوتيپي ازلحاظمتنوع  های اسبدارای  نينش كوچكوهستاني بودن و وجود عشایر 

مختلف آميزش  یها یاستراتژدر شناخت نژادها و استفاده در  تواند ميموجود  های اسبژنتيكي جمعيت 

ژنوم  دشو مياز نشانگرهای ژنتيكي مختلفي استفاده  استفاده شود. برای شناخت ساختار جمعيت

 .است یا گونه نيبنشانگرها برای بررسي تكامل جمعيت داخل و  نیتر قيدقميتوكندریایي یكي از بهترین و 

های حيوانات است چون دارای  ژنوم ميتوكندریایي ابزاری مفيد جهت مطالعه روابط تكاملي بين گونه

و همچنين ميزان جایگزیني باال در قسمت  باال در قسمت كد كننده پروتئين يشدگ حفظهای با  توالي

 ژنوم ميتوكندریایي .(۲۰۰۰و همكاران،  ۲)بازین هستهای غير كد كننده و عدم نوتركيبي ژنتيكي  توالي

ژن كد  RNA ،1۲  يبوزومیر، دو ژن RNA دهنده انتقالژن  ۲۲جفت باز طول دارد، حاوی  1۶۶1۴اسب 

                                                
1.FAO 

2.Bazin 



۴ 

 

ناحيه كنترل  .(۲۰1۰)ایكسو و همكاران،  است D-loop كننده پروتئين و یك منطقه كنترل غير كدكننده 

مادری یك نشانگر قدرتمند در  یبر ارث عدم نوتركيبي و ،با توجه به نرخ جهش باال ژنوم ميتوكندریایي

مطالعات بر روی  (.۲۱1۶همکاران، ساردینالی و ) آید مي حساب بهمطالعات فيلوژنتيك و فيلوجئوغرافيك 

و  1)گولزاسكایيهمراه با اطالعات تاریخي  ژهیو بهكه این ژنوم  دهد ميژنوم ميتوكندریایي اسب نشان 

 استبرای شناسایي روابط خویشاوندی بين نژادی و درون نژادی  یك ابزار قدرتمند، (۲۰1۰همكاران 

ميتوكندریایي یا ناحيه جابجایي  DNAناحيه كنترل  .(۲۰۰۲؛ هيل و همكاران، ۲۰1۳)خانشور و همكاران، 

D-Loop  كننده ميتنظ ،غير كد كننده این بخش جفت باز بوده كه هيچ ساختار ژني ندارد ولي 11۲۴دارای 

داشتن  .(۲۰1۰، ۳و ودوالژسكي ۲)كورینكو هستميتوكندریایي  DNA یهمانندسازمسئول رونویسي و  و

 حساب بهیك نشانگر قدرتمند  عنوان بهباعث شده كه این قسمت  D-loopميزان تغييرات باال در قسمت 

بنابراین ( ۲۰1۲)روكا و همكاران،  استفاده شود ها جمعيتبياید و در مطالعات زیادی برای بررسي ساختار 

ميتوكندریایي داشتن ميزان تغييرات و جهش باال، ناحيه  DNAاز  D-Loopدليل انتخاب قسمت  يطوركل به

 .استميتوكندریایي توسط آن،  DNA یهمانندسازكنترل و غير كد كننده و همچنين عمل رونویسي و 

های ایراني به خصوص در مورد نژادهایي مانند قره  مطالعات محدود در زمينه بررسي خط مادری اسب

۱داشت تا در این تحقيق، با مقایسه ناحيه كنترل آن غرب ایران ما را برباغ، دره شوری و نژاد بومي شمال
  

ژنوم ميتوكندریایي در جمعيت های مختلف اسب بومي ایران، به بررسي جایگاه های نوكلئوتيدی متغير، 

با انجام  تنوع و ساختار ژنتيكي و ارتباط ژنتيكي اسب ها با برخي از جمعيت های دیگر جهان بپردازیم.

تحقيق و با استفاده از مقادیر شاخص تثبيت جمعيت های موجود، به ميزان شباهت ژنتيكي و نحوه  این

برنامه   مي توان . با آگاهي از ساختار ژنتيكي این حيواناتشده مي توان پي برد تالقي های صورت گرفته

يت و های اصالح نژادی مناسبي را در این جمعيت ها جهت حفظ تنوع ژنتيكي مطلوب در جمع

 .وگيری از افزایش همخوني بكار بردجل

 

                                                
Glazewskai.1  

2. Kornienko 

3. Vodolazhsky 

4.D-loop 

 



۰ 

 

 :ضرورت  تحقيق -۱-۲

و حوالي دو  آذربایجانآن  منشأسواری دنيا است كه  های اسب ترین قدیميیكي از  باغ قرهاسب  

ممالك  خصوص به. این نژاد در بهبود و اصالح نژادهای اسب منطقه و مي باشد كوراارس و  ی رودخانه

 آذربایجانعرب و بومي  ،تركمن ایران های اسبنقش بسيار مهمي داشته است و خود از تالقي  جوار هم

 كه طوری بهفراواني بر روی آن گذارده  تأثيردر ميان اجداد این اسب نژاد عرب  .است شده حاصل

 و هبه زندگي در مناطق كوهستاني عادت كرد باغ قرهظاهری زیادی با اسب عرب دارد. اسب  های شباهت

. شود نمي زده هيجانمحيط قرار نگرفته و  تأثيرتحت  كند ميتحمل  خوبي بهي را وهوای آبشرایط سخت 

