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 گردآورنده:

 دکتر مختار مهاجر

 علمی  عضو هیات

  منابع طبیعی استان گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و -سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

  89خرداد 



 مروری بر اسب اصیل ترکمن 

بسیاری از اسب های اصیل ایرانی بنا به دلایل متعددی از جمله وقوع انقلاب  جمعیتامروزه           

ر دصنعتی)استفاده از وسایل نقلیه موتوری( و همچنین کم توجهی در آمیخته گری آن با دیگر نژادها، 

. اسب های اصیل کشور عمدتاً دارای خصوصیات ویژه ای از جمله پتانسیل و کارآیی باشدمعرض خطر می 

نسبتاً مطلوب برای بهره برداری های ورزشی و سوارکاری، قدرت تحمل و هوش فراوان برای یادگیری، 

ای ه مقاومت نسبتاً بالا نسبت به بیماری ها و شرایط آب و هوایی، کم توقعی غذایی و ... نسبت به اسب

 .(8731، قره باش)خارجی و وارداتی می باشند

بی تردید یکی از نژادهای بی نظیر و با معروفیت جهانی اسب اصیل ایرانی، نژاد ترکمن می باشد.           

اسب ترکمن به دلیل وجود ویژگی های منحصر به فرد خود یعنی سرعت، قدرت، استقامت، فرمانبرداری 

وجه اقوام مختلف جهان بوده است. اسب اصیل ترکمن در و شجاعت در شرایط بیابانی و جنگلی مورد ت

بارلی ))سال قبل اسب  733بوجود آمدن نژاد برتر فعلی جهان یعنی تروبرد نقش بسزایی داشته است. حدود 

مچنین هایفاء نقش نموده است.  ((تروبرد))که از نژاد ترکمن بوده است در سنتز نژاد انگلیسی  ((ترک

روبرد و ت ر انجام مسابقات، از طریق آمیزش در نژادهای تراخنر، هانووریان، لاتوینقدرت و دوام این اسب د

 .(8731، قره باش)بکار برده شده است

پراکندگی فعلی اسبان ترکمن ایران تقریباً از بندرترکمن در غرب استان گلستان تا منطقه بجنورد           

تیره شناخته شده آخال  7دارای تاً عمداسب ترکمن در استان خراسان شمالی و کشور ترکمنستان می باشد. 

 . (8711، کر)استتکه، یموت و چناران 

 

 

 

 

 



دارای کلیه اختصاصات نژاد ترکمن و مورد پسند عموم بوده و حد اعلای نژاد ترکمن  :تیره آخال تکه.1

اسب آخال تکه به خاطر قدرت تحمل و سرعت بالایش اسب ایده آل در شرایط صحرایی می باشد  است.

و به گرما و سرما و بی غذایی عادت کرده اند. داشتن پاهای بلند و کشیده با تاندون ها و مفاصل قوی، 

تیره  ای اینپوست نرم و براق، طول عمر و باروری بالا، خونسرد، نجیب و مطیع بودن از دیگر ویژگی ه

ایزدی، )که آن را برای کورس، پرش و سواری، درساژ و مسابقات چندمنظوره مناسب کرده است می باشد

8731). 

 

 

 

 

 

این اسب ها در چند قرن اخیر از تلاقی اسب های منطقه فارس با آخال تکه بوجود آمده .تیره یموت: 2

ر هرچند دی قویتر و سم های محکم تاند. تیره یموت اصولاً از لحاظ هیکل کوچکتر بوده ولی با استخوان بن

به سریعی آخال تکه نبوده ولی بسیار پر نفس بوده و در کورس و پرش خود را به خوبی نشان می دهند. 

اسب های یموت برای مسافت طولانی توانایی و طاقت بیشتری دارند و در مسیرهای کوهستانی موفق بوده 

 .(8731)ایزدی، و حرکات قدرتی را بهتر انجام می دهند

 

 

 

 



اسب تیره چناران اولین بار توسط نادرشاه افشار در منطقه خراسان به منظور استفاده  .تیره چناران:3

خود برای فتح هندوستان توسعه پیدا کرد. لذا از آمیزش سلیمی های عرب با مادیان های آخال  سواره نظام

، )ایزدیمی باشدتکه این تیره بوجود آمد که خصوصیات مطلوب اسب ترکمن و اسب عرب را دارا 

8731). 

