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سرزمین پهناور ایران مهد پرورش اسب و مبدأ نژادهای گوناگون است. در ایران ثروتی بی همتا با سابقه ای به 

برنامه های اید شاهد اجرا شدن بمیی بوهااسببرای بهبود ژنتیکی  طول تاریخ تمدن جهان اسب بومی وجود دارد که

توسعه ای باشیم، با توجه به گسترش اسب سواری در فرهنگ ما، دین و شرایط اجتماعی خاص توسعه ی آن در کشور 

ی شمالغرب با استفاده ازنشانگرهای  ریزماهواره ای هااسبدراین پژوهش به بررسی تنوع ژنتیکی  لذا امکان پذیر است.

اشد از این رو بمیهای سومند و رایج در شناسایی تنوع ژنتیکی در تحقیقات نشانگریکی از  هاریزماهواره  پرداخته شد.

 HMS07و COR082،COR071 ،LEX54 ،COR058 ،LEX33 ،HMS03 ، ASB02از ریزماهواره های 

رأس  اسب نمونه گیری به  100جمعیت های مختلف موجود در کشور استفاده شد. از برای شناسای تنوع ژنتیکی  

نشانگر  8ا استفاده از کیت استخراج از خون پستانداران استخراج و با استفاده از بمیژنو DNAمد. سپس آعمل 

محصوالت حاصل از تکثیر بر روی ژل الکتروفورز عمودی . قطعات مورد نظر تکثیر گردید ذکرشده به  ریزماهواره ای

میانگین تعداد آلل مشاهده شده به ازای هر  د آنالیز آماری قرار گرفتند .بعد از تعیین ژنوتیپ مور بارگزاری شدند و

و کمترین  833/16با میانگین   COR082به دست آمد. بیشترین چند شکلی مربوط به جایگاه  729/13جایگاه 

)تمایز جمعیت ها( بیشترین و کمترین   Fstماره ی آمشاهده شد.  333/10با   COR071چندشکلی نیز در جایگاه 

دادند که حاکی از تمایز را نشان  033/0و 058/0بود که مقدار   ASB02/COR071 ه مقدار مربوط به دو جایگا

درصد از میزان واریانس  83آنالیز واریانس مولکولی نشان دادکه ژنتیکی مناسب در جمعیت های مورد بررسی بود.

واند به دلیل انتخاب تمیدرصد واریانس بین فردی است. که این نیز  16 مشاهده شده مربوط به واریانس فردی بوده و

. باالترین شاخص افراد غیر خویشاوند با فاصله ی بیشتر باشد که منجر به افزایش تنوع ژنتیکی داخل فرد شده است

مد و کمترین میزان شاخص شانون در جمعیت دره شوری با میزان آبه دست  886/2ا مقدار بمیشانون در جمعیت بو

 ورد شد.آبر 926/1

 ی شمالغرب، نشانگر ریزماهواره ای، تنوع ژنتیکی، هااسب :واژه , کلید



1 

 مقدمه -1-1

تنها حیوانی که در سیر تکاملی و تاریخی انسان را همراهی کرده، اسب است. در طول تاریخ بسیاری 

از پیشرفت ها و موفقیت های بشر در امورات نظامی، کشاورزی، حمل و نقل و ورزشی تحت تاثیر اسب 

یا سفر از آنها یی که برای جنگ کار هااسبقرار گرفته است. درهم آمیختگی زندگی و رشد بشر به همراه 

ی هر منطقه مثل مطالعه هااسبرد، آنقدر زیاد است که باعث شده یافتن شجره خانوادگی کمیاستفاده 

سرزمین پهناور ایران  .(1392)سپهری فرد، تاریخ آن بخشی از تاریخچه مهاجرت ملت ها را نشان دهد

متا با سابقه ای به طول تاریخ مهد پرورش اسب و مبدأ نژادهای گوناگون است. در ایران ثروتی بی ه

تمدن جهان اسب بومی وجود دارد. این اسب ویژگی های منحصربه فرد داشته و به گواهی تاریخ جد تمام 

هزار 155جمعیت اسب در ایران حدود  .(1390 ،منصور امیدی)اشدبمیی اصیل و ممتاز امروزی هااسب

ی قره هااسبی ترکمن در شمال شرق، هاسبارأس است که برحسب منطقه پراکنش یافته اند و شامل 

ی عرب در غرب، اسبچه خزر در شمال هااسبی کرد در غرب و مرکز، هااسبباغ در شمال غرب، 

اسب قره  (.1391اشد )مریدی و همکاران، بمیی دره شوی یا قشقایی در مرکز و جنوب غربی هااسبو

پراکنش آن در استانهای اردبیل و آذربایجان  باغ یکی از نژادهای مختص منطقه ِ آذربایجان است که

اشد که الزم است توجه ویژه ای به نگهداری و بمیاشد و تعداد این نژاد کمتر از دویست رأس بمیشرقی 