در به وجود آمدن بسياری از نژادها دخالت داشته و در سطح وسيعي به سایر كشورها  باغ قرهاسب 

 لهستان است های اسبدخالت در اصالح نژاد  باغ قرهاساسي اسب  های نقشاست. یكي از  صادرشده

اهميت دارد كه آن را همانند اسب تروبرد  ای اندازه بهدر آسيا  باغ قره. اسب (1۳۳۱ ،)ابراهيم پور و همكاران

ایران دارد.  تركمنستان و اسب تركمن باغ قرابت زیادی به آخال تكه اسب قره. اند كردهدر اروپا قلمداد 

بسيار زیادی در توسعه  تأثيراند و  بوده منشأاز یك  ها اسبدور این  های زمانبرخي از مورخان معتقدند در 

 ۳ الي ۱اند. برخي از منابع تاریخي هم بر این باورند كه در زمان تهاجم اعراب در قرون  نژاد عربي داشته

 بودند شده گرفتهتوسط مهاجمين  باغ قرهسمند طالیي با مشخصات  بارنگي های اسبهزار از  ها ده

اسب كافي  تاریخچهو  مبدأبرای مشخص كردن  ای شجرهی ها دهصفات فنوتيپي و دا .(۲۰1۰الكبرلي، )

دقيق و با اطمينان باال استفاده  طور به ها گونهمبدا برای مشخص كردن  توان ميمولكولي  آناليزاز  نيستند.

نشانگرهای مولكولي برای  عنوان بهدر ژنوم هسته  DNA های چندشكلي .(۲۰۰۰)داوک و همكاران،  كرد

كه الگوی متفاوتي  DNA چند شكلنشانگرهای  طوركلي به. شوند ميشناسایي تنوع ژنتيكي به كار گرفته 

 ها دیگرگونهای و  های مزرعه نشانگر برای مطالعات جمعيتي در دام عنوان بهتوانند  مي دارد از توارث مندلي

 علت داشتن بهميتوكندریایي  DNAهای  از توالي bو سيتوكروم  D-Loopبه كار گرفته شوند. همچنين 

 مورد توانند يمتوارث پدری  به علت Y كروموزومهای تك نوكلئوتيدی  توارث مادری و چندشكلي

 .(۲۰۰۱)فائو،  رنديبگ قرار استفاده

 

 

 

 



۶ 
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 فرگشت اسب -۲-۱

 نيم از كمتر آن طول از نژاد كنوني داشت و تر، جثه بسيار كوچكپيشميليون سال  ۰۰د اسب ها حدود ج  

 در. آمد وجود به ها آن از گوناگوني های نسل و یافت تكامل نيز حيوانات این نسل زمان مرور  به اما بود، متر

 هم و بودند تری بزرگدارای جثه  هم كه برسند بيشتری توليدمثل به توانستند هایي گونه تنها ميان، این

و هم شرایط سازگاری با محيط را  (دیاتریما پرندة مانند) خود پيكر غول دشمنان از تر سریع فرار توانایي

های  ترشد و پنجه بزرگ و تر بزرگ سال ها ميليون طي نيز كوچك های اسب این نسل ترتيب،  این  به داشتند.

 (.1۳۳۲، محمد پناه) ها برای دویدن بهتر تبدیل به سم گردید آن

 

 

 سير تكاملي اسب -1-۲شكل 

 

 



۱ 

 

 

 اسب تاریخچه اهلی شدن -۲-۲

مطالعه قرارگرفته  شناسي مورد شناسي و باستان منشاء و تاریخ اهلي شدن اسب چندین دهه در زیست       

 ۱۰۰۰از چندین جمعيت وحشي  وسيع طورباهلي شدن اسب  كه  دانشمندان بر این عقيده هستند  .است

بررسي ژنوم ميتوكندریایي اسب اهلي و تعيين  (.۲۰1۲و همكاران،  1)ژانگ سال پيش بوده است ۰۰۰۰الي 

هاپلو گروه متفاوت، نشان داد كه اهلي كردن اسب وحشي، در طي فرآیندی كه چندین هزار سال )در  1۱

و  ۲موسوار)طي دوره نوسنگي( به طول انجاميد، در مناطق مختلف جهان و به مركزیت اوراسيای غربي 

نيز تا حدودی  ( ۲۱۱۳، و همكاران ۳اوترام)شناسي  صورت گرفته است. شواهد باستان (۲۰1۲، همكاران

)آچيللي  . هرچند شواهدی نيز دال بر اهلي كردن اسب در غرب اروپا وجود داردندها هست د این یافتهیمو

 .(۲۰1۲و همكاران، 

 

 اسباهميت  -۲-۳

اسب  است اسب باشدتنها حيواني كه در سفر تكاملي و تاریخي با انسان همراه بوده به نظر مي رسد 

از اسب  1۲۱۰سال  تا (.۲۰1۲)ژانگ و همكاران،  جامعه بشری داشته استنقش اساسي در پيشرفت 

 در جنگل مورد كالسكه برای رفت آمد وكار ،ارهای كشاورزیك نظامي،  سواره امور برای استفاده در معموال

و آسان   با آغاز دهه پنجاه و مكانيزه شدن كارهای كشاورزی، سریع شدن حمل نقل .گرفت استفاده قرار مي

اوقات تقاضا برای نگهداری اسب به خاطر  شدن كارهای روستای پرورش اسب كاهش یافت، اخيراً

. از هزاران (۲۰1۰و همكاران،  ۱)ساردیناليیافته است  سواری افزایش فراغت، برگزاری مسابقات و اسب