 

 

 

 

 

 

 

 خصوصیات فنوتیپی و بیومتری اسب اصیل ترکمن 

 (8731)قره باش (،8713کاظمی) با توجه به اجرای طرح های تحقیقاتی بر روی اسب ترکمن توسط آقایان 

در ناحیه سر با صورت ظریف، استخوانی و کاملاً بلند و نتایج بدست آمده، اسب ترکمن  (8733و کاویان)

و کشیده است و هیچگونه تقعر در صورت وجود نداشته و کاملاً مستقیم می باشد. گوش ها ظریف و 

درجه با  54شانی عریض، سر با زاویه بزرگتر از اسب عرب، چشم ها درشت و براق و عقابی شکل، پی

گردن قرار گرفته است. ناحیه گردن کشیده، باریک و کاملًا عضلانی و اتصال آن با بدن بسیار قوی بوده و 

با یک زاویه نسبتاً عمود به شانه متصل است. ناحیه شانه بلند، شیب دار و بسیار عضلانی و قوی است. ناحیه 

ی است. کمر یا پشت کشیده و کمی فرو رفته و جدوگاه برجسته و بلند سینه عمیق، متناسب و خیلی قو

است. کپل بیضوی و شیب دار، قوی و عضلانی، دم پائین کشیده بطوری که در هنگام دویدن دم نمی گیرد. 

اندام های حرکتی مستقیم، باریک، بلند، کاملاً متوازن و پر توان هستند. دارای استخوان های فشرده، قوی 

م اند. مفاصل قوی و متناسب، تاندون ها برجسته و قوی، ساق ها خوش ترکیب و بخلوق در جلو تا و محک



اندازه ای کوتاه و عمودتر، ولی در عقب بلند و شیب دار هستند که شاید بخاطر سازگاری جهت راه رفتن 

 نهایت روی ماسه باشد. سم ها خوب شکل گرفته اند و اغلب کوچک و محکم اند. پوست و موها بی

زدی ای ظریف بوده و دارای درخشندگی خاص است. یال و دم کم مو و ساق پا فاقد موی اضافه می باشد.

گزارش نمود که میانگین و انحراف معیار طول قد، طول بدن، طول سر، دور سینه، طول قلم  8731در سال 

 81±1/3، 834±5/8، 1/43±8، 7/841±7، 4/843±1/7دست و طول قلم پا در اسب بالغ ترکمن به ترتیب 

میانگین طول قد، طول بدن، طول  8734سانتی متر می باشد. در تحقیقی دیگر، نعلبند در سال  3/03±4/3و 

، 73/840سر، دور سینه، طول قلم دست، طول قلم پا، ارتفاع کپل و طول گردن در اسب ترکمن را به ترتیب 

سانتی متر گزارش نمود.  3/5±14/43، 74/840، 8/8±8/03، 01/81، 17/835، 4/3±37/43، 3/3±31/841

همچنین میانگین طول قد، طول بدن، دور سینه، طول قلم دست و طول قلم پا اسب ترکمن در بررسی های 

، 834±5/8، 1/843، 4/843±1/7معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به ترتیب 

 شد.  گزارش 3/03±40/3و  1/3±81

بررسی های فوق بیشتر بر روی اسب های بالغ و غیر کورس اسب ترکمن صورت گرفته است و           

تغییرات اندام های مختلف بر اساس سنین، جنس و آمیخته گری های بین نژادها و تیره ها در نطر گرفته 

لکرد و های آن ها در عم نشده است. با توجه به اینکه خصوصیات فنوتیپی اسب ها به خصوص ابعاد اندام

