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چکیده
تکاملسطحبرآوردجهتبودند،2016الی 1970هاي سالکه متولدیناسب اصیل ترکمن2164شجرهازپژوهشایندر

گردید. میانگین نسل معادل کامل به عنوان معیاري از سطح استفادههادامخویشاونديضریبمتوسطویخونهمضریبشجره،
بینخویشاونديضریبمتوسطآیندههاينسلدریخونهمبینیپیشبرآورد شد. جهت49/0تکامل شجره براي این جمعیت 

خونهمهاي ثبت شده درصد از کل اسب5/0درصد برآورد گردید. 52/0متوسط ضریب خویشاوندي جمعیت وزندهيهادام
میانگین و حداقل و درصد  و25/0،  صفر و 06/0حیوانات به ترتیب ی براي کل خونهمبودند. میانگین، حداقل و حداکثر ضریب 

درصد برآورد شدند. پایین بودن میزان 25/0و 125/0،03125/0به ترتیب خونهمی براي حیوانات خونهمحداکثر ضریب 
اي الزم در زمان هاي خویشاوندي پایین بوده ولی با کنترل شجرهتحقیق نشان داد که شدت آمیزشی در این خونهم

ی باال در برخی افراد جمعیت جلوگیري کرد.خونهمتوان از گیري، میجفت

شجرهتکاملسطحخویشاوندي،ضریبی،خونهماسب اصیل ترکمن،:کلیديهايواژه

مقدمه
باشد، میساناناسبخانوادهمهمهايگونهازیکیاسب

در همهنوز.استداشتهمهمینقشانسانتمدندرکه
ها کوهپایهوکوهستانیمناطقدرویژهبهدنیانقاطازبسیاري

یا ونبودهمیسرنقلوحملامکاناتسایرازاستفادهکه
.شودمیاستفادهنقلوحملجهتاسبازنیست،اقتصادي

مختلف هايفعالیتدراسبازکشورهاازدر بسیاريامروزه
).16شود (میاستفادهتفریحیوورزشیاجتماعی،فرهنگی،

نظرازکهداردوجودجهاندراز اسبمختلفیهاينژادامروزه
یکدیگرباغیرهووزن، شکلرنگ،تیپ،فعالیت،نوع

هاي زیادي ). همچنین رشته21(دارندزیاديهايتفاوت
مربوط به صنعت اسب و سوارکاري وجود دارد که براساس 

رو از اینباشد،اي خاص میها در انجام وظیفهتوانایی اسب
اصالح نژاد در صنعت پرورش اسب امري ضروري است

ملیهايسرمایهعنوانبهکشورهردربومینژادهاي).1،17(
میتاهوارزشازآنهاتکثیرووحفظوبودهکلیديذخایرو

دربومینژادهايایناز). یکی21(استبرخوردارزیادي
واندامالغرزیبا،ترکمن باشد. اسبمیب ترکمناسکشور،
ایرانکشورارزشباوژنتیکی خالصهايذخیرهازکشیده
خزردریايشرقنواحیدرصحرا وترکمنمنطقهکه دراست 
اکوتیپ شاملترکمنیابد. اسبمیپرورشوکردهزندگی
هايویژگیاز.باشدمی(گوگالن)جرگالنوتکهآخالیموت،

وورزشیسنگینتحمل حرکاتنژاد،اینفردبهمنحصر
خالص). امروزه8باشد. (میطوالنیمسیرهايدراستقامت

ازو جرگالنرازمنطقهدرراایرانترکمنهاياسبترین
بیشترین جمعیتهکیافتتوانمیشمالیخراساناستانتوابع
اسبواسبآنجاییکهاز).2(شودمیمحسوباسباین

بهتوجهاهمیتدارد،ایرانیتمدنوفرهنگدرریشهسواري
اسبشدناهلیفرآینددر.دهدمیافزایشرااین حیوان

ونقلمثل کشاورزي،مختلفهايزمینهدرنیازبرحسب
. استشدهستفادهاحیواناینازنظامیاهدافوانتقاالت

شدهحیوانایندروسیعیتنوعآمدنبه وجودسببامرهمین
بهیا نزدیکشدنتثبیتتنوعایننتیجهطوریکه،به.است

).8(استشدهنژادهااینبیشتردرصفاتازبرخیشدنتثبیت
هاي اقلیمدارايجغرافیاییخاصشرایطعلتبهایران

