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 دوهفته نامه اینترنتی اسب و سوارکاری

سال نخست / تابستان 97/ شماره 19
صاحب امتیاز: ایران هورسی
مشاور رسانه: مهندس سهیل یوسف نیا
سردبیر: مهدیار پیرزاده
دبیر تحریریه: احسان فکا 
تحریریه: گروه نویسندگان
طراحی:استودیو سپنج

---------------------
این مجله رایگان است و رایگان خواهد ماند.
الزمه ی استفاده از مطالب و تصاویر این نسخه، به هر شکل و ترتیبی 
منوط به اخذ مجوز از  "ایران هورسی" است و  نقض آن پیگرد قانونی 
دارد.

همچنین هرگونه بارگذاری محتوایی این مجله بر روی اپلیکیشن های 
موبایل و فروش پی د ی اف این مجموعه ممنوع است.

با عکس هایی از : سعید امجدیان

سازمان تبلیغات و آگهی ها: 09126935291 و 44233123 
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مهدیار پیــــرزاده

که  بهبهاین  سیمین  شعر  از  مطلعی 
در فراق پهلوان تخیت سروده  شده 
جامعه  روزهای  این  مصداق  چقدر 

سوارکاری است:

نیسیت قهرمان دگر , که تو را 

بر سر دوش چون سبو ببرند

چه شد آن خوان برگشاده که خلق 

سهیم از افتخار او ببرند؟

از  پس  تا  رفت  قهرمان  یک  دوباره 
کنیم  سرایی  افسانه  برایش  مرگش 

کم  او  از  چقدر  که  بفهمیم  واقعن  یا  و 
از  ستاره  یک  دوباره   . ایم  دانسته  یم 

آسمانمان کم شد تا بدانیم هنوز زنده ها را 
آنچنانکه بایسته است دوست نداریم. اینجا و 

این لحظه سرائیدن و نالیدن هیچ کاربردی ندارد 
اما، پس یم کوشم با بازخواین تقویم ورزیش و 

زندگینامه اش، یادش را گرایم بداریم.

رامین شیک متولد 21 آذرماه 1339 در باغ اوین 
سرهنگ  پدرش  و  آلماین  مادری  از  بود.  تهران 
شیک از افسران افسران ارتش و دانش آموخته 
مکتب سوارکاری فرانسه بود که "مکتب شیک" 
را در سال 1334 در ایران دایر نمود و به نوعی 

بنیان گذار سوارکاری کالسیک در ایران بود.

رامین شیک سوارکاری را از 4 سالیگ با اسبچه 
خزری با نام "ناپلئون" زیر نظر پدر و مادرش آغاز 

کرد.

در 8 سالیگ در مسابقات کورس رسیم شرکت 
مقامهای  به  پرش  و  کورس  در  ادامه  در  و  کرد 

متعددی دست یافت.

وی به مدت 16 سال ترک وطن کرد و در آلمان سکین 
گزید و با توجه به آشنایی قبیل با شوکوموله که در 
تهران در کالسهایش شرکت یم کرد، به سفارش او 
به یادگیری درساژ پرداخت زیرا شوکوموله معتقد 

بود "درساژ دستور زبان سوارکاری است"

"هوگو سیمون"  یعین  دنیا  نابغه   5 از  نزد ییک  وی 
همه چیز را از نو آموخت ودر ادامه به درخواست 
دوستش "سعید شادانلو" به امریکا رفت و با مارکت 
و فضایی متفاوت مواجه شد و بصورت تخصیص در 

سوارکاری فعالیت نمود.

و  بخیتار همکاری داشت  گلنار  با خانم  اسپانیا  در 
سپس به آلمان برگشت.
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اوایل دهه ی 50 خورشیدی./ میدان اسب دواین خرگوشدره.
با اسبچه خزری به نام کلودی، پیش از شروع مسابقه و در حال عبور از جایگاه.

در آن دوران مسابقات اسب های پوین بسیار رواج داشت.

تيم پرش با اسب مكتب سوارى شكى 

از راست به چپ ، اَرسيا اردالن ، پيران 
شكى ، جواد ورزيده كار ، آرا ترميناسيان 
سال  شكى  رامين  نوجوان  سواركار  و 

١٣٥٠ خورشيدى مانژ اصلى فرح آباد

با  شیک  رامین  برای  کشورها  این  از  کدام  هر 
بوده  همراه  جذایب  های  قصه  و  ها  داستان 
این  از  ای  گوشه  و  گفتگو  کنیم  پیشنهاد یم  که 
خاطرات را در مجله شماره 30 دنیای اسب-سال 

1390 بخوانید.
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عکس رامین شیک روی جلد مجله اسب
"پر امتیاز ترین چابکسوار کورس با اسب ایگدری
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پندهای پیش از مسابقه.