امروزه در ایران از اسب، عنوان موجودی مفيد مطرح بوده است.  سال پيش تاكنون در نزد ایرانيان، اسب به

 دارد اصلي ) اسب درماني دوشاخه ، مسابقات شهرستاني، اسب درمانيبرای سواركاری، سرگرمي معموال

 و فر صارميان)( ارتباطي شخصي است های مهارت توسعه به كمك دیگری و درماني روان به كمك یكي كه

 گيرد. ونقل در مناطق روستایي مورداستفاده قرار مي و حمل (1۳۲۱ ،همكاران

                                                
1. Zhang 

2.Warmoth 

3. Outram 

  4. Cardinali 



۳ 

 

 جانوری بندی در تقسيمجایگاه اسب  -۲-۴

سته د یرز ،طناب داران ستهد ران،جانو سلسلهدر  سبا ،شناسيرجانو سيستماتيكبندی  رده سساا بر 

 ارقر  Caballus و گونه  Equusجنس  ،Equidea ها، خانواده پستانداران، راسته تك سميداران، رده  مهره

 دارد. 

 

 ها  بندی اسب طبقه -۲-۵

های امروزی روی كره زمين وجود دارد كه با توجه به  های زیادی درباره نخستين اسب نظریات و فرضيه

در سال  ها درست و كدام نادرست است. یافتهتوان بيان كرد كدام  ها، با صراحت نمي محدود بودن سنگواره

ها را به سه دسته، تارپان یا اكوئوس اورینتاليس، پرزوالسكي یا اكوئوس فروس و  آنتونيوس، اسب 1۲۲۲

ای منتشر كرد كه  نظریه (،1۳۰۳). داروین نمود بندی اكوئوس روبوستوس تقسيم یا بزرگ جثه های اسب

كه پژوهشگران دیگری مانند آنتونيوس و  درحالي های امروزی یك نژاد اسب وحشي است. تمام اسب منشأ

های تارپان از  در حال حاضر نوع و نژاد اسب شناسد. های فعلي مي هلزهایمر اسب نوع تارپان را پدر اسب

ي مشابه آن به دست كونيك اسبلمي پرزوالسكي و یك مادیان نژاد بين رفته است ولي در لهستان از یك سي

ام روی كره زمين وجود دارند هركدبر اكنون  كه هم يهای كند نژاد اسب اند. اطالعات فوق ثابت مي آورده

 (. 1۳۳۱،)شرقي و همكاران اند های آغازین توليدشده و از اسب دارای یك اصل و نسب وحشي بوده

 

 های ایران جمعيت اسب -۲-۶

آیند كه حفظ و تكثير آنها از عنوان سرمایه ملي در هر كشور به حساب ميهای اهلي به نژادهای بومي دام  

ارزش و اهميت زیادی برخوردار است. سرزمين پهناور ایران به علت شرایط خاص جغرافيایي دارای اقليم 

های طبيعي و مصنوعي موجب شده است كه نژادهای های متنوعي است و در چنين شرایطي انتخاب

 (.1۳۳۲استعدادهای متنوع در این كشور به وجود آید. )بهروزی نيا و همكاران،  حيوانات اهلي با

. شوند گذاری مي ها نام دهنده آن های مختلف اسب ایراني برحسب مناطق پراكنش یا اقوام پرورش جمعيت

های كرد در غرب  اسبهای تركمن در شمال شرق،  اسب غرب،باغ در شمال  های قره بدین ترتيب كه اسب

های عرب ایران در غرب و جنوب  های دره شوری یا قشقایي در مركز و جنوب غرب، اسب و مركز، اسب



1۱ 

 

 ههای كاسپين و تالشي در شمال كشور پراكند های سيستاني در شرق و جنوب شرق و اسب غرب، اسب

 .اند شده

 

 باغ نژاد قره -۲-۶-۱

از قرن چهارم  نژاد دن روسيه است كه قدمت نژاد آن به قبل نژاد قره باغ یكي از اجداد اصلي اسب 

این حيوان بسيار آرام و مطيع بوده و مشابه بسياری از نژادهای ناحيه شرقي اروپا  گردد.  ميالدی برمي

قره باغ در  (. مناطق پراكنش نژاد1۳۳۱)شرقي و همكاران شود  ای دیده مي هوه رنگ طالیي و قمعموال به 

های  باغ از اسب نژاد قره .(۲۰۰۰، 1)فتووتي باشد غرب ایران و جمهوری آذربایجان ميمالهای ش استان

وسطي توسعه داده شد. نژادی پرطاقت، قوی،  باغ در قلمرو امروزی جمهوری آذربایجان در قرون خانات قره

به همين دليل  است.شده  ها پرورش داده باغ برای قرن های قره باغ در كوه قدم است. اسب قره محكم و ثابت

، برای استقامت و توانایي راه رفتن در امتداد مسيرهای كوهستاني است این اسب عالوه بر زیبایي خود

ی ها غذایي از ویژگيكم در مقابل  سریع و مقاومت های بسيار قوی، راه رفتن سم. ارزشمند است

ند بارنگ طالیي مخصوص و گاهي سم ،رباغ كه های قره رنگ اغلب اسبباشد. فرد این نژاد مي منحصربه

باغ وفاداری به  یك نشانه سفيد در پيشاني است. ویژگي اصلي اسب قرهدارای . و نيله یا خاكستری است

-1۱۲باغ  اطالعات فدراسيون سواركاری جمهوری آذربایجان قد متوسط اسب قرهطبق  مربي خود است

های سفيد در پيشاني و خط گورخری در محل اتصال دم به تنه  همواره دارای نشانه متر است. سانتي 1۱۲

های بيني قابليت خوبي برای اتساع دارند. گردن باال، ارتفاع متوسط و البته ظریف و عضالني  سوراخ است.