در چنین مصنوعیوعیطبیهايانتخابواستمتنوعی
بااهلیحیواناتنژادهايکهاستشدهموجبشرایطی

کردناهلی.)2(آیدبوجودکشوردر اینمتنوعاستعدادهاي
ورفتاريخصوصیاتمورفولوژي،وسیعیبه طورحیوانات

طوریکه،به. استدادهتغییرراامروزيحیواناتعملکردي
هايویژگیوخاصشکلایطرحبانژادهرحیواناتامروزه
قرارانتخابموردخاصتولیديبهیابیدستبراينژادهمان

کهفراهم نمودهراامکاناینامروزيگستردهدانش.گیرندمی
اینسببکهراژنومازنواحیبتوانموجودتکنولوژيبا

.)8(کردرا شناساییاستشدههاگیویژه
زش افرادي که از لحاظ ی عبارت است از آمیخونهم

آمیزش طور کلی اجداد با همدیگر خویشاوند باشند و به
رابطه خویشاوندي باالتري نسبت به که باشدمییواناتیح

که منجر به تغییر )9(میانگین رابطه خویشاوندي جامعه دارد
هاي ژنی هاي ژنوتیپی یک جمعیت بدون تغییر فراوانیفراوانی

ی خلوص ژنتیکی فرزندان افزایش و خونهمشود. در اثر می
). افزایش 4یابد (کاهش میهاآنناهمگنی ژنتیکی در 

ی در بلندمدت عالوه بر تحت تاثیر قراردادن پاسخ به خونهم
انتخاب صفات، به دلیل کاهش هتروزیگوسیتی و به تبع آن 
کاهش تنوع ژنتیکی، کاهش رشد، تولید، سالمتی، باروري و 

طور قابل ی بهخونهمبه دنبال دارد. سطح بقاي حیوان را نیز 
ها، توانایی تولید مثل، توجهی تحت تاثیر نسبت نرها به ماده

سوياز).14(باشدگیري و انداره جمعیت میسیستم جفت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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و تنوعجمعیتموثراندازهبامستقیمیارتباطیخونهمدیگر
یک دریخونهمافزایشکهطوريبهداردجمعیتژنتیکی

دروجمعیتموثراندازهکاهشدهندهنشانتواندمییتجمع
هادامژنتیکی بینتنوع. باشدژنتیکیتنوعنتیجه کاهش

پیشرفت بهدستیابیوانتخاببرنامهاجرايپایهواساس
).22(باشدمیژنتیکی

بعدعنوان والدین نسلبهحیواناتازاندکیتعدادکهزمانی
درتنوع ژنتیکیشوند،واردمثلتولیدفرآینددروانتخاب
کوچکژنتیکی جمعیتمخزنویافتخواهدکاهشجمعیت
برايدرجمعیتژنتیکیتنوعوضعیتازشد. آگاهیخواهد
درژنتیکیهم بهبودکهنژادي،اصالحهايطرحریزيبرنامه
نماید،را تضمینژنتیکیتنوعنزولحداقلهموصفات

.)5(استضروري
صفات بریخونهمتأثیرزمینهدرزیاديتحقیقات

منفی اثرموارداغلبدرواستپذیرفتهانجامهاداماقتصادي
مقدارکهاستشده گزارشهاداماقتصاديصفاتبریخونهم

متفاوتمطالعهموردصفتونژادبهبستهاین تأثیر
سب ی در اخونهممطالعات محدودي در زمینه برآورد .باشدمی

اصیل ترکمن انجام شده است.
) در تحقیقی بر روي چهار گله 19و همکاران (پجونتک 

ی را خونهمدر معرض انقراض اسب اسلواکی، میانگین ضریب 
هاي پونی اسلواك درصد براي اسب26/6درصد الی 67/2از 

و هوکول گزارش نمودند. همچنین میانگین ضریب 
درصد 34/9شاگیا عربی و براي درصد08/3خویشاوندي از 

) 22و همکاران (ولکهاي هوکول برآورد نمودند.براي اسب
هاي پرزوالسکی، ی در جمعیت محلی اسبخونهمدر مطالعه 

گزارش دادند. قره ویسی و 094/0ی را خونهمنرخ میانگین 
هاي عرب ی در جمعیت اسبخونهمرسی ) در بر6ایرانی (

راي کل جمعیت و جمعیت ی بخونهمایران میانگین ضریب 
درصد گزارش نمودند.8/7و 1/2را به ترتیب خونهم