سرهنگ مسعود شیک آخرین رهنمودها را به فرزند 11 ساله 
اش رامین شیک یم گوید.

تهران- میدان اسبدواین خرگوشدره. سال 1350 خورشیدی.

در پس زمینه عکس اسب های ترکمن با پوشش ترکمین و کوه 
های پر برف تهران دیده یم شود. 

ُخداحافظ َقهـِرمان
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ُخداحافظ َقهـِرمان



iranhorsey8

موارد مورد کاربرد لیزر 3000:
1- جهــت کاهــش درد بــا تشــرح بیشــتر هورمــون اندروفیــن کــه 

یــک مســکن طبیعی ســت.
2- جهــت افزایــش گــردش خــون کــه موجــب بهبــود ســریع تــر 

مــی شــود.
3- جهــت ترمیــم نســوج نــرم آســیب دیــده بــا ترشــح هورمــون 
ــور از  ــد. )منظ ــا موثرن ــی ه ــیب دیدگ ــم آس ــه در ترمی ــی ک های
نســوج نــرم عمومــا ماهیچــه هــا تانــدون هــا مفاصــل و ربــاط هــا 

هســتند.(
4- جهت کاهش ورم والتهاب

5- جهت فرم گرفتن سریعتر کالژنها
6- تاثیرگزاری روی غدد لنفاوی

ــاط  ــا و رب ــدون ه ــا تان ــه ه ــش ماهیچ ــاط و آرام ــث انبس 7- باع
ــود ــی ش ــده م ــک ش ــه و تحری ــای گرفت ه

8- در درمان المینیتس موثر است
9-  بــا تقویــت ســلول هــای ایمنــی بــدن باعــث بــاال رفتــن کارایی 

سیســتم ایمنــی بــدن بیمــار می شــود
ــه  ــی ک ــی از آن در بیماران ــی ناش ــش درد و ناآرام ــث کاه 10- باع

ــردرد دارند. کم
11- در کاهش چرک در سینوس ها موثر است

12- روی لنگش های ناشی از درد بسیار موثر است
13- بــا بــاال بــردن گــردش خــون در کارایــی بهتــر ماهیچــه هــا 

ــت. موثر اس

فروش محدود 
LASEREX ــترالیایی ــتگاه اس  دس

ــان /   ــون توم ــت: 25 میلی قیم
09194755516 تمــاس: 
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دیــروز
شاهــــرخ مقدم

از دیروز یم آید، دیروزی پر بار  اما در 
امروز و حال زنده است و چشم اندازی 

از آینده دارد. شاهرخ مقدم مردی برای تمام 
بودن های  هم  کنار  لجظه های  تمام  برای  مردی  است.  فصول 
اسب و سوار. مردی که دیگر نیازی به معرفی ندارد و این که 
بدانیم دیروز و امروز کجا بوده است و چه کرده است. چون 
همه چیز را همگان  دانند و همه چیز او اسب است. او که تمام 
قد و قلم ایستاده است تا به همه بگوید اسب دام نیست و بر 
این آشوب کند که عشقش را دام خطاب کنند. عشق او را و عشق 
همه ی ما را. این از تبارش یم آید اما مگر عشق به اسب تبار و 
بر  این دایم  این اسب،  گذشته یم خواهد؟ سال های بسیاری 
دل عشاشق، آدم های بسیاری را کنار خود دیده است. بسیاری 
به دنبال ناین بودند و دیگراین به دنبال نایم. نه نان خوردن بد 
است و نه نام بلند داشتن اما دیگراین هم بوده اند که اول کنار 
اسب بودن و تیمارداری و عاشقی با این نجیِب یال بلنِد سرکش  