بهره دهی مطلوب اهمیت زیادی دارد و این خصوصیات بسته به نژاد، سن، جنس و ... متفاوت بوده و 

بیومتری آن ها به طور استاندارد کاربرد زیادی در انتخاب و حذف اسب ها به خصوص در برنامه های 

ه ری اسب های کورس نژاد ترکمن و آمیختبررسی بیومت"اصلاح نژادی دارد، لذا طرح تحقیقاتی با عنوان 

توسط کر و همکاران)مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  "تروبرد در استان گلستان×های ترکمن

اجرا گردید که در این طرح اطلاعات بیومتری و عملکرد سرعت اسب های  8711استان گلستان( در سال 

با تروبرد در بین سنین، جنس ها و خلوص خونی مختلف ترکمن به عنوان یک نژاد اصیل و آمیخته های آن 

مورد بررسی قرار گرفت. شایان ذکر است بررسی تغییرات اندام های مهم اسب های نژاد ترکمن و آمیخته 

های آن با تروبرد جهت استفاده از آن ها در برنامه های اصلاح نژاد و شناسایی و همچنین پیدا کردن رابطه 

تری شده و سرعت اسب جهت انتخاب اسب های ممتاز مسابقات کورس اهمیت خاصی بین اندام های بیوم

 .(8711، )کردارد



راس اسب کورس از نژاد ترکمن و آمیخته های آن با  333برای این منظور در طرح مذکور تعداد           

تروبرد از مراکز پرورش اسب و میادین ورزشی اسب که در فصول برگزاری کورس های بهاره و پائیزه 

نقطه مهم بدن اسب ها انجام گرفت. اطلاعات حاصله  03حضور داشتند انتخاب شدند. عملیات بیومتری از 

از این مطالعه در قالب طرح کامل تصادفی به صورت فاکتوریل تجزیه گردید و مقایسه میانگین ها نیز به 

ر نشان داد که با افزایش انجام گرفت. نتایج طرح مذکو SASروش دانکن با استفاده از نرم افزار آماری 

میزان درجه خلوص خونی از ترکمن به سمت آمیخته های ترکمن با تروبرد، اندازه بیشتر پارامترهای اندازه 

گیری شده افزایش نشان می دهد به طوری که مقایسه میانگین تیمارها در صفات طول تنه، دور تنه و ارتفاع 

(. همچنین مقایسه میانگین صفات بیومتری p<34/3نشان داد)از ناحیه جدوگاه اختلاف معنی داری از خود 

(. p<34/3شده تیمارها نشان دادند که با افزایش سن اسب ها اندازه پارامترها نیز افزایش نشان می دهد)

اختلاف میانگین پارامترهای طول تنه، دور تنه و ارتفاع از ناحیه جدوگاه در سنین و جنس های مختلف 

(. اسب های نر نسبت به مادیان های همسن خود در بیشتر p<34/3اری معنی دار بود)اسب ها از نظر آم

)اسب های ممتاز( در صفت طول تنه در سنین سه و چهار 0و  8صفات، بلندتر بودند. اسب های گروه 

و  4سانتی متر( نسبت به اسب های آمیخته گروه  55/843و  31/844ساله) به ترتیب با میانگین های 

سانتی متر( کشیده  38/845و  31/840اسب های غیر ممتاز( در همان سنین) به ترتیب با میانگین های نبرده)

در سنین سه و چهار ساله)به  0و  8تر بودند. همچنین از نظر ارتفاع از ناحیه جدوگاه نیز، اسب های گروه 

نبرده سه و چهار ساله)به و  4سانتی متر( نسبت به اسب های گروه  833و  7/833ترتیب با میانگین های 

 .         (8711، )کرسانتی متر( بلندتر بودند 75/841و  81/843ترتیب با میانگین های 

 

 

 

 

    



دشت گرگان)ترکمن صحرا( در جشن ها و اعیاد مذهبی، کورس در گذشته نه چندان دور ترکمن های    

میلادی( اسبان انگلیسی تروبرد  8133های مخصوص اسب ترکمن برگزار می کردند. اما از آن زمان که )

