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  گاو در رده بندي جانورانجایگاه 
                       

 
  

  :گونه است که در چهار جنس قرار می گیرند 12شامل  1گروه بووینی
  )بوفالو هاي آفریقایی( 2سینسروس جنس  -1
 )آمریکاییگاو هاي کوهان دار وحشیِ اروپایی و ( 3بایسون جنس  -2
 )بوفالو هاي آسیایی( 4بوبالوسجنس  -3
 ) گاو هاي حقیقی( 5بوسجنس  -4

  :ها به شرح زیر است که توضیح آن
  

                                                
1- Bovini                                    2- Synceros                               3- Bison 
4- Bubalus                                  5- Bos 
  

  Animal  جانوران  Kingdom  سلسله
  Metazoa  پر سلولی ها  Sub kingdom  زیر سلسه

  Chordata  طناب داران  phylum  شاخه
  Vertebrata  مهره داران  Sub Phylum  زیر شاخه
  Tetrapoda  چهار پایان  Super Class  فوق رده

  Mammalia  پستان داران  Class  رده
  Ungulata  سم داران  Sub Class  زیر رده
  Artiodactyla  زوج سمان  Order  راسته

  Ruminantia  نشخوار کنندگان  Sub Order  زیر راسته

  Bovoidae  حیوانات تهی شاخ  Super Family  فوق خانواده
)Hollow horned animal(  

  Bovidae  تهی شاخان  Family  خانواده
  Sub Family    Bovinae  زیر خانواده

  Tribe    Bovini  
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  بوفالو هاي آفریقایی
  
  سینسروس جنس 
جثه بزرگ و تنومند، رنگ تیره و شاخ هـاي  . یافت می شود 1در جنوب صحراي بزرگ آفریقا 

  . سه گوش در برش عرضی از ویژگی هاي این جنس است
  :می باشد که شامل دو نوع زیر است 2این جنس داراي یک گونه به نام سینسروس کَفر

  3نوع بوفالوي کَپ) 1
  4نوع بوفالوي فارست) 2     

  
  بایسون هاي اروپایی و آمریکایی

این جنس به رنگ قهوه اي مایل به قرمز تا قهوه اي تیـره و شـاخ هـاي     :بایسون جنس
جنس بایسون داراي دو گونه است که یکی در آمریکا . صاف و نیز مدور در برش عرضی است

  و دیگري در اروپا می باشد که با هم مرتبط هسـتند و داراي کوهـان عقبـی   ) داراي دو تیپ(
  . اهلی نشده اندگاو هاي این جنس . می باشند

  
  :که داراي دو نوع زیر است) بایسون آمریکایی یا بوفالوي آمریکایی( 5گونه بایسون بایسون) 1

  6پِلینز) 1 -1
  7وود ) 1 -2

  )بایسون اروپایی یا وایسنت( 8گونه بایسون بناسوس) 2
  

  بوفالو هاي آسیایی
فاقد غبغب و کوهان؛ قوي و به رنگ تیره است و شاخ هاي آن در برش  :جنس بوبالوس

  :داراي چهار گونه می باشد که یکی از آن ها اهلی شده است. عرضی سه گوش می باشد
  )  بوفالوي آبی هندي یا آرنی( 9گونه بوبالوس آرنی -1 

  
                                                

1- Sahara                                    2- Synceros Caffer                   3- Cape Buffalo                             
4- Forest Buffalo                      5- Bison bison                           6- Plains               
7-Wood                                     8- Bison bonasus                      9- Bubalus arnee                   
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داراي دو نـوع  می باشد که ایـن گونـه   )  بوفالوي آبی( 1آن بوبالوس بوبالیس يدهنوع اهلی ش
  :زیر است

  2بوفالوي باتالقی) 1 -1
  3بوفالوي رودخانه اي) 2 -1

  ) 5لُولَند آنوآ( 4بوبالوس دپریسیکورنیس -2
  )7مانتین آنوآ( 6بوبالوس کوآرلسی -3
  9مانند تامارائو 8بوبالوس مایندورینسز -4
  
  گاو هاي حقیقی 

.         اغلب فاقد کوهـان، ولـی برخـی از آن هـا داراي کوهـان و غبغـب هسـتند        :جنس بوس
این جنس داراي پنج گونه است که . رنگ تیره اي دارند و شاخ ها در برش عرضی مدور است

) 2، )نوع وحشی منقرض شده، داراي دو زیر گونه(بوس ) 1: به سه زیر جنس تقسیم می شوند
در آسیا و داراي یک گونه و یک ( 11پوئفاگوس) 3و ) ه زیر گونهدر آسیا و داراي س( 10بایبوس

  ).تیپ اهلی
  :این پنج گونه به شرح زیر است

  
  . مانند آروچ که منقرض شده است :بوس پریمیژنیوس) 1

ــاروس       ــوس ت ــامل ب ــده آن ش ــی ش ــوع اهل ــان  (12ان ــدون کوه ــاي ب ــاو ه ــوس ) گ و ب
  )گاوهاي کوهان دار(13ایندیکوس

  15مانند بنتنگ14: جاوانیکوس) بایبوس(بوس) 2
  .می باشد16نوع اهلی شده آن گاو هاي بالی

  )19هندي یا سالدنگ یا بایسون 18گائور( 17گائوروس) بایبوس(بوس  )3
  21میتون یا 20نوع اهلی شده آن گایال

                                                
1- Bubalus bubalis                       2- Swamp Buffalo                3- River Buffalo      
4- Bubalus depressicornis            5- lowland Anoa                   6- Bubalus quarlesi     
7- Mountain Anoa                        8- Bubalus mindorensis        9- Tamarao                     
10- Bibos                                     11- Poephagus                       12- Bos Taurus                         
13- Bos indicus                            14- Bos (Bibos) javanicus     15- Banteng         
16- Bali                                        17- Bos (Bibos) gaurus         18- Gaur                   
19- Seladang                                20- Gayal                               21- Mithun 
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  ) 3یا گاو هاي نر کامبوجین فارِست 2کوپرِ( 1سائووِلی) بایبوس(بوس ) 4
   5مانند یاك :4موتوس) پوئفاگوس(بوس ) 5

  .می باشد که بوس اهلی از این نوع است 6نوع اهلی شده آن بوس پوئفاگوس گرونینز     
  

   

                                                
1- Bos ( Bibos) sauveli                  2- Koupre            3- Combodian Forest ox                                                         
4- Bos (Poephagus) mutus            5- Yak                 6- Bos (Poephagus) grunniens 
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  نژاد آبردین آنگوس 

  

  
  

  تاریخچه و پراکنش   
و شـامل       در اصل متعلق به سرزمین هاي کوهستانی شمال اسکاتلند 1گاو نژاد آبردین آنگوس

نژاد هـاي  می توان به  نژاد ایننژاد هاي حاصل از  از .و آنگوس می باشد ن هاي آبردیناستا
انجمن اصـالح نـژادي گـاو آبـردین      .شاره کردا نگوسامریکن آو  آنگوسژرمن آنگوس، رِد 

 ،برزیـل  ،اسـترالیا  ،ي آرژانتـین کشور هاو پس از آن در  1879آنگوس براي اولین بار در سال 
 ،سـوئد  ،پاراگوئـه  ،نـروژ  نیوزیلند، ،مکزیک ،ژاپن ،ایرلند ،یونان ،نآلما ،فنالند ،دانمارك ،کانادا

  . و آفریقاي جنوبی تاسیس شد زیمباوه ،اروگوئه آمریکا،ي  ایاالت متحده
گاو نژاد آبـردین  دفتر انساب راس در  9000تا  8000 ،از کل جمعیت این گاو هم اکنون

 20راس اصیل در بریتانیاي کبیر وجـود دارد کـه    6000 ،از این تعداد. ثبت شده است سآنگو
هزار راس از این  24در حال حاضر نیز  .درصد از تولیدات گوشتی این کشور را تامین می کنند

همین نـژاد  . هزار راس در کشور کانادا وجود دارد 15و  نیوزیلندیی اصیل در کشور آمریکانژاد 
ي  متحـده  ایـاالت  ،اروگوئـه  ،برزیل ،ي آرژانتیناکشور هبه عنوان یک نژاد گوشتی بزرگ در 

  . استرالیا و آفریقاي جنوبی به شمار می آید آمریکا،
  

                                                
1- Aberdeen Angus 



 
 
  
 
 

  7                                                                                            نژاد هاي گاو
 

 

  خصوصیات ظاهري  
 ي کوتاه و سیاه رنگی دارد که گاهی اوقات با لکه هاي بسیار کوچک سفیدها گاو این نژاد مو

جهان هاي ترین گاو  به عنوان یکی از کوچک این گاو .ي شکم همراه است رنگی در ناحیهیا 
ح گاوداران در سط آن توسط پذیرش که سبباین گاو  يابرخی از ویژگی ه .به شمار می آید

   :عبارت است ازشده، جهانی 
 اینبه  .سازگار می شود شرایط گوناگون امقاوم بوده و به آسانی ب گاو این نژاد بسیار) 1
  . استشده  استفادهي بومی گاو هابیشتر نقاط جهان براي بهبود کیفیت گوشت در دلیل 

، گوسـاله نسـل   تی غالب استفآن ها صو چون بی شاخی در  استبی شاخ  واین گا) 2
زخم نکـردن پوسـت و    ،گوساله کار بای به دلیل آسانی بی شاخ. ی شاخ خواهد بودب) ١F( اول

  .داراي اهمیت فراوانی است ،گلهي گاو هانرساندن به خود و دیگر  آسیب
  
  

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   900-800  550-450

 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   130  120
  
  خصوصیات تولیدي   

  کیلـوگرم   250تـا   200مراتع بـه وزنـی حـدود     درحضور ماه  8تا  7مدت  در گوساله این نژاد
ي  وزن روزانـه  فزایشا .چربی ذخیره می کند، کیلوگرم 350می رسد و پس از رسیدن به وزن 

خوبی از نظر الشه راندمان  گاو این نژاد داراي. گرم است 1150در پروار بندي در حدود  گاو نر
  .استیی کیفیت باالمناسب و داراي  1داراي ماربلینگ گاو هاگوشت این . استو گوشت 

  
  خصوصیات تولید مثلی  

روز یک بار  369ر همی تواند این گاو  .ماهگی است 30تا  27تلیسه ها در سن آبستنی  اولین
 26مـاده   گرم و وزن گوسـاله کیلـو  28گوساله نر در هنگام تولـد  وزن  .ه باشدداشت گوساله اي

درصـد   5/0بسیار کم و نزدیک بـه   گاو هابه همین دلیل سخت زایی در این  و کیلوگرم است
   .است

                                                
 .ماربلینگ، چربی داخل گوشت را گویند که باعث تردي و نرمی گوشت می شود -1
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  نژاد افریکاندر 

  

  
  تاریخچه و پراکنش   

اجـداد آن  . ي سانگا تعلق دارد نژاد بومی کشور آفریقاي جنوبی است و به گونه 1نژاد افریکاندر
این گاو از همان . ي آسیا به آفریقا برده شدند سال پیش از میالد مسیح از قاره 1500در حدود 

  . ابتدا براي تولید گوشت به کار گرفته شد
و ضعیف که با  روشن پوست با ي کوچک،ه امعاج(با هوتنتات ها  الًاجداد این گاو احتما
هوتنتـات هـا چنـدین سـال پـیش، در رونـد       . مهاجرت کرده انـد ) بوشمن ها در ارتباط بودند

  . رسیدند 2گود هپمهاجرت خود به دماغه 
 4و موسـل  3سـالدانها  خلـیج هـاي  و این نژاد در کشور آفریقاي جنوبی  ،در قرن پانزدهم

به این مضمون وجود داشـت   نظریه اي در آن زمان. توسط پرتغالی ها مورد توجه قرار گرفت
          همچنـین . پرتغـالی وجـود دارد   5آلنـت گانـاي  نژاد  هاي نژاد افریکاندر خون گاو یرخدر ب که

  . شاخ با این گاو داشتشکل سر و  شباهت خاصی از نظر رنگ، رگاو نژاد افریکاند
او نژاد افریکانـدر، حیـوانی قـوي، بـارکش، مطیـع، آرام و داراي سـرعت و       از آنجا که گ

هاي افریکاندر در اوایـل   بلند گاو قد. دست آورده استقامت باالیی بود، شهرت قابل توجهی  ب

                                                
1- Africander                                 2- Good Hope                                3- Saldanha                  
4- Mossel                                 5- Alente gana  
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و  هاي هلندي بلند تر بـود  چند سانتی متر از گاو این گاو. قرن هفدهم مورد توجه قرار گرفت
  . ولی شاخ هاي آن معموالً بلند تر و زیباتر بود وزن چندانی نداشت ي هلندي تفاوتها با گاو

و گیاهان علوفه اي و بسـیار متـراکم بـه     منیمه بیابانی، گر گاو افریکاندر با آب و هواي
یـافتن  جهـت  پیاده روي هاي بسیار طوالنی همچنین این گاو براي . استخوبی سازگار شده 

 سـاعت  150که با گاو نر بارکش خود به مدت  هعا کردفردي اد. استا بسیار مناسب ذآب و غ
  . ، مسافرت کرده استدادن آب به حیوانبدون 

شروع به رام کردن  ،گود هپي  مهاجران هلندي ساکن در دماغه ،در اواسط قرن هفدهم
و احتیاج  خوراكن زمان به دلیل کمبود آدر . متنوع این نژاد نمودند و رنگیگاو هاي از  رخیب

 پـس از مـدتی  . اصالح شـد  ،تولید گوشت بیشتر رايدماغه به غذاي بیشتر، این نژاد ب ساکنان
  . معرفی شدممتاز یک نژاد گوشتی افریکاندر به عنوان نژاد 

       بلنـد انـدام هـاي حرکتـی    این گـاو   گاو نژاد افریکاندر، در بین پس از چند دهه انتخاب
     امـروزه نـژاد افریکانـدر   . تبـدیل شـد  دست داد و به یک نـژاد گوشـتی   ي خود را از  و کشیده

اصیل بـوده و در   ينژاد ،این نژاد. هاي کشور آفریقاي جنوبی است گاو داري ترین نژاد اصلی
  . داشته است مهمی هاي جدید نقش ایجاد نژاد
    :عبارتند ازي دیگر ها گاو هاي نژاداز آمیزش این گاو با  حاصل يها نژاد

1( 1نسمارانژاد ب   
  ) هورن و هرفورد تفریکاندر با شورا(استرالیایی  2بِلمونت رِدنژاد  )2
  ) افریکاندر با نژاد آبردین آنگوس(آمریکایی  3افریکان گوسنژاد  )3
  ) یسودگرتر افریکاندر با نژاد هاي آبردین آنگوس، هرفورد و سانتا( 4بارزنانژاد  )4
  . بیا استییک نژاد گوشتی از کشور نام 5نوراسنژاد  )5
نژاد حاصل از تالقی این که  ن سوئیسواگاو نر افریکاندر با گاو ماده بر 6د هلمونگرنژا )6

متعلـق بـه    نوراسمانند نژاد  هلمونگرنژاد . داشترنگ خرمایی مایل به خاکستري روشن  ،دو
  . کشور آفریقاي جنوبی است

و به همان انـدازه خـون    9و دامارد 8ي هوتن تت، اُوامبوها نژاد افریکاندر با( 7نامانژاد  )7
  . بوده است اُوامبو و داماردنژاد هاي  بلند تر، قوي تر و شیرده تر از  ينژاد )نژاد فریزین

                                                
1. Bonsmara                                2. Belmont Red                            3. African gus 
4. Barzona                                  5. Nuras                                        6. Holmonger 
7. Nama                                      8. Ovambo                                   9. Damard 
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و جنـگ   1890سـال   در در اثر طـاعون گـاوي   بیاکشور نامی جنوب گاو هايبسیاري از 
  . فتندآلمان از بین ردر  1908تا  1904 سال هاي

آمریکـا نیـز صـادر    ي  ن و ایاالت متحدهیلیپیهاي استرالیا، ف گاو نژاد افریکاندر به کشور
  . استشده 

  
  خصوصیات ظاهري  

این گاو کوهانی بـزرگ و  . بلند و جانبی است نشاخ هاي آو  این نژاد معموال قرمز رنگ بدن
 .پیدا مـی کنـد  ادامه اندام هاي حرکتی جلویی  ي دارد که تا میانهی و غبغب بزرگ ماهیچه اي

این گاو مقاومت زیادي در برابر گرما دارد و در برابر حشراتی مانند سـاس و کنـه نیـز مقـاوم     
 رطـوب و خشـک  م و اسـتوایی  با آب و هواي نیمه استوایی سازگار وگاوي آرام  ،در کل. است
  . است

را بـراي مقاومـت در برابـر شـرایط سـخت و       آن، ودرشت و بدن نیرومند این گاي  جثه
مسـاعد،   این گاو در شرایط سخت آب و هوایی و زمین هـاي نـا  . مناسب کرده است یبارکش

   . قابلیت حمل بار زیادي را دارد
  
  
  
  

  
  خصوصیات تولید مثلی  

 و این نژاد دیر بالغ مـی شـود  . کیلو گرم وزن دارد 35تا  28 این نژاد در هنگام تولدي  گوساله
مادر خوبی براي همچنین . ماهگی به دنیا می آورد 42در سن  خود راي  گاو ماده اولین گوساله

کیلـوگرم   180تـا   175 ،و هنگـام شـیرگیري   وزگیر 205در سن گاو ها  .استخود ي  گوساله
  . وزن دارد

  
  
  
  

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   750 -1000    525 -600
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   130 -142  123 -133
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  نژاد ایرشایر 
  

 
  

  تاریخچه و پراکنش  
فـرونس   وس النگـی ینژس پریمیوس تاروس تیپیکوب در اصل گاو 1اد وحشی نژاد ایرشایراجد
 اسـتان از قـرن هفـدهم در ایـن     واین نژاد متعلق به استان ایر در کشور اسکاتلند است . است

و سپس متعلـق   هامکانینگ، ابتدا آن را متعلق به نژاد ودر طول پرورش این گا. زندگی می کند
وب می دانستند، تا این که سرانجام به صورت یک نژاد تکامل یافت و آن را به نـام  به نژاد دان

  . یعنی ایر نامیدند شي خود منطقه
  

  خصوصیات ظاهري 
   فراوانی رنگ سفید و . رنگ بدن این گاو از قرمز تا قهوه اي مایل به قرمز و سفید متغیر است

 ،    هـاي کوتـاه   مـو  ،از مشخصات بـارز ایـن گـاو   . قهوه اي مایل به قرمز در گاو نر بیشتر است
که در دفتر به رنگ سیاه و سفید هم دیده شده گاهی اوقات  .سفید رنگ آن است قهوه اي و

 هـاي  تیـپ بـدنی و پسـتان   . رنگ پوزه و دهان صورتی روشـن اسـت  . ثبت نمی شود بانسا
در قسمت باالي آن مشهور  خاصانحناي  ابهمچنین به دلیل داشتن شاخ هایی . مناسبی دارد

                                                
1- Ayrshire                 
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   مانع رشد شـاخ هـا   با روش هاي مختلف امروزه اغلب پرورش دهندگان در سنین اولیه،. است
  . دکمتر دیده می شو ندلشاخ هاي ب شوند، بنابراین می

عالوه بر این آب و هـوا  . گاو نژاد ایرشایر جثه اي کوچک و استخوان بندي ظریفی دارد
عـدم حاصـل خیـزي     به دلیل .استمرطوب  سال سرد و ي ایر در قسمت زیادي از در منطقه
ایـن   ،در نتیجـه و  داشـته  ایـن نـژاد وجـود    منطقه، مقدار کمی علوفه در دسترس زمین هاي

  . و داراي قدرت چراي خوب شده است قوي بنیه داراي وضعیت سبب بقاي حیوانات
  
  
 
 
  
  

  خصوصیات تولیدي 
تنها براي تولید شـیر پـرورش   ، چربی باالو  در تولید شیر باالپتانسیل  او این نژاد با توجه بهگ

درصـد   75/3لیتر بـا   4842در یک دوره شیر دهی،  میانگین تولید شیر این گاو. داده می شود
 .درصد هم می رسد 4مقدار چربی شیر آن به . درصد پروتئین برآورد شده است 41/3چربی و 

ــیر   ــی در ش ــدون چرب ــد ب ــواد جام ــژاد   م ــن ن ــت   ای ــی اس ــزي و جرس ــاو گرن ــر از گ                 کمت
و به این دلیل به آسانی بوده  ریز این نژاد در چربی شیر ذرات). جرسی <گرنزي  <ایرشایر (

  . از این نظر شیر این نژاد براي تولید پنیر مناسب است. در باالي شیر جمع می شوند
تولید گوشت سفید گوساله  در تولید نسبتاً پایینتن وزن و این نژاد به دلیل داش ي گوساله

گاو حذفی و مازاد نیز براي تولید گوشت ارزش متوسطی دارد، زیرا خیلی . ارزش متوسطی دارد
   .استسریع چاق می شود و داراي چربی سفید 

  
  خصوصیات تولید مثلی 

  مـاهگی بـه دنیـا     27تـا   24خود را در سن   و اولین گوساله بالغ می شودشایر زود گاو ماده ایر
 50تـا  40در هنگام تولد  نر  وزن گوساله .می آورد و می تواند هر سال یک گوساله داشته باشد

  .تکیلوگرم اس 45تا  34 ماده   گوسالهکیلوگرم و در 
  

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1020-680  590-500
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   137  135-127
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  نژاد بلژین بلو اند وایت
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش
از . از دو گونه قدیمی موجود در سرزمین بلژیک به وجود آمده اسـت  1نژاد بلژین بلو اند وایت 

به مدت بیش از نیم قرن از گاو نر نژاد هاي شورت هـورن بریتانیـا و بلـک پایـد      1840سال 
نژاد شـاروله  . ندرلند براي توسعه و اصالح این نژاد در مرکز و جنوب بلژیک استفاده شده است

  . ه کار گرفته شده استنیز در این توسعه و اصالح نژاد ب
در مرکز و مناطق باالتر بلژیک تاسیس شد و درسال  1919دفتر انساب این نژاد در سال       
گسترش این نـژاد بـه عنـوان نـژادي     . تغییر یافت 3یا ویت بالئو 2بلو -نام آن به بلَنس 1971

داشتن گوشـت  به خاطر  1960ولی در سال . رخ داد 1950تا  1920دومنظوره، بین سال هاي 
  داراي ماربلینگ مناسب که از نژاد شورت هورن گوشتی به ارث برده بود، به عنوان یک نژاد 

 4این نژاد از اجداد نژاد دنیش بلو اند وایت اسـت و بـه نـژاد بلـو دو نـورد     . گوشتی معرفی شد
 یـا رنگ بدن این نژاد می تواند یکدست سفید، آبی و قرمز مایل بـه آبـی   . فرانسه شبیه است

                                                
1- Belgian blue and white                        2- Blanc- Blue                      3- Witblauw 
4- Bleu du Nord  
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رنگ آبی در این نژاد  .این تنوع رنگ خود را مدیون نژاد شورت هورن هستندخالدار باشد، که 
  . نژاد شورت هورن استدر معادل رنگ سرخ 

  
  خصوصیات ظاهري
رِ کوچـک و  قوي، س حرکتی هايمتوسط، بدنی سنگین و نیرومند، اندام  گاو این نژاد جثه اي

سـفید   - ، سـفید و آبـی  رنگ بدن آن اغلب آبی. دداردر بیشتر اوقات ساختار عضالنی بزرگی 
  . است

 
  خصوصیات تولیدي 

میانگین تولید شـیر  . و یک گونه گوشتی دارد) یو گوشت يشیر(این نژاد یک گونه دو منظوره 
 3/3درصد چربـی و   8/3با  هزار لیتر 4در یک دوره شیردهی در حدود  ي دو منظوره گاو ماده

بـازده   گرم در روز بوده و 1320دي حدود در پروار بن گاو نرافزایش وزن . درصد پروتئین است
گوشت این گاو . درصد است 60دو منظوره ي  درصد و گاو ماده 70تا  65گاو گوشتی ي  الشه

  . آن وجود داردگوشت چربی بر روي  ي کم ترین الیه و ترد بوده
  
  
  
  
  

  خصوصیات تولید مثلی
  .   غلب نیاز به عمل سزارین دارندتلیسه ها بسیار باال است و ا سخت زایی به خصوص درنسبت 

  
   

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1200-1100  800-700
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   150-145  138-133
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  د گالووي لتنژاد بِ
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش   
مـده  آوجـود   در اصل در اوایل قرن نوزدهم از نژاد سیاه خالص گـالووي بـه   1گالوويلتد ب نژاد
نژاد میتانزِ  و در قرن نوزدهم 2بوهمیانز این گاو از گاو نژاد ،دست آمدهه طبق اطالعات ب .است
                 بنـد ایتالیـایی ماننـد    کمـر  ايگـاو دار  ،عـالوه بـر ایـن   . اسـت  به وجود آمـده  بند کمر داراي
ي گـاو هـا  در  .است در ایجاد این نژاد به صورت امروزي نقشی اساسی داشته 3لیکن ولدر نژاد

ي کشـور  گـاو هـا  استرالیایی و آلمـانی و در گلـه هـاي متعـدد      ،سوئیسی ،هلندي ،بریتانیایی
  . دبند وجود دار مرداراي کمغولستان نیز گاو 

مشابه همین  .نجمن مستقل این نژاد تاسیس شدا آمریکادر شمال کشور  1951در سال 
امروزه . د گالووي ایجاد شدلتي بِگاو هابا گاو سیاه خالص گالووي و  نیوزیلندانجمن در کشور 

آلمان و  ،آرژانتین نیوزیلند، ،کانادا آمریکا،ایاالت متحده  ،ي بریتانیاي کبیرکشور هااین گاو در 
  . استي آفریقایی پراکنده کشور ها
  

  خصوصیات ظاهري  
سر صاف و پهـن   داراي .ي گوشتی جثه اي کوچک تا متوسط داردگاو هاگاو این نژاد در بین 

بـه   هاي ضخیم و نرم استخوانی خوب و موساختار  ،کوتاهاندام هاي حرکتی  ،با طول متوسط
                                                

1. Belted Galloway                          2. Bohemians                            3. Lakenvelder 
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درخشندگی مایل به و داراي نوعی  ن ها سیاه رنگاپست. می باشد خصوص در فصل زمستان
این گـاو پـر    .به رنگ سفید استی اوقات در وسط بدن قرار دارد که گاه ينوار. هستند قرمز

مانند گاو  و به آسانی کنترل می شود ،خوبی با محیط دارد بوده، سازگاري طاقت و کم زحمت
  .استنژاد گالووي بی شاخ 

  
  
  