این عشق  کنار  قدر  این  و  گزیدند  بر  را 
نام شان  که  شده اند  مجاور  ابدی  ازیل، 
اما  آوای دهل شنیدن  است.  بلند شده 
این  اگر  بسا  چه  و  است  دور خوش  از 
حدیث مفصل عاشقی نبود و سال ها کنار 
اسب بودن نبود و این حضور جایی دیگر 
ناین  یم خورد  رقم  دیگر  ساحیت  در  و 
مراتب  به  سفره ای  و  گرم تر  مراتب  به 
باید  برای شان گسترده یم شد.  رنگین  تر 
این عشق را پاس داشت، نه عشق ما به 
اسب که آن در حفره حفره ی دل و جان 
تنیده شده است. عشق به کساین که مو 
به خدمت اسب سپید کرده اند و شاهرخ 
اسب  خدمت  در  کمر  مقدم 
استوار کرده است در قامت 
قهرمان  و  سوارکار  یک 
یک  روزها  این  و  میل 
آفتاب  تیغ  مریب 
یم دانیم  خورده. 
مریب تیم میل بوده 
یم دانیم  و  است 
دیگری  سمت های 
و  است  داشته 
اسب ها  اما  دارد. 
نیم دانند،  را  این ها 
عنوان های  از  اسب ها 
به  آنها  اطالعند،  یب  ما 
روح  و  مهرباین اند  دنبال 
گاهی   که  یم داند  بلندشان 
شالقی  ضربه  و  مهمیزی  فشار 
خوِد  نوازیش  گاهی  و  است  مهرباین 
بزرگان مان  احترام  به  باید  است.  خشم 
بایستیم. چه در کار و اتفاق های دیگر با 
دربست  چه  و  باشیم  داشته  زاویه  آنها 
مطیع افکار و عقیده هایشان باشیم. این از 
بزریگ و احترام شان کم نیم کند. چرا که  
پوشیده  چکمه  سال هاست  بزرگان مان 
مریزاد  دست  حضور  این  و  میدانند  در 
و تحسین دارد. دعا کنیم همیشه باشند، 
به  روز  که  باشد  درخیت.  و  باشند  سایه 
را  آسمان  آیب  دل  و  باشند  تناورتر  روز 

زخیم کنند. دست مریزادشان. 



iranhorsey10

فــــردا

آرزو دهقانـــــی

 من آرزو دهقاین هفده ساله ام و ساکن شیراز. 
از سن نه سالیگ سواکاری رو زیر نظر مریب 
خوبم آقای قاسم ذنویب شروع کردم. بعد از این 
که آقای ذنویب برای زندیگ به آلمان رفتند من 
رو به دست آقای مجتیب پورشمیس که شاگرد 
من  سپردن.  بودند  خودشون  ساله ی  چندین 
شش سال با آقای پورشمیس کار کردم و االن 
مهدی  آقایان  جدیدم  مریب های  که  ماهه  یک 
سوارکاری  برای  رو  تالش شون  باقری  امین  و 
برای  سالیگ  یازده  سن  از  من  یم کنند.  من 
اومدم.  تهران  به  کشوری  قهرماین  مسابقات 
قهرماین سال نود و یک رو با سه راند یب خطا 
طی کردم اما راند آخر چهار خطا داشتم. اولین 
روزی که به رده ی نوجوانان اومدم جام پدیده 
سازان شش بود که مقام دوم رو کسب کردم. 
دو دوره نایب قهرماین استان فارس رو دارم و 
در مسابقات هیات تهران مقام های دوم و سوم 
و پنجم رو هم تو کارنامه ام دارم. این مقام ها و 
امتیاز رو با کمک آقای کامران ذنویب که شش 
به  کشیدند  زحمت  من  برای  تهران  در  سال 

دست آوردم.
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

گروه هنری ســپنج با بیش از 8 سال ســابقه فعالیت حرفه ای در حوزه تجاری سازی در ایران با 
مدیریت مهدیار پیرزاده ) فارغ التحصیل دانشگاه سوره تهران / دارای مدرک MBA از دانشکده 
کارآفرینی دانشــگاه تهران( آمادگی خود را برای انجام خدمات یکپارچه شــامل برندینگ، هویت 

سازمانی و تبلیغات ویژه فعاالن صنعت اسب اعالم می دارد.

اگر مســیر متفاوتی را در ذهن دنبال می کنید، جهت تحقق آرمانهای کســب و 
کارتان با ما تماس بگیرید.

           برخی از لوگوهای طراحی شده ویژه ی فعاالن صنعت اسب ایران

sepanjstudio
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اقیانوس در خانه
چند یادداشت پراکنده پیرامون اسب ترکمن

احسان فکا

یکم. ذخیره ی میل است، عده ای یم گویند گنجینه ی میل 
است و عده ای بر این باورند که این ذخیره یا میراث یا 
ادعای  دیگری  اما کشورهای  دیگری میل است  هر چیز 
آخورداری اش را دارند. ترکمنستان و روسیه اسب میل ما 
را دارند و ترکمنستان اسب میل ما را اسب میل خودش 
کرده است یا شاید ما اسب میل آنها را اسب میل خودمان 
کرده ایم. بگذریم از تیره هایش که آخال تکه میل است یا 
یموت میل است یا چناران اما از این نیم توانیم بگذریم 
که ما مدت زمان درازی به این اسب میل یا غیر میل لقب 
تاریخ اسب داری  از  این کلمه را نیم توانیم  یابو دادیم. 
ایران پاک کنیم. میل بودن یا میل نبودن. مساله این است.