.کاهش در اندازه جمعیت برخی (1،2008فرخان)حفظ این نژاد از لحاظ اصالح نژادی و مخزن ژنی شود

در مورد حفظ نژادهای کمیاب در بسیاری از نواحی جهان شده  های بومی منجر به نگرانی هاییگونه

مشخص کردن ویژگی های ژنتیکی و عملکردی شکل گرفته در جمعیت های باقی مانده برای . است

اشد، که شامل اطالعات مربوط به خصوصیات فنوتیپی، بمیمدیریت حیوانات در خطر انقراض ضروری 

در نهایت  حفظ جمعیت های باقی  ( اهمیت پرورش وQTL)عملکردی، توسعه جایگاه های صفات کمی

(. آمارهای سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل 2006)داچف و گراونولد،  اشدبمیمانده 

در زمینه انقراض نژادها و گونه های حیوانی نیز حاوی هشدارهای تکان دهنده ای است که  (FAO)متحد

                                                 
1. Farkhad  
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ز انقراض مخازن ژنتیکی را نمایان می سازد. ادغام شواهد موجود با مسئولیت نسل فعلی  را در جلوگیری ا

را از تنوع زیستی باقی مانده در نژادهای غیرتجاری دام  اطالعات حاصل از تکنولوژی نشانگرها، آگاهی ما

 (.1995 ،افزایش می دهد)هالوبرادلی

پایاه بارای طراحای موفاق     طبقه بندی ذخائر توارثی، یک امر زیربناایی و   شناخت تنوع ژنتیکی و

اشد و همچنین در آسان نمودن مدیریت حفظ و نگاه داری مجموعاه هاای    بمیهای اصالح نژادی برنامه

بینای در   ژنتیکی نقش بسزایی دارد. فقدان تنوع، قدرت انتخاب موجود برای رفع نیازهای غیرقابل پایش 

تنوع ژناومی در داخال و میاان نژادهاا      واند توصیف کننده تمیآینده را محدود می سازد تنوع ژنتیکی  

به کاهش تنوع ژنتیکی حساس  شان به دلیل اندازه کوچک جمعیتی شمال غرب هااسبباشد. نژادهای 

اشاد. در کشاورهای پیشارفته    بمیهستند و برای محافظت ازاین نژادها توجه به خصوصیات ژنتیکی الزم 

اشد، اما در مدیریت جهانی بمیوجه به نژادهای نادر تاکنون از نظر از دست رفتن تنوع ژنتیکی بیشترین ت

منابع ژنتیک حیوانی، نژادهای در معرض خطر و سایر نژادها تفاوتی اساسی ندارند و تفاوت میان نژادهای 

اشد. با حفظ نمونه هایی از تمامی نژادهای یاک گوناه   بمیکم کاربرد و نژادهای دارای کاربرد رایج اندک 

وان حداکثر تنوع ژنتیکی را حفظ نماود ایان نموناه هاا     تمیاشند بمیتفاوت ژنتیکی که دارای بیشترین 

اشند. شرح کامل تفاوت بمینژادهایی را شامل می گردند که دارای آلل ها یا ترکیبات آللی منحصربه فرد 

یاان  ژنتیکی بین دو نژاد امکان پذیر نیست ولی معیارهای فاصله ژنتیکی بهترین شرح در دسترس برای ب

اشند. معیارهای فاصله ژنتیکی متعددی پیشنهاد شده اند ولی برای انجام آن نیااز باه   بمیتفاوت ژنتیکی 

 (.2004)تمپلتون،  داده های مربوط به فراوانی آللی است

دارد که هرکدام دارای مزایا و معایبی هستند که  تکنیک های متعددی برای بررسی ژنوم وجود 

به ابزاری قابل اعتماد  DNAنشانگرهای ژنتیکی بویژه نشانگرهای  وند.شمیتخاب بسته به اهداف تحقیق ان

دراین میان نشانگر های ریز ماهواره  جهت مطالعه مربوط به تنوع ژنتیکی و مطالعه ژنتیک جمعیت است.

ای به سبب مزایایی همچون چندشکلی زیاد، توزیع تصادفی در سراسر ژنوم، همبارز بودن، عدم تأثیر 
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ارزان بودن و سهولت کار برای برای تعیین انساب حیوانات اصیل  انتخاب طبیعی و مصنوعی بر آنها،

جامعه بین المللی ژنتیک _نیااشد. ریز ماهواره ها توسط سازمان خوارو بار جهبمیازجمله اسب مناسب 

و  به عنوان روش ایده آل برای چنین مطالعاتی توصیه شده است)هامپتون FAO-ISAGحیوان

 (2004همکاران,

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-2

خزر( و  ی)اسبچه نیکاسپ ینژادها یاکثرا رو یبوم یهااسب یمطالعات انجام گرفته رو شتریب 