 
  

  خصوصیات تولیدي  
   .بسیار خوب است داراي گوشتی با کیفیتاین نژاد 

  
  خصوصیات تولید مثلی  

بـراي   گـاو ایـن نـژاد را     آن، زایمان بسـیار راحـت  است و خوبی  يایه دي این نژاد  گاو ماده
   .می سازدآمیزش هاي چند منظوره مناسب 

  
   یند آگوئیتبلوند نژاد 

  

  

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   950-750  600-500

 )سانتی متر(جدوگاه ارتفاع   128  120
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  پراکنش  و تاریخچه 
ابتـدا  در  .و تولوز تکامل یافتـه اسـت  از صدها سال پیش در مناطق برد 1یند آگوئیتبلوند  نژاد

ر بیشـت را  آن ،اصالح نژاد انجامبا  1920از سال  ولی ،بود )یو گوشت کاري(نژادي دو منظوره 
زود تـر   واز جنگ جهانی دوم سعی شد تا این گـا  پس. کنند براي تولید گوشت نگه داري می

  .بالغ شود
. فرانسوي در تمام مناطق این کشور به چشم مـی خـورد   نژاد هايمانند سایر هاین نژاد 

   راراس  17600از ایـن تعـداد   کـه  هـزار راس اسـت    550 نـژاد در حال حاضر تعداد کل ایـن  
  .دننر تشکیل می دههاي  گاو

   
  خصوصیات ظاهري  

پـوزه هـا و دسـتگاه     ،نقاط روشنی در اطراف چشـم هـا  و  بدن این نژاد زرد روشن استرنگ 
  .بندي قوي دارد عضلهاین گاو پیشانی پهن و  .تناسلی مشاهده می شود

  
  صفت گاو نر  گاو ماده

  )کیلو گرم(وزن   1239-1150  1014-750
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   153-147  150-140

  
  خصوصیات تولیدي   
میانگین . می شود استفاده تغذیه گوساله براي شیده نمی شود وي این نژاد معموالً دو گاو ماده 

درصد چربی  05/4لیتر با  3079روزه در حدود  270این نژاد در یک دوره شیر دهی  تولید شیر
در  گرم 500 ، حدودبا شیر نر پروار بندي گوساله دروزن  افزایش .درصد پروتئین است 07/3و 
اگـر گوسـاله در    و کیلـوگرم مـی رسـد    170ماه به وزن  3در طول  این نژاد گوساله .است روز

  . کیلوگرم خواهد رسید 300ماه به وزنی در حدود  3به همراه مادر پرورش یابد در طول و مرتع 
 8/7 براي افزایش یـک کیلـوگرم وزن،  و  درصد است 66تا  62ي این گاو  راندمان الشه

ظریف  الیافهر دو جنس به علت داشتن در مسن هاي حتی گوشت گاو  .زم استلیتر شیر ال
   .از کیفیت باالیی برخوردار است ،بافت هاي پیوندي کمتر بودنو 

  
                                                

1- Blonde, d Aguitaine 
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  خصوصیات تولید مثلی  
این گاو به طور  عمر .یردماهگی صورت می گ 33تا   32 این نژاد در سندر اولین زایمان گاو 

گوسـاله خواهـد    8تـا   7 به طـور میـانگین   این گاودر این مدت  .سال است 11تا  10متوسط 
   .دارد وزن کیلوگرم 4/54گوساله در هنگام تولد در حدود  .داشت

  
  1نژاد برهمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تاریخچه و پراکنش  
اصطالح . (ی داده اندیآمریکا دامداران تگزاسی به گله هاي گوشتی کوهان دار خود نام برهمن

نژاد بـرهمن در اصـل از    ).هند به کار برده می شود گله هاي زبوي سرگردان دربرهمن براي 
بـه   ،دوسـتان بـه آمریکـا   از هن ي وارد شده گاو ماده 22گاو نر و  266ژنتیکی تقریباً ي  هسته

ـ کَ ،نلـور  نـژاد هـاي   و از بوده یا زبو بوس ایندیکوساین گاو از گونه . وجود آمده است جرنک ،
  . وجود آمده است به گر کریشناولی و

به منظور بنیان نهـادن اولـین نـژاد     1924انجمن پرورش دهندگان نژاد برهمن در سال 
ی در سراسر ایاالت متحده شروع به گسـترش  یمریکایی تاسیس شد و برهمن آمریکاگوشتی آ

                                                
1- Brahman                              
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 می توان به نواحی گرمسیري وگسترش یافت که  جهانکشور  60در  به تدریج این گاو. کرد
، جزایـر اقیـانوس آرام و   بکارائیـ  مانند استرالیا، آمریکاي مرکـزي و جنـوبی،   سیريگرم نیمه

  . نژاد برهمن ثبت شده بود سأمیلیون ر یک تقریباً 1980اخر سال اوتا . اشاره کرد فیلیپین
 جدیـد نژاد هاي  جدید نقش مهمی داشته است، نژاد هاي  این نژاد در ایجاد تعدادي از 

نژاد  اروپایی، قابلیت سازگاري محیطیِنژاد هاي بهترین  شیر و گوشت عالوه بر داشتن کیفیت
نـژاد هـاي   است که از  1تارین -نژاد زبو ،آن ها ازمده آبهترین نژاد به وجود  .ندداشت نیزرا زبو 

 . در استرالیا به وجود آمده است ٢ت مستروارد برهمن، برانگوس، سانتا گرترودیس در آمریکا و
  
  صوصیات  خ

بـه طـور    ولی وجود دارند، مختلف هاي ترکیب ه صورتدي از گاو نژاد برهمن بهاي زیا گونه
براي مناسب  و هاي قوي و کوتاه با عضالت درشت پا بدنی بلند و کشیده،داراي کلی این گاو 

هوش، پر انرژي  و به طور کلی با بوده گاو گرد و عمیق بدن .استچرا در مناطق داراي علوفه 
 ،برهمنماده گاو هاي  .دهد پاسخ می انسان ها نوازشو به خوبی به محبت و  است و کنجکاو

چربی شیر  مقدار و بوده بیشتر از نژاد هرفورد آن هاشیر  راندمان تولیدمادران خوبی هستند و 
گیري  مایل به جفتتو تنها  پستان هایی مناسب دارد این گاو. درصد هم می رسد 5به  آن ها

کیلوگرم وزن  30تا 27این نژاد در هنگام تولد ي  گوساله .دارد ها سانان عدم حضور در شب و
  .شیرگیري به وزن مطلوبی می رسد هنگام رد، دارد و با رشد سریع

گاو  بانامناسب و نادرست  برخورد ،هستند آرامحیواناتی  بریتانیایی کهنژاد هاي خالف رب
  . ایجاد می کند آن هاها، عکس العمل هاي شدید و خشمناکی را در  نژاد برهمن و اکثر زبو

  
  

  

  

  

                                                
1- Zebu / Taurine                           2- Droughtmaster                          
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  یس یبراون سونژاد 
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش   
ـ    از زیـر گونـه   وقدیمی ترین نژاد شیري جهان  1یسویبراون سنژاد  روس اي وحشـی بـوس ت

آن که تاریخ  یس استخوان هایی پیدا شدهئسو امروزه در کشور .استتیپیکوس النگی فرونس 
   نتایج تحقیق بر روي اسـتخوان هـا، شـباهت زیـاد     . بر می گردد سال قبل از میالد 4000به 
  . امروزي را نشان می دهدیس سوئن براوگاو  ها با استخوان هاي آن

نخسـتین   1868در سـال  . سال قبل در کشور سوئیس آغاز شد 600پرورش این گاو از 
این گـاو تـا   . آمریکا صادر شدي ماده به  گوساله هفتنر و یک گاو شامل ي گاو سوئیسی  گله

ایـن   دلیل تقاضاي زیـاد بـراي  به که  ي شمالی صادر شدآمریکابه مداوم  به طور 1880سال 
  .مهاجرت هاي قرن نوزدهم انجام می گرفتو در اثر  نژاد

  
  خصوصیات ظاهري 

وجود لکه هاي سفید در باالي . کندگاو این نژاد از قهوه اي روشن تا تیره تغییر می  رنگ بدن
هاي اطراف پوزه،  مو. نیست مطلوب پرورش دهندگان اصیلبراي ي دم  شکم و وسط منگوله

گوش ها نیز کامالً بزرگ و  و معموالً کم رنگ تر اندام هاي حرکتی درون گوش و پایین ساق
                                                

1- Brown  Swiss                          
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ي  انـدازه  داراي هـا سـیاه و   انتهـاي آن  و سـفید به رنـگ  بیشتر  و شاخ ها کج. ر مو هستندپ
 ، اسکلتعضله بندي خوب، صورتی پهن و عریض سرِ این گاو داراي. استکوچک تا متوسط 

همچنین نـژادي رام ولـی کمـی     .می باشدی قوي و محکم و اندام هاي حرکتی بندي حجیم
  .لجباز است

  هــا شــباهت آن  مهــم تــرین و زیــادي بــه گــاو جرســی دارد شــباهت در ظــاهر ایــن گــاو 
از  تربلند شاخ هاي این نژاد . حلقه هاي بی رنگ دور پوزه است و تیره تر زیر بدنسایه هاي 

رنـگ   ،بـه عبـارت دیگـر   . رنگ گوش آن تیره تر از نژاد جرسی استو شاخ هاي نژاد جرسی 
در بین گاو هاي اصیل شیري، این نژاد از نظر . گوش آن خاکستري تیره یا قهوه اي تیره است

   .ن در مقام دوم قرار دارداز نژاد هلشتای پس وزن
  
  
  

  
  

  خصوصیات تولیدي 
      برابـر وزن بـدن آن یعنـی    10دهی در یـک دوره شـیر   این نـژاد  میانگین تولید شیر گاو ماده

از آن جایی که این نـژاد در  . ین استئدرصد پروت 7/3درصد چربی و  4با  لیتر 7000تا  6000
. بودر زیاد با درصد چربی کم تولید شی تاکید بیشتر برشد، لذا می ي تولید پنیر اصالح اابتدا بر

  . درصد باقی مانده است 9/3تا  8/3سال گذشته ثابت و بین  70تا  60طی شیر میانگین چربی 
    .گـرم اسـت   1200تـا   1100زایش وزن روزانه گاو نر ایـن نـژاد بـین    اف، در پروار بندي
وزن زیـاد   ي نسبتاً بـزرگ،  این نژاد به سبب اندازه. درصد است 62و در حدود  بازده الشه باال

هلشتاین مقبولیت  همانندار بندي و گوشت سفید گوساله وو چربی سفید بدن، براي پر گوساله
  .دارد

  
  خصوصیات تولید مثلی 
 لیو می رسدتولید  تر به اوج ي شیري، دیرنژاد هانسبت به دیگر  و این گاو دیر بالغ می شود

        ي خـود را در سـنین پـایین بـه دنیـا      گاو مـاده اولـین گوسـاله    همچنین .عمري طوالنی دارد
  . می آورد

 صفت گاو نر گاو ماده
 )کیلو گرم(وزن  1200-1000  700-600
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه  160-150 142-135
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  نژاد شاروله 
  

  
  تاریخچه و پراکنش   

گـروه مشـترك از دامـداران     9توسـط   1شـاروله در اواسط قرن هجدهم تعـدادي گـاو اصـیل    
   وایـن گـا  . فرانسوي در یک مزرعه کوچک با شرایط آب و هـوایی مطلـوبی پـرورش یافتنـد    

   ولـی بیشـتر بـه خـاطر گوشـت      کاري مورد استفاده قرار گیـرد  حیوانیبه عنوان می توانست 
   .بودند کاري گاو هاي فرانسوينگه داري می شد، در حالی که بیشتر 

در  .تاسیس شد 1887آن در سال  دفتر انسابو  1864من نژادي گاو شاروله در سال انج
، گاو نر این نژاد .مهم فرانسه شناسایی شد نژاد هاينژاد شاروله به عنوان یکی از  1880سال 

ي  تولید کننـده  ي این نژاد که گاو ماده از آنجا. مناسبی بود خوب و حیوان کشتاريِ گاو کاريِ
   .دامداران بیشتر بر روي گوشت آن تاکید می کردند ،نبود شیر خوبی براي

  خصوصیات ظاهري  
. استچربی بسیار سفیدي  و داراي و گندم گون سفید ،خالص و اصیل ي شاروله ورنگ بدن گا

 .و به طرف بیرون و رو به جلو رشد کـرده انـد  ه او گرد و به تدریج باریک شدشاخ هاي این گ
  .به طرف باال خمیده می شوند، مالً بلند هستند و در قسمت نوكکا و این شاخ ها سفید رنگ

                                                
1- Charolais 



 
 
  
 
 

  23                                                                                            نژاد هاي گاو
 

 

  
 

  
  

  خصوصیات تولیدي  
تولید شیر گاو این نژاد بـه   مشخص شد کهشیر فرانسه  برداري دوردر مرکز رک 1980در سال 

میـانگین   .راس گوساله را به صورت گاو دایه تغذیه نمایـد  2تا  1اندازه اي است که می تواند 
درصـد چربـی و    93/3 بـا لیتر  3923، روزه 258تولید شیر گاو این نژاد در یک دوره شیردهی 

  ایـن نـژاد را    .اسـت ي ایـن گـاو زیـاد     ماربلینگ الشه میزان .درصد پروتئین بوده است 19/3
  . ي جهان دانستگاو هامی توان جزء پرگوشت ترین و کم چربی ترین 

گـاو   هـاي  گوساله ،ماه چراي مرتعی و پرورش مقدماتی با گاو دایه ششپس از گذشت 
 60ي  بـا رانـدمان الشـه   (کیلـوگرم   550تـا   350ماهگی وزنی بین  15تا  10 گوشتی در سن

 ماهگی به وزنی در حدود 18تا  16نر گوشتی در سن  هاي اوهمچنین گ .دنپیدا می کن )درصد
   .دنمی رس )درصد 65ي  با راندمان الشه(کیلوگرم  650تا  550

  
  خصوصیات تولید مثلی  
  نظـر گـرفتن بلـوغ     بـا در . می شـود  آبستنماهگی  25در سن  تلیسه این نژاد براي اولین بار

البتـه ایـن کـار درصـد      .نمود آبستن ماهگی نیز 18تا  15می توان در سن  ،رس این گاو دیر
بـراي   ،بریتانیایی نژاد شورت هورنبا گاو آمیزش این گاو علیرغم  .سخت زایی را باال می برد

ـ رس  هنوز این گاو به عنـوان نـژادي بـا بلـوغ دیـر      ،رس ایجاد بلوغ زود   . ه اسـت اقی مانـد ب
   .درصد برآورد شده است 2/3 ،این نژاد دو قلو زایی در

کیلـوگرم   8/41کیلوگرم و در گوساله ماده  5/45میانگین وزن گوساله نر در هنگام تولد 
تر  بزرگ این نژاد معموالً هیبرید. استتر از گوساله نژاد لیموزین  گوساله این نژاد بزرگ .است

 ن قدم هایی برايدامپرورا ،با این وجود .می باشد یا نژاد سیمنتال لیموزیننژاد  هاي هیبرید از
   .تر نمودن این نژاد برداشته اند تر و بلند زایی و نیز بزرگ سخت کاهش مشکل

  
   

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1400-1100  900-700

 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   155-142  135- 140 
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  نژاد کیانینا 
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش    
وجه تسـمیه   .استسال قبل در آنجا ساکن  2000از  واست  ایتالیا ،گاو این نژادپرورش  مرکز

گاو نر این نژاد قـادر   .در قسمت مرکزي ایتالیا است 2توسکانادر استان  1یانیناکاین گاو دشت 
تنها عیب این گاو عصبی بودن . داستراحت و تغذیه کار نمای ن ساعت متوالی بدونچندی است

   .استن با آکردن کار  و مشکل
  هـزار راس اسـت کـه بیشـتر در ناحیـه اي بـین        365جمعیت آن هم اکنون در حـدود  

گاو راس  20000بیش از  1989در سال  .استروجیا پراکنده پا و یزپ ،روم ،هاي فلورانس شهر
   .ه استثبت شد انسابدر دفتر  از این نژاد

  
  خصوصیات ظاهري  

گوساله خالص در بدو تولد به  .هاي کوتاه و نرمی به رنگ سفید عاجی دارد گاو نر این نژاد مو
اگر این  .دیده می شود ماه به رنگ اصلی خود 4 تا 3پس از  ولی است،رنگ قهوه اي سوخته 

   .ثبت نخواهد شد انسابدر دفتر  ،را حفظ کندقهوه اي سوخته  ماهگی رنگ 18گاو تا سن 
                                                

1  - Chianina ستا (  kee-a-nee-na   تلفظ صحیح نام این نژاد به صورت( 
2- Tuscana  
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 اسـت جوان سیاه  هاي در گاو نیز رنگ شاخ ها و سیاه ،، مژه ها و دمسم ها ،رنگ پوزه
     خـوش فـرم و سـم هـایی     اندام هـاي حرکتـی  . دیده می شود سالگی به رنگ زرد دوکه در 

پستان  .مسطح قرار بگیردغیر  ن هايامی تواند به خوبی در مک آن هابه کمک  ومقاوم دارد 
   .رشد کافی نمی کند ، براي تولید شیرگوشتی نژاد هاي نژاد مانند دیگر این در گاو ماده

مشـهور   هاي یکی از گاو 1955در سال . استترین گاو اهلی جهان  گاو این نژاد بزرگ
   .کیلوگرم وزن داشت 1740بیش از  1دونتُو این نژاد به نام

  
  
  
  

  خصوصیات تولیدي  
مـاهگی بـه    15این گاو در سن  .گرم است 1320وزن روزانه در پروار بندي در حدود  افزایش

   دوشـیده  نـژاد  ایـن  چـون شـیر   .درصـد مـی رسـد    62ي  کیلوگرم با راندمان الشه 600وزن 
   .ي تولید شیر آن عرضه کرد در زمینه معتبرينمی توان داده هاي  ،نمی شود

کیلـوگرم    470به وزن  اي دست آوردن گاو مادهه ب ،هدف از پرورش گاو ماده  این نژاد
   .ماه است 6ي گوساله ها  براي تغذیه هموالً مدت شیر دهی گاو مادمع. است

  
  خصوصیات تولید مثلی  

گاو نر جفت گیري و پرورش آزاد اثر  این گاو دردر  هاآبستنی  درصد 90تا  85به طور متوسط 
   .و ماده می باشد

   

                                                
1- Donetto  

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1540-1200  1000-800
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   180-160  170-150
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   1شیري نژاد شورت هورن
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش  
از اجـداد وحشـی بـوس     وي شناخته شده است نژاد هانژاد شورت هورن یکی از قدیمی ترین 

 نـژاد        ، توسعه و اصـالح ایجاد در یو نقش مهممنشا گرفته اند  وسنیتاروس تیپیکوس پریمیژ
 بیش از هر نژاد دیگر نژاد هاي دیگر نژاد بر  تاثیر این تا آنجایی کهدیگر داشته اند  يگاو ها

  . استمعروف  نو قابلیت سازگاري آ )به استثناي گروه فریزین(
ي گـاو هـا   انسـاب فتر دنخستین واقع در و  گاو نژاد شورت هورن انسابنخستین دفتر 

در  .تشـکیل شـد   1875در سـال   انجمن این نژاد نیزاولین  و منتشر شد 1822در سال  جهان
بـه  ي جنـوبی،  آمریکـا ارت گوشـت  بـر تجـ   اد شورت هورن براي تاثیریک گاو نژ 1823سال 

 در در طول قرن نوزدهم نژاد شورت هورن بـه محبـوب تـرین نـژاد    . آیرس صادر شد سئربو
هاي  این نژاد در آن زمان در کشور. انگلستان تبدیل شد و نژاد غالب گله هاي این کشور بود

  . ي اروپا گسترش یافت استرالیا و قاره، آمریکاي شمالیاسکاتلند، ایرلند، 
  
  
  

                                                
1- Dairy shorthorn                                
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  خصوصیات ظاهري 
یـا  رنگ بـدن آن قرمـز  . راي تولید شیر داردبدنی مناسب ب ترکیبو حجیم ، راین گاو بدنی پ 
 حـد فاصـل ایـن     .)رنگ آن از سفید خالص تا قرمز روشن تغییر می کنـد (است  سفید و قرمز

 متجلو و در ماده ها به سـ  سمت ها به در نر هشاخ هاي کوتا .رنگ ها به ابرش معروف است
شـکل         .ي نسـبتاً بزرگـی دارد   انـدام و جثـه   هـورن شـیري   رتشـو . استو داخل خمیده  جلو

  . ، از امتیازات بزرگ این نژاد به شمار آیدها و سهولت دوشیدن تانسپ قرار گیري
                                                              

 
 

  
  

  وصیات تولیدي صخ
درصـد چربـی و    64/3لیتر با  5000حدود گاو ماده در یک دوره شیر دهی  میانگین تولید شیر

لیتـر بـا    6000این میانگین در گله هـاي دیگـر    ولی. گزارش شده است درصد پروتئین 31/3
تهیه پنیـر کـامالً   مستقیم و شیر این گاو براي مصرف . درصد چربی نیز بوده است 4بیش از 

   .مناسب است
سه با گوساله نـژاد هلشـتاین و   گوساله این نژاد به دلیل وزن پایین در هنگام تولد در مقای

  . کمتري دارد ون سوئیس براي تولید گوشت سفید برتريابر
  

  خصوصیات تولید مثلی 
بـه طـور    ماهگی بـه دنیـا مـی آورد و     27اولین گوساله خود را در سن  گاو ماده، این نژاد در

 40وزن گوساله نر در بدو تولد . گوساله به دنیا می آورد 7تا  6در طول عمر مفید خود  متوسط
  . کیلو گرم است 38کیلوگرم و وزن گوساله ماده 

  
   

   

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1200  680
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   145  135
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  نژاد دشتیاري
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش   
اطالعـات مسـتندي در    ،در منطقـه بلوچسـتان   1دشـتیاري  در رابطه با تاریخچه گسترش گاو

وجود این نژاد را از  ،معتمدین محل ،مدهآدر بررسی هاي میدانی به عمل  ولینیست،  رسدست
   از زبـان پـدران خـود   را در منطقـه   ها نیز وجود این نـژاد  زمان نیاکان خود به یاد دارند و آن

  .شنیده اند
شهر، سـراوان،   شامل شهرستان هاي ایرانشهر، چابهار، نیک گاو هامناطق پراکنش این 

     درصد جمعیت ایـن نـژاد در سـه شـهر ایرانشـهر، چابهـار و       84خاش و زاهدان می باشد که 
  . هزار راس است 87حدود  گاو هاي دشتیاري در منطقهجمعیت . پراکنده هستند شهر نیک

  
       خصوصیات ظاهري  

و ترکیـب  از رنگ هاي کـامالً سـیاه    این نژاد بسیار متنوع بوده و طیف وسیعیدر  رنگ بدن
رنگ هاي غالب در این نـژاد قهـوه اي روشـن بـا سـر و      . را شامل می شود مختلف دو رنگ

  . استرنگ تیره  یقهوه اي سوخته و نیز طوسی روشن با سر و گردن ی به رنگگردن
                                                

1- Dashteyari 
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ي گاو هااکثر . گاو دشتیاري گاوي کوهان دار است و به گونه بوس ایندیکوس تعلق دارد
هـایی   ردن، گـوش ـدر زیر گ دار چینو  درازغبغبی  این گاو. هستند ي شاخانر و ماده نیز دار

 گـاو  .داي به طور کلی کوچک و کوتاه دار جثه، زان و تحت شرایط پرورش سنتیـویآپهن و 
  . قلمداد نمود يک و داراي جثه اي کوچک و تیپ شیرسبنژاد هاي  ءدشتیاري را باید جز

  
  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   352  281
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   130  118

                                                          
  خصوصیات تولیدي  

تولید شیر این گاو داراي . منطقه داردم در تامین شیر و گوشت مردگاو دشتیاري نقش اساسی 
میانگین تولید شیر گاو . محیطی است هاي ین بوده و به شدت تحت تاثیر اثروراثت پذیري پای

  . روز است 244 دهی در این گاو ي شیر لیتر و طول دوره 3/4ماده این نژاد 
منـاطق دور افتـاده و کوهسـتانی بـه      زراعی مخصوصاً در کار هايدر  گاو هاوجود این 

  . می باشدحیاتی  ،کشاورزيسترسی به ماشین آالت دلیل عدم د
  

  خصوصیات تولید مثلی  
معیـاري بـراي   ، ي زایـش  فاصـله . است 1/3 ، سندشتیاري میانگین سن اولین زایش در گاو

طبق بررسی هاي انجام شده در  .راندمان اقتصادي و تولید مثل در یک نژاد محسوب می شود
  . ماه است 1/15استان سیستان و بلوچستان، میانگین فاصله زایش در حدود 

ي نامطلوب و عدم رشد کافی گوساله ها، سن بلوغ و سن اولین  یهبا توجه به شرایط تغذ
     میـانگین سـن اولـین   . هـا بیشـتر اسـت    جفت گیري گاو نر دشتیاري در مقایسه با سایر نژاد

بررسی هاي به عمل آمـده نشـان   . سال است 4/2ي نر دشتیاري حدود گاو هاگیري در  فتج
 36درصـد در پـاییز و    19درصد در تابستان،  24در فصل بهار،  گاو هادرصد  21می دهد که 

  میـزان سـخت زایـی ایـن     ه مـد آدر بررسی هاي به عمل  .درصد در زمستان زایش داشته اند
  . درصد اعالم شده است 2 نیز گاو ها
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  نژاد دکستر 
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش  
  ابلیـت  ق ، دارايکوچـک  يجبـا جثـه  نـژادي   هدفمند ي والتینا به صورت در جزیرهتر سآقاي دک

ایـل قـرن   واحتماالً این گـاو را در ا  وي. به وجود آورد ریشي  کننده خوب و تامینپروار بندي 
   .دادنسبت و نام خود را به این نژاد کوهستانی به وجود آورده  بومی و نوزدهم از گاو شیري

در  2تازه تاسیس کري نژاد انسابدر ایرلند جنوبی کامالً رایج شد و در دفتر  1نژاد دکستر
آن  انساببه کشور انگلستان صادر شد و دفتر  1880ي  این نژاد در دهه .ثبت شد 1887سال 

یـک انجمـن نـژادي در ایـاالت      نیز 1919در سال  .شد تشکیل 1900در این کشور در سال 
   .تر در آن ثبت شده استسراس گاو نژاد دک 2500متحده ي آمریکا به وجود آمد و امروزه 

شکل گرفت کـه   1958انجمن اصالح نژادي این گاو در کشور آفریقاي جنوبی در سال 
      در حـال حاضـر تعـداد کمـی از     .هزار راس از این گاو در آنجـا وجـود دارد   12در حال حاضر 