با  دوم. در فضای مجازی شنیدم که اگر مادیاین ترکمن 
نام  به  یم شود  تولید  اسیب  شود  آمیخته  ترکمن  اسیب 
چناران. استدالل فشاننده ی این در و گوهر این بود که 
اسب چناران ترکیب ترکمن و عرب است. حاال نیم دانم 
شاه  نادر  خوشحال  یا  افشار  شاه  نادر  بیچاره  بنویسم 
افشار که نبود و این جمالت گهربار را نشتنید آن  هم نه 
از مردم کوچه و بازار که تلقی شان از اسب، تابلو فرش 
یک اسب عرب مصری است. از یک تولید کننده ی اسب 
ترکمن و بسیار مدعی که اعتقاد دارد ژنیست است و برای 
تولید اسب در حد المپیک و اللیگا فقط ژن کافی است. آیا 
اسب ترکمن که تعدادی از تولیدکنندگانش  در این فضای 
ملکویت سیر یم کنند نباید روبروی آخور بنشیند به دیوار 

اصطبلش نگاه کند و به حال خود زار بزند؟

سوم. ژن خوب. چه یم کند این ژن خوب. همه چیز اسب 
ترکمن ژن است؟ اگر ژن خوب بود همه چیز خوب است؟ 
این ژن خوب اگر پایه گذار تولید یک کره ی ترکمن خوب شد 
در  که  بالغی شد تضمیین هست  آینده اسب  در  این کره  و 
حد و حدود توانایی خودش درهر ورزش اسیب موفق باشد؟ 
نقش تغذیه، نگهداری، رفتار، نعلبندی، تعلیم و تربیت، ابزار و 
وسایل، دامپزشیک و ده عامل دیگر چه یم شود؟ آیا نیم توان 
گفت مادایم که اسب ترکمن در چنبره ی چنین تفکری گرفتار 
است نیازی به واردات اسب  فرنیگ نیست که ریشه اش را 

بخشکاند؟

چهارم. تولید یک فرایند  مبتین بر علم اقتصاد است. جامعه 
و  خریدار  فردی  روانشنایس  حتا  و  زیباشنایس  و  شنایس 
چرا  دارند.  نقش  تولید  در  هدف  بازار  اجتماعی  روانشنایس 
عموم تولیدکنندگان اسب ترکمن  کمتر به قانون پایه در علم 
این  تولید  اگر  یم کنند؟  توجه  تقاضا  و  عرضه  یعین  اقتصاد 
زیبای  اسب  این  انجام یم شد  بازار  نیاز  به  توجه  با  سال ها 
ترکمن و ورزیش ترین اسب بویم ایران بازار بهتری نداشت؟
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واردات اسب  که  این است  بسیاری  تصور  پنجم. چرا 
شده  ترکمن  اسب  بازار  افتادن  سکه  از  باعث  پریش 
است؟ آیا اگر اسب خارجی متخصص در پرش رده های 
باال تولید یا وارد نشود، متقایض اسب پریش اسب ترکمن 
تروبردی  دوخون  یا  بود  خواهد  انتخابش  اول  اولویت 
که شبیه تر است به وارمبالد اروپایی؟ در صورت محقق 
برای  شخیص  یا  دولیت  ممنوعیت  و  اتفاق  این  شدن 
بازار،  کمبود  و  توماین  هزار  ده  دالر  مدد  با  واردات 
مادیان داران  ترکمن به آمیخته شدن اسب ترکمن شان 
با وارمبالد گرایش پیدا نیم کنند؟ تجربه یم گوید که این 
اتفاق یک بار افتاده است و هر آن ممکن است تاریخ 

دوباره تکرار شود.