نژاد قره باغ صورت  ژهیشمالغرب کشور بو ینژادها یبر رو یو مطالعات اسب کرد صورت گرفته است

در سال  دیشا دهد و یم شیرفتنش در کشور را افزا نینژاد احتمال از ب نینگرفته است که عدم توجه به ا

 یکیبه تنوع ژنت ،با اندازه کوچک  ینژاد ها نکهیبه ا باتوجه .مینژاد باش نیشاهد انقراض ا ندهیآ یها

محافظت  یولوژیو تنوع ب یکیحفظ مخازن ژنت ینژادها برا نیاست که ازا یضرور نیحساس هستند بنابرا

 یپیو فنوت یکیژنت تیشناخت وضع ازمندین زین یبوم یهااسب یبر رو یاصالح نژاد یانجام کارهاگردد. 

 ی،فرهنگ یها نهیدرزم ندهیآ یازهایتا بتوان ن استحاضر  تیجمع یگر ختهیآمو  یهم خون زانیو م

 زماهوارهیر نشانگر. دشمیبو یهااسب تیجمع شیو شاهد افزا یدکشور را ارتقاء بخش یو ورزش یاقتصاد

و  یچندشکل یکیژنت یگاه هایجا یابیارز تیمطالعه باتوجه به دارا بودن قابل نیا یانتخاب شده برا یا

 لذا اشد.بمیروش مطلوب و قابل اعتماد  کیبدست امده   جیباال نسبت به نتا نانیو اطم یریتوارث پذ

 یهااسبکید بیشتر بر روی خصوص با تابمیبو یهااسب یکیتنوع ژنت یابیارز ،پژوهش  نیهدف ازا

جهت بهبود بخشیدن در  .انجام گرفت هااسب نیدر ا یکیتفاوت و فاصله ژنت ،شناخت تنوع ،شمالغرب

ولکولی به کمک متخصصین آمده است که م های تشخیص نژادهای مختلف اسب از همدیگر، تکنیک

ها  این روشها استفاده از ریزماهوارهاست. از بین  امکان بررسی جانوران به صورت مستقیم را فراهم کرده

 نشانگرزیرا این اشد بمی، جهت مطالعات ژنتیکی موجود در نژادها امری دقیق و ارزشمند نشانگربه عنوان 

های مربوط به اسب اولین بار در  ریزماهواره . (2009 ،یی است )نیکوالس و همکارانالدارای چندشکلی با
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این جایگاهها بسیار پلی مورف  هااسبسوئد از ژنوم شناسایی و جداسازی شدند که نشان داده شد که در 

 .(1994 ،ماکولند و همکاران)اشند بمی

زم است که از روشهای نوین مولکولی استفاده شود که با تکثیر الرای بررسی دقیق تنوع ژنتیکی ب 

برای این مطالعات پیشنهاد  1های خاص اسب که توسط انجمن بین المللی ژنتیک حیوانات STR نمودن

ود داشته و دارای پلی مورفیسم ی مختلف وجهااسباین جایگاه ها در ژنوم  .شده است انجام می گیرد

مقادیر گیرند به ر(. تستهایی که بر اساس ریزماهواره ها انجام می2006، یی هستند )لی و همکارانالبا

 ،وبر و همکاران(گردند  های بیولوژیکی نیاز دارند و به یک منبع یا بافت خاص محدود نمی کمی از نمونه

یی الها دارای سطح با ریزماهواره .اند ها به صورت پراکنده در سراسر ژنوم پخش شده این جایگاه (1990

لیل وجود چنین ویژگیها از این یابند. به د از هتروزیگوسیتی هستند و به صورت هم بارز تظاهر می

همچنین مطالعات  آزمونهای والدی و نسب، نقشه برداری ژنوم و ها برای تجزیه و تحلیل پیوستگی،نشانگر

 1995در سال  FAO طبق گزارش. (2006 ،ود )لی و همکارانشمیفیلوژنی به طور وسیعی استفاده 

اشد. برخی از نژادها را میتوان بمیی وحشی رو به کاهش هااسبی کارگر و هااسببه ویژه  هااسبتعداد 

، بررسی هااسبهای حفاظتی از  به منظور توسعه و برنامه. اند حفظ نمود اما برخی از نژادها منقرض شده

ی کنونی در جمعیت ضروری به نظر میرسد. از این رو رسم درخت فیلوژنی و پیدا نمودن هااسبتنوع 

ی مختلف برای درک بیشتر ما از تکامل و اهلی نمودن این حیوانات امری هاباسارتباطات بین جمعیت 

تاکنون مطالعات متعددی جهت سنجش تنوع ژنتیکی (. 2005 ،میلز و همکاران)رسد  ضروری به نظر می