توسـط   جمعیت این گاو در سال هاي اخیر .است پراکنده نیز در کشور کانادا این نژاد هاي گاو
              کـه بـه عنـوان یـک     سـت نیتعـداد آن در حـدي   . اسـت  افزایش مربوطه رو به انجمن نژادي

   .آید نژاد کمیاب به شمار

                                                
1- Dexter                                 2- Kerry                          
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  خصوصیات ظاهري 
ه اي به رنگ قهـو  گاو هاتعدادي از این دارد، ولی به رنگ سیاه و هاي کوتاه  گاو این نژاد مو

گردنی کوتاه و کلفت  ،کوتاه و پهن سرِداراي  این گاو .دیده می شودمتمایل به خاکستري نیز 
بسـیار   ایـن گـاو  همان طور که اشاره شد  .استکوچک و مربعی شکل ي  جثهو بدنی حجیم، 

ي  مشخصـه  .می شود نامیده ي واقعی کوتولهکه اغلب  است حدي به و این است جثه کوچک
   .ها و بخولق است این گاو کوتاهی ساق پا

 گاو هااز همه با این  اد کري دارد و به همین دلیل بیشبه گاو نژزیادي شباهت  این نژاد
ولـی نـژاد     ،اسـت جثه ومی طبیعتاً کوچک بکه نژاد کري در محیط  مقایسه می شود در حالی

بسـیار   بـدنی  کیبرهمچنین این نژاد ت. پرورش یافته استجثه تر به طور عمده کوچک سدک
تـر از  ضـخیم  شاخ هـایی  داراي گاو دکستر  .ي داردرو هماهنگ تري نسبت به نژاد ک درشت

بوده و داراي انحناي رو به جلو و سپس رشد رو به بـاال  طول شاخ ها متوسط . استنژاد کري 
   .است

  
  
  
  

  خصوصیات تولیدي 
 درصد چربـی  4با هزار لیتر  3شیر دهی در حدود ي  تولید شیر گاو ماده در یک دوره میانگین

گـاو  ایـن  در شیر و گوشـت  تولید  .است الشه اي کوچک و گوشت خوب داراي این گاو .است
   .می شود چراگاهاین گاو ها در  بیشتر راندمان و کوچک بودن آن سببمقرون به صرفه بوده 

   
  اینگلیش فریزیننژاد 

  تاریخچه و پراکنش
، از کشور هلند بلک اند وایتمیالدي تعداد زیادي از گاو هاي  هجدهم در قرن هاي هفدهم و
گاو هـایی   با ورود. دي شیر تولید می کردو نتاج آن مقدار زیااین گاو . به انگلستان وارد شدند

  ژاد ـن  ،ندرلند بلک اند وایتها با گاو  هاي آفریقاي جنوبی، هلند و کانادا و آمیزش آن از کشور
  

  صفت گاو نر  ماده گاو
  )کیلو گرم(وزن  115 110-100
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه  450-400 350-300
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میلیـون راس و   2/3تعداد گاو ماده ایـن نـژاد    1980سال  در. به وجود آمد 1اینگلیش فریزین
ار راس هـز  20و  یک میلیون راس گاو مـاده هم اکنون . راس اعالم شد هزار 20تعداد گاو نر 

  . این نژاد ثبت شده است انسابگاو نر در دفتر 
  

  خصوصیات ظاهري
سفید در ناحیـه   رنگ غالباً .و سفید ولی میزان رنگ سیاه بیشتر استرنگ بدن این نژاد سیاه 
ه بـا  همرا ،سفید سر غالباً. این دو رنگ در زیر شکم در هم می آمیزند کتف دیده می شود که

شاخ ها سفید یا سیاه و پوزه اغلب سـیاه    لکه هاي سفید بر روي پیشانی، سم ها بیشتر سفید،
گـاو ایـن نـژاد    . این نژاد شاخ هایی قوسی شکل دارد که به طرف پایین خم شـده انـد  . است

  بنـدي   عضـله تـر و   ند وایـت دارد، ولـی جثـه اي درشـت    ژرمن بلک اَشباهت زیادي به گاو 
  .به فرم پستان و ساختمان آن دقت زیادي شده است نژاد گاو ماده،در اصالح . قوي تري دارد

   
                                                         

 
  
  
  

                                                
1- English Friesian  

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1100-680  720-510
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   160-150  140-134
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  خصوصیات تولیدي
  بـا  گـرم کیلـو   4950این نژاد در یک دوره شیردهی در حـدود  ي  میانگین تولید شیر گاو ماده

 اگر .کشور انگلستان از این نژاد است درصد شیر تولیدي 90به نزدیک . است درصد چربی 5/3
چه نژاد فریزین انگلیسی نژادي شیري است، ولی کمک زیـادي بـه تولیـد گوشـت در کشـور      

  .  انگلستان می کند
   

  خصوصیات تولید مثلی
روز  381ماهگی به دنیا آورده و هـر   27تا   24ماده این نژاد اولین گوساله خود را در سن  گاو

به طـور   و روز است 283این نژاد وره آبستنی طول د. ه باشدداشت يگوساله امی تواند یک بار 
وزن گوسـاله نـر در   . آورد گوساله به دنیـا  5طول عمر خود می تواند  هر گاو ماده در ،متوسط

  . کیلوگرم است 43کیلوگرم و وزن گوساله ماده  47هنگام تولد 
    

  
  الووي گنژاد 
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  تاریخچه و پراکنش    
در اواخـر قـرن    ولـی  اسکاتلند غالب و مشهور بوددر جنوب غربی کشور  1الوويگدر ابتدا گاو 

 فزایشن هفدهم به دلیل گوشت خوب و ادر قر .شانزدهم این نژاد به طور کامل شکل گرفت
   .صادر شدي دیگر کشور هابه  گاو هاتعداد زیادي از این  ،وزن بی نظیر در پروار بندي
ي پیوند این گاو با  این رنگ نشان دهنده .باشد رنگ مغلوب می ،رنگ قرمز در این نژاد

 ،2ووند نژاد هايامروزه احتماالً گاو این نژاد خون  .اویایی استني بریتانیایی و اسکاندیگاو ها
 بـه  در گذشته تصور می شد که این گاو پشمالو  .رد پل و شورت هورن را دارد ،3ووندساوث 
   .استهایلند قوي و نیرومند بسیار نزدیک و مرتبط  نژادي گاو ها

 گاو بی شاخ ثبت شـد  دفتر انسابالووي در گآبردین آنگوس و  نژاد هاي 1862در سال 
   .جدید و مجزایی براي این نژاد تاسیس شد دفتر انساب  1877در سال  و

استرالیا و آفریقاي جنوبی  آمریکا،ي  متحده ایاالت ،ي کاناداکشور هاالووي در گگاو نژاد 
   .وجود دارد نیوزیلندهم اکنون تعداد کمی از آن در  و عملکرد خوبی داشت

  
  خصوصیات ظاهري  
این نژاد سیاه است ولی رنگ هاي قهوه اي مایل بـه خاکسـتري و    در رنگ استاندارد و غالب
  ایـن گـاو از    رنـگ قهـوه اي مایـل بـه خاکسـتري در      .دیده می شود ها قرمز نیز در بین آن

شدیدي بر ضد رنـگ قرمـز    لدر این نژاد تمای. متفاوت است روشن قهوه اي تیره تا قهوه اي
   .کارگر ضعیف محسوب می شدبه عنوان در گذشته گاو قرمز به اشتباه  .وجود داشته است

 هاي ضد آب امتیار ویژه اي  این مو .استو پشمالو  ، ضخیمهایی بلند ن گاو داراي موای
آب و هـواي سـرد و    ، گـاو را از ایـن پوشـش  . در شرایط مختلف محیطی به حساب می آیـد 

   .مرطوب منطقه محافظت می کند
در تابستان و  .بلند و پر پشت است ،ي دم هاي منگوله مو وگوش ها بسیار پر مو هستند 

. دهاي کوتاه تبدیل مـی شـو   به مو ،با محیط سازگاري این پوشش ضخیم براي ،گرماي زیاد
آنگـوس   آبردین این نژاد تا اندازه اي شبیه به نژاد .عریض و پهن است ،رت این گاو کوتاهصو
  .به رفتار و کنترل آرام واکنش خوبی نشان می دهد و استکمی خشن تر از آن  ولی

  
  

                                                
1- Galloway                                 2- Devon                           3- South Devon 
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  خصوصیات تولیدي  
گوشت این نژاد نرم  .گرم است 1000حدود  ن روزانه گاو نر در پروار بنديوزافزایش  میانگین

   . و خوش طعم است
  

  خصوصیات تولید مثلی  
تسهیل در  سبباین ویژگی  .عریض و پهنی دارد لگن داشته و رس گاو این نژاد بلوغ دیر

  .در این گاو می شودزایمان 
   

  
  نژاد ژرمن آنگوس  

  

  
  
  
  

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   800  500-450

 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   155  120
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  تاریخچه و پراکنش
با نژاد آبردین آنگوس و نژاد   1960کشور آلمان اصالح شده و در دهه در  1نژاد ژرمن آنگوس 

آمیـزش داده شـده    )ژرمن پاید و بلوندبیشتر نژاد فریزین و نژاد هاي ( هاي دو منظوره آلمانی
  . کشور آلمان استدر پراکنده و  یکدست این نژاد امروزه گونه اي کامالً. است

   
  خصوصیات ظاهري

ع دوم قرمـز تـا   نـوع اول سـیاه تـا قهـوه اي تیـره و نـو       .این نژاد دو نوع رنگ متفاوت دارد
 ت شـده ولـی ممکـن اسـت داراي عالیـم     ثبـ  خاکستري طالیی می باشد که در دفتر انساب

 کشیده و ماهیچه هاي خوبیبلند و  نژاد داراي جثه اي متوسط، بدن گاو این. سفیدي نیز باشد
گـاو هـاي گوشـتی بـه      ءو جز این گاو بدون شاخ بوده. در قسمت کفل، کمر و شانه ها است

  . ثبت می شوند دفتر انساب ها در  ، بیشتر هیبریددر این نژاد. شمار می آید
ـ  .محیط داردخوبی با  ي این نژاد دایه خوبی بوده و سازگاري ماده وگا   ن طول عمر گاو  نر ای

  . نژاد زیاد است
  

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1200-1000  700-550
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   140-130  130-125

 
  خصوصیات تولیدي 
گاو نـر  براي شرایط پروار بندي مناسب است به گونه اي که افزایش وزن  ژرمن آنگوسنژاد  

وزنی بـین  به ماهگی  10گوساله این نژاد در . است در روز گرم 1300در پروار بندي در حدود 
   .ي خوبی نیز دارد کیفیت الشه بازده الشه و. کیلوگرم می رسد 400تا  300

  
  
  
  

                                                
1- German Angus  
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  ژرمن فریزین نژاد 
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش  
آلمـان   در کشـور  2سـت فریزلنـد  اُي  براي اولین بـار در منطقـه   1اجداد گاو نژاد ژرمن فریزین

ي گـاو هـا   ،ي ساکسن قبایل اولیه ،1885در سال  ونگربر اساس مطالعات  .پرورش داده شدند
را بـا خـود بـه ایـن منطقـه      ) ابلق( بلک اند وایتي گاو هاو قبایل فریزلند  ؛)قهوه اي(براون 
   .آوردند

هزار راس گاو در اثـر طـاعون    200در این منطقه بیش از  ،1783و  1745در سال هاي 
از  4و گرونینگن 3هاي فریزلند غربی گاو هاي نژاد ،براي جبران این کمبود. گاوي از بین رفتند

گـاو   یبـدن  تیـپ ورود این گاو هـا تولیـد شـیر و    ي  در نتیجه .کشور هلند به آلمان وارد شدند
استفاده از نژاد شورت هورن تاثیر زیادي  ،1988سال گزارش ها در بر اساس  .فریزین بهتر شد

هم اکنون تعداد کل گاو هاي ژرمن فریزین در کشور آلمان . نژاد ژرمن فریزین نداشته است بر
زویگ هلشتاین، نیـدر  در مناطق شل واین گا. میلیون راس تخمین زده می شود 2/2در حدود 
همچنین تعداد آن ها در مناطق راین لند،  .استن پراکنده سو ه یفال ستوراین،  درساکن، نو

 . به افزایش است ن، ورتمبرگ و بایرن رودس، بالفا
                                                

1 -German Friesian or German Black and white                     2- Ostfriesland                                                            
3- West friesland                              4-Groningen 
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  خصوصیات ظاهري 
نسبت بـه رنـگ سـفید بیشـتر      میزان رنگ سیاه بوده ولی سیاه و سفید ها رنگ بدن این گاو

دم و سم ها در اکثـر مـوارد    .سر غالباً سیاه و پوزه سیاه رنگ است ،کتف ها سفید رنگ. است
رنگ شاخ ها  .می شوند ترکیبسیاه در ناحیه شکم با هم  سفید و دو رنگ .سفید رنگ هستند
   .سیاه یا سفید است

فریزین و آبردین آنگوس ژن قرمز غالب باشـد و   ،به ندرت ممکن است در گاو هلشتاین
درصد است که  یکدن ژن قرمز احتمال غالب بو .به رنگ قرمز و سفید به دنیا آیداي گوساله 

   .دیده می شود )ي هلشتاین هلنديگاو ها(بیشتر در کشور هلند 
  
  

  
  

  خصوصیات تولیدي 
در روز را  شیر لیتر 35تا  20توانایی تولید  تیپ بدنی مناسب، ن گاو با داشتن پستانی بزرگ وای

فـظ تولیـد   حافزایش ظرفیت تولید شیر و  ،هدف اصلی از پرورش این گاو 1977 در سال. دارد
 .بود ن آنبرابر وزن بد 10حداقل  ،در آن زمان این گاوي  نهتولید شیر ساال. گوشت بوده است
درصد  4هزار لیتر شیر با  6در سال  تتوانسکیلوگرمی می  600ي  ن گاو مادهیعنی در آن زما

یلـوگرمی در یـک دوره   ک 700ي  امروزه یک گاو ماده .کند تولید درصد پروتئین 5/3چربی و 
   .لیتر شیر تولید می کند 9000تا  7000 شیر دهی 

. گرم بـوده اسـت   1124گاو نر این نژاد در پروار بندي از بدو تولد  ي افزایش وزن روزانه
   .است 45/0به  1میزان تولید شیر به گوشت در این نژاد به طور نسبی 

  
  خصوصیات تولید مثلی 

روز  377ماهگی بـه دنیـا آورده و هـر     32خود را در سن  ي این نژاد اولین گوساله ي گاو ماده
ن ها با سخت زایی همراه درصد از زایما 9نزدیک به . ه باشدداشت می تواند گوساله ايیک بار 
در دو قلویی زایی . انجام می گیردشکم اول سزارین  درصد از زایمان هاي 10در  حتی بوده و
  . ي جهان استگاو هابیشترین درصد در بین کل درصد است که این درصد  5حدود 

  

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1200-1000  700-600

 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   160  140
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  ژرمن یلونژاد 
  

  
  

   تاریخچه و پراکنش  
این  1905در سال که  گوشت بوده تولید و بارکشی ،در گذشته 1ژرمن یلوهدف از پرورش نژاد 

از جنـگ   پـس . تولید شیر نیز به هدف پرورش اضـافه شـد   1920از سال  .تحقق یافتهدف 
هـزار   34تعداد  1964در سال  با این حال کاهش یافت ولیکاري  يها گاوتعداد  ،دوم جهانی

هـدف   .کشاورزي به کار گرفته شدند در اعمال راس گاو نر فروخته شده 170راس گاو ماده و 
در . نازك تر اسـت  الیاف هاي ، چربی کمتر وي بیشتر وزن روزانه ، افزایشاز پرورش این نژاد

مرکـز   .شـد هزار راس از گاو این نژاد نگـه داري مـی    365 در کشور آلمان غربی، 1980 سال
همچنـین   .امبرگ و نـورنبرگ اسـت  ب، رتسبورگو، بایرنهاي  اصلی پراکندگی این نژاد شهر

  . ن پراکنده هستندسنیز در منطقه ه آن هاتعداد کمی از 
  
  صوصیات ظاهري خ

 .پوزه به رنگ صـورتی اسـت   .رنگ بدن این گاو از زرد روشن تا قهوه اي قرمز تغییر می کند
 ،داراي استخوان بندي قوي این گاو .و همانند شاخ ها قوي هستندشته ها رنگ روشنی داسم 

    .بزرگ است کپل بدنی حجیم و سینه و
  

                                                
1- German yellow 
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  خصوصیات تولیدي 

 چربـی درصـد   4هزار لیتـر بـا    5حدود با میانگین تولید شیري ، هدف از پرورش گاو این نژاد
میانگین تولید شیر گاو مـاده   ،گاو شیري راس 1000بر روي  یافته طبق تحقیقات انجام .است

 55/3درصـد چربـی و    02/4لیتر با  4756روزه در حدود  309این نژاد در یک دوره شیر دهی 
   .اعالم شده است درصد پروتئین

به خصوص  .کنند ت میاز نظر تولید گوشت با یکدیگر رقاب ژرمن یلو نژاد هرفورد و نژاد
صـورت   بـه خصـوص در  (ي خوبی  وزن روزانه افزایش ،که گاو نر این نژاد در پروار بندي این

  . مـی رسـد  کیلـوگرم   650حـدود  و بـه وزنـی    دارد رمگـ  1250حدود ) سیالژ ذرتاستفاده از 
 الشهراندمان . باشندوزن روزانه داشته  افزایشگرم  1249حداقل می توانند ی نمایشهاي  گاو
   .درصد است 62حدود گاو نر  در
  

  خصوصیات تولید مثلی 
   روز 392و هـر   دآورمـی  مـاهگی بـه دنیـا     9/27خـود را در سـن   ي  اولین گوساله ،گاو ماده
در بـین   .درصد ثبت شده اسـت  92درصد باروري گاو ماده  .داشته باشد یک گوساله می تواند

   .با سخت زایی مواجه شده استدرصد از زایمان ها  8/7 ،راس گاو آبستن 7200
  

  نژاد گلپایگانی
  تاریخچه و پراکنش  

ي دیرینه اي در استان اصـفهان   بومی ایران است و از سابقهنژاد هاي  یکی از 1گاو گلپایگانی
این گاو در بسیاري از شهرستان هاي اسـتان اصـفهان   . برخوردار است هم جوار و استان هاي

  مانند گلپایگان، خوانسار، فریدون شهر، نطنز، اردستان، زرین شهر، فریدن، فالورجان و اطراف 
  

                                                
1- Golpayegani 

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1300-1150  800-650
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   155-148  140-134



 
 
  
 
 

  41                                                                                            نژاد هاي گاو
 

  
  

بختیاري،  چهار محال هاي این گاو در استان ،عالوه بر استان اصفهان .افت می شودیکاشان 
  . نسبتاً فراوان یافت می شود زو یزد نی مرکزي ،لرستان

  
    ظاهري خصوصیات
 و شاخ هـایی کوتـاه  ، کوچک و کشیده سرِ، کوتاه نسبتاً دنگر، کوچکي  هجث این نژاد داراي
ـ   دم باریک و بلند بـا منگولـه   ،غبغب کوچک، هاللی شکل ي چشـمی   حدقـه  ،ر مـو ي دمـی پ

   .است پوزه باریک و برجسته
همچنـین   .تا سیاه یکدسـت اسـت   سفید مایل به خاکستريپایگانی از گل تنوع رنگ گاو

 غیـره  رنگ هاي زرد، زرد حنایی، زرد روشن تا تیره ، قرمز، قهوه اي روشن تا خرمایی تیره و
عمـدتاً  ، قهوه اي یا رنگ خرمایی اگاو هاي برنگ پوزه، اطراف چشم ها و فرج در  .وجود دارد

ها سفید  ي آن پوزه رکه دو می شود ی مشاهدهیگاو هادر سیاه بوده و گاهی اوقات این رنگ 
و چشم هاي کوچک و متوسط از  ،جلویی و عقبیاندام هاي  فاصله کم بین افتاده، شکمِ. است

  . خالص این نژاد است گاو هايجمله صفات ظاهري 
روپالسـموز، داراي  یتیلریـوز و پ  ماننـد  ومت در برابر بیمـاري هـایی  این نژاد به دلیل مقا
گرمـاي   درجه زیر صفر و 20سرماي  گاو گلپایگانی می تواند .استارزش و موقعیت ویژه اي 

قدرت تحمل زیادي در برابـر تغییـرات    این گاو  همچنین. درجه باالي صفر را تحمل کند 30
 کم توقعی نسبت .است سازگار طلوبم داري نا شرایط محیطی داشته و با محیط و شرایط نگه
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ي  رش ایـن تـوده  پـرو اهمیت ، از جمله دالیل مالحظهبه خوراك و طول عمر اقتصادي قابل 
  . دباشمی ژنتیکی 
  

  خصوصیات تولیدي  
. لیتـر اسـت   37/4ماده گلپایگانی بر اساس گزارش ایسـتگاه دلیجـان    میانگین تولید شیر گاو

 98/4درصـد و بـه طـور متوسـط      28/3حداقل  ،درصد 9/6حداکثر  درصد چربی شیر این گاو
حـداکثر تولیـد   . درصد نیز می رسـد  75/7در شرایط مطلوب درصد چربی شیر به . درصد است
ـ  204لیتر و حداقل  1797در یک دوره شیر دهی  شیر این گاو لیتـر   92/823میـانگین  ا لیتر ب

   .است
 هش و درصـد چربـی آن  هر چه درصد خلوص گاو گلپایگانی باال رود، مقدار شیر آن کا

چـه ایـن گـاو بـه      اگر. الکتوز چندان تفاوتی نمی کند و می یابد ولی درصد پروتئین افزایش
ابلیـت  معروف شده، ولی مطالعات نشان می دهد که گوسـاله هـاي نـر از ق    يعنوان تیپ شیر

  . هستندپروار بندي خوبی برخوردار
) ماهه 18دوره (میانگین وزن پایانی گرم و  477 ي این گاو میانگین افزایش وزن روزانه

  . درصد است 35/6 خوراكدرصد و ضریب تبدیل  14/58راندمان الشه  .کیلوگرم است 274
  

  خصوصیات تولید مثلی  
طول دوره آبستنی بـه طـور میـانگین    . ماه است 5/16متوسط سن تلیسه ها در اولین باروي 

          دو زایـش متـوالی حـداقل    فاصـله . تماه اسـ  5/25روز و متوسط سن در اولین زایش  9/279
هـا  گـاو  در ایـن   تنوع باال ي آن نشان دهنده روز است که دامنه زیاد 577و حداکثر روز  276
  . است

  
   نژاد گرونینگن

  تاریخچه و پراکنش
هـزار گـاو    16تعداد . دارد قراراستان گرونینگن در قسمت شرق فریزلند و شمال منطقه درنته 

  سال اخیر بسیار بیشتر  5در  آن هاتعداد  ارد وثبت شده در این مناطق وجود د 1گرونینگنماده 

                                                
1- Groningen 
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  درصـد از   70هـا   این کاهش هنگامی بود که این گاو. کاهش یافته است 1880از سال هاي 
می دادند و بیشتر بـه فریزلنـد و    را تشکیل گاو هادرصد  18 ها تنها نهلند و فریزی هاي گاو

  . ود بودنددرنته محد
پـرورش داده   تولید گوشت در منطقه گرونینگن یدن بهبهبود بخش اد گرونینگن براينژ

  هـزار راس از   124نزدیـک بـه   . شد و بر همـین اساس با نژاد شورت هورن آمیزش داده شـد 
، در منـاطق مختلـف   ثبت شـده  انسابآن ها در دفتر راس از  12500 ي ایـن نـژاد کهگاو ها

که در اصـل   منطقه اي(در منطقه گرونینگن  1پراوینسز یهاي مهمی از منطقههلند، قسمت 
  ایـن   همچنـین . وجود دارند 2گلدرلند ي، جنوب هلند، اتریش و منطقه)متعلق به این نژاد است

  . ها صادر شده اند به بسیاري از کشور گاو هاي محلیبراي بهبود بخشیدن  گاو ها
  

  خصوصیات ظاهري
. سفید هستند اندام هاي حرکتیزیر شکم، سطح و سر،  گاو ها سیاهاین در بدن  رنگ پوشش

در واقع از هر لحاظ این نـژاد شـبیه بـه     رنگ قرمز در این نژاد غالب باشد،گاهی ممکن است 
  . نژاد هلشتاین فریزین است

  
  
  

                                                
1- Provinces                                            2- Gelderland 

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   900-800  650-600
 )سانتی متر( ارتفاع جدوگاه  145-140  140-130
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  خصوصیات تولیدي
 شـیر  هزار لیتر 7تا  6حدود  تولید ،مانند نژاد هلشتاین فریزینه گاو هاهدف از پرورش این   
  در 75/3درصد چربی و  25/4با 

هـزار لیتـر    100گاو هاي با تولید بیش از هزار راس از  10کنون بیش از تا. صد پروتئین است
  . ثبت شده است خود در طول عمر مفید شیر

 ي نر درگاو ها میانگین افزایش وزن. است 54/0به  1نسبت تولید شیر به گوشت در این نژاد  
  . است در روز گرم 1150همانند نژاد هلشتاین فریزین،  سال اول پروار بندي،

  
  صوصیات تولید مثلیخ

 انند گوسـاله اي  می توروز یک بار  375ماهگی است و هر  24ي ماده در گاو هااولین زایمان 
وزن گوساله هـاي   .همانند نژاد هلشتاین فریزین است گاو هادوران آبستنی این . ه باشندداشت

. کیلـوگرم اسـت   37کیلوگرم و وزن گوساله هاي نـر در هنگـام تولـد     34ماده در هنگام تولد 
  . درصد برآورد شده است 6 ،ي ماده این نژادگاو هاسخت زایی در تلیسه ها و 

  
  نژاد گرنزي 
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  تاریخچه و پراکنش  
ي  روس تیپیکوس النگی فرونس در جزیـره ي وحشی بوس تا از زیر گونه 1نژاد گرنزي ءمنشا

ي بریتانیـانی و   زیـر گونـه   عده اي اعتقاد دارند که گاو گرنزي ماننـد جرسـی از   .گرنزي است
   .استرماندي ن

نسبت به نژاد جرسی اصالت کمتري این گاو . استمطیع و رام زیادي  گاو گرنزي تا حد
              در .شـده اسـت   آن مشـهور با این وجود نژاد گرنزي نیـز بـه علـت خلـوص و همگنـی       .دارد
 ي        ر اتحادیـه در ایـن کشـو   1886در سـال  . کشور انگلستان پرورش یافت گاو گرنزي در ابتدا