ورطه ی  به  را  عرب  اسب  که  مسیری  چرا  شش. 
بازار این اسب  به قدری خراب شد  نابودی کشاند و 
که بحث هولناک فروش گوشت اسب به خارج مطرح 
یم شود، دوباره در اسب ترکمن گشوده شده است؟ 
چرا به اسب مناسب برای ورزش توجه نیم شود؟ چرا 
نگهداری  داشت؟   نگه  اسب  صرف  زیبایی  برای  باید 
کاسکو و قناری مقرون به صرفه تر نیست؟ اویل حرف 
یم زند دویم آواز یم خواند و هر دو زیبا هستند. ماهی 
یم توان  تکنولوژی  مدد  به  و  زیباست  هم  آکواریویم 
تکه ای از اقیانوس را در خانه نگه داشت. شاید  پاسخ 
با  و  است  خدادادی  زیبایی  که  باشد  این  پرسش  این 
زیبا  اسب  شود  یم  مناسب  سیلیم  و  مادیان  انتخاب 
داشت. عروس یب هنر! تولید اسب ورزیش اما سخت 
است و دانش و تخصص بیشتری یم خواهد و ما البته 
که مردماین حاضری خور و هستیم و دنبال سریع ترین 

راه برای رسیدن به نتیجه.

هفت- چرا  بسیاری از تولید کنندگان اسب 
نیم دهند؟   تعلیم  را  خود  اسب  ترکمن، 
و  است  برند سازی شده  ترکمن  اسب 
به لطف تولید اصویل و ایلخی های قدیم 
لفظ  زیر  ترکمن  اسب  های  از  بسیاری 
برند هستند. برای نمونه حبیب ایشان که 
اسم اختصایص دارد و داغ اختصایص که 
همان دایره ی بزرگ روی کپل باشد. چرا 
از تربیت اسب جدا شده است.  تولید 
یک تولید کننده اگر  اسب خود را زیر 
کار ببرد و با کار درست از کره یگ اسیب 
توان  سطح  باالترین  در  و  ورزش  برای 
اسب ترکمن تولید کند بدیهی است که 
تولیدش بدون مشتری نخواهد ماند. ما 
منتظریم دسیت از غیب یا از فدراسیون 
یا هر ارگان حاکمییت دیگری از راه برسد 
و اسب ما را تعلیم دهد و به اوج برساند 
و این نشدین است. چرا این برندها در 
مسابقه ها و لو با ارتفاع پایین با نام خود 

حضور ندارند؟
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هشت- چرا  ساعت برگزاری کورس ترکمن، 
کورس  این  پیرامون  تبلیغ  جایزه،  مقدار 
کورس  چرا  است؟   نامناسب  قدر  این 
که  روزه  یک  رویداد  یک  در  ترکمن  اسب 
است  کورس  دور  هشت  تا  هفت  شامل 
هیچ کدام  در  و  است  اول  کورس  معمولن 
نیست؟  پره  پنج  و  پره  سه  کورس های  از 
اگر کورس ترکمن با یک تغییر کوچک وارد 
این دو پیش بیین شود خود به خود اهمیت 
تغییر   این  بازار.  آن  دنبال  به  و  پیدا یم کند 
نه هزینه بردار است نه پیچیده. فقط کیم 
طرف  از  البته  و  یم خواهد  فکری  خوش 

ترکمن داران پیگیری.

گرایش  نداریم.  باال  مسافت  کورس  ایران  در  نه. 

مسافت های   پایه  بر  کوریس  اسب  پرورش  و  تولید 

در  که  مسافیت  است.  متر  ششصد  و  هزار  تا  هزار 

بزرگ  مسابقه های  عموم  و  نیست  رایج  زیاد  دنیا 

دنیا در مسافت دو هزار متر و باالتر انجام یم شود. 