ی باربر هااسبصورت گرفته است در این مطالعات جمعیت نژادهای مختلف از جمله  هااسبدر جمعیت 

ی نژاد کاسپین هااسب (2013 ،خانشور و همکاران)ی نژاد عرب هااسب (2004 ،و همکاران )آبرلهآلمانی

و غیره انجام پذیرفته است و نتایجی متفاوتی برای این مطالعات گزارش  ( 2006 ،سید آبادی و همکاران)

، دره ی نژاد کردهااسبای برای سنجش تنوع ژنتیکی جمعیت  شده است. با این وجود تاکنون مطالعه

 .ها انجام نگرفته است شوری و ... با استفاده از ریزماهواره

                                                 
1. International Animal Genetic Association 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 رسی منابعرب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 اسب -2-1

 بستر در و لندن حومه در امروزی یهااسب اجداد شناسایی پی در 1870 و 1841 های سال در 

دوران  به که شد پیدا آون ریچارد توسط اسب از سنگواره هاییآمریکا،  وایومینگ در ویند رودخانه

 پس از داشت. تعلق شناسی زمین سوم دوران از دوره دومین یعنی میلیون سال پیش(  50-60إئوسن)

اسب  اولین به متعلق سنگوارهها این که گردید معلوم شناسی، زمین بعدی دوران یافته های بررسی

  .(1999 )کالتون،نمودند انتخاب آن برای را ائوهیپوس علمی نام که است زمین روی بر موجود

 (acva)سانسکریت و در (asa) و در پارسی باستان. است آمده اوستا که در Aspaیا   اسب واژه 

 ferus)اسب وحشی هایزیرگونه یکی از دو Equus ferus caballusبا نام علمی  اسپ یا اسب .استآمده

،Equus)  ،تعلق دارد رده بندی  اسبیان است و به تیره فَردسُم و پستاندار (. این جانور2005است)ویلسون

سم ی بزرگ و تکهااسباست، گذشته میلیون سال پیش به این سو آغاز شده 55تا  45از  هااسب

سال پیش از میالد انسان تالش  4000گردد. نزدیک به جثه و چندسم بازمیامروزی به جانورانی کوچک

ها در طبیعت اند، اگرچه بسیاری از آناهلی شده caballus ی زیرگونههااسبکرد تا اسب را اهلی کند. 

تنها  اسب شوالسکی اند. برای نمونههیی وجود دارند که هرگز اهلی نشدهااسبو  کنندآزاد زندگی می

 است.ماندهای است که واقعاً تاکنون وحشی باقیزیرگونه

نخستین مردمانی بودند که اسب را به کار گرفتند ، آنها بودند که برای مردم بین النهرین  کاسیان 

، )سهرابی را رام و آماده بهره برداری کردند ناختند، اسبشمیکه غیر از االغ حیوان کاری دیگری ن

کشور  73نفر از  50000با شرکت  انیمال پالنت از سوی 2004که در سال در یک نظر سنجی  (.1891

 آن خود کردند.رتبه چهارمین حیوان دوست داشتنی مردم را از  هااسببرگزار شد، 

آید. این دارد و از ادرار مادیان باردار بدست می استروژن دارویی است که استروژن کونژوگه داروی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%98%D9%88%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%98%D9%88%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86


8 

موی دم اسب در ساخت  (.2001دارو در گذشته به عنوان جایگزین هورمونی کاربرد داشت)باالرد، 

 یسبالب توپ و لباس ژاکت، مورد نیاز است. چرم اسب در ساخت کفش، دستکش، کمانچه سازهای زهی و

 .(2000)کاتچئون، ودشمیاستفاده  هم در ساخت هااسبشود. سُم به کار گرفته می

وند. کارهای شمیجمعیت های مختلف اسب ایرانی در مناطق مختلف ایران پراکنده شده و یافت 

ی ایرانی دارای هااسبجام شده بر روی اسب در ایران متاسفانه بسیار ناچیز است و اکثر اصالحی ان

در بیشتر نقاط دنیا، بویژه کشورهای پیشرفته، از سازمانبندی  هااسبشناسنامه و ثبت مشخصات نیستند. 

سب ایرانی ود. در گذشته انجمن های اشمیهای نژادی تشکیل  خاصی برخوردار بوده و برای آنها انجمن

کارهای پراکندهای در این حوزه انجام داده و کتاب هایی برای نژادهای عرب ایرانی، کرد، ترکمن و 

 (.2012 ،)سپهریفراند کاسپین منتشر کرده

 جمعیت اسب در ایران -2-2

های ت یکی از منحصربه فردترین ریختهاسب یکی از ذخایر ژنتیکی ملی ایران است و شاید بتوان گف

درهم آمیختگی زندگی و رشد بشر . از دام های اهلی است که هنوز در دست بشر باقی مانده است ژنتیکی

یی که برای جنگ، کار یا سفر از آنها استفاده می کرده آنقدر زیاد است که باعث شده هااسببه همراه 