کلوب گـاو گرنـزي    1877در سال ی ها آمریکایکه  در حالی. تاسیس شد 2گاو گرنزي انگلیس
  . را تاسیس کرده بودند 3آمریکا

. سـت ثبت شده ا انسابراس گاو نر در دفتر  600ماده و راس گاو  7050در حال حاضر 
تاسـیس شـد و    1842آن در سال  انساب و دفتر 1878انجمن اصالح نژادي این گاو در سال 

کانادا، ایرلند، کنیا، آفریقاي جنوبی، ایاالت هاي استرالیا، انگلستان، برزیل،  هم اکنون در کشور
  . وجود دارد وهو زیمبا آمریکاي  متحده

  
  خصوصیات ظاهري 

لکه هـاي   گاهی اوقاتو  تا قرمز تیره تغییر می کند )آهویی(این نژاد از زرد روشن  رنگ بدن
پـوزه بـه   . ي گـردن وجـود دارد   چروکیدگی زیادي در ناحیه. ي در سر نیز دیده می شودسفید

دراز و  سـرِ ایـن نـژاد داراي   . رنگ زرد کرمی، سم ها زرد کاهی و انتهاي دم سفید رنگ است
این گاو جثه اي کوچک . است ینسبتاً آرام حیوان و بینی گشاد منافذ ،آرام يباریک، چشم ها

پسـتان بسـیار مطلـوب و     شکل قـرار گیـري   .استد و کامالً به صورت نژاد خالص شیري ردا
  . تر از نژاد جرسی است این نژاد تا حدودي بزگ. مناسب براي تولید شیر است

  
  

                                                               
  

   

                                                
1- Guernsey                                        2- English Guersey Cattle Society                                                
3- American  – Guernsey Cattle Clup 

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   900-700  560-500
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   135-125  130-120
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  خصوصیات تولیدي 
درصد چربی و مواد جامد بدون چربی . شیر این نژاد شباهت زیادي به جرسی دارد خصوصیات

 بسـیار  ها به علت وجود کاروتن رنگ شیر آن ولی در شیر این نژاد اندکی کمتر از نژاد جرسی
ـ زرد طال بـه رنـگ   زمستان در تابستان و همانند شیر نژاد جرسی چربی شیر. تر است زرد ی ی

   .براي مصرف کننده است یخوب بارز و خصوصیتکه است 
 62/4 بـا هـزار لیتـر    4دیک به زن این گاو در یک دوره شیر دهی در میانگین تولید شیر

کمـی بیشـتر از گوسـاله نـژاد      این نژاد تولد در وزن. است ندرصد پروتئی 6/3درصد چربی و 
که ایـن گـاو بـراي    شده  موجب ،ي زرد رنگ الشه و چربی جثه ي کوچک اندازه. جرسی است

  .تولید گوشت قرمز و گوشت سفید گوساله مناسب نباشد
  

  خصوصیات تولید مثلی 
نژاد جرسـی   جرسی بالغ می شود و قدرت چراي آن به خوبیِ وین نژاد دیرتر از گاي ا ماده گاو

  روز  370هـر  و  مـاهگی انجـام مـی دهـد     30این گاو اولین زایمـان خـود را در سـن     .نیست
راس گوسـاله   5به طور متوسـط   در طول عمر خوداین نژاد . داشته باشد گوساله یک تواند می

تـا   25گوساله مـاده   تولد کیلوگرم و وزن 40تا  30 گوساله نر تولد وزن .ه باشدداشت می تواند
  . کیلوگرم است 35
  
   ژاد هرفوردن
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  تاریخچه و پراکنش
         منـاطق . مـرز هـاي ولـز و گلوسیسـتر مـی باشـد       بین 1هرفوردنژاد  پراکنشاصلی  يمنطقه

رمـز نـژاد   رنـگ ق  قرمز نژاد دوون به حد کافی بري گاو هاوطن م 3و فینچ بک 2النگ هورن
ي محلی گاو ها ز آمیزشاو افراد معتقدند که این نژاد در ولز  رخیب. هرفورد تاثیر گذاشته است

      به ایـن معنـی کـه ایـن نـژاد بـا      . وجود آمده استبه  5پِمبروك از ایالت 4کَسل مارتینز با نژاد
برخی دیگر . استمرتبط  بلک ولز د هاي گالمورگان، گلوسیستر ونژاد هاي همسایه، یعنی نژا

پایه نژاد هرفـورد بـوده    ،صورت سفید در قرن هفدهمبا فلمیش وارداتی ي گاو ها معتقدند که
  . است

آن در سال  دفتر انساب و تاسیس براي اولین بار در بریتانیا ، انجمن نژادي آن 1846در سال 
برزیل،   استرالیا،  ي آرژانتین،کشور هادر  نژاد   انجمن هاي این همچنین. به وجود آمد 1878

بیا آمریکا، اروگوئه، زاماسپانیا،   آفریقاي جنوبی، ، پرتغال،نیوزیلندکانادا، شیلی، دانمارك، ایرلند، 
   .وجود دارندو زیمباوه نیز 

  خصوصیات ظاهري
نژادي کوچک جثه، قوي با اندام هاي حرکتی کوتاه بوده ولی داراي استخوان بندي خوبی 

، صورت آن ها در سطح جهانی شدهاصلی گاو هرفورد که سبب شناسایی سریع ویژگی . است
و در نژاد سیمنتال نیز صورت سفید مشاهده می شود، ولی صورت سفید . است آن هاسفید 

 نژاد هاي. ایجاد شده استو بدون آمیزش با نژاد دیگري  به طور مستقل خاص در این نژاد
نژاد اد هاي هرفورد و سیمنتال نیستند، از خون نژ ضرورتاً ولیصورت سفید دارند  دیگري نیز

 هیبرید وارد شده و آمیزش یافتهروسی پیدایش خود را مدیون هرفورد هاي  6وایت هددقزاق 
قرمز  7در حالی که صورت سفید نژاد هایزکانورتر. است 1920ي قزاق بومی در دهه هاگاو با 

  .باشد 1950یا سیاه کانادایی، می تواند حاصل آمیزش با نژاد هرفورد در اوایل دهه 
  
  
  
  
  

                                                
1- Hereford                                2- Long Horn                 3- Finch Back 
4- Castlemartins                         5- Pembroke                   6- Kazakh   White headed 
7- Hays Converter    
 

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   900-800  600-500
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   140-130  135-125
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  خصوصیات تولیدي
گوساله ها به مـدت  . است در روز گرم 1200 ي نر در پروار بنديگاو ها میانگین افزایش وزن

ي ماده در یـک  گاو هامیانگین تولید شیر  ،طبق گزارش. ماه با مادر خود در مرتع می مانند 8
                تلیسـه هـا در سـن   . بـوده اسـت   درصـد چربـی   41/4بـا   لیتر 2153دوره شیردهی در حدود 

  . ي نر همراه شوندگاو هاماهگی می توانند در چراگاه ها با  24
  

  خصوصیات تولید مثلی
ماهگی به دنیـا آورده و هـر سـال مـی تواننـد       36ن ي ماده اولین گوساله خود را در سگاو ها

 33کیلوگرم و گوساله هـاي مـاده    36گوساله هاي نر در هنگام تولد . ه باشندداشت گوساله اي
  . کیلوگرم وزن دارند

   
  نژاد هایلند 

  

  
  تاریخچه و پراکنش 

این . استي ساحلی اسکاتلند  در اصل متعلق به کوهستان ها و غرب جزیره 1هایلند گاو نژاد   
این منطقه  .در غرب کشور اسکاتلند پرورش یافته است 2هبریدنژاد از قرن شانزدهم در جزایر 

   .دارد طاقت فرسایی ، آب و هواي سخت وبه دلیل طوفان هاي دریاي شمال آتالنتیک

                                                
1- Highland                                        2- Hebrid                           
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ـ     این نـژاد  ي ثبت شده ي پیشینهدر  نگـه داشـتن    ه، پـرورش دهنـدگان توجـه زیـادي ب
بـا نـژاد    ٢کـایلو یا  1وست هایلنداین نژاد از آمیزش نژاد  .گاو داشته انداین خصوصیات اصلی 

تلند رشـد کـرده و جثـه اي    ي اسـکا  در غرب جزیـره  کایلوگونه  .مده استآبه وجود  3هایلندر
ـ این منطقه از کشور اسکاتلند از مناطق مهم کوهستانی  .داشت کوچک گـاو   .دبه شمار می آی

ژگی به دلیل آب و هواي احتماالً این ویي متفاوتی می باشد که  و جثه نژاد هایلند داراي اندازه
 ي این جزیره به دلیل انـدازه هـاي متفـاوت   گاو ها. ی به وجود آمده استغذای رژیمسخت و 

اعضاي ایـن نـژاد بـه نـام     امروزه همه . استتغییر ژنتیکی بین گونه ها بوده در معرض ، جثه
  . هایلند نامیده می شوند

داراي تعـدادي گلـه    نژاد، این ها عالوه بر غرب و مرکز کشور اسکاتلند ی از سالرخدر ب
  . استي شمالی بوده آمریکاهمچنین  در مرکز و شمال اروپا و

  
  خصوصیات ظاهري  

گاو  ها آن به ندرت در میانو ی است یطال کامالًاو قهوه اي مایل به قرمز یا رنگ بدن این گ
هایی  کوتاه و پهن و مو سرِ ،این گاو جثه اي متوسط .سفید یا خال دار مشاهده می شود ،سیاه

       . شـاخ هـاي آن دراز و داراي خمیـدگی بـه طـرف بـاال و بیـرون هسـتند         .بلند و آویزان دارد
   .کوتاه استو در این گا اندام هاي حرکتی

  
  

 
  

  
  خصوصیات تولیدي  

کیفیتی مطلوب  این گاوگوشت  بوده و مرطوب مناسب مناطقگاو نژاد هایلند براي پرورش در 
   .دارد

  
  

                                                
1- West Highland                                2- Kyloe                          3- Highlander 
 
 

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   600-500  450-400
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   130-125  120-110
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  خصوصیات تولید مثلی  
  سـالگی بـه دنیـا     4تـا   3سـن   خود را دري   گاو ماده اولین گوساله. دیر بالغ می شود، واین گا

عمر طوالنی این نـژاد امتیـاز بزرگـی     .سالگی توانایی گوساله زایی دارد 16تا سن د و آورمی 
  . محسوب می شود براي آن

  
ینتر والدر ه  
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش
انجمـن  . ه استدشناخته ش 2دییردر سمت راست رودخانه دشت راین، به نام  1هینتر والدرنژاد 

راس  1000جمعیت این نژاد به  1914تاسیس شد و در سال  1888در سال  اصالح نژادي آن
  نهـا در  نـژاد هـاي دیگـر داشـت و ت     گاو هینتر والدر به مدت طوالنی تـاثیر کمـی بـر   . رسید

بانـک  . این نژاد تاثیر گذاشـته اسـت   ، برشدن جثه نژاد وردر والدر سال هاي اخیر براي بزرگ
  . نژاد هاي خارجی تاسیس شد و برآورده کردن تقاضاي بانک ژن اسپرم این نژاد براي ایجاد

  

                                                
1- Hinter Walder                                       2- Deer                     
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 این نژاد در مناطق . راس است 2500جمعیت گاو ماده این نژاد در حدود  ،حاضر در حال
و تعـدادي هـم در کشـور     )2بلچـن  و حـوالی  1فلـدبرگ در قسمت جنوبی ( بلک جنوب جنگل

  . سوئیس پراکنده هستند
  

  خصوصیات ظاهري
رنگ بدن این . دارد یخوب و ظریف ترین گاو اروپاي مرکزي است و بدن گاو این نژاد کوچک

  سـر و  . سـت نژاد از طالیی تا قرمز تغییر می کند و گاهی اوقات همراه با لکه هـاي سـفیدي ا  
  .شاخ می باشند بلند و اندام هاي مناسب و تقریباً پا هایی همیشه سفید، داراي دست

  
  
  
  
  

  خصوصیات تولیدي
 4/3درصـد چربـی و    1/4لیتر بـا   3100گاو ماده،  انساباین نژاد در دفتر  میانگین تولید شیر

گـرم   805گاو نر منتخب این نژاد  افزایش وزن 1980در سال . تدرصد پروتئین ثبت شده اس
  . است باالاین نژاد نیز در  و کیفیت گوشت راندمان الشه. ه استگزارش شددر روز 

  
  خصوصیات تولید مثلی

گاو ماده این نـژاد  . راس گوساله خوب تولید می کند 95، زایمان 100از هر  در جنگلگاو این 
روز یک بار می تواند  382می آورد و هر خود را به دنیا ي  ماهگی اولین گوساله 3/32در سن 

  .  سال است 12تا  8عمر اقتصادي این گاو بین . ه باشدداشت گوساله اي
 
  
  
  

                                                
1- Feldberg                                       2- Belchen   
 

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   750  450-400
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   130  120-118
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  نژاد هلشتاین فریزین
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش  
گـاو نـژاد    .در این کشور استمنطقه فریزلند  کشور هلند و 1منشا اصلی نژاد هلشتاین فریزین

هزار سال پیش در  دو از هلشتاین از گاو وحشی بوس تاروس تیپیکوس به وجود آمده و حداقل
زین افراد قبایل فری ي هن گاو هلشتاین به وسیلاولی ،اي نظریه طبق .می شدهلند پرورش داده 

تولیـد زیـادي    هي یونانی به وجـود آمـد  این گاو که از گاو ها. اند و باتاوي به هلند آورده شده
   .داشت

  
  خصوصیات ظاهري 

          بـیش از  در ایـن نـژاد    سـن بلـوغ   .اسـت ي شـیري جهـان   نژاد هاگاو هلشتاین از بزرگترین 
بدنی حجیم  داراي این گاو). جرسی، گرنزي و ایرشایر استثناي به(است  دیگر ي شیريها نژاد

  . استمناسب  پستان ها به بدن در این گاو بسیار بوده و اتصال و درشت

                                                
1- Holstein  
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 در برخـی   .و سـفید باشـد   سـیاه  یا داراي لکه هـاي یکدست رنگ آن ممکن است سیاه 
   .ده می شوسفید نیز دید و موارد گاو هایی به رنگ قرمز

   
  صفت گاو نر  گاو ماده

  )کیلو گرم(وزن   1000 -1200  700-600
 )سانتی متر(جدوگاه  ارتفاع 152  140

  
  خصوصیات تولیدي 

. سـت کمتـرین درصـد چربـی شـهرت یافتـه ا     و بیشترین تولید شیر  گاوي با نژاد هلشتاین به
به طور کلی اگر درصد مواد (کمترین درصد چربی با کمترین درصد مواد جامد نیز همراه است 

. )بـود خواهد  کم یا زیاد باشد، درصد چربی آن نیز کم یا زیاد يجامد بدون چربی در شیر نژاد
از لحاظ تولیـد گوشـت    ،و تولید الشه اي بسیار مطلوبن نژاد به دلیل رشد نسبتاً سریع گاو ای

  . درنژاد هاي شیري بهترین الشه را داو در میان  استهم داراي اهمیت 
ین ویژگی همـراه بـا   ا. ترین وزن را داردیشهاي شیري ب این نژاد در بین نژاد ي گوساله

در . مناسـب مـی سـازد    1رنگ سفید چربی بدن، این نژاد را براي تولید گوشت سـفید گوسـاله  
        بـراي تهیـه پنیـر مـورد اسـتفاده قـرار        آن یر تولیـدي برنامه هاي اصالح این نژاد، در ابتدا ش

  بنـابراین بـه طـور عمـده بـر روي       ،براي تولید پنیر شیر زیادي نیـاز اسـت  چون  و گرفتمی 
  . گاو هایی با تولید شیر باال و کم چرب تاکید می شد

 650لیتـر بـا    7896دهی در حـدود  شـیر  ي ماده در یک دورهمیانگین تولید شیر گاو ها
  . کیلوگرم پروتئین اعالم شده است 250کیلوگرم چربی و 

       
  خصوصیات تولید مثلی 

گـاو   .اسـت گیـري   فتـقادر به ج ،کیلوگرم 362 ی حدودوزن یعنی ماهگی 15گوساله ماده در 
و عمر مفید ماهگی به دنیا می آورد  27تا  24ماده در شرایط مطلوب اولین گوساله خود را در 

  .سال است ششآن 
  
  

                                                
1- Veal 
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  ينژاد هانگرین گرِ
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش
در اواخر قرن نوزدهم توسط مجارستانی هـا از شـرق    1هانگرین گرِينژاد  نظر می رسد که به

شبه جزیره بالکان و (از شرق یا جنوب اروپا را آن  بعداًیا  به کشور مجارستان آورده شده،اروپا 
یـک نـژاد گوشـتی بـا ارزش در کشـور       این نژاد به عنوان 18تا  14از قرن . ه اندآورد) ایتالیا
 هاي شهرلیا و آلمان و  بیشتر در بازار ي ایتالیا، استراکشور هارستان بود و به خصوص در مجا

  . مشهور بود  آگوسبرگ، و نیز نورمبرگ و وین
اواخر قرن نوزدهم در شرایط سختی که کشاورزان داشتند، این نژاد بـه عنـوان یـک نـژاد      در

راس  187تنها  ش یافت ونژاد کاهجمعیت این  1850در حدود سال . برجسته به شمار می آمد
آن را با گـاو   ،که براي بهبود جمعیت این نژاد تا این .راس گاو نر باقی مانده بود 6ه و گاو ماد

. راس اسـت  1000حـدود   در مجارسـتان  جمعیت این نژاد ،امروزه. نژاد سیمنتال آمیزش دادند
اروپـا پراکنـده    مرکزي و شرقي نیز در دیگر کشور هاي این نژاد در کشور مجارستان و تعداد

  . هستند
  
  

                                                
1- Hungarian Grey            
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  خصوصیات ظاهري
اطراف چشم ها، جدوگاه، اطراف  نژاد سفید نقره اي تا خاکستري بوده وبدن این پوشش رنگ 

بدن گوسـاله بـه هنگـام     پوشش رنگ. تیره تر است اغلب شکم و کفل به خصوص در گاو نر
سرِ کوتاه و باریک، گردن صاف و   زرگ،ب ي ، جثهگاو این نژاد. تولد طالیی مایل به قرمز است

، سـخت  سمت پشتی گود و فرو رفته، سـم هـاي  دار، قلگن شیب   بلند، شکم بزرگ و عمیق،
داراي شـاخ هـاي بلنـد بـا     نر هاي گاو . در برابر بیماري ها دارد پستان هاي کوچک و مقاوم

  .سانتی متر هم می رسد 80ارتفاع آن به  فاصله زیاد هستند و
  
   

  
  

 
  

  خصوصیات تولیدي
گاو ماده به از  اخیراً. هزار لیتر است 2حدود  یر گاو ماده در یک دوره شیردهیمیانگین تولید ش

  . ممتازي است گاو این نژاد حیوان کاري. می شودعنوان گاو پرواري استفاده 
  

  خصوصیات تولید مثلی
 دیر رس و گوسـاله زایـی آسـانی اسـت و    عمري طوالنی، بلوغ داراي ي گاو نژاد هانگرین گرِ

  . این نژاد رشد خوبی داردي  گوساله
   
  نژاد جرسی   

  تاریخچه و پراکنش   
 در .سـت س به وجود آمده انروس تیپیکوس النگی فرواز گاو وحشی بوس تا 1نژاد جرسیگاو 

که این ر هستند محققان بر این باو یرخب .مختلفی وجود دارد نظریه هاي این گاومنشا مورد 
ی دیگـر معتقدنـد اجـداد نـژاد جرسـی از نـوع       رخب. استرماندي ي بریتانی و ن گاو از زیر گونه

  منشا و مبدا  دیگری رخب .که از آسیا و آفریقاي شمالی به اروپا آمده اند می باشندتیک لس
                                                

1- Jersey  

  صفت گاو نر  هگاو ماد
  )کیلو گرم(وزن   700  535
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   150  135
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زرد رنـگ   تیـپ ده اي درباره یـک  ع .براي این نژاد عنوان می کنند) احتماالً هندي(استوایی 
از دریاي بالکان به اسپانیا و از آنجا به فرانسـه   ،انحراف مسیردر اثر  کهصحبت می کنند  خزر

ـ  1709ها معتقدند کـه نـژاد جرسـی در سـال      آن. استو جزایر دریاي مانش رسیده  طـور  ه ب
  . فرانسه ارتباط پیدا کرده است زمینسرمستقیم با 

  
  خصوصیات ظاهري 

لکـه هـاي    و داراي نـد هوه اي مایل به سیاه تغییر می کرنگ بدن این گاو از زرد آهویی تا ق
 ي موي کم رنگی پـوزه را در   رنگ پوزه سیاه است و حلقه. هستندسفید پیوسته یا جدا از هم 

 و حالت فـرو رفتگـی بـین چشـم هـا      ،کوچک سرِ داشتن ز خصوصیات این گاوا .ر می گیردب
در سازگاري با آب و هواي سخت و طاقت فرسا، به ویژه آب و هواي بسیار  توانایی قابل توجه

 نسـبت بـه گرمـا   آرام  گاوِ تحمل و مقاومت این .می باشد ي محل رشد خود جزیره زتر ا گرم
  .بسیار استثنایی است

به احتمـال زیـاد    و وناگون عادت می کندگاو جرسی به آسانی به شرایط آب و هوایی گ
که این گاو به تحریکات محیطی بسیار  از آنجا. استشیري اصیل  يوحشی تر از دیگر گاو ها

سیسـتم عصـبی بسـیار توسـعه      نژادي با حساس بوده و به سرعت واکنش نشان می دهد، به
   .یافته شهرت دارد
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  خصوصیات تولیدي 
که به دلیـل داشـتن چربـی     استاصیل شیري جهان  نژاد هايترین  کوچک ءنژاد جرسی جز
  زرد، براي تولی

سـایر   شـیر  این گاو ها در مقایسه با شیر .د گوشت قرمز و گوشت گوساله ارزش چندانی ندارد
   .درصد چربی و مواد جامد بدون چربی را داردها بیشترین  نژاد

 شـیر  به پیک تولید رسیدن شیري بالغ می شود و زمان هاي گاوزودتر از دیگر  واین گا
 کـره بـه عنـوان   ، نـژاد اصالح طی روند . هاي اصیل شیري است از دیگر نژاد تر کوتاه آن در

بیشتر بر گاو هایی بـا درصـد    در نتیجه تاکید. مورد نظر بوده استي شیر  اصلی ترین فرآورده
تبدیل قابلیت  شیر این نژاد به علت داشتن کاروتن زیاد زرد رنگ است و. چربی باال بوده است
گرنزي است، به همین دلیـل   هاي دیگر بیشتر از نژاد جرسی و در نژاد Aکاروتن به ویتامین 
همانند  این نژاد شیر  .تهاي شیري اس این دو نژاد، بیشتر از سایر نژاددر  شدت رنگ زرد شیر

  . در کشور انگلیس عرضه می شودگلد تاپ میلک  شیر نژاد گرنزي با نام
  میـانگین تولیـد شـیر در یـک      کـه  طـوري به  ي استگاو جرسی قادر به تولید شیر زیاد

درصـد پـروتئین بـرآورد     84/3درصد چربی و  12/5هزار لیتر با  4شیر دهی در حدود ي  دوره
برابـر وزن   10ماده باید سـالیانه   يي جرسی اصرار دارند که گاو ها دامداران جزیره. شده است

  .دندرصد چربی تولید کن 5با  يبدن خود شیر
  

  نژاد کردي
  تاریخچه و پراکنش

اشـاره شـده    1پورتر به تاریخچه و خصوصیات گاو کردينوشته  دنیا نژاد هاي گاودر کتاب   
ي زیست بـه ویـژه در    که گاو کردي داراي قرن ها سابقهن کتاب پورتر می نویسد آدر . است

  . مناطق کوهستانی بوده و فاقد کوهان است

                                                
1- Kordi 

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )گرم کیلو(وزن   700-600  425-350
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   144  135-120
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جمعیت ایـن   ،مور دام استان کردستانابر اساس گزارش مرکز تحقیق و منابع طبیعی و 
واکسیناسیون و مبارزه انگلی اداره دامپزشـکی در   آماربرابر . راس است 309384نژاد در حدود 

  . راس اعالم شده است 368770تعداد گاو و گوساله بومی این نژاد  1375سال 
  اطـراف دیـوان دره زنـدگی     اسـت کـه  طایفه گلباخی  به سبب این گاو علت نام گذاري

بـاقی   این گاوتعداد کمی از ، هم اکنون خواسته و کنترل نشده نا هاي در اثر تالقی .دنمی کن
  . مانده است

  
  خصوصیات ظاهري  

کوتاه و  ها آنشاخ . ی ضعیف داردتي کوچک، استخوان بندي ظریف و عضال جثهکردي  گاو
  سیاه یـا قهـوه اي و غالبـاً بـا      رنگ بدن این گاو. دنباریک و گاهی اوقات بدون شاخ می باش

این گاو هیچ شباهتی . استبه خاکستري مایل  ها ر ساق پاو د می باشد همراه لکه هاي سفید
گـاو کـردي    .استمخصوص مناطق کردستان ایران و ترکیه تنها و  دگاو هاي عراقی نداربه 

  . و گاهی به رنگ زرد دیده می شود به رنگ سیاهاغلب 
تر  ي بزرگ جثه با یهای گاو هر چه به طرف دشت هاي استان کردستان پیش می رویم

 مسن دیوان دره و سقز از گـاو کـردي بـه نـام گـاو      ریش سفید وافراد . را مشاهده می کنیم
گاو گلباخی استخوان بندي و اسـکلت درشـتی داشـته و داراي     .گلباخی یا گازرد یاد می کنند

   .شیر بیشتري تولید می کند گاو هانسبت به سایر  این گاو. است یو پستان بزرگ ناف
     تعـدادي از ایـن  . چشم ها خـم مـی شـود    سمت و معموالً به بودهخ این گاو ضعیف شا

به ها ی که این گاو یجا از آن .و تعدادي نیز فاقد کوهان می باشند پیشانی در گاو ها داراي مو
گیـري   ، جفتوجود دارد در طول سال گاو نر در گلهد و نصورت گله اي به مرتع برده می شو

  ها کنترل نشده است و به همین دلیل گوساله ها در فصل هـاي مختلـف سـال بـه دنیـا       نآ
  . کنندتابستان خوب رشد نمی  می آیند و در اثر سرما یا گرماي

 رجثه کوچک این گـاو احتمـاالً ناشـی از فقـ    . کیلوگرم است 300وزن گاو بالغ این نژاد 
  . باشدکافی  غذایی و تغذیه نا
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  خصوصیات تولیدي  
لیتر  5/727حدود  ،روزه 1/206این نژاد در یک دوره شیر دهی ي  میانگین تولید شیر گاو ماده