ایران  به  شده  وارد  تروبرد  سیلیم های  و  مادیان ها 

تروبرد سرعیت چند نسل  تولید  و  بیشتر سرعیت اند 

مربیان  بین  باال  مسافت  به  گرایش  یم برد.  زمان 

یم تواند  این  و  است  کم  بسیار  ایران  سیس های  و 

اسب  دنیا  باشد.  اجباری  توفیق  ترکمن  اسب  برای 

ترکمن را نیم شناسد و برای کورس با مانع و کورس 

مسافت باال مجبور است از تروبرد استفاده کند چون 

اما ما گنج را در خانه داریم.  ندارد.  انتخاب دیگری 

اسب ترکمن بهترین گزینه برای کورس بسیار جذاب 

قابلیت  این  به  توجهی  هیچ  ما  باالست.  مسافت 

ترکمن  اسب  برانگیز  اعجاب  توانایی  و  مهم  بسیار 

نداریم و در حقیقت یم خواهیم با انبر قفیل یک پیچ 

کوچک را باز کنیم. اسب ترکمن به هزار و یک دلیل 

بیست  و  از صد  باالتر  پرش  توانایی  در حال حاضر 

را ندارد. البته استثنا وجود دارد که قاعده و رویه ی 

رایج نیست. ما منتظریم اسب های پریش را از میدان 

خارج کنند تا اسب ترکمن ما در ارتفاع بیست سال 

مسافت  کورس  خایل  جای  اسب  این  چرا  بپرد.  یپ 

باال را پر نیم کند؟ کوریس که در ان به هیچ تروبردی 

باج نیم دهد. اگر این کورس برگزار شود و در مورد 

آن اطالع رساین شود نه تنها بازار اسب ترکمن احیا 

دنیا  به  این اسب  به صادرات  بلکه یم توان  یم شود 

برای کورس مسافت باال و کورس با مانع فکر کرد.
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ده. استان گلستان موقعیت یب نظیری برای استقامت دارد. 
از استقامت در ذهن یم آید  اسب  ایران  تصویری که در 
زادگاه  در  یم تواند  ترکمن  اسب  کویر.  و  بیایان  و  است 
خودش و نه در اصفهان و همدان و زنجان و در زیباترین 
و سرسبزترین جغرافیا یعین در دشت ها و کوه های بسیار 
زیبای استان گلستان کیلومترها راه را طی کند و پایه گذار 
ماراتن اسیب باشد. دنیا اگر قابلیت استقامیت اسب ترکمن 
را یم شناخت از اسب عرب در این ورزش استفاده نیم کرد. 
که  ایران  در  اسب  سابق  کاربری  و  ما  فرهنیگ  شرایط 
جابه جایی و وسیله ی سفر بوده،  باعث شده ایران استعداد 
بسیار زیادی در مسابقه  ی استقامت داشته باشد که به این 

ظرفیت خایل هم یب توجهی کرده ایم.

هندیکاپری  تیم  کنار  در  تخصیص  تیم  یک  چرا  یازده. 
انجام  را  ترکمن  اسب  اصویل  ریت بندی  کار  فدراسیون 
نیم دهد. ریت بندی در کورس ایران یعین رنسانس و انقالب 
اتفاق  این  از  ترکمن  اسب  دست  نیست  حیف  تحول.  و 

عظیم کوتاه باشد؟

دوازده- CD-DP- DI سه فاکتوری هستند که باید برای اسب 
ترکمن محاسبه شوند. این سه فاکتور  پیشتر در مقاله ای 
احساس  ضرورت  این  شده اند.  معرفی  هوریس  ایران  در 
یم شود که دوستداران اسب ترکمن از ساعت های حضور 
یب وقفه خود در فضای مجازی و گروه های پر تعداد اسب 
ترکمن بکاهند و کارگروهی برای تئوریزه کردن و استخراج 
این عدد و رقم در اسب های ترکمن تشکیل بدهند که در 
گرفت  بلند  و  باال  را  و سر  ان صورت یم توان مدعی شد 
که ما برای اسب ترکمن، میراث گنجینه، ثروت میل یا هر 
بدیهی  کردیم.  کاری  بگذاریم  را  اسمش  که  دیگری  چیز 
است آن زمان زماین است که اسب ترکمن هم گوش های 
باال خواهد گرفت  بلند خوش تراشش را  کوچک و گردن  
و در سرزمین مادری اش شیهه ای بلند سر خواهد داد که 

آوازه اش به آسمان و از آنجا تا دل تاریخ یم رود.
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DIAR Art Gallery
An artistic centre for
Accessories such as jeweleries, shauls and many other practical
Stuff with  equine concept

Artist: Mahdiar Pirzadeh
Diar_equine
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بیــن  دم و دم گرفتــن در اســب موضوعــی اســت کــه در 

بســیاری از پــرورش دهنــدگان و عالقمنــدان بــه اســب در ایــران 

ــیک از  ــه ی ــه ای ک ــه گون ــاالیی برخــوردار اســت ب ــت ب از اهمی

ــب  ــخیص اس ــا تش ــب و ی ــد اس ــرای خری ــا ب ــای آنه ــالک ه م

ــودن آن اســت. ــر ب ــه اصطــالح دم گی ــد ب خــوب از ب

ــودن  ــا نب ــودن ی ــر ب ــا دم گی ــه آی ــت ک ــن اس ــوال ای ــا س    ام

اســب تاثیــری در کیفیــت و چگونــیگ عملکــرد و رفتــار آن دارد 
یــا خیــر.