از کتاب  اییی هر منطقه اى مثل مطالعه تاریخ آن بخشى از همان برگ ههااسبیافتن شجره خانوادگی 

  .(1995شموعیل، )اتمدن و مهاجرت ملت ها را نشان دهد

جمعیت های مختلف اسب ایرانی برحسب مناطق پراکنش یااا اقوام پرورش دهنده آنها نامگذاری 

ی قره باغ هااسبی ترکمن در شاامال شرق، هااسبمی شااوند. معروف ترین این جمعیت ها عبارتند از: 

ی دره شااوری یا قشااقایی در مرکز و هااسبی کاارد در غرب و مرکااز، هااسبدر شاامال غرب، 

ی سیسااتانی در شرق و جنوب شرق و هااسبی عرب ایران در غرب و جنوب غرب، هااسبجنوب غرب، 

. البته در حال حاضر همه این جمعیت ها در مناطق اشندبمی ی کاسپین و تالشی در شمال کشورهااسب

ی شمال کشور به دنیا به تالش های هااسبسااابقه معرفی  .ان پراکنده شده و یافت می شوندمختلف ایر

تعداد محدودی از این حیوانات را از اطراف  1344مرحااوم خاناام لوئیز فیروز بر می گااردد که سااال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8#cite_note-139
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نوشااتن شهرستان های آمل و بابل خریداری کرده و برای پرورش به اطراف تهران منتقل و سپس با 

این اسب به خانواده سلطنتی انگلیس اهدا  1350مقاالتی آن را به سراساار جهان معرفی کرد. در سال 

شد و به دلیل عالقه آنها به اسااب کاسپین، انجمن سلطنتی اسب کاسپین در انگلسااتان تاسیس شااد. 

استرالیا، نیوزیلند، بلژیک، نروژ،  عالوه بر این در سال های مختلف این حیوان به کشااورهایی نظیر آمریکا،

فرانسااه و ژاپن وارد شده اساات. با وجود این که زیستگاه اصلی این حیوان در نواحی شمالی ایران بوده 

شااناخته می  Caspian English Pony ولی در حال حاضر در بساایاری از نقاط جهان تحت عنااوان

 (.2006)سیدعبادی،یز در دنیا فعال استشااود. چند انجمن ثبت شده برای این نژاد ن

 هنگام و است کرده مکان نقل آسیا قاره به شمال طریق از و یافته تکامل و تولد آمریکا قاره در اسب

 در مغولی، ی ها اسبچه شرق در. است شده تقسیم غربی و میانی شرقی، های دسته به شدن سرازیر

 متوسط یهااسب میانی بخش از و اند آمده وجود به ها اسبچه از ای دسته و سرد خون یهااسب غرب

 و میانه خاور سراسر در و اند داشته قد متر سانتی 120 ابتدا که میانی دسته یهااسباند.  شده پیدا

 یهااسب صورت به و یافته تکامل تدریج به اند بوده گسترده روسیه جنوب و مرکزی آسیای و هندوستان

 آن از و شد منتقل ایران غرب به نسایی هستند. اسب نسایی اسب و ترکمن اند، اسب درآمده امروزی

مصر و از انجا به شمال آفریقا راه  ایران به عربستان و غرب از کرد اسب. آمد حاصل امروزی کرد اسب

خانواده اسب سانان یکی از خانواده های جانوران اشد. بمیحاصل این مهاجرت اسب عرب  یافته است،

مثااال معروف آن هم تولید قاطر از . آمیزش های بین گونه ای در میان آنها بسیار زیاد استهستند که 

اسب جزء پستانداران است که به خانواده ایکوئیده تعلق دارد و از سرعت، . آمیزش االغ و اسااب اساات

یلیون م 95جمعیت اسب جهان در حدود  1970در سال  قدرت و استقامت قابل توجهی برخوردار است.

در اروپا  تعدادرسید که حدود نیمی از این  سمیلیون را 65به   2008این رقم در سال  و راس برآورد شد

  (.2008)نصیریان و همکاران،  دنباشو بقیه به ترتیب در آمریکا، آسیا، استرالیا و آفریقا می

ی بومی ایران شامل  هااسبجمعیت تشکیل دهنده  اشد.بمیهزار راس اسب  155ایران دارای 

اشند. اسب عرب ایران یکی از مشهور بمیی عرب )اصیل(، ترکمن، کرد، اسبچه خزر و سیستانی هااسب



10 

ترین نژادهای اسب موجود در جهان بوده و به زیر خانواده های کهیالن، هادیان، همدانی، سگالوی و ابیان 

انایی حرکت در جاده های سنگالخی و وند. اسب کرد با داشتن سم و بدنی قدرتمند توشمیتقسیم 