الني ها راست و عمودی و سينه عض شانه .بدن حيوان فشرده و متراكم بوده و عضالني و شكيل است .است

عميق و كپل سراشيب و پاهایي دراز و زیبا و البته خيلي قوی و مفاصل حيوان كوچك است. پوست حيوان 

 .(۲۰1۰، ۲)الكبرلي نازک و نرم و دارای موهایي است كه كمي براق هستند

 

                                                
1. Fotovati 

2. Alakbarli 
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 باغ مورد استفاده در این تحقيق اسب نژاد قره-۲-۲ شكل

 

 اسب عرب ایران -۲-۶-۲

فرد  بسيار مهم و مشهور اسب است كه ازلحاظ ظاهری و صفات اختصاصي منحصربهیكي از نژادهای 

رود كه در طي هزاران سال مورد  ترین نژادها به شمار مي ترین و كهن است. همچنين این اسب از خالص

طور دقيق روشن  اینكه تاریخچه پيدایش نژاد عرب به باوجود رش و تربيت انسان قرارگرفته است.پرو

های عرب امروزی در دو هزار  شناسي گواه آن است كه نژاد خاصي از اسب های باستان ي یافتهنيست ول

های  عربجزیره عربستان و جنوب ایران وجود داشته است.  پانصد سال قبل از ميالد مسيح در شبه

) شرقي  نمودندعالقه زیاد اقدام به پرورش و تربيت این اسب بياباني  نشين اولين مردماني بودند كه با بادیه

شود تنها نژاد كامالً  اسبي است امروزه با اسم نژاد عرب از آن یاد مياسب اصيل عرب  .(1۳۳۱ ،و همكاران

های دیگر نژادهای  ای یافته است. از تالقي این  نژاد با گونه العاده خالص است كه برای بشر اهميت فوق

های عرب ایران یكي از مشهورترین نژادهای اسب  اسب .ن و تروبرد به وجود آمده استازيجدیدی مانند ليپ

مریدی و ) شوند های كهيالن، هادیان، همداني، سگالوی و ابيان تقسيم مي در جهان بوده و به زیر خانواده

 ۲۰1۲همكاران، 

 مشخصات نژادی 

دارد.  طور مشخصي حالت مقعر كامالً زیبا، كوتاه و بسيار ظریف است. صورت بهدر این نژاد ناحيه سر 

شوند.  فاصله از هم و در مقایسه با سایر كه به حالت مقعر دیده مي ها با های بيني بزرگ بوده، چشم سوراخ

كند.  شود، حالت گود پيدا مي ای كه به جدوگاه متصل مي فرم بوده و در ناحيه در این نژاد گردن خوش
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شود شكل  در آن سر به گردن متصل مي ای كه اند. ناحيه صورت واضح و مشخصي قرارگرفته ها نيز به شانه

  راحتي به  دهند تا در تمامي جهات حركت كرده و به خاص مقعر و كماني داشته و این امكان را به سر مي

های زائدی در زیر  گونه استخوان اند و هيچ تركيب های حركتي قوی و خوش طرف داخل خم شود. اندام

شوند. پاها نيز ازنظر شكل و اندازه كامالً  واضح تشخيص داده ميطور  ها به زانوها وجود ندارد. تاندون

فرد این نژاد  به مشابه همدیگر هستند. ساختار اسكلتي ویژه اسب عرب دليل اصلي خصوصيات منحصر

  دنده، 1۳ دارایمهره دمي در مقایسه با سایر نژادها  1۰مهره كمری و  ۱دنده،  1۱است. این حيوان دارای 

كند.  . این اختالف به تحرک زیاد ناحيه دم حيوان كمك ميهستند مي باشد مهره دمي 1۳و مهره كمری  ۰

ناحيه پشت حيوان كوتاه و تا حدودی مقعر است. كمر نيز كماني بوده و گردن مسطح و تا حدی طویل 

اند. پوزه كوچك و مخروطي شكل بوده و  نظير، نرم، لطيف و نازک موهای یال و همچنين دم بي است.

بلوطي، خاكستری، كهر و سياه، رنگ پوشش خارجي نژاد عرب را   های شاه پوست آن بسيار نرم است. رنگ

طور  سانتيمتر است. نژاد عرب امروزی به ۲/1۱۱-۱/1۱۲ ند. ارتفاع ایده آل نژاد عرب بينشو شامل مي

ظير درساژ از برتری گيرد اگرچه در سایر موارد ن عنوان اسب سواركاری مورداستفاده قرار مي طبيعي به

اكنون  شده و هم  خاصي برخوردار است. امروزه اسب عرب در سراسر جهان برای اهداف خاصي تربيت

 گيرد طور چشمگيری مورد پرورش قرار مي ترین نژادهایي است كه نسبت به سایر نژادها به یكي از برجسته

 (.1۳۳۱،)ابراهيم پور
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 در این تحقيق اسب نژاد عرب مورد استفاده-۳-۲ شكل

 

 اسب دره شوری یا قشقایی -۲-۶-۳

های  ها كم و جزء اسب شود ولي اكنون شمار آن اسبي است از نوع عرب كه در جنوب ایران یافت مي

و نسبت به اسب عرب  در درجه دوم  1۱۱-1۱۱ها  ها تيره و قد آن . رنگ غالب آنهستند  فالت ایران نام