ــری در  ــه تاثی ــری هیچگون ــد پاســخ داد کــه:دم گی در اینجــا بای

عملکرد،ســرعت و یــا اســتقامت اســبها نــدارد و تنها برافراشــتن 

دم نشــانه غــرور و اقتــدار و جذبــه و اصالــت آن اســت

)هــر چنــد کــه در بعــی نژادهــا  توجهــات بــه ســمت اســب 

هــایی کــه دم گیــری بهتــری دارنــد بیشــتر اســت و اســب دم 

گیــر را اصیــل تــر و کارآمــد تــر میداننــد امــا ایــن مســئله هنــوز 

پایــه علــیم نــدارد و نمیتــوان دم گیــری را مــالک مناســیب بــرای 

قضــاوت اســب دانســت.(

الزم بــه ذکــر اســت مهــم تریــن عامــل دم گرفتــن یــا برافراشــتن 

دم در اســبها در درجــه اول ژنتیــک و بعــد نــژاد و تغذیــه اســت. ُدم گیــری در اسب ها
 محقق: زهرا  احمدوند

پرونده ا ی برای اسبهای بومی
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️دم گیری به چه قیمیت؟

گاهــی ضعیــف بــودن دم گیــری اســب)که میتوانــد 
بــه دالیــل مختلفــی همچــون ســنگیین یــا کــج بــودن 
ــه  دم باشــد(باعث میشــود اســب داراین کــه عالق
خــایص بــه اســب دم گیــر دارنــد دســت بــه عمــیل 
غیــر انســاین بزننــد کــه  اصطالحــا بــه آن》نرگــیس 
کردن《میگوینــد. کــه گاهــا ایــن عمــل را در همــان 
مــاه هــای اول زنــدیگ اســب انجــام میدهنــد. 
ــام یم  ــه دو روش انج ــب ب ــردن دم اس ــیس ک نرگ

شــود ؛ روش ســنیت و روش بهداشــیت.

روش ســنیت بــه دو روش انجــام یم شــودکه در 
ــم: ــا میپردازی ــرح آنه ــه ش ــه ب ادام

ــره از  ــا دو مه ــک ی ــن روش ی ــنیت١ در ای روش س
دم)بــه نســبت انــدازه دم(را بــه صــورت بیرحمانــه 
ــزی رگ  ــری از خونری ــرای جلوگی ــرده و ب ــع ک قط
ــای آن  ــن روش موه ــوزانند)در ای ــای آن را میس ه

ــرد) ــد ک ــد نخواهن ــر رش ــمت از دم دیگ قس

از  را  روش ســنیت2 در روش دوم دم 
قســمت مــورد نظــر بــا کــش یــا نــخ 

ــرور  ــه م ــه ب ــد ک ــم میبندن محک
ــادن آن  ــدیگ و افت ــث گندی باع

ــود. ــمت از دم یم ش قس

روش بهداشیت

بــه ایــن صــورت اســت کــه 
دم را از محــل مــورد نظــر 

ــاک  ــا چ ــرده و ب ــس ک یب ح
هــای  مهــره  پوســت  دادن 

مــورد نظــر را خــارج میکننــد و در 
نهایــت پوســت را بخیــه میزننــد)در 

ایــن روش مــوی دم پــس از مــدیت 
ــد( ــد یم کن رش

 امــا انجــام ایــن عمــل چــه بــه صــورت بهداشــیت 
و چــه بــه صــورت ســنیت عمــیل غیــر انســاین 
محســوب میشــود و بــه هیــچ عنــوان توصیــه 
نمیشــود زیــرا جــدای از اینکــه خــارج کــردن 
ــره  مهــره ی دم از محــل خــود کــه در طــول زنجی
ی ســتون فقــرات قــرار دارد بســیار بــرای حیــوان 
ــل  ــه دلی ــه ب ــرد ک ــه ک ــد توج ــت بای ــاک اس دردن

ــیب در  ــتم عص ــی و سیس ــال نخاع ــود کان وج
ــرات  ــتون فق ــتقیم س ــره ای مس ــتون زنجی س
از ناحیــه گــردن تــا نــوک دم هرگونــه اختــالل 
ــث درد  ــا باع ــه تنه ــا ن ــره ه ــت مه در موقعی
شــدید و مــداوم بــرای حیــوان میشــود بلکــه 
ممکــن اســت بــه تدریــج باعــث از کارافتــادیگ 
ــج  ــه فل ــدید و در نتیج ــیب ش ــات عص و ضایع
ــن  ــل ای ــن دلی ــه همی ــردد. ب ــب گ ــدن اس ش
عمــل یــک عمــل ناجوانمردانــه و غیر انســاین 

ــود. ــوب میش محس

�� یــیک از ســواالت رایــج ایــن اســت کــه 
چــرا  اســب در مانــژ ودرحالــیت کــه آزاد و رهــا 
ــت  ــه حال ــبت ب ــری نس ــری بهت ــد دمگی باش