سبان خالص رورش ابه ایران وارد گردید رفته رفته خلوص اسبان ترکمن رو به انقراض گذاشت و به مرور پ

خارجی و اغلب دو خون های ترکمن و تروبرد توسعه پیدا کردند و در نتیجه از شمار اسبان اصیل ترکمن 

 33تا جایی که در دهه گذشته آمار اسب اصیل ترکمن به حدود  .(8731)قره باش، کاسته شدروز به روز 

 .(8711زمان جهاد کشاورزی استان گلستان، )ساسر رسید

یط اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی مناسب با پرورش اسب، زمینه های استان گلستان با دارا بودن شرا      

در همین زمینه کاری مشترک مساعدی را هم در گذشته و هم در حال برای پرورش اسب دارا می باشد. 

توسط محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و معاونت بهبود تولیدات دامی 

ه طوریکه بستان گلستان جهت حمایت و تکثیر اسب اصیل ترکمن انجام گرفت. سازمان جهاد کشاورزی ا

وجود دارد و هزار سر اسب در استان  3 بیش از تعدادبر اساس بررسی های به عمل آمده و در حال حاضر 

، وزارت ورزش و جوانان، سازمان سوارکاری و سر اسب با همکاری مالکان 7333 حدود تا کنون برای

نیز  سر اسب اصیل ترکمن 0433شناسنامه هویتی تهیه شده است. همچنین تعداد  کشاورزی، وزارت جهاد

سال قبل تعداد اسب اصیل ترکمن  84در بین آن ها شناسایی شده است و این در حالی است که در حدود 

وهشی، ژبا اجرای پروژه های پسازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در همین راستا  به حداقل رسیده بود.

دوره جشنواره زیبایی اسب  85و برگزاری  ترکمناصیل  اسب  از ذخایر ژنتیکی بومیو حمایت حفاظت 

 آنتوسعه  واز این ذخیره ژنتیکی با ارزش جهانی اصیل ترکمن در روستای صوفیان کلاله اقدام به حفاظت 

 .(8711زمان جهاد کشاورزی استان گلستان، )سااست نموده

 برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن 

در  8711 اردیبهشت ماه 88چهارشنبه در روز چهاردهمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن            

خراسان شمالی، خراسان )سر اسب از ده استان کشور 818روستای صوفیان کلاله با شرکت سرسبز مراتع 

 بین المللی ازه داور با حضور س (جنوبی، مازندران، تهران، البرز، قم، یزد، کرمان، سمنان و گلستان

شناسایی و حفظ ذخایر ژنتیکی اسب اصیل ترکمن، ایجاد و با اهداف  روسیه و کشورهای آلمان

های شغلی با توجه به پتانسیل منطقه، افزایش درآمد پرورش دهندگان اسب اصیل ترکمن، جلب فرصت



برگزار  منطقه گذاران و دست اندرکاران و توسعه گردشگری و اکوتوریسم درحمایت سرمایه

  .(8711زمان جهاد کشاورزی استان گلستان، )ساگردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسب اصیل ترکمن برگزاری روز مزرعه       

فظ و حراست از نتایج حاصل از اجرای طرح های تحقیقاتی و لزوم حبرخورداری از با توجه به     

صیل اذخایر ژنتیکی و ثروت ملی و تشویق مردم از طریق برگزاری جشنواره های سالانه، جمعیت اسب 

به گونه ای رشد نموده که توانسته جایگاه خود را حفظ نماید و لذا بر آن شده ایم که روز ترکمن 

زیبایی اسب اصیل در حاشیه جشنواره برای اولین بار  8711سال  مزرعه اسب اصیل ترکمن را در بهار

ره و هرچه پربارتر شدن جشنوا با توجه به اهمیت انتقال یافته های نوین به دامداران در مزرعهترکمن 

، مدیران و یو استان یمل اردیبهشت ماه با حضور جمعی از مسئولین 88در  از نظر علمی و ترویجی،