 .ودشمیکوهستانی را دارا بوده و زیر خانواده جاف، افشاری و سنجابی را شامل 

ود که در زندگی آدمی نقش فراوانی داشته شمیاهلی محسوب  این حیوان یکی از مهمترین حیوانات

سال اخیر داشته است  5000ای در تمدن انسان در  سب نقش ویژها ).2011 ،ماهروسا و همکاران(است 

ژادهای (.  ن 2006 ،اولسن)استفاده شده است  ها، کشاورزی، ورزش و غیره و از این حیوان در جنگ

های مرفولوژیکی نظیر اندازه، وزن، رنگ و  نند که از لحاظ ویژگیکمیمختلفی از اسب در جهان زندگی 

ا از ویژگیهای ظاهری و مرفولوژیکی از یکدیگر ر هااسبهای سنتی  غیره با همدیگر تفاوت دارند. در روش

ها از جمله رنگ، وزن، سرعت، استقامت و غیره میتوانستند به عنوان  دادند که بعضی از شاخص تمایز می

یک شاخص جهت تفکیک نژادها باشند. با این وجود استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی شاخص مناسبی 

اشند زیرا دقیق نیستند و استفاده از این روش همواره با خطا بمیی نبرای متمایز کردن تفاوت های ژنتیک

همراه است. برای حل این مشکل و بهبود بخشیدن در تشخیص نژادهای مختلف اسب از همدیگر، 

تکنیکهای مولکولی به کمک متخصصین آمده است که امکان بررسی جانوران به صورت مستقیم را فراهم 

، جهت مطالعات ژنتیکی موجود نشانگرها به عنوان  ها استفاده از ریزماهواره شاست. از بین این رو کرده

نیکوالس و )ی است الیدارای چندشکلی با نشانگراشد زیرا این بمیدر نژادها امری دقیق و ارزشمند 

های مربوط به اسب اولین بار در سوئد از ژنوم شناسایی و جداسازی شدند  ریزماهواره (. 2009همکاران 

(. 1994ماکولند و همکاران )اشند بمیها بسیار پلی مورف  این جایگاه هااسبکه نشان داده شد که در 

های نوین مولکولی استفاده شود که با تکثیر  زم است که از روشالبرای بررسی دقیق تنوع ژنتیکی 

برای این مطالعات  (ISAG) های خاص اسب که توسط انجمن بین المللی ژنتیک حیوانات STR نمودن

 .پیشنهاد شده است

لی و ) یی هستند الی مختلف وجود داشته و دارای پلی مورفیسم باهااسبها در ژنوم ین جایگاها

های  کمی از نمونهگیرند به مقادیر  هایی که بر اساس ریزماهواره ها انجام می تست(. 2006،همکاران
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این (. 1990 ،وبر و همکاران)گردند  بیولوژیکی نیاز دارند و به یک منبع یا بافت خاص محدود نمی

 دهد.  ی را نشان میالیاند و چندشکلی با پراکنده در سراسر ژنوم پخش شده ها به صورتجایگاه

یابند. به  هم بارز تظاهر مییی از هتروزیگوسیتی هستند و به صورت الها دارای سطح با ریزماهواره

آزمونهای والدی و نسب،  ها برای تجزیه و تحلیل پیوستگی،نشانگرها از این  دلیل وجود چنین ویژگی

(.  2006 ،لی و همکاران)ود شمینقشه برداری ژنوم وهمچنین مطالعات فیلوژنی به طور وسیعی استفاده 

ی وحشی رو به کاهش هااسبی کارگر و هااسب به ویژه هااسبتعداد  1995در سال   FAO طبق گزارش

به منظور توسعه و . اند وان حفظ نمود اما برخی از نژادها منقرض شدهتمیاشد. برخی از نژادها را بمی

رسد. از این  ی کنونی در جمعیت ضروری به نظر میهااسب، بررسی تنوع هااسبهای حفاظتی از  برنامه

ی مختلف برای درک بیشتر ما از هااسبرو رسم درخت فیلوژنی و پیدا نمودن ارتباطات بین جمعیت 

 (.2005 ،میلز و همکاران) رسد تکامل و اهلی نمودن این حیوانات امری ضروری به نظر می

 ی ایرانهااسب -2-3

اری،بارکشی، کشاورزی و برای نخستین بار اسب در ایران پروش یافته و از اسب جهت سوارک

ی نامدار پرورش یافته و باه جهاان صاادر شده هااسباز این مرزو بوم است که جنگیدن استفاده شد 

اوان ریشاه و ساوی بسایاری از تمیاست. کیفیت و کمیت صدور این کاالی با ارزش چنان است که 

ازجمله   ایران. در اینجا به معرفی نژادهای (1390نیا، بهروزی)نژادهای اسب جهان را از ایران زمین دانست