بینژنتیکیاختالطبروزوکشوردام درمختلفهاينژادوجود
راهریکمشخصاتثبتوآوريجمعبهنیاز،هاآن

وشناساییامکانلزوم،در صورتتانمایدمیناپذیراجتناب
از). آگاهی20باشد (شتهداوجودیکدیگرازهاآنتفکیک
برايدامیجمعیتیکدرافرادبینروابطیاوشجرهساختار
ژنتیکی) و همبستگیپذیريژنتیکی (وراثتهايپارامتربرآورد

اینهمچنیناست.ضروريارثیهايارزشبینیپیشو
افزایشوژنتیکیتنوعاز کاهشجلوگیريدراطالعات

دامیجوامعمانیزندهقابلیتخودبهنوبهوبودهمؤثریخونهم
).15دهند (میقرارتأثیرتحترا

به منظور نگهداري تنوع ژنتیکی گله در سطح قابل قبول 
ی محدود شود تا تنوع ژنتیکی موجود باعث خونهمباید میزان 

گردد حیوانات آینده به تغییرات محیطی و انتخاب پاسخ 
به دلیل اثرگذاري در ی خونهمتري نشان دهند. مطلوب

هاي فنوتیپی که پسروي واریانس ژنتیکی افزایشی و نیز ارزش
شود، یک نگرانی عمده در اصالح ی نامیده میخونهمناشی از 

).18(گردددام محسوب می
ی، تنوع ژنتیکی و دیگر پارامترهاي مهم خونهمجهت بررسی 

باشد. فقدان جمعیت، وجود یک شجره کامل ضروري می

عات، شجره ناقص و ورود جدید حیوانات به جمعیت، اطال
ی و خونهمتواند منجر به برآورد کم یا بیش از حد ضریب می

دیگر پارامترهاي مهم جمعیت شود و درنتیجه منجر به تفاسیر 
نادرست از جمعیت و صفات تحت بررسی گردد. از طرفی براي 

انبار حفظ ساختار ژنتیکی هر جمعیت و جلوگیري از آثار زی
ی و تابعیت خونهمی، الزم است مقدار ضریب خونهمناشی از 

ی محاسبه شود تا از افزایش بیش از حد آن خونهمصفات از 
). لذا الزم است به بررسی شجره حیوانات 14(جلوگیري گردد

اجرايازو تجزیه و تحلیل آن پرداخته شود. بنابراین هدف
خویشاونديیبضرویخونهموضعیت بررسیحاضرتحقیق

مدیریتبرايمناسبراهکارارائهاسب هاي اصیل ترکمن و
.مطلوب بودسطحدریخونهممیزانحفظجهتژنتیکی در

هامواد و روش
اياطالعات شجره

از اطالعات ثبت شده درجلد اول کتاب این تحقیقدر
توسط فدراسیون سوارکاري 1395تبارنامه اسب ترکمن سال 

2164سالمی ایران که حاوي اطالعات مربوط به جمهوري ا
هاي ماده) متولدین سال1320نر و846سر اسب ترکمن (

ی، خونهمبه منظور بررسی ضرائب بود2016تا 1970
خویشاوندي و ساختار شجره استفاده گردید. فایل شجره براي 
هر اسب شامل شماره فرد، پدر، مادر، جنس و تاریخ تولد براي 

بود.هر حیوان
شجرهتکاملسطح

ضرائببرآورددرمستقیمیتأثیرشجرهتکاملسطح
سطحافزایشباکهچراداردی و خویشاوندي جمعیتخونهم

حاضرنسلافرادبرايجد مشتركیافتناحتمالشجرهتکامل
تکاملتأثیرزمینهشده درانجامتحقیقاتشودمیبیشتر
کهحالتیدرکهاستدادهاننشیخونهمضریببرآوردشجره
ضرایبباشد مقادیرناقصجمعیتیکبرايشدهثبتشجره

شوندمیبرآوردواقعیمقدارازکمترزیاديحدتایخونهم
)3،10.(

استفاده معیاردوازشجرهتکاملسطحبررسیبراي
کهحیواناتیدرصدشجرهدرموجودحیواناتکلبراي.  گردید

هربرايهمچنین.گردیدبرآوردبودند،معلوموالدودداراي هر
کاملمعادلهاينسلتعدادمعیارشجرهموجود درحیوان

)Complete Generation Equivalent(فرمولطریقاز
هاي زیر به صورت مجموع نسبت اجداد معلوم در طول نسل