 انیصوف یتادر روس اسریو  نیاسیدر محل باشگاه پرورش اسب   شرویو اسبداران پ نیمحقق کارشناسان،



زمان جهاد سا سییدکتر مختار مهاجر ر یآقا کارگاه آموزشی، نی. در انمائیمشهرستان کلاله برگزار 

و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان استان گلستان  یکشاورز

ائه ردر راستای نتایج کارهای تحقیقاتی، سیاست های حمایتی و راهکارهای تقویتی صنعت اسبداری ا

به دست  دست دکنندگانیو تول نیکارشناسان و محقق دوارمی: امندافزود . همچنین ایشانمطلب نمودند

هن را ک راثیم نیا تاکرده  میاسب ترکمن ترس ی نهیو قابل قبول در زم داریهم داده و اصلاح نژاد پا

ترکمن  ترکمن صحرا با اسب فیمردم شر زندگی بیان کردند که اجر. دکتر مهمیحفظ کن یبه درست

ماست و ما خود را موظف  یاصل فیاز وظا آن یص سازالو خ یکیژنت ریحفظ ذخا و شده است نیعج

مرکز اصلاح نژاد دام کشور با  سییر ی. در ادامه روز مزرعه، دکتر عباسمیدان یمهم م نیبه انجام ا

یفی آن و کدر گلستان در راستای حفظ اسب ترکمن و توسعه کمی و انجام شده  یتهایاشاره به فعال

برای اجرای چنین مراسمی که نشان از قدردانی از کار محققان و پژوهشگران  تشکر از مسئولین استان

ار دام در  کشور گفت: بعد از ک اصلاح نژاد نهیمرکز در زم دارد در بیان کارهای انجام گرفته و وظایف

 ان دارایباس یرکورد عملکرد از اسب ثبت کرده و برا دیبا یریاصلاح نژاد اسب و خلوص گ نهیدر زم

 نیسرزم نیدر فرهنگ و تمدن ا شهیاسب ر نکهیبا اشاره به ا ی. ومیانجام ده یکیژنت زیآنال ،عملکرد

است  یریگیدر حال پکه  یو تفاهم نامه اسوارکاری  ونیفدراس یهمکار با میکن یدارد افزود: تلاش م

صلاح کل مرکز ا ریمد یدکتر عباس یآقا روز مزرعه. در ادامه میخدمتگزار باش میعرصه بتوان نیدر ا

با  ،یو خصوص یکشور ضمن ارج نهادن به زحمات همکاران بخش دولت یدام داتینژاد و بهبود تول

سه موس تیاسب در کشور با محور ییو شناسا یگذار تیوانجام شده در خصوص ه اماتاشاره به اقد

توسعه پرورش اسب در کشور پرداخت و خواستار  یها تیکشور، به ظرف یعلوم دام قاتیتحق

دکتر قره باش  یدر صنعت اسب کشور شدند. در ادامه آقا ربطیذ یهمه بخش ها یو همراه یهماهنگ

با  وکامل ارزش در صنعت اسب  رهیزنج جادیا شنهادیدانشگاه گنبد با پ یدانشکده علوم دام سیرئ

و صادرات  یابیو بازار دیتول ن،یبخش تام تیتقو ی، راهکارهاشرویپ یاشاره به تجربه موفق کشورها

 یسالها اتیجرببا اشاره به ت قاتیمحقق مرکز تحق انیمهندس کاو یآقا سپسکردند.  حیاسب را تشر

پرورش و اصلاح نژاد اسب ترکمن سخن  نهیموجود در زم یدر خصوص مشکلات و چالش ها ،ریاخ

ناسانی که در این امر شرکت داشتند در کنار پرورش دهندگان برتر کارش و در پایان محققین .گفتند



امید است این حرکت علمی و فرهنگی بتواند باعث توسعه هرچه  مورد تقدیر مسئولین قرار گرفتند.

 .(8711زمان جهاد کشاورزی استان گلستان، )سابیشتر صنعت پرورش اسب خصوصاً نژاد ترکمن گردد
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