 .(1۳۳۱)ابراهيم پور و همكاران، اهميت قرار دارند 

مند  های اخير توسط افراد عالقه اسب دره شوری یكي از نژادهای اصيل اسب ایراني است. كه در سال

موردتوجه و پرورش قرارگرفته است. این اسب مخصوصاً شباهت زیادی به اسب عرب دارد. با این 

ها  پيشاني پهن و فراخ دارد. همچنين فكهای درشت و  تر بوده چشم تفاوت كه از اسب عرب كمي بزرگ

های دره شوری تقربيا همانند  رنگ در اسب (.1۳۲۱ شجاعي و همكاران،گرد و مشخص است ) ،كامالً باز

رنگ موجود در ميان اسب عرب است. اما نوعي رنگ كه به كهر طالیي معروف است از خصوصيات 

های دره شوری مشاهده مي شود. در حال حاضر این اسب  فرد این نژاد است كه در اكثر اسب به منحصر

 در مسابقات مختلف نظير پرش از مانع، درساژ و زیبایي استفاده قرار مي گيرد. 

 

 
 

 اسب نژاد دره شوری یا قشقایي-۱-۲شكل 
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 اسب کرد -۲-۶-۴

بندی بسيار قوی نمایان است.  انگيزی با استخوان های كوه بيستون تصویر اسب شگفت بر سنگ

ای  های گونه كه شایسته یك اسب كوهستان است. این اسب سری بزرگ، استخوان پيشاني و ستيغ چنان آن

د اسب، ها عقب و سرشار از توانایي و هوش است. نام این نژاد اسب نسایي است. این نژا برجسته، گوش

ای دراز  ای برجسته و چشماني سنگين و پوزه های گونه در حال حاضر وجود ندارد ولي گاهي سری با ستيغ

مانده شود كه همان اسب نسایي است. از نژاد نسایي به معنای خالص آن، كمتر اسبي باقي  در اسبي دیده مي

یگری در غرب مناطق كردستان است ولي از نتاج آن دو تيره وجود دارد كه یكي در قسمت شرقي و د

شهور است)شرقي و های فراواني با نسایي باستاني دارد و بنام اسب كرد م است. تيره شرقي شباهت

های سخت نواحي كوهستاني  خوراک و در زمستان العاده قانع و كم اسب كرد، فوق(. 1۳۳۳همكاران، 

امل انتقال افراد و بيماران مي باشد. دليل ای قادر به حركت و عبور نيست ع كردستان كه هيچ وسيله نقليه

های چوگان  مانند در كوهستان دانست. اسب كرد در ميدان توان همين مقاومت بي ماندگاری آن را مي

آید بلكه به علت  زودی از پا درنمي تنها به شده است، زیرا پرنفس است و نه عنوان  بهترین اسب انتخاب به

شود.الزم به ذكر كه امروزه  های رایج ميدان چوگان مبتال مي به بيماری وپا كمتر قوی بودن اعضا و دست

كه ساالنه مبلغ هنگفتي دالر  است یكي از اقالم صادراتي كشور آرژانتين های چوگان آرژانتيني فروش اسب

تنها از نژاد پوني  كند، اگر در جهت حفظ، حراست و توليد اسب كرد كمي تالش شود. نه عاید دولت آن مي

تيره غربي اسب  (.1۳۳۱و همكاران،  پور )ابراهيم مراتب از آن بهتر است كمي ندارد، بلكه به آرژانتيني دست

ها توانسته است خود را با محيطي كه با قسمت  كرد با از دست دادن قسمتي از شكل ظاهری و حفظ اندام

دارد، سازگار سازد. تيره غربي اسب كرد به استحكام تيره شرقي آن نيست ولي ازنظر اندام  فشرقي اختال

های عرب شباهت یافته است. اصطالحاً  ها و پيشاني، حتي گردن به اسب شناسي از آن زیباتر است. چشم

(. 1۳۳۱ران، )ابراهيم و همكا گویند كه قومي از اقوام كرد شرقي كردستان است این تيره را اسب جاف مي

ها گرد  تر از تركمن، چشم ها كوچك پيشاني عریض، كمي برجسته و مسطح، روی بيني كوژو صاف، گوش

با حدقه برجسته، گونه مشخص و گرد، اتصال گردن به تنه بسيار قوی و حجيم بوده و معمول سر را باال 

رخوردار است. قدرتمند و طوركلي اسب كردی، اسبي است پرنفس و از استقامت باالیي ب گيرد. به مي
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باشد  های بلند و كوهستاني مي های برجسته گونه، مقاوم برای مسافت عضالني بوده دارای سربزرگ و ستيغ

 .(1۳۳۱)ابراهيم پور و همكاران  باشد های جاف، افشار و سنجابي مي و دارای تيره

 

 
 

 اسب نژاد كرد مورد استفاده در این تحقيق -۱ -۲-شكل

 

 های فالت ایران  اسب -۲-۶-۵

ن یك امر آنژاد بومي هر كشور یك ثروت ملي و گرانبها محسوب مي شود حفظ و نگهداری  های اسب

توان گفت كه بر اساس پراكندگي جغرافيایي، اسب بومي  طوركلي مي به .(۲۰۰۱)هندریك،  ضروری است

های متمادی برای  قرن ها بخش است. این اسب ایران خيلي درشت نبوده اما در عوض قوی، صبور اطمينان

از  های فالت ایران كه اكثراً خوني ترین اسب استفاده قرارگرفته است از معروف انجام كارهای سخت مورد