) محاسبه شد.1ترسیم شده و طبق معادله (
)1     (EqGi = ∑(1/2)n

والدهرازراحیوانکهاستهایینسلتعدادnدر این فرمول،
هاينسلتعدادمیانگین). سپس12کند (جدا میمعلومش

.گردیدمحاسبهسالهردرشدههاي متولداسبکاملمعادل
همچنین سطح تکامل شجره که به صورت نسبت اجداد معلوم 

) با استفاده از رابطه 11گردد (ر هر نسل والدینی تعریف مید
زیر به دست آمد.
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به ترتیب سهم خطوط پدري C damو C sireدر این رابطه 
معرف aiباشد که میو مادري و 

معرف تعداد dو Iنسبت اجداد شناخته شده حیوان در نسل 
ست.اهاي در نظر گرفته شده نسل

خویشاونديویخونهمضرایبمحاسبه
ی تمام حیوانات موجود در شجره و ساختار خونهمضریب 

) و 13جامعه با استفاده از الگوریتم میوسین و لو (
تغییرات) محاسبه گردید. سپسEndog v4.8)7افزارنرم

بررسیمورد مطالعههايسالطیدریخونهممیانگین
برايتواندمیحیواناتبینشاونديخویضریبمتوسط.گردید
قراراستفادهموردآیندهنسلدریخونهمضریببینیپیش
يهادامبینخویشاونديضریبمتوسطهمین جهتبه.گیرد
.گردیدمحاسبهزنده

نتایج و بحث

ارائه 1اي جمعیت مورد مطالعه در جدول ساختار شجره
466حیوان، تعداد 2165در شجره تحت مطالعه از است. شده

درصد) داراي پدر و مادر معلوم 5/21حیوان از کل شجره (
اسب (که 11هاي ثبت شده بودند و نسبت کمی از اسب

بودند و خونهمشدند) درصد کل شجره را شامل می0051/0
درصد بود. با توجه به 125/0هاآنی خونهممیانگین ضریب 

اراي یک یا هر دو والد درصد)، د78حیوان (1698اینکه 
نامعلوم ناشناخته بودند، لذا ممکن است تعداد واقعی حیوانات 

ی خونهممیانگین ضریب بیشتر از این تعداد باشد.خونهم
هاي اصیل ترکمن ایران تحت مطالعه، برابر اسبکل جمعیت

درصد برآورد شد. حداقل و حداکثر میزان ضریب 06/0
درصد بود 25/0و صفرب برابر با ی در کل گله به ترتیخونهم

هاي اصیل ترکمن ایران به سبافراوانی جمعیت2جدول 
ی را به طور خالصه نشان خونهمهاي مختلف تفکیک گروه

دهد.می

هاي اصیل ترکمن ایراناي جمعیت  اسبساختار شجره- 1جدول
Table 1. Genealogical structure of Turkmen horses

شاخصمقدارشاخصمقدار
تعداد حیوانات کل جمعیت2165(%)خونهمی در حیوانات خونهممیانگین 125/0
تعداد حیوانات با هر دو والد معلوم466هاي معادلنسلتعدادمتوسط87/48
خونهمتعداد حیوانات 11هاي معادلنسلتعدادحداکثر25/231

د جمعیت پایه (یک یا هر دو والد نامعلوم)تعداد افرا1698هاي معادلنسلتعدادحداقل0
ی (%)خونهممیانگین 06/0میانگین نسل کامل22/0
میانگین خویشاوندي (%)52/0میانگین نسل معادل49/0

یخونهمفراوانی جمعیت اسب هاي اصیل ترکمن ایران به تفکیک سطوح مختلف - 2جدول
Table 2. The abundance of Turkmen horses in Iran according to various levels of inbreeding

هاخونهمدرصد از درصد از کلتعداد در هر سطحیخونهمسطوح 
0 =F215448/990

25/6F<0524/046/45
5/12F<25/6314/027/27
75/18F<5/12000

25F<75/18314/027/27
25>F000

2165100100کل

درصد از کل 48/99شود که مشاهده میطورهمان
ی صفر هستند. در این جمعیت خونهمجمعیت داراي ضریب 

25/6ی خونهمهاي ضریب راي گروههاي حیوانات دافراوانی
F<0 ،5/12F<25/6 ،75/18F<5/12 ،25
F<75/18 25و>Fصفر،14/0، 24/0ترتیب به ،
درصد کل جمعیت بود.صفرو 14/0

و بودندخونهمحیوان غیر2154تعداد این جمعیتدر
درصد از حیوانات 46/45صفر داشتند. برابریخونهمضریب