 .پرداخته شده استی عربی، دره شوری، قره باغ و کردی هااسب

 اسب عربی -2-3-1

سبک در  نژادهای اسبگویند یکی از در برخی از نقاط ایران به آن اسب اصیل می اسب عربی که

باشد. شناسایی این نژاد بدلیل شکل سر متمایز و دم مرتفع آن جهان و متعلق به منطقه خاورمیانه می

های باستان این اسب یکی از قدیمترین نژادها در جهان محسوب شده به طوری که کشف باشد.آسان می

ی عربی در منطقه خاورمیانه بوجود هااسبگرداند، سال قبل بر می 4500شناسی اصول این نژاد را به 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A8
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رای بهبود اند، همچنین از این نژاد بها به تمام جهان انتشار یافتهآمده و از آنجا از طریق تجارت یا جنگ

های دیگر نژادها از قبیل قدرت تحمل باال، فرمان پذیری و سرعت استفاده بخشیدن ویژگی

 .(2003)سامیو، شودمی

النهرین )که اکنون شامل در امتداد بین نژاداسب عربی در طول تاریخ به دست مردم عرب کوچ نشین

. گردد( رشد و تکامل یافت استن میکشورهای عراق، سوریه، قسمتهایی از ایران و شبه جزیره عربستا

المللی مخصوص آن با عنوان سازمان اهمیت این نژاد در جهان تا به آن حد پیش رفته که سازمانی بین

اسب  باشد.جهانی اسب عرب برای حفظ این نژاد زیبا تشکیل شده است که ایران نیز از اعضای آن می

کوچک،  سازد، از جمله پوزهژادهای اسب متمایز میهای ظاهری دارد که آن را از سایر نعرب ویژگی

های کوچک و رو به جلو، گردن ظریف و قوس دار، باال گرفتن ها و مجراهای تنفسی درشت، گوشچشم

ی عرب نسبت به سایر نژادهای اسب از هااسبدم به هنگام حرکت و یال و دمی ابریشم مانند. بعضی از 

های کهر، نیله ی عرب اصیل به رنگهااسبر برخوردارند. یک مهره کمر و یا یک جفت دنده کمت

شوند به هایی که در این نژادیافت میشوند. عمده ترین رنگ)خاکستری(، کرنگ، مشکی و ابرش یافت می

 باشند.ترتیب کهر، نیله و کرنگ می
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 (www.fa.wikipedia.org/wiki/hours)اسب عربی اصیل ایرانی -1-2شکل

 اسب دره شوری  -2-3-2

به گواهی تاریخ اولین کسانی که اسب را رام کرده، آن را در زندگی قومی و عشایری بکار گرفتند 

یلی از ایل دره شوری که ایلی ترک زبان اقوام بیابانگردی بودند که اقتصاد شبانی داشتند. دره شوری نام ا

ی هااسبشباهت زیادی به  هااسبدراستان فارس و جنوب استان اصفهان است. به لحاظ ظاهری این 

عرب دارند. از بارزترین عالمت های ظاهری این نژاد کپل صاف، دمی افراشته، بدنی قوی می باشد. قد 

غالب رنگ  ش های این اسب از اسب عرب بلندتر است.گو اسب به مراتب بلندتر از اسب عرب می باشد.

ی ابلق و یا سفید دیده نمی شود. در هااسباین نژاد معموالً کهر طالئی، کرنگ، سمند و نیله می باشد و 

 –حال حاضر تعداد کمی ازاین نژاد اسب به همت پرورش دهندگان بخش خصوصی در شهرهای تهران 

جزیره کیش نگهداری می  –ورامین  –بم  –کرمانشاه  –غربی  آذربایجان –اصفهان )سمیرم(  –شیراز 

 شوند.

 

http://www.fa.wikipedia.org/wiki/hours
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 (www.irhorseworld.org)اسب اصیل دره شوری -2-2شکل

 اسب قره باغ  -2-3-3

یکی از قدیمی ترین نژادهای موجود در سرزمین پهناور ایران اسب قره باغ می باشد که یکی از 

ی باستانی از آن نام برده می شود. با توجه به اینکه این هااسبی سواری قدیمی است و در شمار هااسب

د اما به عنوان اسب از صفات فنوتیپی و ژنوتیپی وضعیت مناسبتری نسبت به سایر توده های ایرانی دار

در روسیه آن  1981زیادی برای آن انجام نشده است. در سال  یک نژاد ایرانی ثبت نگردید و فعالیتی

بنابراین اسب قره باغی  کتاب تبار نامه این اسب تنظیم و تدوین شده است. زمان و کشور آذربایجان فعلی،

باشد را می توان نژاد تلقی نمود .در  ی ثبت شده در تبار نامه این اسبهااسبکه منتسب به یکی از 

این اسب عالوه بر کاربرد بسیار مناسب  مسابقات سرعت اسب قره باغ نتایج خوبی از خود نشان داده است.