 1/154هاي خشک این گاو  روزمیانگین  .)تولید می کندلیتر شیر  53/3این گاو روزانه (است 
  .کیلوگرم است 5/15تولد  هنگام یانگین وزن گوسالهمو روز 

  
  نژاد لیموزین

  

  
  

  تاریخچه و پراکنش   
لیموزین  نزدیکی شهر در 2ویئن هاوت يمنطقه 1اولیه و اصلی پرورش گاو نژاد لیموزین ءمنشا
 خاك این منطقه فقیر بوده و گاو این نژاد به دلیل شرایط سخت محیطی بسـیار مقـاوم   .است
     در سراسر سال ،از آنجایی که این گاو تحمل هواي بسیار گرم تا بسیار سرد را دارد .است شده

   .نگه داري کرد ددر هواي آزا ها را آنمی توان 
بـا   .تولیـد گوشـت بـوده اسـت     و بارکشیژاد در قرن نوزدهم هدف از پرورش گاو این ن

پروار بندي این نـژاد   ،پیشرفت تکنولوژي کشت گیاهان علوفه اي و برداشت بهتر مواد غذایی
   .در نتیجه تولید گوشت این نژاد افزایش یافت و پیشرفت قابل مالحظه اي کرد

                                                
1- Limousin                                       2- Vienne Haut  
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در شهر  آن هاراس است که بیشتر  389000این نژاد در حال حاضر  ي مولدگاو هاتعداد 
   .پراکنده هستند لیموزین
  

  خصوصیات ظاهري  
 یي پهن پیشانی و پوزه ،کوتاه سرِ .است )گندمی(بدن این گاو زرد مایل به قرمز  پوششرنگ 
 )بلوند(رنگ شاخ ها زرد طالیی  .و به سمت پایین خمیده هستند ط و کوتاهشاخ ها متوس .دارد
و سم ها به  ، آلت تناسلی صورتی رنگکپل بزرگ ،دنده ها برجسته ،پهن  ي سینه قفسه. است

 بندي خـوبی برخـوردار   عضلهگاو این نژاد جثه اي متوسط دارد و از  .رنگ زرد طالیی هستند
بسـیار   ،بنـدي ظریـف  این نژاد با وجـود اسـتخوان    هاي پاها نسبتاً کوتاه هستند و گاو .است

       .می باشندنیرومند 
  

                                                      
  
  
  

  خصوصیات تولیدي  
میانگین تولید شیر  .دودوشیده نمی شود و به عنوان گاو دایه به کار می ر ،گاو خالص این نژاد

درصـد   17/3درصـد چربـی و    95/3لیتر با  4047 ،روزه 271گاو ماده در یک دوره شیر دهی 
   .است نپروتئی

رانـدمان بـاالي تولیـد گوشـت اسـت                ،ایـن نـژاد   گوسـاله بنـدي   اولین هـدف از پـروار  
تا  3گاو هاي دایه در سن پرواري با شیر  ي گوساله .)وشت در کمترین زمانتولید بیشترین گ(
گوساله نـر   .می رسد )درصد 5/67ي  با راندمان الشه(کیلوگرم  170تا  140 ماهگی به وزن 4

   .پرورش داده می شود 2نت اتینیسو  1لیونهاي  شهرفروش در  سنگین وزن براي
  
  
  

                                                
1- Lyon                                          2- Saint- Etienne 

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1200-1100  800-650
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   155-145  140-135
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  خصوصیات تولید مثلی  
میـانگین وزن  . جـام مـی دهـد   ماهگی اولین زایمان خود را ان 30این نژاد در سن ي  گاو ماده
درصـد بـرآورد شـده     6ه ها سسخت زایی در تلی و کیلوگرم است 3/37در هنگام تولد گوساله 

و دامـدار  درصد با کمـک   8/1 ،بدون مشکل ن نژادایهاي درصد از زایمان  9/97 مقدار .است
 می تواند به طور متوسط در طول عمر خود ماده وهر گا. استهمراه درصد با سخت زایی  3/0
  .ه باشدگوساله داشت 4/6
  

  گر نژاد لیمپور
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش  
 بعـدها ایـن نـژاد را در منـاطق    . گرفته شـده اسـت  لیمپورگ از شهر  1لیمپور گر نژاد نام
نیـز در   ایـن گـاو  تعداد زیادي از  .می کردند نیز نگه داري 4و اسوابیچ جیموند 3و آلن 2گِیلدرف

   بـه نـام   ،از زمان پیدایش این نژاد در قرن نـوزده  .پرورش داده می شدلین ي  حوالی رودخانه
در اواخر قرن نوزده تعداد  .در آن زمان گاو این نژاد کوچک و ظریف بود .شدنامیده  آل گلدن

   .براي اصالح آن استفاده شد دنرسبرگز گلن، فرانکونیان وطالئی نژاد هاي زیادي از گاو 

                                                
1- Limpurger                                   2- Gaildorf                              3- Aalen                             
4- Schwabisch Gmund                     
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ي  کـه احتمـاالً نتیجـه   اسـت  فرانکونیان گاو لیمپورگر کوچک تر و ظریف تر از گاو نژاد 
در منـاطق   1890اولین انجمن نژادي گاو لیمپورگر در سـال   .انتخاب هاي احتمالی بوده است

انجمـن   جیمونـد اسـوابیچ  ي  در منطقـه  1891همچنین در سـال   .تاسیس شد و آلن گِیلدرف
  .دیگري بنیان گذاشته شد

قبل از جنگ جهانی دوم تعداد  .گذاشتجمعیت این نژاد از قرن بیستم شروع به کاهش  
   .باقی مانده بود آن هاهزار راس از  5تنها  1952در سال  ولی راس بود 1300 این گاو

     نگـه داري لیمپـورگ  ي  در منطقـه کـه  باقی مانـده اسـت    نژادامروزه تعداد کمی از این 
 این گـاو تعدادي از  اشتوتگارت نیز ي و شرق منطقه 1هاچلینگنهمچنین در مناطق  .می شود

   .وجود دارد
  

  خصوصیات ظاهري 
و  کوچک سرِ ،قدي کوتاه، ماهیچه هاي مناسب ،اسکلت بندي خوب ،این گاو جثه اي متوسط

رنـگ بـدن آن از    .هاي قـوي و نیرومنـدي دارد   ، گردنی باریک و ظریف و شاخنسبتاً کشیده
 .وضعیت قرار گیري پا ها مناسب اسـت قرمز تغییر می کند و  طالیی کم رنگ تا زرد مایل به

اخ ها و سم ها طالیی رنگ ش، و اطراف چشم ها و کنار گوش ها روشن تر از دیگر نقاط بدن
   .می باشند

  
  خصوصیات تولیدي 

، خـوب  الیافگوشت آن داراي . استي خوبی در پروار بندي  روزانهافزایش وزن  دارايگاو نر 
 شیر دهی بـیش از  ي  میانگین تولید شیر گاو ماده در یک دوره .است ماربلینگ مناسبی ترد و

    .هزار لیتر است 4
  
  

                                                
1. Heuchlingne                                  

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   900-850  600-550

 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   143  135
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ین آنجو نژاد م  
  

  
  

   تاریخچه و پراکنش
به وجود آمده   منسلاز آمیزش نژاد شورت هورن با نژاد محلی  1830در سال  1ین آنجونژاد م

    سـفید  نـژادي بـا صـورت    منسـل نـژاد  . دورهام معروف بوده است منسلو در گذشته به نژاد 
به سرعت  یاب ویک قرن پیش این نژاد کم. بود و به سرعت پروار می شد) شبیه نژاد نورمند(

ـ  ، 2بـراي ایجـاد نـژاد راج د آي گسـت     1960در سال . منقرض شد ین آنجـو بـا نـژاد    نـژاد م
  . اتحادیه بین المللی براي پرورش این نژاد تاسیس شد 1974در سال . آرموریکان ترکیب شد

ایـن نـژاد بـه     .هزار راس اعالم شـد  141لغ بر با ،1989سال  جمعیت این نژاد طبق آمار      
  . در شـده اسـت  و آمریکـا صـا   نیوزیلنـد انگلستان، استرالیا، کانادا، ژاپن،  ها از جمله اکثر کشور

، نیوزیلنـد فرانسه و کشورهاي اسـترالیا،   در کشور 1952ین آنجو در سال م انجمن هاي نژادي
   .آمریکا تاسیس شدي  بریتانیاي کبیر و ایاالت متحده ،کانادا

  
  خصوصیات ظاهري

 علـت ترکیبـی  . ، ترکیبی از رنگ هاي قهوه اي، قرمز و سفید استبدن این نژاد پوششرنگ 
  پوسـت و مخـاط بـدن داراي    . ورت هـورن اسـت  آمیزش آن با نژاد ش  بودن رنگ در این گاو،

  . ندسترنگ روشن هبه طرف جلو خمیده و به  رنگ دانه هاي خاصی نیست و شاخ ها
                                                

1- Maine Anjou                              2- Rouge de I Ouest                  
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  خصوصیات تولیدي
گرفت، میـانگین   این نژاد انجام راس از گاو ماده 5470که بر روي  با آزمایشی 1980در سال 

درصـد چربـی و    69/3بـا   لیتر 2642حدود  ده این نژاد در یک دوره شیردهیتولید شیر گاو ما
ـ . اعالم شددرصد پروتئین  23/3 گوسـاله بـه روش    رورش یـک تـا دو  این مقدار شیر براي پ

پرواربندي گاو نر متداول ترین روش تولید گوشت در این نژاد، . پرورش با گاو دایه کافی است
  . ماهگی است که گوشت تولیدي آن طرفداران فراوانی دارد 36تا  30از سن  اخته

در بـدن   شیر بیشتري تولید می نمایند، ولی زودتر نیز مقدار ،زود رسبا بلوغ ي گاو ها چه گرا
براي کم کردن چربـی   1950در سال  گزینی انجام گرفته البته به. خود چربی ذخیره می کنند

  . نتایج مطلوبی داشت ،شیر این نژاد
  

  خصوصیات تولید مثلی
روز  377و هر  ماهگی به دنیا آورده 32سن  در ي خود را اولین گوساله این نژاد ي گاو ماده

همراه با سخت زایی  درصد از زایمان ها 9نزدیک به . می تواند گوساله اي داشته باشدیک بار 
 5زایی حـدود   دوقلو. اول عمل سزارین انجام می گیرد شکمها در  درصد از گاو 10بوده و در 

ي نژاد مین آنجـو در   وزن گوساله. است در بین گاو هاي جهانبیشترین درصد  درصد بوده که
  .کیلو گرم است 49هنگام تولد حدود 

  
  نژاد مارشی گیانا 

  تاریخچه و پراکنش
نـژاد   در اصـل از یـک   ورشد و پیشرفت خود را مدیون نـژاد کیانینـا اسـت     1نژاد مارشی گیانا

نتانا جثه اي متوسط گاو نژاد م .نتانا به وجود آمده استي کوهستان معروف به م ویژه پودولین
  نتانا در قرن نوزدهم با خون نژاد گاو م. است و رنگی خاکستري دارد و متعلق به مناطق مرتفع

                                                
1- Marchigiana                                         

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1262  913
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   152  142
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حاصل ایـن آمیـزش ایجـاد     .ش داده شدو در اوایل قرن بیستم با نژاد رومنگوال  آمیزکیانینا 
        جلگـه اي ي منـاطق دشـت و    اصـالح شـده   گـاو  .گیانـا بـود  مارشـی  گوشتی به نـام   ينژاد

 1957نـژاد مارشـی گیانـا در سـال     ي  گلـه  انساب دفتر .استمعروف  1جنتایلمارشی گیانا به 
 ،کانـادا  ،برزیـل  ،ي اسـترالیا کشـور هـا  انجمن هاي نژادي این گاو هم اکنون در  .تاسیس شد

   .وجود دارد آمریکاي  بریتانیاي کبیر و ایاالت متحده
  

  خصوصیات ظاهري  
 ،هـاي دم  تنها مـو  .و صاف این نژاد از خاکستري روشن تا سفید متغیر است رنگ موي کوتاه

د قرمز مایـل بـه   رنگ موي گوساله به هنگام تول. اطراف چشم و گوش ها سیاه است ،مژه ها
 این گـاو پوست بدن  .دیده می شودپس از گذشت چند ماه به رنگ اصلی خود  ولی ،زرد است

   .بوده و از انعطاف پذیري خاصی برخوردار است نازكبسیار 
  

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1400-1200  850-750

 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   150  140

                                                               

                                                
1- Gentile  
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  خصوصیات تولیدي  
نـر  ي ماه گوساله  5در مدتی کمتر از . این نژاد غالباً با گاو مادر پرورش داده می شود گوساله

 13گاو نر در سن  گوساله. کیلوگرم می رسد 210ماده به وزن و گوساله  کیلوگرم 250به وزن 
  اسـتفاده   ار بنـدي کیلـوگرم مـی رسـد و بـراي پـرو      550تا  500ماهگی به وزنی حدود  14تا 
افـزایش   .کیلوگرم مـی رسـد   588ماه به وزن  15نر این نژاد در مدت  وگا همچنین .شود می

         بـازده الشـه در دام کشـتاري    .گـرم اسـت   1151گاو نر در پروار بندي در حـدود   وزن روزانه
   .وجود ندارد ارقام معتبريي این نژاد  در مورد شیردهی گاو ماده. درصد است 70تا   67
  

  مثلی  خصوصیات تولید
 140ماهگی بـا وزنـی در حـدود     15تا  14گاو ماده در سن  .می شود بالغ ه این نژاد زودستلی

 .ه باشـد داشـت  گوسـاله اي می تواند ماه  14تا  12هر  وکیلوگرم براي اولین بار باردار می شود 
 نر در بدو تولـد وزن گوساله  .داري تغییر می کند این مدت با توجه به روش هاي مختلف نگه

ظریـف اسـت   استخوان بندي گوساله و نیز کیلوگرم است  44 وزن گوساله مادهکیلوگرم و  47
   .به ندرت پیش می آید گاو هادالیل سخت زایی در این همین به 
  
  نژاد مازندرانی 
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  تاریخچه و پراکنش   
دار ي کوهان گاو هامتوسط است که همگی از گروه  ي ي بومی با جثهگاو هامازندران داراي 

در حال حاضر جمعیت گاو بومی استان مازنـدران  . معروف هستند 1زبو بوده و به گاو مازندرانی
ل ـل جنگـ ـدر داخـ  و تاً بـه صـورت گلـه اي   عمـد  گاو هااین . هزار راس است 757در حدود 

  . رورش داده می شوندـپ
طرح خروج دام از جنگل، بیشتر گله هاي خارج شده  يسال اخیر با توجه به اجرا در چند

دام هـاي بـومی در    ي گري کنترل شـده  با طرح آمیخته. از جنگل راهی کشتارگاه ها شده اند
   .هیبرید داد گاو هاياین گاو به سرعت جاي خود را به  ،سطح روستاها

  
  خصوصیات ظاهري  

 کم فراوانی نگ هاي قرمز و سفید نیز بار لیسیاه است و معموالًمازندرانی  رنگ غالب در گاو
    :عبارتند از ترین عوامل نگه داري و پرورش این گاو مهم. دیده می شود

   بودن نسبت به خوراكتوقع  کم -
  ) کاري گوشتی و شیري،(چند منظوره بودن  -
  ) د و ییالقیبن میان ،به مناطق جنگلی کوچ از مناطق دشتی قشالق(توانایی کوچ  -
  منطقه  ت در برابر بیماري هايوممقا -
  

  خصوصیات تولیدي  
ه ـلیتر است که این مقدار تولید بـا توجـ   67/5بومی  يشیر در هر راس گاو شیرتولید متوسط 
گاو ماده بومی در شکم سوم . ي استزیادمناسب حائز اهمیت  بهداشتی ناو وضعیت به تغذیه 

  ده در هـر دوره   گـاو مـاده شـیر   . دارد دهـی  بیشترین تولید را نسبت به سایر دوره هاي شـیر 
 68/7گوساله این گاو به طـور متوسـط    .روز شیر تولید می کند 246شیر دهی به طور متوسط 

ماهگی  7/21ه طور متوسط سن پروار در گوساله نر پرواري ب .ماه از شیر مادر استفاده می کند
  . ماه متغیر است 8تا  6بوده و طول مدت پروار نیز از 

  
  

                                                
1  - Mazandarani 
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  صیات تولید مثلی  خصو
 42در حدود  سن اولین زایش در این گاو. هستند هماه 64/30گیري  تلیسه ها در اولین جفت

  روز  405متوسط فاصله دو زایـش گـاو بـومی مازنـدرانی در شـرایط روسـتایی       . ماهگی است
 .گوساله تولید مـی کنـد   راس 44/3 خود به طور متوسط در طول عمر مفیداین گاو  .می باشد
گاو نر مازندرانی . هستندبا مشکل سخت زایی مواجه  درصد از زایمان ها 21/6در  ها این گاو
را مناسب  اسپرمتولید سال قابلیت  1/4گیري شده و به مدت  جفت آمادهسالگی  36/2از سن 

   .دارد
  

  یسل -راین -نژاد ماس
  

  
  

  پراکنش تاریخچه و
و  ماس، راین هلند در امتداد سه رودخانه جنوب شرقی شرق و 1یسل -راین -ماسنژاد  ءمنشا
 و منـاطق   3لنـد  یناو ر 2یفال به شن زارها و مناطق وست 1960 این نژاد در دهه. است یسل

هـاي   لوگزامبورگ، بلژیک، دانمارك و بریتانیاي کبیـر گسـترش یافـت و  امـروزه در کشـور     
  .  یوگسالوي، مجارستان، لهستان، انگلستان، ایرلند و اسپانیا نیز وجود دارد

                                                
1- Meuse- Rhine-Yssel                      2- Westphali                         3- Rhineland  
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، 2، رِد زیلند1یسل شامل نژاد هاي هوالندر -راین -با نژاد ماس آمیزش یافتهنژاد هاي قدیمی 
            و نـوع ) داردشـایر اسـکاتلند   شـباهت بسـیاري بـه نـژاد ایر    ( 4یسل -اُوِرز نژاد ا 3درِنتیش نوع

  .می باشند 6فالندرز از نژاد میلک رِد پاید 5آمباچت -فورنز
 انسـاب دفتر . است دنیش رِد پایدو  پالیش رِد اند وایت، بلژین رِد پایدنژاد هاي  اجداد این نژاد

هـاي   در کشـور  ي نـژادي آن در هلند تاسیس شد و امروزه انجمن ها 1906این نژاد در سال 
  . آمریکا وجود دارندي  ایاالت متحده هلند، کانادا، بریتانیاي کبیر و

  
  خصوصیات ظاهري

گونه اي که میزان رنگ سیاه بـیش از رنـگ سـفید    به  اغلب سیاه و سفید رنگ بدن این نژاد
 هزیر شکم بي  ناحیهکتف دیده می شود و این دو رنگ در ي  در ناحیهبیشتر رنگ سفید . است

دم و پـوزه   ه هایی بر روي پیشانی، سم هـا، بیشتر سفید با لک ،سري  ناحیه. درسنیکدیگر می 
  .رنگ شاخ ها سیاه و سفید است. قوسی شکل به طرف پایین است يسفید، و شاخ ها غالباً

  
  صفت گاو نر  گاو ماده

  )کیلو گرم(وزن   1320-1000  735-635
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   147-142  137-130

                                                                       
  خصوصیات تولیدي

و در فریـزین بـوده    بلک اند وایتنژاد  همیشه داراي تولید گوشت بیشتري نسبت بهاین نژاد 
، به گونه اي که میانگین تولیـد شـیر آن در   عین حال، گاو ماده این نژاد تولید شیر خوبی دارد

درصد پـروتئین اعـالم    49/3درصد چربی و  25/4هزار لیتر با  6دوره شیردهی در حدود یک 
در سراسـر  در تولید شـیر   شیر این نژاد داراي پروتئین باال است و این عامل مهمی. ده استش

  .مقدار شیر تولیدي این نژاد براي پرورش یک تا چند راس گوساله کافی است. دنیا می باشد
تاکید و توجه بیشتر بر روي تولید شیر بوده، ولی این نژاد، به سـبب سـرعت    همیشهاگرچه    

کـه تولیـد    ایـن  د توجه قرار می گیرد، به ویـژه مور خوراك مناسب تبدیلراندمان و باال رشد 
                                                

1- Holander                                     2- Red Zeeland                       3- Drentish 
4- Over- Yssel                                 5- Furnws- Ambacht              6- Flanders   
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و سـاختار بـدنی    این نژاد دومین نژاد شیري کشور هلند بوده. تگوشت گوساله بسیار مهم اس
حـدود   افزایش وزن در پـروار بنـدي ایـن نـژاد    . ی داردمناسبو  اندام هاي حرکتی سالمقوي، 
  . استدر روز گرم  1154

  

  خصوصیات تولید مثلی
روز کوتـاه تـر از نـژاد     8آن آبسـتنی   زمان گاو ماده این نژاد گوساله زایی آسانی دارد و مدت

  . فریزین است
  

  نت بیلیاردومنژاد 
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش
بـه نـام    مناطق مرتفع فرانسه قـرار مـی گیـرد و    رِد پایددر گروه گاو هاي  1نژاد مونت بیلیارد

. تا سوئیس گسترش یافتـه اسـت   معروف بوده و نژادي در حال گسترش بوده ونیز  2آلساتیان
رنگی  ، با این تفاوت که ترکیبی زیباتر و پوششمی باشدشبیه نژاد سیمنتال مونت بیلیارد  نژاد

          ي برنـز قـدیمی ایجـاد شـده بـه وسـیله      یکسانی با نژاد  قرمز روشن تا زرد برنزه دارد و منشا
                                                

1- Motbeliard                                    2- Alsatian                              
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 1889در سـال   و انجمـن نـژادي آن   انسـاب دفتـر  . دارد در طول قرن هجدهم 1منونایتزنژاد 
  .تاسیس شد

  

  خصوصیات ظاهري 
 با این تفاوت کـه فـرم بـدن و    ،است ژرمن پایداین گاو از نظر خصوصیات ظاهري شبیه نژاد 

گاو مـاده   .تر است کوچک ، از گاو ژرمن پایدبراي تولید شیر عضله بندي آن به سبب انتخاب
  .می باشد) تیپ شیري کامالً( آن داراي پستانی حجیم

 
                

                                              

  خصوصیات تولیدي
سال اخیـر میـانگین    10در . این نژاد همانند نژاد بلک اند وایت فرانسه، تولید شیر باالیی دارد

شیر ایـن گـاو   . هزار لیتر اعالم شده است 5تولید شیر این نژاد در یک دوره شیردهی بیش از 
ماهگی یعنـی پایـان    15تا  14گوساله مونت بیلیارد در سن . پنیر استفاده می شودبراي تهیه 

نتیجه آمیزش گاو . درصد دارد 57کیلوگرم و راندمان الشه  570تا   470پروار بندي وزنی بین 
  . نر نژاد شاروله با گاو ماده این نژاد، به دست آمدن گاو نر بسیار مطلوب بوده است

  خصوصیات تولید مثلی
دوره آبستنی گاو مـاده  . استماه   33  هنگام به دنیا آوردن اولین گوساله، میانگین سن تلیسه

   .آورد می تواند گوساله اي به دنیاروز یک بار  387روز است و هر  289این نژاد در 
  

   لزنفورد مورنا
  تاریخچه و پراکنش

         بـوده کـه توسـط راهبـان      منطقه تیرولدر اصل متعلق به  2لزفمورنا وردنبه احتمال زیاد نژاد 
آزمایش انجام . وجه تسمیه نام این نژاد دیر مونائو است. استمعرفی شده  پرورش دهندگان به

  رن ـط قـدر اواس. به نژاد براون سوئیس را نشان داد ، وابستگی آنبر روي خون این نژاد گرفته

                                                
1- Mennonites                                  2- Murnau- Werdenfels         
 

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1100-900  750-650

 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   148  136
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تولید این نژاد به سختی به وسیله نـژاد هـاي بـراون سـوئیس و      براي باال بردن تواننوزدهم 
  . شدنژاد اصالح ) کی آن بودندکه از طرف شرق و غرب در نزدی( اسپوتد

این نژاد در طول قرن بیستم در . هزار راس از این نژاد ثبت شده بود 10، تعداد 1925در سال 
در . و تا انقراض این نـژاد پـیش رفـت    کاهش زیادي داشتو تب مالت  اثر بیماري هاي سل

 ش گاو خالص این نژاد اعالم کردنـد ن آمادگی خود را براي پرورادامدار بسیاري از 1980سال 
  . راس گاو نر این نژاد در بانک ژن کرد 5 از اسپرم هزار دز 4داري  و دولت هم اقدام به نگه

  
  خصوصیات ظاهري

 ز مایل به قهوه اي و زرد کم رنگ بـوده ه اي، قرمبدن این نژاد زرد مایل به قهوپوشش رنگ 
بـدو تولـد   رنـگ بـدن گوسـاله در    . و اطراف پوزه، دم، سم ها و نوك شاخ هـا سـیاه هسـتند   

تر از  کمی کوچک این نژاد. چند ماه به رنگ زرد در می آید از خاکستري روشن است که پس
  . است گاو ژرمن براون

  
  صفت گاو نر  گاو ماده

  )کیلو گرم(وزن   900-800  600-500
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   140-138  130-128
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  خصوصیات تولیدي
 8/3لیتـر بـا    4300شـیردهی در حـدود   ي  میانگین تولید شیر گاو ماده این نژاد در یـک دوره 

سود زیـادي   و در نتیجه عمري طوالنی گاو این نژاد. است پروتئیندرصد  4/3درصد چربی و 
  . دارد

  
  خصوصیات تولید مثلی

 6/34خـود را در  ي  که گاو ماده این نژاد اولین گوساله ه، اعالم شد1980سال  طبق آزمایش 
   . ه باشدداشت می تواند گوساله ايروز یک بار  385و هر  می آوردماهگی به دنیا 

  
  نژاد نجدي

  

  
  

  تاریخچه و پراکنش  
عده اي معتقدند . نظریه ثابت و مستدلی وجود ندارد 1يدر مورد منشا و موطن اصلی گاو نجد

برخـی دیگـر    .اسـت ي زبو موجود در هندوستان گاو هاها  منشا آن ،به دلیل وجود کوهانکه 

                                                
1- Nadjdi 
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منطقه پراکنش  .عقیده دارند که این گاو از منطقه نجد عربستان به خوزستان آورده شده است
  . قسمت هاي جنوب و جنوب شرقی استان خوزستان است ،گاو نجدي