25/6ی کوچکتر و مساوي خونهمداراي ضریب خونهم
اي از افراد دهد قسمت عمدهدرصد بودند که نشان می

یی هادامباشند. تعداد ی کم میخونهمداراي ضریب خونهم

درصد حدود 5/12درصد  الی 25/6ی خونهمبا ضریب 
75/18ی خونهمیی با ضریب هادامدرصد و همچنین 27/27

خونهمدرصد از کل جمعیت 27/27درصد معادل 25الی 
ی در کل خونهمبا وجود این، میانگین ضریب باشد.می

توان گفت که علت و میدرصد) 06/0جمعیت پایین بوده (
تواند مربوط به تعداد ی میخونهمعمده پایین بودن میانگین 
ی صفر باشد، که این نیز به خونهمزیاد حیوانات داراي ضریب 

اي از اسالف مشترك حیوانات سبب نامعلوم بودن بخش عمده
شجره تحت مطالعه بوده است.

مورد مطالعه هاي ی در سالخونهمروند تغییرات میانگین 
ي هاسالبراي کل جمعیت اسب اصیل ترکمن ایران در طی 
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طورهماننشان داده شده است.1در شکل2016تا 1970
درجمعیتیخونهممیزاندهد،مینشان1که در شکل 

ها باشد اما دربرخی سالهاي مورد مطالعه صفر میبیشتر سال
2003سالازاست. بعدی افزایش و کاهش یافتهخونهممیزان 
وبودهنوسانات زیاديدارايهادامیخونهمضریبمتوسط

ناشی ازتوانندمینوساناتاین. استنداشتهمنظمیروند
جابهها، درصدمادیانبههاسیلمینسبتچونمختلفیعوامل

والدین شجرهتکاملسطحوهاها میان مادیانسیلمیجایی
به اینکه در جمعیت تحت مطالعه، . با توجه شده باشنداستفاده

توان گفت که درصد بوده، می25/0ی خونهمباالترین ضریب 
هاي بسیار نزدیک وجود داشته است. در این جمعیت آمیزش

ی این جمعیت، خونهماما به دلیل میانگین پایین ضریب 
ها در کل جمعیت توان نتیجه گرفت که تعداد این آمیزشمی
است. بودهکم 

هاي مختلف تولد در کل جمعیتی در سالخونهمروند تغییرات -1شکل
Figure 1. Trend of inbreeding changes in different birthdays in the entire population

و 842تعداد کل حیوانات نر و ماده شجره به ترتیب 
صد کل در2/61و 9/38سر بوده که به ترتیب، 1323

ی در دو جنس خونهمحیوانات شجره بودند. میانگین ضریب 
درصد برآورد شد. میانگین 06/0و 08/0نر و ماده به ترتیب 

در دو جنس نر و ماده خونهمی در حیوانات خونهمضریب 
ی خونهممیانگین .درصد برآورد شد12/0و 13/0به ترتیب 

درصد بیشتر 05/0حیوانات نر نسبت به میانگین کل جمعیت 
درصد بیشتر از میانگین کل 06/0و میانگین حیوانات ماده 

ی جمعیت خونهمدرصد ضریب 3جمعیت بود. جدول 
هاي اصیل ترکمن ایران را به تفکیک جنس نشان اسب
دهد.می

هاي اصیل ترکمن ایران به تفکیک جنسی جمعیت اسبخونهمدرصد ضریب - 3جدول
Table 3. Percentage of inbreeding rate of Turkmen horses in Iran by gender

هم مادهنریخون
8421323تعداد کل افراد
همتعداد افراد  56خون

هممیانگین ضریب  08/006/0ی کل جمعیتخون
هممیانگین  همی در حیوانات خون 13/012/0خون

همحداقل ضریب  03125/003125/0یخون
همحداکثر ضریب  25/025/0یخون

هاي اصیل ترکمن ایران به ی اسبخونهمدرصد ضریب 
ی خونهمتفکیک نوع رنگ بدن به همراه میانگین ضریب 

است. بیشترین تعداد شدهنشان داده4در جدول هاآن
) در کل 12/0ی (خونهمبا بیشترین ضریب خونهمهاي اسب

باالترین ضریب بود.CHESTجمعیت مربوط به رنگ بدن

هایی با رنگ بدن ی در کل جمعیت مربوط به اسبخونهم
CHEST خونهمی در بین افراد خونهمبود. بیشترین ضریب