آموزشی برای کودکان و نوجوانان در ورزشهایی نظیر چوگان و کالسکه رانی مورد استفاده ورزشکاران قرار 

 . (2005)پائول، است  گرفته

یوان به خاطر زندگی در مناطق کوهستانی از نظر اندام بزرگ نبوده ولی از نظر تاندون و عضله این ح

بندی بسیار مقاوم و قوی می باشد و مخصوص زندگی در کوهستان است. از نظر بیومتری قد این حیوان 

. در ودشمیدیده سانتیمتر نیز  150سانتیمتر ولی در سایر ممالک مثل آلمان تا  145تا  141مابین 

ی مناطق نزدیک به مهد هااسبتحقیقات به عمل آمده معلوم گشته این نژاد در بوجود آمدن بسیاری از 

نژادش دخالت داشته است که به عنوان مثال می توان به نژادهای آناتولی ، هیربت ، پسین از کشور 

دن و کاباردار از روسیه، کوشوم، قزاق از قزاقستان آذربایجان و دلی بوز از آذربایجان و بسیاری از  ترکیه،

ئی که در منطقه قره باغ با رنگ براق مشخص بودند قره باغ می هااسبی لهستان اشاره کرد. تمام هااسب

شته است ستقیم دامگفتند . الزم به ذکر است در ساخت نژاد دن روسی این نژاد دخالت 

 .(1،2005)اگیزی

                                                 
1. Ekiz 

http://www.irhorseworld.org/
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خاستگاه و مهد این اسب ، ناحیه قره باغ در آذربایجان مابین دو رودخانه ارس و کورا می باشد که 

ناگورانی نامیده می شود . طبق بررسی هایی که در مناطق مختلف استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل 

ای ذکر شده این نژاد وجود دارد و یا نشانه انجام گرفته نشان می دهد که در اغلب نقاط شمالی استانه

هائی ازاین اسب در منطقه مشاهده شده به ویژه پراکندگی وسیع تر آن در مناطق کوهستانی اهر، 

ورزقان، کلیبر، خاوران در آذربایجان شرقی و کناره های ارس در منطقه مغان و گرمی در استان اردبیل به 

ندگاری این نژاد در این مناطق ایزوله بودن مناطق ذکر شده در چشم می خورد. یکی از دالیل اصلی ما

 . (1994)هندریکس،سالهای قبل بوده است

 

 (www.irhorseworld.org) اسب اصیل قره باغ 3-2شکل 

 

 

 اسب کردی -2-3-4

های کوهساتانی و دارای راههاای ماالرو  هبا توجه به موقعیت جغرافیایی استان کردستان که منطق

وساخت وخطرنااک اسات، داشاتن اسابی کاه دارای قادرت تعاادل و تحارک زیااد در راههاای صاعب 

العباور و کوهستانی باشد، از نظرحمل ونقل از قدیم االیام دارای اهمیت فراوانی بوده است. باه طاوری 

ها  خون مردم عجین و داشتن اسب مایه فخر و مباهات خانوادهکاه پارورش اسب کردی در این استان با 

ای است بنام نساء در دامنه کوههاای زاگارس )در لرساتان  منشا اسب کردی در ایران منطقه .اشدبمی

http://www.irhorseworld.org/
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گردد. در سانگ نوشاته هاا ی کاوه  سال قبل از میالد مسیح برمی 500و این موضوع به  اماروزی (

فت انگیزی با استخوان بندی قوی )مشخصاه اسابی کوهساتانی ( نمایاان بیساتون تصاویر اساب شگ

اسات. ایان اساب دارای ساری بزرگ، استخوان پیشانی و ستیغهای گونهای برجسته، گوشها به سمت 

عقاب و سرشاار از تواناایی و هاوش است. اینها خصوصیات اسبی است که چندان قد بلند نیست ولی 

هایی است که در نبرد بای  و تواناا اسات کاه در طول قرون واعصار، مرکوب انسانچنان قاوی و مساتقر 

 .اند جویی جنگیده اماان زنادگی، بارای زناده مانادن و برتاری

 

 (www.irhorseworld.org)اسب اصیل کرد ایرانی -4-2شکل 

 

 تنوع ژنتیکی -2-4

تنوع ژنتیکی به صورت یک شاخص احتمالی است که در آن دو متغیر تصادفی داخل واحد ژنتیکی 

متفاوت خواهند بود. ارزش این شاخص به آلل های با فراوانی بیشتر است بنابراین باعث محدودیت نمونه 

با نرخ  این شاخص در ژنتیک جمعیت به دلیل معادل بودن ود.شمیهایی که برای تخمین آن نیاز است 

 تفاوت های  اشد.بمیپرطرفدار  1های هتروزیگوسیتی در یک جمعیت در حال تعادل پارانیمیکتیک

                                                 
1. Paranimictic 

http://www.irhorseworld.org/
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