  
  خصوصیات ظاهري  

برجسـتگی در  داشته، و همچنـین داراي   گاو هاي بومیاز دیگر  تر نجدي جثه اي بزرگگاو 
کوتـاه و   هـا  شاخ آن .می باشدو پیشانی صاف  ،ظریف و صورتی سر ،)کوهان(ناحیه جدوگاه 
هاي نرم و براق  پوست این گاو ظریف، نازك و پوشیده از مو. کشیده است کتیاندام هاي حر

به رنگ قرمز حنایی روشن تا تیره است که در ناحیه زیر شکم و کشاله ران رنگ روشن تري 
  . صورتی روشن است یا قهوه اي ،سیاه این گاوي  رنگ پوزه. به خود می گیرد

یـک نـوع قرمـز و دیگـري زرد     . به خوبی مشخص است زیر توده در گله گاو نجدي دو
از نظـر  . ف هسـتند ویان به ترتیب به نجدي حمرا و صفرا معـر یآهویی است که در بین روستا

گـاو  . تقسـیم کـرد  جثه کوچک  ورا به سه دسته بزرگ، متوسط  ها جثه نیز می توان این گاو
ثـه اي متوسـط و در   نجدي موجود در هندیجان جثـه اي بـزرگ، در سوسـنگرد و شوشـتر ج    

  . شادگان جثه اي کوچک دارد
و ایط آب و هـوایی گـرم   در طول سال هاي طوالنی خود را بـا شـر   گاو نجدي توانسته

  ،تشکیل شده اي بیشتر از گیاهان مرتعی ناحیه جلگهکه  خشک و منابع غذایی محدود منطقه
مقاومـت   گاو نجـدي ات از دیگر خصوصی .و به تولید محصوالت دامی ادامه دهد سازگار کرده

پیمـایی زیـاد و    بیماري هاي بومی منطقه، توانـایی راه  و در برابر انگل هاي داخلی و خارجی
  . استفاده از مراتع است

  
  خصوصیات تولیدي  

دهـی   شـیر  میانگین طول دوره. یتر استل 8تا  6شیر روزانه در محیط روستایی  متوسط تولید
اختالف معنی داري با هم دارد ولی به طور متوسط  ،در گاو نجدي در طول سال هاي مختلف

  . روز گزارش شده است125طول دوره شیر دهی گاو نجدي 
درصـد   8/5لیتر با میـانگین   875میانگین تولید شیر گاو نجدي در یک دوره شیر دهی 

میانگین مصرف ماده  و گرم 584حدود وزن روزانه  افزایشمیانگین . چربی گزارش شده است
   .استکیلو گرم  9/7 حدود هر کیلوگرم افزایش وزن يازا هخشک ب
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  خصوصیات تولید مثلی  
 5/285میـانگین حـدود   (روز اسـت   304تا  260دامنه تغییرات طول دوره آبستنی در این گاو 

  .روز است 5/283ماده  جنینبراي روز و  288نین نر جگاو ماده براي طول دوره آبستنی . )روز
بیماري هاي مربوط به دستگاه وجود از خصوصیات دیگر این نژاد عدم سخت زایی، عدم 

  . تناسلی و بازده تولید مثلی مناسب است
  

  نژاد نرماندي 
  

  
  
  اریخچه و پراکنش  ت

پس  .می گرددر بدر کشور فرانسه به قرن هاي نهم و دهم  1نرماندي ي پرورش نژاد تاریخچه
 1946از سـال   .به کاهش گذاشت ي نرماندي رو از جنگ جهانی دوم تعداد این گاو در منطقه

ي کاملی از تولید شـیر گـاو خـود بـه عمـل      دارربکه رکورد  شدند دامپروران حرفه اي موظف
هم اکنون جمعیت این  .آغاز شد انسابثبت گاو نر واجد شرایط در دفتر  1949سال در  .آورند
ي کشـاورزي کشـور فرانسـه     منطقه 95منطقه از  52که در  میلیون راس اعالم شده 5/5نژاد 

  . استپراکنده 

                                                
1- Normande  
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  خصوصیات ظاهري 
      در بزرگـی بـا لکـه هـاي سـیاه و خطـوط کوچـک و        بلوطی قهوه اي بدن گاو این نژاد رنگ
   .اطراف چشم ها وجود دارد ي دري سفید فید است و حلقهسسر غالباً  .ي سفید است زمینه

  . باشـد ) شـیري و گوشـتی  (نـژادي دو منظـوره   سـبب شـده کـه     این گاوخصوصیات ظاهري 
   .و پستانک هاي خوبی دارندده وبحجیم  هاي گاو ماده این نژادپستان 

  
  
  
  

  خصوصیات تولیدي 
 18/7تـا    04/4هزار لیتر بـا   4شیردهی در حدود ي  میانگین تولید شیر گاو ماده در یک دوره

مناسـب  اتی یصـ خصوشیر این گـاو داراي  . است درصد پروتئین 39/3تا  35/3 درصد چربی و
   .ي پنیر مناسب است براي تهیه

ایـن  کـه  ه نماید گوساله را تغذی 3زمان  یکند به عنوان گاو دایه در گاو این نژاد می توا
کیلـوگرم وزن داشـته و    280ي شیر خـواري بـه طـور متوسـط      پس از پایان دوره ها گوساله
   .کیلوگرم دارند 1وزن روزانه اي در حدود  افزایش

تمرکز با سیالژ ذرت و مواد ماهگی به روش پروار بندي م 15تا  12گاو نر جوان در سن 
گـرم اسـت و بـه وزن     1300وزن روزانه این گاو تقریباً  افزایش. نگه داري می شود کنسانتره

   .درصد می رسد 57ي  کیلوگرم با راندمان الشه 550تا  500
یعنـی اسـتفاده از مرتـع در تابسـتان و      ،به به کار گیري سیستم پروار بندي در مرتـع با 

               نمـاهگی بـه وز   30تـا   24سـن   رگـاو نـر د   ،زمسـتان  دراستفاده از سیالژ ذرت علوفـه اي  
  دوره شیر دهـی   8تا  7از  پسحتی گاو ماده  ،به دلیل فرم بدنی خوب .کیلوگرم می رسد 700

   .د داشته باشنددرص 53در حدود  ي خوبی راندمان الشهمی تواند 
  

  خصوصیات تولید مثلی 
     یـک بـار   روز 387ماهگی به دنیا می آورد و هـر   33خود را در سن ي  گاو ماده اولین گوساله

  کیلوگرم و وزن گوسـاله  44تولد  هنگامنر در ي  وزن گوساله. تواند گوساله اي داشته باشد می
  .کیلوگرم است 41ماده 

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1300-1000  800-600
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   160-150  145-135
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   نژاد پیئمونتز
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش   
از ولی امـروزه   ، به ویژه در نقاط کوهستانی براي بارکشی نگه داري می شد1پیئمونتزگاو نژاد 

 ر آن بوده کـه بـه جـاي   سال اخیر سعی ب 20حتی در  و چندان مورد نظر نیستنظر بارکشی 
 انسـاب ر فتـ د 1887در سـال   .پرورش دهند گوشتآن ها را براي تولید ، شیرتولید و  بارکشی

هزار راس  573در کشور ایتالیا  جمعیت این گاو، 1987سال  آمار بر طبق. این نژاد تاسیس شد
   .اعالم شد

ین گاو به منظور نگه داري و پرورش گاو اصیل از صادر کردن آن به پرورش دهندگان ا
گاو نر این اسپرم ارج از کشور ایتالیا تنها در خ ،در حال حاضر .جلوگیري کردند کشور هادیگر 

در مناطق مهم کشور ایتالیا و استان هـاي غربـی ایـن     تنها این گاو .نژاد قابل دسترسی است
  .دیده می شودکشور 

  
  خصوصیات ظاهري  

 .خاکستري روشن است ،مادهگاو خاکستري و در  ،نر گاو رنگ موي کوتاه و صاف این نژاد در
  در هنگـام تولـد   ها وسالهگ .سم ها و شاخ ها کامالً سیاه هستند ،دم ،اطراف گوش ها ،مژه ها

   .ونددیده می ش ماه به رنگ اصلی خود 4الی  3 به رنگ قرمز حنایی هستند و پس از گذشت
                                                

1- Piemontese   
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  داراي ) مارشـی گیانـا و رومگنـوال    ،کیانینـا (در مقایسه بـا گـاو گوشـتی ایتالیـا      واین گا
   .است 1ماهیچه مضاعف و بندي خوب عضله

  
  

 
  

  خصوصیات تولیدي  
ي شیر دهی  در یک دوره ، میانگین تولید شیرهراس از گاو ماد 133 داري دربررکورد بر اساس 

 .درصد پـروتئین اعـالم شـده اسـت     27/3درصد چربی و  78/3لیتر با  2625برابر  ،روزه 279
تولیـد گوشـت خـالص     نسـبت ، در ارزیابی الشه .درصد است 65 نیز ي این گاو الشه راندمان

  . درصد برآورد شده است 12/14ا و زردپی ها ه و استخوان 61/3چربی  ، نسبتدرصد 27/82
  

  خصوصیات تولید مثلی  
 292 دوران آبستنی آنو ماهگی به دنیا می آورد  34خود را در سن  ي اولین گوساله ،گاو ماده
  تر بـه دنیـا مـی آیـد و ایـن موضـوع بـراي         روز دیر 10معموالً  نژاد یني ا گوساله. روز است

  . کیلوگرم است 50تولد در حدود هنگام وزن گوساله در . کند ه ها ایجاد سخت زایی میستلی
  

  رِد فریزین نژاد 
  تاریخچه و پراکنش   

هـاي   با گونـه  ، آن رادر قرن نوزدهم، در چندین منطقه 2نژاد رِد فریزین گیري از زمان شکل
این گاو در تمام  1934در سال  .ش داده اندآمیز به خصوص نژاد شورت هورن کامالً متفاوتی

  . کشور آلمان وجود داشتدر  پرورش مراکز
بلـک انـد وایـت    که نوع مغلوب نـژاد   مدهآبه وجود  يگاو هلشتاین قرمز ،در آمریکاي شمالی

   بـارِد فریزین کل هاي مشابه گاو ـش .استرِد فریزین وع اروپایی این نژاد ـن. تـاساین ـهلشت

                                                
 Tipo Sella coscia یا Tipo Abese ماهیچه هاي مضاعف گوساله هاي این نژاد در زبان ایتالیایی به - 1

                                                            . مشهور است
  

2- Red Friesian 

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   800  600-500

 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   140  130
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در رِد فریـزین  گـاو   .مرکـزي وجـود دارنـد    پايارو هاي دیگر کشور در ،نام هاي محلی
   .هم اکنون جمعیت آن در این نواحی محدود است پراکنده بوده و غرب کشور آلمان و شمال

  
  خصوصیات ظاهري 

گاو ماده ماهیچه ها و  .قرمز تیره و سفید است آنگاو این نژاد جثه اي بزرگ دارد و رنگ بدن 
قدي  رِد هلشتاین،پس از آمیزش این گاو با گاو  .استخوان بندي خوب و جثه اي متوسط دارد

زه امرو ولی استداراي شاخ  در اصل این نژاد .دست آورده بلند تر و ماهیچه هاي پهن تري ب
  .می شود شاخ سوزي اغلب

  
  

  
  

  خصوصیات تولیدي 
 .اسـت و گوشـت   ي یکسـان بـر روي تولیـد شـیر     نژادي دو منظوره با تکیـه  رِد فریزین،نژاد 

درصـد چربـی و    4هزار لیتر با  6میانگین تولید شیر گاو ماده در یک دوره شیر دهی در حدود 
  . این گاو استنشان دهنده شیر دهی خوب  ،این میزان .است درصد پروتئین 5/3

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1000  700
 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   150  140



  
  
  
  
  

  ایران و جهان اطلس نژاد هاي دام                                                                   80
 

ي  بازده الشـه  م وگر 1300به طور میانگین گاو نر در پروار بندي ي  افزایش وزن روزانه
در  مصـرف علوفـه   بـاال و مناسـب   این گاو داراي توان .درصد می باشد 60این گاو در حدود 

  . استاز نظر علوفه مناطق فقیر 
  
  رو مگنوال 

  

  
  

  راکنش  پ تاریخچه و
 این نژاد. شدند به کشور ایتالیا آورده 2اه گوث ي در قرن چهارم به وسیله 1رومگنوال اجداد نژاد

هاي صحرا بومی و )هایی با شاخ هاي بلند آروچ( 3روسدر اصل از گاو بوس تاروس ماکروس 
نشـان   رومگنـوال ي  ناحیهي گاو ها DNA آزمون ولی. استبه وجود آمده شرق و مرکز اروپا 
 یا زبو بوس ایندیکوسیک سري ژن نهفته از گاو هاي  حامل ي این گاو ها می دهد که همه

گاو هـاي   یعنی محل زندگیکردند از شمال هند  می مهاجرت اًها که اکثر گوثشاید . هستند
   .گاو نژاد زبو وجود داردگاو با  در نتیجه احتمال آمیزش اجداد این .عبور کرده باشند زبو

                                                
1- Romagnola  

 هاجرتم آدریاتیکدر طول سواحل غربی دریاي  رومگنوالي حاصلخیز  که از آسیاي صغیر به منطقه افرادي - ٢
 .کردند

3- Bos Tauras Macroceros                         
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ي جدید بومی نام برده شده گاو هابه عنوان اجداد  نلور نژاد هندي از گاونظریه ها  تمام در    
 .به وجود آمده است 1پودولیشي گاو هاي بومی با توده گاو هانژاد رومگنوال از آمیزش  .است

ي گـاو هـا  در نمایشگاه بین المللی  1900در سال  و شد شروع 1800پرورش این گاو از سال 
  . مقام اول را کسب کرد ،با بهترین امتیاز ،پاریس

سـال   50تعـداد آن در   ولـی  در حال تعادل اسـت  این نژاداگرچه در حال حاضر جمعیت 
هـزار   570برابـر   ،1940در سـال  به گونه اي که جمعیت آن اخیر به شدت کاهش یافته است 

   .هزار راس کاهش یافت 60به  1980در سال  ولیراس بود 
دست آورد و تقاضاهاي زیادي براي ه محبوبیت زیادي ب ایتالیا رج از کشوردر خاو این گا

در کشـور ایتالیـا    1956گاو رومگنوال براي اولـین بـار در سـال     انساب دفتر .آن وجود داشت
 نیوزیلنـد،  ،کانادا ،استرالیا ،ي آرژانتینکشور هاعالوه بر این انجمن نژادي آن در  .تاسیس شد

   .و بریتانیاي کبیر وجود دارد آمریکاي  ایاالت متحده
  

  خصوصیات ظاهري  
ی شـکل بـا طـول    الشاخ هـایی چنگـ  و استخوان بندي متوسط تا سنگین رومگنوال گاو 

رنگ بدن آن خاکستري روشن است که از سفید تابستانی تـا خاکسـتري    .متوسط تا بلند دارد
و پس  استماهگی به رنگ قهوه اي شش تا  سه در این نژاد گوساله .زمستانی تغییر می کند

  ر شرایط آب و هوایی مرطوب ضـخیم د این نژادپوست  .در می آیداز آن به رنگ اصلی خود 
  .استتر  کیانینا و مارشی گیانا کوچکنژاد  هاياز گاو رومگنوال گاو  .می شود
   

  
  
  

                                            
  خصوصیات تولیدي  

کیفیـت   ،ي بهتر الشه راندماناز بیست سال پیش در پرورش این گاو سعی شده که عالوه بر 
مـاهگی بـه    22تـا   20بر این اساس گاو نر در سـن   .و بازار پسند شود یز مطلوبگوشت آن ن

  . گرم است 1074 وزن روزانه در پروار گاو نر افزایش .کیلوگرم می رسد 850تا  800 وزن
  
  

                                                
1- Podolish 

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1200-1100  750-650

 )سانتی متر(جدوگاه ارتفاع   155  145
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  خصوصیات تولید مثلی  
در ایـن سـن    .مـاهگی اسـت   18تا  16رس  زود اي با بلوغ در تلیسه اولین گوساله زاییسن 

 40کیلوگرم و وزن گوساله ماده  44وزن گوساله نر در بدو تولد  .دکیلوگرم وزن دار 450تلیسه 
  . دیده نمی شود این نژاد بنابراین سخت زایی در .کیلوگرم است

  
  ژاد سالرز ن

  

  
  

  تاریخچه و پراکنش
   سـه   محسوب می شود و نـژادي  2از مقاوم ترین دام هاي پرورشی در مرکز کانتال 1نژاد سالرز
گاو ماده اغلب به عنوان  با وجود سه منظوره بودن آن،. ستا )شیري، گوشتی و کاري(منظوره 

اندازه اي بـه   که تا زمانی شناسایی شد 1853این نژاد در سال  .می شود گاو شیري نگه داري
نژاد هاي شورت هورن و هایلنـد نیـز بـه توسـعه و      .ي نژاد دوون قرمز اصالح شده بود وسیله

 .نـد مـی ده را اغلب با نژاد شاروله آمیـزش  اصالح این نژاد کمک کردند، ولی امروزه این نژاد 
  . نظریه اي مبنی بر امکان وجود خون گاو بوس ایندیکوس در این نژاد وجود دارد

                                                
1- Salers                                     2- Cantal                                
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بود که بیشتر  هزار راس 178حدود  انساب، تعداد جمعیت این نژاد در دفتر 1979در سال 
تاسیس شد و پس از آن در  1908سالرز در سال  انجمن نژادي. ه تشکیل می دادآن را گاو ماد

  . آمریکا نیز به وجود آمدي  هاي کانادا و ایاالت متحده کشور
  

  خصوصیات ظاهري
از نظر پوشش یر قفست که در آب و هواي سخت و مناطق نژاد کوهی قوي و خوش بنیه اي ا

حافظـت  ماین نژاد براي در مجعد و شاه بلوطی  قرمزِ پوشش بدنِ. می شود نگه داريگیاهی 
 . واي گرم تر، صاف و نرم مـی شـود  در آب و ه ضخیم می باشد، ولی در برابر سرما و رطوبت

می دهد و خطر بروز  به این گاو ظت بیشتري را در آب و هواي گرممحاف ،پوستي  رنگ تیره
  . دهد می کاهشرا و پستان ها براي چشم  تمشکال

بـه   بلند است و به طـرف بیـرون و   1نژاد هاي آبراك و گاسکون شاخ هاي این نژاد مانند شاخ
نـژاد  . شکل زیبایی رو به باال رشد کرده و سپس به سمت عقب و رو به بیرون خم مـی شـود  

     مرتفـع بـه شـمار    اطقي منـ گاو هـا  ءبزرگ است و جز سالرز، نژاد کوهی یا کوهستانی کامالً
 . این نژاد به طور غیر طبیعی پهن و عریض استدر لگن گاو ماده . می آید

  
  
  

  خصوصیات تولیدي
 یانگین تولید شـیر م ،این نژادي  راس از گاو ماده 8655بر روي  با انجام کنترل 1980در سال 

 ایـن مقـدار  . درصد پروتئین اعالم شد 2/3درصد چربی و  6/3با  لیتر 2614این نژاد در حدود 
هـدف اصـلی از   . گوساله به روش پرورش با گاو دایه کافی استیک تا دو شیر براي پرورش 

افـزایش وزن   مـاهگی اسـت کـه    15به سـن   ي پرواري این نژاد، رساندن گوساله پروار بندي
و بلـوغ زود رس  شیر کافی براي رشـد گوسـاله   . ردگرم دا 1450تا  1350 روزانه اي در حدود

. شـد که گاو این نژاد الشه اي با نسبت باالي گوشت نسبت به استخوان داشـته با  سبب شده
ري بـاالیی  ماده این نژاد قـدرت بـارو    گاو است و گاو سالرز داراي گوشتی با ماربلینگ خوب

  . ددار
                                                

1- Gascon  

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1200-1000  800-650

 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   152  142
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  خصوصیات تولید مثلی
راس گاو مـاده،   100ز گرفت، ا گاو هاي ماده این نژاد انجامبین  آزاد تعامرکه در با آزمایشی 

گـاو مـاده   . خود را به دنیا آوردنـد ي  ماهگی اولین گوساله 34ند و در سن دش راس آبستن 95
  . می گیرد ان انجامفصل زمست این نژاد گوساله زایی راحتی دارد و اکثر زایمان هاي آن در

  
  نژاد سرابی

  

  
  

  تاریخچه و پراکنش
کوهان است، به همین دلیل احتمال می رود که اجداد این گاو، گـاو بـوس    بدون 1گاو سرابی

وجود دارد که گـاو  نیز  این امکان. و گاو بدون کوهان بوس النگی فرونس باشد پریمیژنیوس
گروه  در جانور شناسیاز نظر  د وشده باشمشتق  پریمیژنیوس بوس تاروسي گاو هاسرابی از 

  . می گیرندقرار  بوس تاروس پریمیژینیوس
اردبیل،   در منطقه سراب و اطراف شهرستان هاي میانه، به طور عمدهپراکندگی این نژاد 

ن و همچنین در شمال کشور و مناطق نزدیک گردنه حیـرا  خوي و حتی اطراف تهران و کرج

                                                
1- Sarabi 
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گاو نـر سـرابی در اکثـر شهرسـتان هـاي       از. ی نگه داري می شودن سنتبوده و توسط دامدارا
  .هزار راس است 5هم اکنون جمعیت این نژاد حدود . کشور براي پروار بندي استفاده می شود

  
  خصوصیات ظاهري

رنگ بدن گاو سرابی طیف هاي متنوعی دارد و به طور کلی از زرد روشن تا قهوه اي سوخته 
 گاو هـا برخی از  .ا لکه هاي سفید نیز دیده شده استه رنگ زرد بب اوقاتگاهی  ومتغیر است 

اف در این گـاو، پوزه، فـرج و اطـــر   .هاي سیاه رنگی دارند نیز بر روي گردن و شانه خود مو
ها  این رنگسفید، کرم، سیاه، خاکستري و یا مخلوطی از چشم ها به رنگ هاي قــهوه اي، 

  . د روشن و نرم پوشیده شده استهاي زر پستان گاو سرابی از مو. است
گـاو  در شـاخ  . دهسـتن  شاخ دار یده و اکثراًضافی رویهاي ا در محل پیشانی این گاو مو

  . به طرف عقب و رنگ آن از سفید تا سیاه متغیر استانحنا  ،کوتاه ،سرابی
  
  
  

    
  خصوصیات تولیدي

 2852اکثر شیر تولیدي گاو سرابی در یک دوره شیردهی با احتساب تغذیـه شـیر گوسـاله،    حد
 درصد پـروتئین  04/4چربی و درصد  5/4لیتر با  2/7میانگین شیر تولیدي این گاو . لیتر است

 500 اقلهزار لیتر و حد 4اکثر گاو ها حدبر اساس رکورد قدیمی دیگري، تولید شیر این . است
 در روز لیتـر  8تـا   6حداکثر شیر تولیدي در یـک دوره،  . می باشددوره شیر دهی لیتر در یک 

  . گزارش شده است
  

  خصوصیات تولید مثلی
  مـاهگی قـادر بـه     15کیلوگرم مـی باشـد و در سـن     26وزن گوساله نر این نژاد در بدو تولد 

 18کیلوگرم دارد و در سـن   23تا  22گوساله ماده در هنگام تولد وزنی بین . جفت گیري است
میانگین . به شمار می آید گاوي با بلوغ زود رسسرابی،  گاو. ماهگی قادر به جفت گیري است

ماه  27 ها تلیسهدر زایش میانگین سن اولین  روز و 3/283طول دوره آبستنی گاو ماده سرابی 
  .   درصد برآورد شده است 28/1 درصد سخت زایی در این گاو. ز استرو 15و 

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن  550 -600 500-300

 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه  142 134
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        النتنژاد سیم  
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش 
 .به وجود آمده است 3سیمي  در دورهاست که  2به نام برِنز یک نژاد محلی 1تالنمگاو سی منشا

   .سیاه و سفید یا قرمز و سفید خال خالی و گاهی اوقات یکدست قرمز بود ورنگ بدن این گا
در آن زمـان انـواع    .ها اغلب در گله هاي ترکیبی پخش بودنـد  تا اواسط قرن نوزده گاو
 ورگ بـ در ایالـت فری  نگه داري شده قوي تر از انواع سیاه و سفید قرمز و سفید اساساً بلند تر و

هاي اصیل و خالص به تدریج رایج شد و دو  نژاد ایجاد، 1870از سال  پس با این وجود. بودند
سیمنتال  رِد اند وایتنوع . بر اساس رنگ از هم جدا شدند بلک اند وایت و رِد اند وایت ي گونه

و  ،این گاو پوشش قرمز و سـفید مایـل بـه زرد    .به عنوان یک نژاد سه منظوره پرورش یافت
. به دیگر نقاط جهان صادر شد مدر قرن هجدهو سفید داشت  و دمِ، اندام هاي حرکتی صورت

در قرن هاي نوزدهم و بیستم صادرات این گاو به منـاطق همسـایه گسـترش یافـت و نـژاد      
   .و بهبود انواع محلی استفاده شدنژاد سیمنتال به طور گسترده اي براي اصالح 

ــژاد  ــوع معــروف ایــن ن ــلکف(آلمــانی  ،اتریشــی ،سوئیســی ،چهــار ن                   فرانســوي و )4هوی
   .انواع دیگري از این گاو نیز در دیگر کشورهاي اروپایی وجود دارد .هستند )5هلپاي روژدو(

                                                
1- Simmental                                     2- Bernese                               3- Simme 
4- Fleckvieh                                       5- Pie Rouge de l Est                                             
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و پـس از  در کشور سوئیس تاسیس شـد   1980انجمن نژادي گاو نژاد سیمنتال در سال 
 ،ایرلنـد  ،چـین  ،کانـادا  ،برزیل ،اتریش ،استرالیا ،انجمن هاي نژادي در کشورهاي آرژانتین، آن

 ،اروگوئـه  ،آمریکـا ي  ایاالت متحـده  ،بریتانیاي کبیر ،سوئد ،آفریقاي جنوبی نیوزیلند، ،نامی بیا
   .مبیا و زیمباوه نیز تاسیس شدزا

  
  خصوصیات ظاهري 

داراي       .خـوبی دارد  عضـالت ، اسـتخوان بنـدي قـوي و    این نژاد جثه اي متوسـط تـا بـزرگ    
هـاي   لکـه و گاهی اوقـات   است خالدارو  زرد تا قرمز با لکه هاي سفیدرنگ هاي مختلفی از 
 لکه هاي رنگی در پشت چشم هـا  رنگ سر همیشه سفید است و گاهی .سفید رنگی نیز دارد