با میانگین ضریب BAYهایی با رنگ بدن متعلق به اسب
درصد بود.1875/0ی خونهم
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فکیک نوع رنگ بدنی جمعیت اسب هاي اصیل ترکمن ایران به تخونهمدرصد ضریب - 4جدول
Table 4. Percentage of inbreeding rate of Turkmen horse population of Iran according to the type of body color

شاخص
رنگ بدن

تعداد کل 
افراد

تعداد افراد 
خونهم

ی خونهممیانگین ضریب 
کل جمعیت

ی در حیوانات خونهممیانگین 
خونهم

حداقل ضریب 
یخونهم

حداکثر ضریب 
یخونهم

BAY666308/01875/00625/025/0

BAY/GREY4100000

BLACK1300000

BLACK/GREY500000

CHEST383412/01172/003125/025/0

D.BAY15300002

DUN254102/00625/00625/00625/0

GREY624305/009375/003125/0125/0

800000نامشخص

هاي اصیل ترکمنی جمعیت اسبخونهممیانگین ضریب 
است. شدهنشان داده5ایران براساس نسل کامل در جدول 

ی عمدتا به دلیل عدم وجود و یا خونهممقادیر پایین ضریب 
ها اي است. میانگین حداکثر نسلناقص بودن اطالعات شجره

هاي و میانگین نسل22/0کامل هاي و میانگین نسل89/0
درصد 52/0و میانگین ضریب خویشاوندي49/0کاملمعادل

برآورد شد.

ی جمعیت اسب هاي اصیل ترکمن ایران براساس نسل کاملخونهممیانگین ضریب - 5جدول
Table 5. The average inbreeding rate of Turkmen horses in Iran is based on full generation

012نسل
16984615تعداد افراد

028/00ی (%)خونهممیانگین 
95/1هاخونهمدرصد 

58/14(%)هاخونهمی براي خونهممیانگین ضریب 
36/010/150/1(%)میانگین ضریب خویشاوندي

6/175اندازه موثر جامعه

دیگراسبينژادهارويبرکهتحقیقاتیبامقایسهدر
ایندرشدهبرآوردیخونهممیزان ضریبانجام گرفته،

اسلواکی هايبراي اسبشدهبرآورداز مقادیرکمترتحقیق
). 6باشد (هاي عرب ایران می) و اسب23پرزوالسکی (و)19(

میانگین ضریب خویشاوندي برآورد شده در این تحقیق 
هاي شاگیاي براي اسب)19) در مقایسه با تحقیق (52/0(

نتایج ) درصد خیلی کمتر بود.34/9(هوکول) و08/3(عربی
ی در جمعیت خونهماین تحقیق نشان داد که میانگین ضریب 

هاي اصیل ترکمن ایران نسبت به مقادیر منتشر شده در اسب
تواند به دلیل عدم وجود نژادهاي دیگر پایین تر است که می

وانات و اجداد مشترك اطالعات مشخص از تعدادي والدین حی
هاي هدفدار و کنترل شده باشد. با این و نیز تا حدي آمیزش
توان از گیري میاي الزم در زمان جفتوجود با کنترل شجره 

ی باال در برخی از افراد جمعیت جلوگیري کرد.خونهم

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از فدراسیون سوارکاري جمهوري 

ن بخاطر استفاده از اطالعات کتاب تبارنامه اسب اسالمی ایرا
ترکمن کمال تشکر را دارند.
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Abstract
In this research, the pedigree of 2164 Turkmen horses born in 1970 to 2016 were used to

estimate the pedigree completeness level, inbreeding coefficients and mean average relatedness
of livestock. The average equivalent complete generation, as a measure of pedigree
completeness level, estimated as 0.49. In order to predict the incidence of inbreeding in the
future generations, the average correlation coefficient between live animals was estimated. The
average relatedness of the population was estimated to be 0.52%. 0.5 percent of the total
registered horses were inbred. Mean, minimum and maximum of inbreeding coefficients were
0.06 , 0 and 0.25 percent for whole animals, respectively. Also mean, minimum and maximum
inbreeding coefficients for inbred animals were 0.125, 0.03125 and 0.25 percent, respectively.
Low average coefficient of inbreeding in this study showed that the severity of kinship is low,
but with the necessary genetic control at the time of mating, it is possible to prevent high
inbreeding in some individuals.

Keywords: Turkoman horse, Nbreeding coefficient, Relatedness coefficient, Pedigree
Completeness level
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