 غرب اشاره كرد.های بومي شمال ياری، طالشي و اسبلری، بخت های ایراني دارند به اسب اسب عرب
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 استفاده در این تحقيق مورد اسب بومي شمال غرب -۰-۲شكل

 

 ضرورت بررسی تنوع ژنتيكی -۲-۷

مند تنوع ژنتيكي فزایش بقای خود در دراز مدت نيازگونه ها برای سازگاری با تغييرات محيطي و ا

ژنومي بين دو موجود یا دو جمعيت از  DNAهستند. تنوع ژنتيكي را مي توان به صورت تنوع توالي 

. از اهداف كلي تحقيقات ژنتيك جمعيت تشخيص ميزان تنوع (۲۰۰۲)گونتر،  موجودات تعریف كرد

و بين جمعيت ها را مي توان  ورد این تنوع مي باشد. ميزان تنوع ژنتيكي داخلآژنتيكي  داخل گونه ها و بر

جهش و .. كه بر فراواني انها اثر  ،توسط فراواني ژن ها و آلل ها با در نظر گرفتن عواملي مثل مهاجرت

تنوع ژنتيكي، هم تنوع درون نژادی و هم تنوع بين (. ۲۰۰۲)كيفسي و همكاران،  گذار است تعيين كرد

يكي برای رسيدن به حيوانات اهلي منطبق بر احتياجات شود. اصالح گران از تنوع ژنت نژادی را شامل مي

بيني آتي را  پيش تنوع قدرت انتخاب موجود برای رفع نيازهای غيرقابل ،نمایند. فقدان گيری مي خود،  بهره

تنوع درون نژادی پيوسته با ورود تنوع جدید ناشي از جهش مواجه است ولي تنوع  .سازد محدود مي

راحتي بازسازی نمود. هر نژاد یا سویه حاصل از فرآیندی جهش، رانش  توان به يژنتيكي بين نژادی را نم

ژنتيكي، تكامل و سازگاری مجزایي است كه قرون متمادی حاصل گردیده است. فشار انتخاب در طي این 

ده كرتغييرشده از سوی انسان  های بومي، تغذیه و معيارهای وضع ها و بيماری وهوا، انگل زمان تحت تاثيرآب
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ها است كه مخزن ژني آن نژاد را  فردی از ژن  به منحصرمجموعه توان گفت هر نژاد  است . بنابراین مي

در كشورهای پيشرفته، تاكنون ازنظر از دست رفتن تنوع ژنتيكي بيشترین توجه به نژادهای نادر  .سازد مي

در معرض خطر و سایر نژادهای معطوف بوده است. ولي در مدیریت جهاني منابع ژنتيكي حيواني، نژادهای 

كاربرد یا بدون كاربرد و نژادهای دارای كاربرد احتمالي در  تفاوتي اساسي ندارند و تفاوت ميان نژادهای كم

گونه كه دارای بيشترین تفاوت  از تمامي نژادهای یكهایي  اندک هست. با حفظ نمونهیندهای نزدیك، آ

كه  گردند. ها نژادهایي را شامل مي حفظ نمود. این نمونهنتيكي را توان حداكثر تنوع ژ باشند. مي ژنتيكي مي

باشند. معيارهای فاصله ژنتيكي بهترین شرح در دسترس  فرد مي دارای آلل ها یا تركيبات آللي منحصربه

اند ولي همه  معيارهای فاصله ژنتيكي متعددی پيشنهادشدهباشند.  مي بين نژادهابرای بيان تفاوت ژنتيكي 

ها توزیع فراواني آللي  اگر دو جمعيت در برخي جایگاه .های مربوط به فراواني آللي نيازمندند به داده ها آن

ها صفر خواهد بود. وقتي دو جمعيت برای آلل  ها در آن جایگاه یكساني داشته باشند. فاصله ژنتيكي بين آن

كه  اكثر مقدار ممكن هست. هنگاميهای متفاوتي تثبيت شده باشند، فاصله ژنتيكي برای یك جایگاه ژني حد

صورت  های متعددی وجود داشته باشد. برآورد فاصله به های مربوط به فراواني آللي برای جایگاه داده

ای در مطالعات ژنتيكي  آید. معيارهای فاصله ژنتيكي در سطح گسترده ها به دست مي متوسط این جایگاه

ها  گونه یا برای تعيين روابط تكاملي در بين گونه كهای ی تكاملي برای شرح ساختار ژنتيكي جمعيت

 .(۲۰۰۱و همكاران،  1)تمپلتن اند مورداستفاده قرارگرفته

 

 و کاربرد آنمقدار و ماهيت تنوع ژنتيكی در یك جمعيت جهت برآورد  -۲-۷-۱

چگونگي اثر انتخاب بر توصيف  -۱ساختار جمعيت  -۳گذشته جمعيت  -۲  اندازه مؤثر جمعيت-1

 گونه تنوع ژنتيكي در یك -۰ تعيين جایگاه ژني صفات كمي -۱ ها ژن

دهندگان و محدودیت  شدت انتخاب پایين، تعداد زیاد پرورش ،اندازه جمعيت  نژادهای بومي به دليل

های توليدمثلي، از تنوع ژنتيكي باالئي برخوردارند. از طرفي  استفاده از تلقيح مصنوعي و سایر فناوری

شود كه  باگذشت زمان و كسب آگاهي بيشتر نسبت به اهميت صفات مختلف، نيازهای جدیدی مطرح مي

خصوص با افزایش  های بومي استفاده نمایند. این مسئله به دارد كه از ژن بر آن ميمتخصصين اصالح نژاد را 