لکـه هـاي سـفید    . سفید رنگ اسـت نیز و دم اندام هاي حرکتی قسمت پایین . دیده می شود
 بـه بـدن   پسـتان  اتصال. استاین گاو شاخ دار  .ها و کپل دیده می شود رنگی نیز روي شاخ

   .ولی توانایی تولید شیر زیادي دارند ی ندارندبزرگپستان هاي  اگرچه .است مناسب
  
  
  

 
  

                  
  خصوصیات تولیدي 

    میـانگین تولیـد شـیر گـاو مـاده در یـک دوره       .اسـت  )یو گوشت يشیر(این نژاد دو منظوره 
گـاو ایـن نـژاد     .درصـد پـروتئین اسـت    4/3درصد چربی و  4لیتر با  5100دهی در حدود شیر

وزن گاو نر در پـروار بنـدي در    افزایشدر پروار بندي دارد به گونه اي که  خوبیوزن  افزایش
   .درصد است 63ي آن  بازده الشهو  استر روز دگرم  1300حدود 

در خـارج از  . استتر مناسب  کوچک نژاد هاي این گاو از همه لحاظ براي آمیزش با گاو
   .کشور سوئیس این گاو را تنها براي استفاده از گوشت خوب آن نگه داري می کنند

  
   

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   1200  750

 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   158-150  142-138
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  نژاد سیستانی
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش  
تانی تـا کنـون هـیچ    درباره منشا گاو سیس. منطقه سیستان است 1موطن اصلی گاو سیستانی

   خصوصـیات داراي برخـی   کـه آن هـا   معتقدنـد اي عـده  ولی  .ه نشده استئگزارش علمی ارا
ی نیز گزارش نمـوده انـد کـه بـه     برخ .هستند ي کوهان دار آسیایی مانند زبو و برهمنگاو ها

از آنجـا   ومناطق خشک ایران قدیم بوده ن و ي زبو، بلوچستاگاو هااحتمال قوي منشا اصلی 
  . ي هند منتقل و در آنجا نگه داري شده اند به دره

  و در  اســتگــاو سیســتانی عمــدتاً در منطقــه سیســتان و در دشــت هــامون پراکنــده  
جمعیت آن بر اساس  .شهرستان هاي خاش و زاهدان نیز براي پروار بندي نگه داري می شود

  . هزار راس است 139موجود  آمار
  

  خصوصیات ظاهري
کوهان آن بزرگ و گوشتی بوده و اندازه آن در گاو نر  .گاو سیستانی گاوي کوهان دار است  

ر قفسـه سـینه و حـد    یاز زیر گردن تا ز و است دار چین غبغب این گاو بلند و .تر است بزرگ
  . است داراي چین بیشتري در گاو نر غبغب بلند تر و .فاصل بین دست ها ادامه دارد

                                                
1- Sistani  
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  ي زبـو، عمومـاً بـدنی    گـاو هـا  از لحاظ شکل و وضعیت ظـاهر ماننـد اکثـر    این گاو ها 
 گاو سیستانی سرِ. دنیی کشیده و کمر و پشتی قوس دار و فرو رفته دارها شیب دار، دست و پا

  . داردنرم و لطیف  تپیشانی پهن و برجسته و پوس نسبتاً کوچک و مثلثی شکل،
گاو نر و ماده این نژاد فاقد شاخ یا داراي  ،اغلب. در این گاو غالب است یصفت بی شاخ

شاخ این گاو به جمجمه متصل نیست و اغلب لـق و شـکننده    .استشاخ هاي کوتاه و کلفتی 
    .است

یز در ن غیره رنگ هاي ابلق، خاکستري، خرمایی و ولیسیاه بوده  گاو هارنگ اغلب این 
  . دیده شده است گاو هابین این 

ي خـارجی  گـاو هـا  بومی و به طور نسبی بر  يگاو هاگاو سیستانی از نظر جثه بر کلیه 
  ي بـزرگ جهـان   گـاو هـا  نـژاد سیسـتانی را در گـروه     ،در بسیاري از کتـاب هـا  . برتري دارد

  . طبقه بندي می کنند
  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   620  404

 )سانتی متر(ارتفاع جدوگاه   7/121  5/118
  

  خصوصیات تولیدي  
یش ازافـ . است قابل توجهمیانگین افزایش وزن روزانه گوساله نر پرواري این نژاد بسیار 

 ، متفاوت است، ولی افزایش وزن روزانه براي گوساله هاي نـر  ن مختلفوزن روزانه براي سنی
 همچنین بر اساس تحقیقات انجـام شـده،  . شده استگرم نیز گزارش  1000 ماهه تا 14تا  9

  . است ممتازپروار بندي بسیار  گاو سیستانی در
        شـیر تولیـدي در یـک دوره    و میـانگین لیتـر   7/5میانگین تولید شیر روزانـه ایـن گـاو    

  . لیتر است 1262دهی  شیر
  

  خصوصیات تولید مثلی  
. کیلـوگرم اسـت   8/21تولد گوساله هاي ماده کیلوگرم و وزن  1/24وزن تولد گوساله هاي نر 

6194413این گاودر  بین دو زایماني  میانگین فاصله // روز و میانگین روزهـاي بـاز    ±
8173132 //   .استروز ±
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  نژاد تالشی
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش   
ورده شـده  آهزار سال قبل از میالد به ایـران   3در حدود  1مورخان عقیده دارند که گاو تالشی

قبل از ورود آریایی هـا بـه ایـران، کشـاورزي و دامـداري در       اظهار داشته اند که آن ها. است
رونـق   ،اجداد ساکنان امروزي ایـن منطقـه   یعنیالن و نیز تالش توسط قوم کاووس استان گی

  . زیادي داشته است
  

  خصوصیات ظاهري  
و از نظر جانور شناسی به گروه  است کوهان و غبغبی بلند و متوسط جثه اي تالشی دارايگاو 

و ابلق تا زرد و حنایی  سیاهاز  مختلف هاي این گاو به رنگ. ي شبه قاره هند تعلق داردگاو ها
  . دیده می شود

 ي گوسـاله گاو تالشی از غریزه مادري بسیار باالیی برخوردار بوده و عالقه شـدیدي بـه   
      انجـام  عصـر دو نوبت صـبح و  ر خود دارد از این رو در شرایط سنتی، قبل از شیر دوشی که د

 شیر دوش با طناب مخصوصِ افراد از پستان مادر شیر خورده، سپس گوسالهمی گیرد، نخست 
                                                

1- Taleshi 
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شـیر دوشـی را بـا     سپسشاخ هاي مادرش بسته و  هرا ب گوساله ،)چتو(تهیه شده از کرك بز 
  . دست انجام می دهند
          بلـوغ کامـل   هنگـام  کیلـوگرم و وزن گـاو نـر     320بلوغ کامل  هنگام وزن گاو ماده در

  . کیلوگرم است 600حداکثر وزن مشاهده شده در گاو نر . کیلوگرم است 410
  

  خصوصیات تولیدي  
گرفـت، افـزایش وزن    انجـام  نر بومی گـیالن هاي گوساله  در 1365در تحقیقی که در سال 

گـرم و   7/626متوسط افزایش وزن روزانـه برابـر   . گرم گزارش شده است 600روزانه بیش از 
  . کیلوگرم بوده است 1100حداکثر افزایش وزن مشاهده شده 

. لیتر است 2/8 تا 1/1 ي دامنه و دریتر ـل 5/4 تا 4میانگین تولید شیر روزانه در این نژاد 
ترین طول دوره بیش .ماه است 10تا  8طول دوره شیر دهی گاو ماده در شرایط روستایی حدود 

  . روز گزارش شده است 320و این گا در شیر دهی
  

  خصوصیات تولید مثلی  
ولـی در  . سـالگی اسـت   3تـا   2تالشـی در حـدود    گاو سن اولین آبستنی ،در شرایط روستایی

وزن . مـاهگی ثبـت شـده اسـت     20تا  18سن اولین آبستنی در حدود  ،ط ایستگاه فومنیشرا
کیلوگرم  250گیري  کیلوگرم و وزن گاو نر در اولین جفت 200تا  180تلیسه در اولین آبستنی 

  . است
  

  نژاد تگزاس النگ هورن
  تاریخچه و پراکنش
آنگوس و شورت هورن برهمن، هرفورد، آبردین ي  پایهنژاد هاي  ، از1نژاد تگزاس النگ هورن

آمریکـا فـراوان    بیف مستر، برانگوس و سـانتاگرترودیس در نژاد هاي و همانند به وجود آمده 
ورش           ، تحـت پـر  )هـزار کیلـومتر مربـع    2590( یـک چهـارم مسـاحت تگـزاس     بیش از. است

  هاي  هبه جایگا ي پند هندل،شمال منطقه پهناورمراتع باز و  .النگ هورن هاي تگزاسی است
  

                                                
1- Texas Longhorn                             
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 این مناطق. متراکم دام هاي جوانِ این نژاد به کار گرفته شد براي پروار بنديپروار تبدیل، و 
ي بزرگی از کریولو ها  گله 1960در سال . شامل فلوریدا، کالیفرنیا، تگزاس و نیو مکزیکو بودند

ی در اسپانیا مکزیک راد مامورتوسط اف) ي تگزاس امروزي منطقه(ي سابین  در نزدیکی رودخانه
مـیالدي   1845که در سال  تا این ، تگزاس تحت کنترل  مکزیک بوددر گذشته. به وجود آمد
گله هاي به زودي گله هاي آمیخته در این . آمریکا پیوست یالت بیست و هشتم بهبه عنوان ا

هـاي   گلـه دو قرن انتخاب طبیعی در محیط هاي سخت و نـاگوار،   اسپانیایی شاخ بلند، در اثر
براوو  ،در نواحی ریو آن هاسرسخت و پر طاقت شدند و تعداد ي اسپنیش النگ هورن  آمیخته

بـه طـوري کـه    ها به شدت وحشی شـدند   همچنین این گاو .و سابین به شدت افزایش یافت
  . بودند ی زمستانبرفشرایط از خود در بیابان هاي گرم و خشک یا حتی  حتی قادر به دفاع

  کـه   ، تـا ایـن  ی تگزاسـی بـه میلیـون هـا راس رسـید     وحشـ تعداد گاو هاي  ،1860 ي تا دهه
تا اواخر قرن . کردند و شکار آن هااز جنگ هاي داخلی شروع به جمع آوري تگزاسی ها پس 

با خطـر   کشور انگلستان گاو هاي النگ هورنهمانند  گاو هاي تگزاس النگ هورن ،نوزدهم
در آمریکـا وجـود    گـاو النـگ هـورن    راس 2500ها تن 1960در سال . رو شدنده ب انقراض رو

     انجمـن   از پـرورش دهنـدگان متوجـه وجـود    ، هنگـامی کـه گروهـی    1964در سـال  . داشت
گاو هاي خالص ایـن  راس از  1500 گاو هاي این نژاد در آمریکا شدند، تنهاپرورش دهندگان 

 ،به همین دلیـل  راکنده بودند،وحش ها، پناهگاه ها و پارك ها پکه در باغ نژاد باقی مانده بود 
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 گـاو هـاي ایـن نـژاد    امروزه تعداد . دنها را به تگزاس آورد این گاو ،انجمن پرورش دهندگان
  . هزار راس است 100حدود 

  
  خصوصیات

طبیعی به طـور   و با انتخاب نژاد تگزاس النگ هورن سازگاري خوبی با محیط خود پیدا کرده
ایـن  . اسـت  کامل اصالح شده، به طوري که پروار بندي و استقامت این گاو ها بسیار معروف

ي  ، داراي توانایی استفادهو نیز مناطق مرتفع اروپا ایرجزساکن در نژاد هاي  مانند برخینژاد ه
لی از نیـز مراقبـت عـا    و ریشه هاي کاکتوس و 1یوکا حتی مرغوب، علوفه خشک و نا مؤثر از
گوساله ها . و مادران بسیار خوبی هستند ، گوساله زایی راحتی داشتهمادهگاو هاي . ندستخود ه

گاو به طور طبیعـی همیشـه    این .انگل ها و بیماري ها هستند داراي مقاومت باالیی در برابر
  . الغر بوده و از نظر اقتصادي راندمان خوبی ندارد

وجود ندارد و پرورش دهنـدگان نیـز   رنگ  در مورد هیچ گونه استاندارديها  در این گاو
گاو النگ هورن، حیوانی بلند و مرتعـی  . ن نژاد نکرده اندخاص در ای اقدامی براي ایجاد رنگ

اخ هـایی بـه   و بزرگ و ش این نژاد داراي سرِ دراز .بلندتر از ستیغ گردنی است بوده و کفل آن
   ایـن نـژاد   ي در گـاو مـاده  . می باشد به راحتی قابل تشخیص شکل فرمان دوچرخه است که

 و دو بـاره بـه   جلـو   شاخ ها به سـمت بیـرون،   ،در گاو نر. و باریک است شعب، درازشاخ ها من
 150 سانتی متر و طول هر یک اغلـب  100فاصله نوك دو شاخ از هم . می خورند بیرون پیچ

  . سانتی متر هم می رسد 275در برخی موارد  خاص تا  .سانتی متر است180تا 
  
  ر والدردنژاد ور

  تاریخچه و پراکنش
   ي گـاو بـه دو دسـته   هـا ایـن    بعـد  ین گاو، فارست کاو گفته می شد ولـی به ا 1829در سال 

ترین نژاد در بین نژاد هـاي   کوچک(گاو هاي کوچک و ) امروزي 2در والدروِر(هاي بزرگ  گاو
  . تمایز یافت امروزي  ینتر والدریعنی ه )اروپایی

گـاو نـر ایرشـایر     پرورش دهندگان تصمیم گرفتند که از اسپرم چهـار  1960 ي در اواسط دهه
  افزایش ولی عضالت در نتیجه شیر و چربی این گاو بود تولید این نژاد استفاده کنند وبراي به

                                                
1- Yucca                                        2- Vorder  Walder  
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ایـن آمیـزش   . را با گاو نر نژاد هلشتاین آمیـزش دادنـد   به همین دلیل، آن. آن ضعیف تر شد
درصـد   10هم اکنون حاوي این نژاد . سبب افزایش تولید شیر و محتویات آن در این نژاد شد

 10هلشـتاین در گـاو نـر و    رِد درصد از محتویات ژنتیکی نـژاد   15شایر و از ژن هاي نژاد ایر
پراکنده فارست  قسمت مرکزي و جنوب بلک درنر این نژاد هاي گاو . درصد در گاو ماده است

  . ندناست و در مناطق کوهستانی زندگی نمی ک
  

  خصوصیات ظاهري
تیـره و سـفید   بدن این نژاد قرمز پوشش رنگ . است گاوي کوچک با استخوان بندي مناسب

رنگ بدن این نیز  گاهی. هایی در میان رنگ اصلی دیده می شودو گاهی اوقات لکه  می باشد
اهر این گاو مانند گاو پاید ولی ظ. سفید هستند ها عمدتاً یکدست سفید است، ولی سر و پا نژاد

راي چـرا در علـف   بداراي عمري طوالنی و مناسب این گاو . شباهتی به آن ندارد از نظر جثه
  . زارهاي فقیر است

  
  
  
  
  

  صفت گاو نر  گاو ماده
  )کیلو گرم(وزن   900-850  600-550
 )سانتی متر(جدوگاه ارتفاع   140  135-128
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  خصوصیات تولیدي
میانگین تولید گـاو مـاده   . نژادي دو منظوره با تاکید یکسان بر روي تولید شیر و گوشت است

 درصد پـروتئین  4/3درصد چربی و  4 لیتر با 4300شیردهی در حدود ي  این نژاد در یک دوره
 در روز گـرم  1100 پـروار بنـدي،  وزن گاو نـر در  فزایش س آزمایش ایستگاهی اابر اس. است

  . گزارش شده است
  

  نژاد یاك
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش
هاي  کشور، او غرغر کننده در مناطق فالت تبتگیا ) 2گرانیینز) وئفاگوسپ(بوس (اهلی  1یاك

ایـن   جمعیت هاي اصلی. مغولستان زندگی می کنددر  3آلتايي  هیمالیا و محدوده ي همسایه
نژاد در کوهستان ها، فالت تبت، غرب چین، شمال افغانستان از هیمالیا تـا غـرب چـین و از    

 هزار سال قبل 3کمتر از  این گاو. مغولستان و سیبري یافت می شود ،تاجیکستان تا قزاقستان
   .است ههلی آمیزش انجام داداگاو هاي تبت با  مناطقي  اهلی شده و در حاشیه

میلیـون راس بـود کـه در     12جمعیت تخمینی این نژاد در چین بیش از  ،1980در سال 
 گاو هـاي یـاك    اکثر .درصد از مجموع یاك هاي سراسر جهان را تشکیل می دادند 85حدود 

                                                
1-Yak                          2- (Bos (Poephagus) grunniens)                     3- Alta 
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 سـرد  یعنی در نـواحی  1سیچوآنزاري شمال و غرب استان  در مناطق علف )درصد 70حدود (
درصـد   30زندگی مـی کننـد و    هزار متر ارتفاع سه و داراي بیش ازو مرتفع چین  کوهستانی

خشک و بی حاصل شمال تبت و غرب استان  ها در مناطق استپی سرد، مرتفع، این گاو دیگر
 صـفر این منطقـه   يمیانگین دما. متري پراکنده هستند 5000تا  4500در ارتفاعات  2گینگاي

ي اکـه منطقـه    مـی باشـد   3ومنایدر منطقه  مترمیلی  300تا  200درجه و بارش ساالنه تنها 
درصد دیگر  10حدود . نیست له هاي گاو و گوسفندها است ولی مختص گ یاك ها و بز براي

ي  ها در مناطق استپی کوهستانی شمال تبت و بقیـه در کوهسـتان هـاي منطقـه     از این گاو
  د هستنپراکنده  4اکسینجیانگ بیابانی شمال غربی حاشیه استان

اهلـی   یـاك . استمفید و ضروري  انیدر مناطق کوهست ساکن افرادگاو نژاد یاك براي 
 یـا  برونـگ در تبت گاو نر تبتی را به عنـوان  . تبت رام شده است وحشیِ كامدت ها قبل از ی

  . می شناسند 6 درونگدري یا برونگبريآن را تحت عنوان ي  و ماده 5درونگ
  

  خصوصیات  
ـ  مـی  ولـی  قهوه اي تیره مـی باشـد،  اغلب به رنگ  ورنگ بدن یاك متغیر است  د سـفید  توان

مایل به آبی، قرمز مایل به سفید و یا ابلق  خالص، نقره اي خاکستري، قرمز، سبز، شاه بلوطی
  .خود دارد نقاط سفیدي بر روي صورت ،باشد و اغلب
در نپال اغلب یاك هـا شـاخ    ولیکشور مغولستان بی شاخ  يدرصد از یاك ها 90 حدود

 7لیتـر بـا    400در حدود  آن ها نهتولید شیر ساال .یر یاك محصول مهمی استش. هستند دار
اك براي تهیه پنیر و از شیر ی. چربی بزرگی استذرات داراي  شیر این گاو .درصد چربی است

  . شود می کره استفاده
وکش، چـادر و طنـاب   رکه در تهیه کند  میتولید کیلوگرم پشم  3 ساالنه حدود ،هر گاو

  . استفاده می شودنیز به عنوان سوخت  در کوه هاي هیمالیا از مدفوع این گاو .ی شوداستفاده م
بـه عنـوان کشـتی هـاي فـالت      و  این گاو در بارکشی و سوارکاري اسـت  اصلی کاربرد

 را بـه مسـافت          کیلـوگرم   80تـا   60در حـدود   مـی تواننـد بـاري    این گاو ها. شناخته شده اند
 .دکوهستان هاي سرد حمل کننمتر در  کیلو 30تا  20

                                                
1-Siechuan                           2- Qinghai                           3- Annum  
4- Xinjiang                           5- Brong or Drong              6- S Brongbri or Drongdri 
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  ناجایگاه گوسفند در رده بندي جانور 
  

  
          بعضـی از دانشـمندان  . شـده اسـت   گوسفند عقاید بسـیار متفـاوتی بیـان   ي اهلی شدن درباره

از  هزار سال قبـل  7(عقیده دارند که گوسفند اولین حیوانی بوده که به دست انسان اهلی شده 
. و گاو را همزمان مـی داننـد   ي دیگري اهلی شدن گوسفند، در صورتی که عده)میالد مسیح

         ي گوسـفند منـاطق اسـتپی   ء اولیـه همگی توافق دارند ایـن اسـت کـه منشـا     که تقریباًآنچه 
  . بین دریاي خزر و دریاي آرال، آسیاي صغیر، جنوب غربی آسیا تا هندوستان است

         به نظر بعضی از دانشمندان، گوسفندان وحشی بسیاري در طبیعـت وجـود دارنـد کـه در           
  . قرار دارند يدو گونه

  
  
  

 Animal جانوران Kingdom سلسله
 Metazoa پر سلولی ها Sub kingdom زیر سلسه

 Chordata طناب داران phylum شاخه
 Vertebrata مهره داران Sub Phylum زیر شاخه
 Tetrapoda چهار پایان Super Class فوق رده

 Mammalia پستان داران Class رده
 Ungulata سم داران Sub Class زیر رده
 Artiodactyla زوج سمان Order راسته

 Ruminantia نشخوار کنندگان Sub Order  زیر راسته

  Bovoidae تهی شاخحیوانات  Super Family فوق خانواده
)Hollow horned animal( 

 Bovidae تهی شاخان Family خانواده
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که در آسیاي مرکزي و اروپا مـی زیسـته و بـه احتمـال قـوي اجـداد اکثـر         1اویس آمون )1
زیر گونه وجـود دارد کـه تـا کنـون چهـار          30در این گونه . گوسفندان اهلی امروزي می باشد

شناسـایی شـده    5و ثیک هورن 4، آرگالی3، اوریال2ي وحشی گوسفند به نام هاي موفلونگونه
.            روزي را گونـه هـاي موفلـون و اوریـال مـی داننـد      منشـاء اصـلی گوسـفند اهلـی امـ     . است

  :ي باال به شرح زیر می باشدمشخصات چهار گونه
  

   موفلون) الف
ــا    ــه در آســیا و اروپ ــه هــاي وحشــی موفلــون وجــود دارد ک ــوع از گل                                در حــال حاضــر دو ن

پـا موفلـون   ي اروگوسفندان وحشی موجود در قارهیات بر اساس برخی از نظر. می کندزندگی 
ـ   واقعی نیستند،               ي اروپـا در اواخـر  ن اسـت کـه گوسـفندان موجـود در قـاره     زیرا عقیده بـر ای

هزار سـال قبـل از مـیالد توسـط      6عصر میان سنگی از بین رفته اند و گوسفندانی که حدود 
              بـه صـورت وحشـی    ده شـده انـد، مجـدداً   انسان از غرب آسیا به جزایر سـاردنی و کـرس بـر   

            تـر بـودن رنـگ پوسـت موفلـون آسـیایی       تفاوت در پیچش شاخ دو گله و قرمز. آمده اند در
 . نظریه را تایید می کنداین تا حدودي 

سانتی متر  70تا  65ترین گوسفند وحشی است که قد آن حدود  موفلون آسیایی کوچک      
در غرب آسیا  در حال حاضر گله هایی از این گوسفند. است 6می آن اویس اورینتالنام عل و

  . می باشد 7نام علمی موفلون اروپایی اویس موزیمون. زندگی می کنند
 
  ) 8آرکال(اوریال ) ب

                  گوسفند وحشی اوریـال منحصـر بـه قـاره ي کهـن آسـیا بـوده و بـه همـین جهـت بـه آن           
است و امروزه به صـورت وحشـی در    10نام علمی آن اویس وینئی. می گویند 9اوریال آسیایی

              برخی از مناطق این قاره ماننـد ترکیـه، کوهسـتان هـاي شـمال شـرق ایـران، افغانسـتان و        
             گوسـفندان  ءهـا نشـان مـی دهـد اوریـال آسـیایی منشـا       بررسی . غرب تبت زندگی می کند

             سـانتی متـر و    90تا  70قد اوریال آسیایی حدود . مرکزي و آفریقا است آسیايآسیاي غربی، 
بر خالف موفلون کـه بـه زنـدگی در    . داراي شاخ هاي قوي سه الیه و به صورت کمان است

                                                
1- Ovis Ammon                                  2- Mufflon                          3- Urial                    
4- Argali                                             5- Thick horn                      6- O.oriental                                                
7- O.musimon                                     8- Arkal                               9- Asiatic urial                                   
10- O.Vienei  
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ایل دارد، اوریال بیشتر زندگی در دشت ها و کوهپایه ها را ترجیح می دهد و اگـر  ارتفاعات تم
          هستان ها زندگی می کند بـه دلیـل تغییـري اسـت کـه بشـر امـروزي در        امروز اوریال در کو

  . ي زندگی آن داده استنحوه
سـال پـیش گلـه هـاي وحشـی گوسـفند و بـز از         30بر اساس شواهد موجود تا حـدود        

کوهستان هاي زاگرس به دشت می آمدند و از کشت زار ها تغذیه کرده و با روشن شدن هوا 
همچنین این گوسفند ها بـراي بقـاي نسـل    . به کوهستان باز می گشتند دم مجدداًدر سپیده 

  . خود به بهترین نحو با شرایط سخت طبیعت سازگار شده اند
زایش آن ها همزمان با گرم شدن  این حیوانات در اوخر پاییز آمیزش می نمایند و فصل      

          ندان هاي کوهستان بـر طـرف شـده    در این زمان یخ ب. ي مرتع می باشدهوا و رویش علوفه
           ایـن گوسـفندان وحشـی در    .شـدن نـوزاد آن هـا نمـی شـود      و سرماي کوهستان سبب تلف

زمستان هاي بسیار سخت به روستاهاي کوهپایه پناه می آورند و چند روزي را در گلـه هـاي   
  . کردندمراجعه می  به زیستگاه خود روستایی زندگی نموده و با گرم شدن هوا مجدداً

  
  آرگالی ) ج

             یآرگال. زیستگاه اصلی و ابتدایی گوسفند وحشی آرگالی در تبت و مغولستان می باشد
سانتی متر و وزن آن معادل  125ترین گوسفند وحشی است به طوري که قد آن حدود  بزرگ
  . کیلوگرم می باشد 200

  
  هورن  ثیک) د

          شاخ هاي. گوسفند در مناطق شرق سیبري و آمریکاي شمالی استزیستگاه ابتدایی این 
  .ا در یک گروه جداگانه قرار گیرندي بزرگ آن ها سبب شده تپهن و کلفت و همچنین جثه