ســواری دارد؟

پاســخ ایــن اســت کــه اســب در هنــگام 
طــرف  از  وارده  فشــار  دادن  ســواری 
تحمــل  را  دهنــه  و  ســوارکار 
میکنــد و طبیعتــا  دم خــود 
ــت  ــر از حال ــف ت را ضعی
آزاد بــاال میگیرد.نکتــه 
ــه در  ــری ک ــل ذک قاب
اینجــا وجــود دارد 
کــه  اســت  ایــن 
کــه  اســیب  اگــر 
ــادی در  ــدت زی م
مانــده  اصطبــل 
باشــد را آزادکنیــم 
ــه  ــد ک ــم دی خواهی
باســرعت و هیجــان 
زیــادی بیــرون آمــده 
و دمگیــری آن از هــر 
زمــاین بهتــر اســت.در 
ــان  ــن زم ــب در ای ــل اس اص
انــرژی ذخیــره شــده در بــدن  
خــودرا تخلیــه میکنــد و بیشــترین فشــار 
ــس از  ــا پ ــد ام ــود وارد میکن ــدام خ ــه ان را ب
مــدت کوتاهــی کــه اســب انــرژی خــودرا 
ــرد.    ــادی برمیگ ــت ع ــه حال ــرد دم ب ــه ک تخلی
)قابــل ذکــر اســت   ایــن موقعیــت اصــال 
موقعیــت مناســیب بــرای قضــاوت اســب چــه 
از نظــر دم گیــری و چــه در دیگــر مــوارد  

نمیباشــد( 
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��  انواع دم گیری ��

دم گیــری اســبها انــواع مختلفی دارد 

کــه هــر اســب بــر اســاس ژنتیــک و 

نــژاد دم گیــری خــاص خــود را دارد.

در ادامــه بــا انــواع موقعیــت های دم 

گیــری اســب آشــنا خواهیم شــد:

بــه  دم  مــدل   ایــن  در  عصــایی: 

صــورت عصــا و ضعیــف تــر از دو 

ــه یم شــود. ــاال گرفت ــیل ب ــت قب حال

)ایــن مــدل شــامل یــک زیــر دســته 

ــری  ــه آن دم گی ــه ب ــود ک ــز میش نی

تنهــا  شــود   یم  گفتــه  خــرویس 

تفــاوت آن بــا مــدل عصــایی در ایــن 

ــرویس  ــت خ ــه دم در حال ــت ک اس

کــیم باالتــر و قــوی تــر از مــدل 

عصــایی قــرار یم گیــرد(
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معراج)عمــود(: در ایــن حالــت از دم گیــری .اســب دم خــود را بــه صــورت 

قائــم و عمــود بــر بــدن بــاال میگیــرد بــه گونــه ای کــه بــا کفــل زاویــه 9٠درجه 

یم ســازدو زیبــایی و ابهــت خــایص بــه اســب یم بخشــد.

ــم  ــد پرچ ــب همانن ــت دم اس ــم آن پیداس ــه از اس ــه ک ــم: همانگون پرچ
ــه  آن  ــراج در  زاوی ــت مع ــا حال ــت ب ــن حال ــود.تفاوت ای ــته میش افراش
ــراج  ــت مع ــتر از حال ــیم بیش ــت پرچ ــل در حال ــا کف ــت.زاویه دم ب اس

ــود. ــه یم ش ــز گفت ــم )alam(نی ــری عل ــدل دم گی ــن م ــت.به ای اس
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آویزان: 

ایــن حالــت دم گیــری معمــوال در 
اســبهای تروبــرد و ترکمــن و نــژاد 
گیــری  دم  کــه  اســب  از  هــایی 
ندارنــد دیــده میشــود.که بــه آن »دم 

شکســته« هــم گفتــه یم شــود.

چنبــر: ایــن ژســت از دم گیری 
عــرب  اســبهای  در  بیشــتر 
دیــده یم شــود کــه اســب 
دم خــود را روی کپــل جمــع 
میکند.بــه آن »دم لولــه« یــا 
»کــج معــراج« هــم یم گوینــد.

عقریب:

ــری  ــی دمگی ــر نوع ــورد آخ  م
هــا  اســب  کــره  مخصــوص 
روی  اســب  دم  کــه  اســت 
درســت  گــردد  بــریم  کفــل 
مثــل دم عقــرب. نــام دیگــر آن 
ــت. ــه ای« اس ــری حلق »دمگی
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