های بومي  نشده در آینده، لزوم حفظ تنوع ژنتيكي در دام بيني توليد محصوالت دامي و توليد محصوالت پيش

                                                
1. Templeton  
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تر  ی سریعپذیر كه وجود تنوع ژنتيكي، باعث افزایش پيشرفت ژنتيكي و تطابق را الزامي ساخته است. چرا

های  ها، از تكنيك خواهد شد. امروزه جهت برآورد تنوع ژنتيكي و تعيين فواصل ژنتيكي بين جمعيت

مطالعه تنوع  .گردد استفاده مي DNA  های موجود در سطح مولكول پيشرفته مولكولي بر اساس تفاوت

ا استفاده از روش ها و مدل جمعيت ها و یا افراد را ب ،ژنتيكي فرایندی است كه تفاوت یا شباهت گونه ها

اطالعات شجره ای یا خصوصيات مولكولي افراد بيان مي  ،های اماری خاص براساس صفات مورفولوژیك

موفقيت برنامه اصالح نژادی بستگي به ميزان تنوع ژنتيكي موجود در  .(۲۰۰۳) محمدی و پرسنا، كنند

های  ود یا فقدان این تنوع قدرت انتخاباست و كمب انجمعيت دارد. تنوع ژنتيكي ماده اصلي اصالحگر

ل لگونه، تغييرات جهشي است كه با ایجاد آ دهد. پایه و اساس تنوع ژنتيكي در یك ژنتيكي را كاهش مي

های اقتصادی، اجتماعي و  آورد. پيشرفت تيپي متفاوتي را به وجود ميوهای فنوتيپي و ژن های مختلف شكل

 ۲۰۳۰گردد تا سال  بيني مي گردند. پيش انتخاب نژادهای پر توليد ميعنوان یك اهرم فشار باعث  محيطي به

افزایش یابد بنابراین برای تأمين نيازهای فزاینده توجه به  ۱۰جمعيت انساني در سراسر جهان بيش از 

های ژنتيكي  های پرورشي یك راهكار حياتي است. از طرف دیگر شناسایي شاخص اصالح ژنتيكي دام

 .تواند در این راه مؤثر باشد های بومي مي دام

 

 منابع تنوع ژنتيكی -۲-۷-۲

در هر جمعيت سه منبع تنوع یعني جهش، نوتركيبي و جریان ژني وجود دارند. در این ميان، نوتركيبي 

های ژني مختلف، متفاوت باشند، در غير این  ل ها در مكآنلكند مگر آنكه آ خود تنوعي ایجاد نمي خودی به

ل لنوتركيب شدن وجود نخواهد داشت. به همين دليل، اگر تمام افراد گونه برای یك آصورت چيزی برای 

هموزیگوت باشند جریان ژني نيز تنوعي ایجاد نخواهد كرد، لذا در چنين جوامعي جهش منبع اصلي تنوع 

آميزش  هایي كه برای ایجاد نژادهای پر توليد از طریق انتخاب و خواهد بود. عالوه بر این، امروزه تالش

باعث شده است.كاهش تنوع ژنتيكي  گيرد، سبب كاهش تنوع ژنتيكي نژادهای بومي بين نژادها صورت مي

  (.1۲۲۱و همكاران،  1)ریمن كاهش پتانسيل تكاملي و همچنين كاهش توانایي سازگاری مي شود
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 (شكلی چند) پلی مورفيسم -۲-۸

 مورفيسم در هر مكان ژني است. ميزان تنوع در سطح پليشكلي ژنتيكي یا  یكي از خصوصيات ژنوم چند

DNA های مولكول بسيار متفاوت است. برخي از قسمتDNA   در كل ژنوم مربوط به افراد مختلف مشابه

ها در یك جمعيت از یك  ها با یكدیگر مشابهت دارد. ولي برخي از توالي و یكسان است و توالي آن

نگاری ژنتيكي و تعيين تنوع ژنتيكي در موجودات  فرد دیگر متفاوت است. این امر امكان انگشت فردبه

ها، انتخاب بر  اند از: برتری هتروزیگوت كلي در جامعه عبارتش آورد. علل وجود چند مختلف را فراهم مي

 (DNA)های مولكولي پروتئين یا مبنای فراواني، جهش خنثي و مهاجرت. مبنای تشخيص بسياری از واكنش

شكلي  شكلي در پروتئين یا ژنوم است. وجود ژنوتيپ هتروزیگوت از عالئم وجود چند بررسي وجود چند 

 .(1۳۳۲)نصيری، ژني است در یك مكان 

 

 :اند از شكلی عبارت مزایای تعيين چند

ای كه در ساختار ژنتيكي  یافته از موجودات زنده ژنتيكي در جوامع انشعاب برای تعيين سطح تنوع  -1

 .تفاوت دارند

 . شناخت الگوهای مختلف تنوع ژنتيكي كه در سطوح ژنوم وجود دارند -۲

ها را به  شكلي ژنتيكي داخل گونه هایي كه چند ژنتيكي و پروسه تنوع كننده  های ارزیابي شناخت مكانيسم -۳

 .ها رسانده است سطح بين گونه

برای شناسایي اختالفات بين  DNA نگاری عنوان ابزاری جهت انگشت استفاده از اختالفات ژنتيكي به -۱

ابط ژنتيكي، شناسایي افراد مختلف در یك جمعيت برای تأمين اهدافي همچون شناسایي مجرمان، تعيين رو

 .های اپيدميك، ویروسي و باكتریایي بيماری

ای برای شناسایي پيوستگي  های ژنتيكي همانند نشانگرهای ژنتيكي در مطالعات شجره شكلي كاربرد چند -۱

هایي كه با صفات  های وراثتي در جوامع هستند و با آن ساز برای بيماری هایي كه عوامل خطر ژنتيكي با ژن

 .های گياهي رابطه دارند در حيوانات اهلي و گونه مطلوب



۲۱ 

 

های تاریخي جوامع و  عنوان شاخص ای به های ژنتيكي داخل زیر جوامع گونه شكلي كارگيری چند به -۰

 .الگوهای مهاجرتي

 .شناخت اصول تكامل و انشعاب جوامع انساني -۱

ها و پيگيری منشأ  گونهها برای تعيين تاریخ اجدادی  های موجود بين گونه آناليز ژنتيكي تفاوت -۳

 .(1۲۲۲، 1)هارتل كي، رفتاری و دیگر اشكال سازگاریمورفولوژی

 

  فاصلة ژنتيكی -۲-۹

 صورت تابعي از نماید كه به ها تعریف مي عنوان معياری از اختالف بين جمعيت ی ژنتيكي را به فاصله

صورت یك عدد( برای تعيين ميزان تفاوت  گردد و یك معيار آماری استاندارد را )به فراواني ژني بيان مي

كه  آورد. اگر هيچ تفاوتي وجود نداشته باشد، فاصله صفر خواهد بود و درصورتي ژنتيكي فراهم مي

با حداكثر مقدار خود یعني  ها برابر ی ميان آن ل مشترک نداشته باشند، فاصلهلها در هيچ جایگاهي آ جمعيت

های مورد مقایسه از  ی ژنتيكي به زمان بستگي دارد چراكه جمعيت رسد فاصله یك خواهد بود. به نظر مي

ی خود نياز به یك مدل ژنتيكي دارد  نوبه ها به ی این جمعيت یابند. مقایسه یك جمعيت اجدادی انشقاق مي

شود. فواصل  گردند، منظور مي ها مي موجب انشقاق جمعيتكه در آن فرآیندهایي مانند جهش و رانش، كه 

ی  عنوان ابزارهایي برای مقایسه ها، یا به عنوان ابزارهایي برای تبدیل داده طور ساده به ژنتيكي ممكن است به

ها در نظر گرفته شوند. این  عنوان مبنایي برای تشكيل سوابق تكاملي جمعيت های موجود و یا به جمعيت

های ژنتيكي نياز دارد .  ویژه استنباط فيلوژني ها به مدل باشند و به اوت نيازمند فواصل متفاوت مياهداف متف

تر به فيلوژني واقعي، وجود ندارد. ولي معلوم  هيچ راهي برای تعيين بهترین فيلوژني، یعني فيلوژني نزدیك

ونه )مانند نژادهای دامي(، گ های محلي در داخل یك ویژه به هنگام بررسي جمعيت گردیده است كه، به

برآورد فواصل ژنتيكي ميان تمامي نژادهای یك  .ای مختلف بسيار زیاد است همبستگي بين معيارهای فاصله
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گونه و فيلوژني حاصل از این فواصل ما را در تصميم گيری منطقي در مورد انتخاب نژادها به منظور حفظ 

عيين ارزش ژنتيكي مقایس، از نظر صفات توليدی كمك نيز برای مطالعات تكاملي جهت ت یا استفاده و

-خواهند نمود این فواصل بهترین ارائه كننده روابط ميان نژادها مي باشند ولي جهت اینكه معيارهای فاصله

نيز  آثار انتخاب طبيعي را بر روی شایستگي منظور نمایند بایستي آنها را تنها به عنوان راهنمایي  ای و

تفاوت های نژادی مورداستفاده  قرار دارد در تصميم گيری نهایي برای  ختار طبيعي وابتدایي برای سا

انتخاب نژادها باید هر نوع اطالعات در دسترس راجع به صفات دارای ارزش اقتصادی، ویژگيهای 

سازگاری خاص، حضور ژنها و یا فنوتيپ های منحصر به فرد، اهميت محلي  یا منطقه ای  یك نژاد در 

 قابليت دسترسي به منابع و زیر ساختها در منطقه استقرار  نژاد در نظر گرفته شود های توليدی  و  سيستم

 (.1۲۲۱، 1)باركر

 

  فيلوژنی -۲-۹-۱

شوند.  ها به هم مرتبط مي وسيله شاخه ست كه بهاهایي یك فيلوژني یك درخت است كه حاوی گره

تغيير در طول زمان است و گره تولد جدید به شمار دهنده مقاومت اجداد در برابر  طول هر شاخه ارائه

دهنده ایجاد گونه  ها ارائه ها باشد، بنابراین گره دهنده روابط بين گروهي از گونهرود. اگر درخت نشان مي

های  مثال در درخت ژن نمونه عنوان باشند. در این زمينه ممكن است تفاسير متفاوتي وجود داشته باشد. به مي

رود.  عنوان جد به شمار مي ست و اینكه كدام فرد بهادهنده تولد افراد شده از جمعيت، گره نشانتوالي یابي 

است )یانگ دهنده رخداد مضاعف شدن ژن  كه در درخت هومولوگ از یك خانواده ژني گره نشان درحالي

 .(۲۰1۲و راناال، 

شود و بر دو اساس فاصله یا  مي های مولكولي یا سایر اطالعات ترسيم درخت فيلوژنتيك از طریق توالي

 گردد و نتيجه آن   شود. درروش ماتریس فاصله، فاصله بين هر جفت توالي محاسبه مي كاركترتعيين مي
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