  . کیلوگرم می باشد 150سانتی متر و وزن آن ها حدود  110تا  100ها حدود  قد آن
  
          که در شمال سـیبري و کامچاتکـا پراکنـده    1یکُالاویس نو ،ي اصلی گوسفنددومین گونه )2

         وجـود دارد کـه در    2اویـس کانادنسـیس  بـه نـام    گونـه  ن ي دیگري از ایزیر گونه. می باشد
      از ایـن  . کوهستانی آمریکاي شمالی تا ایالت کالیفرنیا و شمال مکزیک پراکنـده اسـت  مناطق 

                                                
1- Ovis Nivicola                                                   2- Ovis Canadensis 
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گونه گوسفند اهلی مشتق نشده و امروزه نیز فقط به صورت  دو گونه و زیر گونه هاي آن هیچ
  .وحشی زندگی می کند

  
  گوسفندان وحشی ایران   

          .در آن گردیده استیران سبب پیدایش قوچ و میش وحشی اقلیمی ا شرایط جغرافیایی
ي به خصوص متمایز شده اند که نام علمی قوچ و میش وحشی ایران از یک گونهنژاد هاي 

که قوچ ها و میش هاي وحشی ایران را  1محققین و پژوهشگرانی. آن اویس اورینتالیس است
  .ي خالص و پنج نژاد هیبرید را مشخص کرده اندبررسی نموده اند، چهار زیر گونه مطالعه و

  . در زیر در مورد هر یک از این نژاد ها توضیح داده می شود
  
  نژاد اوریال  )1

            . عـدد کرومـوزوم مـی باشـد     58قدیمی ترین گوسفند وحشی ایران است و داراي اوریال نژاد 
محل زیست این نژاد در شـمال شـرقی کشـور    . است 2نام علمی آن اویس اورینتالیس آرکال

دارند، به طوري  زیست آن ها جثه هاي متفاوتیي ریال هاي ایران با توجه به منطقهاو. است
د، از قوچ هاي منـاطق  فع و سردسیر شمال خراسان و شاهروهاي مرتکه قوچ هاي کوهستان 

اع و طول حیوان در به عنوان مثال ارتف. دارندتر  کلفت تر و بزرگی شاخ ند وتر کویري بزرگ
. سانتی متـر اسـت   150و  100ي تندوره یا سرانی به ترتیب ي حفاظت شدهقوچ هاي منطقه

         وزن. کیلـوگرم اسـت   85متـر و وزن آن هـا    سـانتی  118تـا   115همچنین طول شاخ حدود 
  . کیلوگرم است 50میش ها کمتر و حدود 

    ) سـه لبـه  (نژاد هاي وحشی و مقطع آن مثلثی شـکل   سایر تر از شاخ قوچ اوریال بزرگ      
میش هاي اوریال  .ردپیچ خورده و از کنار چشم ها می گذ شاخ در قوچ هاي اصیل. می باشد

  . نژاد هاي وحشی داراي شاخ می باشند بیش از سایر
           در تابسـتان بـدن کـم مـو،    . رنگ و موي بدن قوچ اوریال بر حسب فصل متغیـر اسـت        

در زمستان موها بلند، قسمت قدامی  .رنگ بدن کرم متمایل به نخودي و زیر شکم سفید است
از خصوصیات . د می باشدي و قسمت خلفی و زیر شکم سفیوه اي متمایل به خاکسترهبدن ق

  .منحصر به فرد قوچ اوریال وجود مو یا ریش بلند در زیر گلو تا سینه است

                                                
1- Charls Nadler & Raol Waldes                         2- Ovis Orientalis Arkal  
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 3تـا   2در مـیش هـا   سالگی و  5لگی و حداکثر رشد در سا 4سن بلوغ جسمی در قوچ        
بر حسب مناطق مختلف و شرایط آب و هوایی متغیر بوده و اغلب  فصل آمیزش. سالگی است
  . است و زایش در اواخر اردیبهشت ماه می باشددر آذر ماه 

  
  نژاد ارمنی ) 2

ــدگی     ــیش وحشــی زن ــوچ و م ــه از ق ــک گون ــران ی ــی ای ــمال غرب ــرب و ش ــاطق غ                            در من
                     نــام علمــی ایــن . کــه برخــی از خصوصــیات آن مشــابه نــژاد اوریــال مــی باشــد مــی کنــد

            عـدد کرومـوزوم    54اسـت و مشـابه گوسـفند اهلـی داراي      1یس جملینـی نژاد اویس اورینتـال 
  .می باشد

ــدود           ــب ح ــه ترتی ــی ب ــوچ ارمن ــوان در ق ــد، طــول شــاخ و طــول حی               140و  95، 80ق
کیلـوگرم   50تا  30وزن میش ها کمتر و حدود . کیلوگرم است 70تا  50سانتی متر و وزن آن

         . و بـه طـرف پشـت گـردن امتـداد دارد     اسـت  مقطع شاخ در قوچ ارمنی بیضـی شـکل   . است
. تتر  ولی داراي پیچش بیشتري اس میش هاي ارمنی از شاخ میش هاي اوریال کوچک شاخ

هاي پهلوها سفید رنگ مـی شـود کـه     ارمنی در زمستان مقداري از مودر برخی از قوچ هاي 
تر از قوچ اوریال ولی مشابه  ریش در قوچ ارمنی کوچک. به آن ها آالکمر می گویند اصطالحاً

  . آن داراي موهاي بلند در زیر سینه است
الق پر جمعیت بوده و محـل یـیالق و قشـ    مناطقی که نژاد ارمنی در آن زندي می کند      

         لذا نژاد ارمنی در بیشتر اوقات سال مجبور بـه مهـاجرت مـی شـود و در    . عشایر مختلف است
         رقابت شدید با دام هاي اهلی بـراي چـرا در شـرایط نـامطلوبی زنـدگی     اثر شکار غیر مجاز و 

ي ي کبودان دریاچـه ر ایران مناطق حفاظت شده ي جزیرهمحل زندگی نژاد ارمنی د. می کند
. بایجـان شـرقی اسـت   حیات وحش کیامکی در آذرنگوران زنجان، بیجار کردستان و ارومیه، اَ

ها  ي آنزندگی کرده به طوري که تعداد گلهقوچ و میش ارمنی در فصل آمیزش همراه با هم 
  . راس است 40گاهی بیش از 

ن نژاد مشابه سایر عادات زندگی ای. ماه است 5/5ي آبستنی در میش حدود طول دوره      
  . نژاد اوریال است

  

                                                
1- Ovis Orientalis Gemelini                      
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  قوچ البرز مرکزي) 3
          .از آمیزش بین دو نژاد اوریال و ارمنی گوسفند وحشـی البـرز مرکـزي حاصـل شـده اسـت        

           و تعـداد کرومـوزوم هـاي آن    1نام علمی ایـن نـژاد هیبریـد اویـس اورینتـالیس اورینتـالیس      
شاخ در قوچ البرز مرکزي حد واصل بین شاخ قوچ هاي اوریـال و ارمنـی   . عدد است 58تا  54

   . و بیشتر به طرف گردن خمیده می شود می باشد
  
  قوچ اصفهان ) 4

          در مناطق جنوبی ایران نوعی گوسفند وحشی زنـدگی مـی کنـد کـه بیشـتر بـه نـژاد ارمنـی         
         پیچیـدگی شـاخ هـاي آن مشـابه قـوچ اوریـال و       .تتـر اسـ   شباهت دارد ولی از آن کوچک

ــوزوم هــاي آن    ــداد کروم ــی تع ــرز مرکــزي اســت ول ــدد اســت 54الب ــن. ع ــام علمــی ای                  ن
  . است 2اویس اورینتالیس اصفهانیکا نژاد
  
  قوچ الرستان) 5

             هاز نظـر شـکل ظـاهري شـبی    . زنـدگی مـی کنـد   ) الرسـتان (در مناطق جنوبی استان فارس 
 3یکاعلمی آن اویس اورینتالیس الرستان نام. تر است ي آن کوچکقوچ اصفهان است ولی جثه

  . است
  
  قوچ کرمان ) 6

  . از آمیزش بین قوچ هاي اوریال افغان و الرستان به وجود آمده است
دارند که ي هیبرید دیگر به نام هاي قوچ و میش اوریال مورچه، شیراز و عراق وجود سه گونه
  . ها پژوهشی صورت نگرفته است در مورد آن

  
  

  

                                                
1- Ovis Orientalis Orientalis                                  2- Ovis Orientalis Esphahanica                              
3- Ovis Orientalis Larestanica   
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  1نژاد افشاري

  
  

  تاریخچه 
از  افشـار  يافشـاري موجـود در منطقـه    به نظر می آیـد ایـل   ،موجود تاریخی منابع بر اساس

خراسان بوده که توسط شاه عباس به این منطقه کوچ داده شده اند  يبقایاي ایل افشار منطقه
ي مجلـه روایتی کـه در  . در آن هنگام گوسفندان خود را نیز به این منطقه آورده انداحتماالً  و

به شرح زیر را به منطقه از قول حسن قزاخانی نوشته شده، ورود این ایل بررسی هاي تاریخی 
ظور کاهش نفـوذ اقـوام محلـی و بـومی،     شاه عباس در اوایل اقتدار خود به من: بیان می دارد

  بودنـد بـه آذربایجـان کـوچ داد کـه در      شار را که در جنـوب اتـرك پراکنـده    از ایل افبخشی 
و به افشـار قاسـملو شـهرت یافتنـد و در     شدند وسیعی بین بیجار تا زنجان پراکنده  يمنطقه

   .پراکنده بودند نیز یلویهها در خوزستان و کهگ همان ایام افشار
این با توجه به پراکندگی . راس است 650000جمعیت گوسفند افشاري در استان زنجان        

ـ ی، آذربایجـان  تان هاي مجـاور نظیـر آذربایجـان شـرق    نژاد در اس انتظـار           ی و کردسـتان غرب
  .باشدکل جمعیت این نژاد بسیار بیشتر از این رقم   می رود

  

                                                
1- Afshari  
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  خصوصیات  ظاهري
 يبـا دامنـه  قهوه اي متمایل بـه قرمـز یکدسـت، بـدون لکـه       ،رنگ غالب در گوسفندان بالغ

رنگ بدن بره ها در بدو . قهوه اي تیره متمایل به سیاه می باشدغییرات از قهوه اي روشن تا ت
  . رنگ بدن روشن تر می گردد ،قهوه اي متمایل به سیاه بوده و به تدریج با افزایش سن تولد

ولی گوسفند افشاري نیم گوش و بدون  .دنموالً به صورت افتاده و بزرگ می باشگوش ها مع
   .گوش نیز دیده می شود

در قوچ ها روي بینی اکثـراً انحنـا وجـود دارد و در     .فاقد شاخ هستندها میش  و ها قوچ      
        گـردن در مـیش هـا دراز بـوده و در     . صاف یا داراي انحناي کمی اسـت روي بینی میش ها 

  . قوچ ها قوي و ضخیم است
گوسفندان بلند قد محسوب می گردد و بیـومتر هـاي انجـام شـده      گوسفند افشاري جزء      

.          تفـاع جـدوگاه مـی باشـد    نشان می دهد که ارتفاع کمر در این حیـوان قـدري بلنـد تـر از ار    
از ظرافت خاصـی برخـوردار اسـت کـه حیـوان را قـادر بـه راه پیمـایی در          اندام هاي حرکتی

  . خی می نمایدکوهستان و مناطق سنگال
پوشیده از پشم بوده، ولی زیر  سطح پشت، گردن، دنبه و دنبالچه در این حیوان غالباً      

پوشیده  شده و صورت فاقد پشم است و از مو هاي زبري  اندام هاي حرکتیگردن، زیر شکم، 
در  ظر کمیت و کیفیت پشماز ن این گوسفند .است تیره تر از رنگ پشم حیوانکه رنگ آن ها 

مقایسه با سایر گوسفندان بومی استان، متفاوت و از نظر ظرافت الیاف با گوسفندان مغانی، 
این نژاد پشم ضخیمی دارد که در صنعت قالی بافی استان . قزل و بختیاري مشابه است
  .زنجان از آن استفاده می کنند

  
  تیپ هاي مختلف

پراکنش  ناطقم هاي ها و ییالق روستا به طور کلی با توجه به گله هاي مورد بررسی در
ز هاي گوناگونی ا تیپبه نظرمی رسد و نیز پرسش نامه هاي تکمیل شده  گوسفند افشاري

  .ند مورد از آن ها اشاره  می شودبه چ در زیر. نژاد افشاري موجود باشد
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  قزل افشار تیپ 
  

  
از نژاد افشاري است  پیتیگوسفند قزل . متمایل به قهوه اي می باشد لفظ قزل به معنی قرمز

            در میــانبــوده و کـه محــل اصــلی پـراکنش آن اســتان هــاي آذربایجــان شـرقی و غربــی    
بزرگ تـر   نسبتاًاین گوسفند داراي سري . فت می شودگله هاي موجود در استان زنجان نیز یا

 ت و رنگ موي صور. تر و کم پشت تري داردو پشم هاي ضخیم  صلی افشاري استاز نژاد ا
است کـه در  اي قهوه اي تیره تا متمایل به سیاه بوده و داراي دنبالچه  هاي اندام حرکتی قلم

زیـر شـکم و زیـر گـردن     پشم هاي روي دنبه، . ابتدا قلبی شکل بوده و پر از چربی می باشد
نـوعی  . قدري سنگین تر از نژاد اصلی است تیپ این. ندو قابل استفاده نیست معموالً می ریزند

 در این. ام قره قزل معروف می باشدبه ن متمایل به سیاه است وبوده و  رنگ تیرهتیپ از این 
پشتی  يبدن ریخته و فقط مقدار کمی در منطقهقسمت هاي زیادي از گوسفندان گاهی پشم 
  . حیوان باقی می ماند

  
  قاشقا افشار  تیپ
ي سفید روي پیشانی را  لکهخصوصیات این نژاد از جمله  اري بوده که تقریباًاز نژاد افش تیپی
  .می توان یافت این گوسفند را به وفور بین گله هاي افشاري. دارد
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  قمر افشار  تیپ 
  .استاین گوسفند داراي رنگی تقریباً متمایل به خاکستري  

  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن   80تا  70  60تا  52

 )سانتی متر(ارتفاع   83  74
  

  نژاد اَمریکن مرینو
  

  
  

درصد مرینوس ها بی مو یـا   95بیش از . است Cو A،  B داراي سه تیپ ١نژاد اَمریکن مرینو
. را انجام مـی دهنـد   Bو A  پرورش دهندگان تولید اختصاصی تیپ ازي تعداد. کم مو هستند
انتخـاب و پـرورش داده    در ورمونت A تیپ. به انواع سنگین بر می گردند عموماً این دو تیپ

این نوع داراي چین هاي زیادي . به این دلیل در گذشته ورمونت نامیده می شدشده است که 
ین خوردگی ها این چ. متمایز است Cو  B می باشد که به این دلیل از دو تیپبر روي پوست 

          حیـوان را تـا دم  و تمام طول تنه و قسمت هاي مختلـف بـدن   می شود  از قسمت سر شروع
  . فرا می گیرد

                                                
1- American Merino  
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روي پشم کم است و به این دلیل باید چروك تولید پشم زیاد  این گوسفند داراي قابلیت      
 افزایش طول آن پشم هاي آن خوب و خیلی زبر هستند و . باشد تا باعث کاهش کیفیت نشود

کیلو گرم  9تا  5/5م و میش ها کیلو گر 11قوچ ها بیشتر از . سانتی متر در سال است 5حدود 
. دیگـر اسـت   تر از دو تیـپ  از نظر جثه کوچک معموالً A گوسفند تیپ. تولید می کنند  پشم

به . کیلوگرم است 60تا  45کیلوگرم و میانگین وزن میش ها  80تا  65میانگین وزن قوچ ها 
پشـم چینـی از   علت کیفیت پایین پشم این گوسفند و عدم ظرافت و ایجاد مشکل در هنگام 

  . تعداد آن ها کاسته شده است
ر است به گونه اي کـه بـدن   دیگ تعداد چین خوردگی حد متوسط دو تیپاز نظر  B تیپ      

بزرگ  Bتیپ . ي وجود داردچین خوردگی هاي زیاد دیگر در گردن آنو  آن بدون چین بوده
تا  73حدود  B هاي تیپ میانگین وزن قوچ. شتر استو سازگاري آن با محیط بی A تر از تیپ

میزان تولید پشم در قوچ . کیلوگرم است 54تا  45میش ها حدود وزن کیلوگرم و میانگین  82
  . کیلوگرم است 8تا  6کیلوگرم و در میش ها  11ها 

مرینـويِ مـزارع آمریکـا دارد و در     ین بیشترین جمعیت را بـین گوسـفندان  یا ال C تیپ      
               آن هـا در تگـزاس،   . گوسـفندان تولیـدي قـرار مـی گیـرد      ءایاالت غربی و شمال غربی جـز 

نیا، ورجینیايِ غربـی، نیویـورك و سـایر    انیو مکزیکو، کالیفرنیا، اوهایو، یوما، میشیگان، پنسیلو
مالی تا جنوبی و از صحرا هاي هم سطح مرز هاي ش شماري دارند و از گله هاي بی ، ایاالت

  . دریا تا کوه هاي با ارتفاع ده هزار پا  دیده می شوند
 100تـا   75میانگین وزن قوچ هاي بالغ . تر از انوع دیگر است از نظر جثه بزرگ C تیپ      

  ایـن تیـپ داراي قابلیـت          . کیلـوگرم اسـت   75تا  55الغ کیلوگرم و میانگین وزن میش هاي ب
  .دیگر است یاف خوب و ظرافتی بیشتر از دو تیپبا طول ال ترباال تولید پشم
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  1عربی نژاد
  

  
  

  تاریخچه و پراکنش
با توجه به . اصلی گوسفندان عربی اطالعات دقیقی در دست نیست ءدر مورد تاریخچه و منشا

خوزستان نسبت به گوشت ایـن گوسـفند، ایـن نـژاد از اهمیـت       يمنطقهي خاص مردم ذائقه
پشـمی   -گوشـتی م همچنین به دلیل این که گوسـفند عربـی یـک دا   . خاصی برخوردار است

محسوب می شود عالوه بر گوشت، پشم آن نیز اهمیت ویژه اي در صنعت قالی بافی منطقـه  
  .دارد

ي خوزستان است، ربی و جنوبی منطقهغ يی بومی حاشیهاز نظر پراکندگی، گوسفند عرب      
در ) شهرسـتان دشـت آزادگـان   (به طوري که هر چه از مرکز استان به طـرف جنـوب غـرب    

در کشور هـایی ماننـد عـراق،    . می شودیم تراکم این نژاد بیشتر مرز عراق پیش برو يحاشیه
کشور هاي غرب آسیا این گوسفند را اصالح نژاد کرده ترکیه، فلسطین اشغالی و برخی  سوریه،

برخـی از محققـین   . پشمی به نام آواسی پرورش می دهند -و به عنوان یک گوسفند گوشتی
  .گوسفند آواسی در حقیقت همان گوسفند اهوازي یا عربی می باشدکه عقیده دارند 

  

                                                
1- Arabi  
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  خصوصیات ظاهري 
روشـن یـا تیـره    ه زرد و قهـوه اي  ل ببه رنگ هاي سفید، سفید مایممکن است بدن پوشش 
قهـوه اي   و سـفید مخلـوط سـیاه و    يتعـدادي گلـه   ،به علت آمیزش هاي غیر اصولی. باشد

. این لکه هاي رنگی ممکن است گسترش کم یا زیاد داشـته باشـد   یکدست دیده می شود که
بـل  که باعث مقاومـت گوسـفند در مقا  (لکه هاي رنگی اطراف چشم این گوسفندان در اغلب 

به رنگ هاي سیاه و قهوه اي مشاهده می گردد کـه در انتخـاب الگـو    ) تابش آفتاب می شود
  . هاي این نژاد حتماً باید این صفت وجود داشته باشد

  
  صفت  قوچ  میش

  )کیلو گرم(وزن   65تا  60  50تا 45
 )سانتی متر(ارتفاع   75تا  70  70تا  65

  

   نژاد آواسی
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  خصوصیات
گوسفند هاي نژاد هاي مدیترانه اي است و در سرزمین هاي بین النهرین، سـوریه،  این نژاد از 

درصـد از کـل    60در عـراق  . ترکیه، اردن، لبنان، فلسطین اشغالی و عـراق یافـت مـی شـود    
ی تـوان در نـواحی   هزار راس از این نـژاد را مـ   200ود هستند و حد 1گوسفندان از نژاد آواسی
  ین نژاد داراي انواع مختلفی است که بر اسـاس محـل زنـدگی   همچنین ا. جنوبی ترکیه یافت

          گوسفند بلدي و همچنـین گوسـفند دیـري از انـواع گوسـفند آواسـی      . نام هاي مختلفی دارند
نوع دیگري از نژاد آواسـی در  . می باشند که به ترتیب در شرق و غرب سوریه پراکنده هستند

گوسفند جزیره زودرس تر از نوع . جزیره نامیده می شودعراق و الجزایر وجود دارد که گوسفند 
  . معمولی آواسی است ولی تولید شیر باالیی ندارد

گوسفند آواسی در نواحی مختلف بر اساس لهجه هاي متفاوت داراي نام هاي گوناگونی       
را به همچنین در ترکیه این نژاد . آوازي، ال عوض، ایوسی، اوسی و یوسی: است که عبارتند از

  . نام ایوزي یا گوسفند عرب و  در سوریه آن را به نام نعیمه یا شامی می شناسند
داراي بدن سفید رنگ، سر و اندام هاي حرکتی قرمز متمایل به قهوه اي است و انتهـاي                   
           قـوچ هـا داراي   . خاکسـتري یـا لکـه دار مـی باشـد      هاي حرکتی به ندرت سیاه، سـفید، اندام 

         سانتی متر و میش ها داراي شـاخ هـاي کوتـاه و یـا      40شاخ هاي چین دار و طویل به طول 
             قسمت جلـوي گـردن و پاهـا قهـوه اي رنـگ اسـت و در بعضـی از آن هـا         . بی شاخ هستند

  . لکه هاي سفیدي بر روي پیشانی دیده می شود
 5تـا   4ه دارد و که تا نزدیکی مفصل خرگوشـی ادامـ   ي بزرگی استاین نژاد داراي دنبه      

کیلـوگرم در مـیش و             6در شـرایط مناسـب تغذیـه وزن دنبـه امکـان دارد تـا        .کیلوگرم است
این نژاد از نظر تولید شیر بسـیار بـا اهمیـت اسـت و تولیـد بسـیار       . کیلوگرم در قوچ برسد 10

روز  190تـا   168کیلـوگرم در طـول    181تـا   123میزان تولید شیر در این نـژاد  . باالیی دارد
پنیر  ي ماست، روغن حیوانی، کره واز شیر آن ها براي تهیه. درصد چربی است 7شیردهی با 

  . درصد راندمان است 55تا  50گوشت این گوسفند نیز خوب است و داراي . استفاده می شود
. است مرکیلوگ 4کیلوگرم و در قوچ ها  3تا  5/2پشم این نژاد در میش هاي اصالح شده       
ضخیم و داراي تیپ هاي متفاوتی است و در تولید قالی، پتو و پارچه هـاي  این گوسفند پشم 

  . پشمی استفاده می شود

                                                
1- Awassi    
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ـ  2طـول سـال    و در ماهگی انجام مـی دهنـد   15میش ها اولین زایش را در سن  ار زایـش          ب
          وزن . بـاالیی مـی باشـد   درصد است و نسبت بره زایـی   10تا  5نسبت دوقلو زایی . می کنند

همـان  . کیلوگرم است 3/4کیلوگرم و وزن بره هاي ماده  6/4تا  4بره هاي نر در هنگام تولد 
   ر در فلسـطین و          ي آن بیشـت ع متفاوتی دارد که نوع اصالح شدهطور که گفته شد این نژاد انوا

در  می توان گوسـفندان نعیمـه و شـفالی را   ي این گوسفندان و از جمله. عراق یافت می شود
  .ي آواسی را در فلسطین یافتاصالح شدهعراق و نوع 

   
  نعیمه) الف

بدن این گوسفند نسبت به نـوع  . گوسفند نعیمه از گوسفند آواسی است که در عراق وجود دارد
به عالوه کیفیت پشـم  . ي کوچک تر و ساق هاي عضالنی تر استواسی داراي جثهمعمولی آ
گوسفند نعیمه معموالً داراي صورت سیاه اسـت  . مقدار تولید شیر نیز بیشتر است و در این نوع

ي گـردن  ولی انواع دیگري نیز وجود دارد که در آن ها نه تنها صورت بلکه پشم هاي  ناحیه
ي اصلی ي دیلیم عراق پرورش دهندهي جبل شمر در شمال منطقهیلهقب. نیز قرمز رنگ است
  . گوسفند نعیمه است
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  شفالی ) ب
ي جنوب مرکزي عراق و در منطقه اي به نام کوت لیوا نوعی از در عراضی آبیاري شده

گوسفند شفالی . گوسفند آواسی پرورش داده می شود که به نام گوسفند شفالی معروف است
رنگ این گوسفند . رس تر استي درشت تر و زود معمولی آواسی داراي جثهت به نوع نسب

  . خرمایی و گاهی اوقات سیاه است معموالً
  
  ي آواسینوع اصالح شده) پ

ـ               کردسـتان ترکیـه و    ي سـی زر ناحیـه ن گوسـفندان از گوسـفندان هیریـک    منشاء اصـلی ای
کیلوگرم  45تا  40هاي هیریک در حدود  ي میشوزن زنده. مرز سوریه و عراق است نزدیک

          از آمیـزش  . و سر آن ها معموالً به رنگ خاکستري و به ندرت سفید یـا قهـوه اي مـی باشـد    
ي آن به دست آمد ي آواسی و میش هاي هیریک ابتدا نوع اصالح شدهقوچ هاي انتخاب شده

            کـاهش نسـبت گوسـفندان داراي   ي بعد انتخـاب از نظـر افـزایش تولیـد شـیر و      و در مرحله
. گوش کوچک در گله و افزایش نسبت گوسفندان با پشم یک دسـت در گلـه عملـی گردیـد    

شیر میش هـایی   .روز است 200ي شیر دهی طول دورهه در گوسفندان آواسی میانگین امروز
       .  درصد چربی دارد 7کیلو برسد در حدود  370که مقدار تولیدشان به 

  
  برك ناك نژاد 
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سال پـیش   400در حدود و در ولز انگلیس  2ونیکُون بکُبه کوه هاي بر1ِ برك ناك نژاد ءمنشا
براي  در گذشته . به وجود آمده استچک کو با صورت 3این نژاد از گوسفند بوردر. بر می گردد

یکون ولز را با گوسفند کوهی ولش آمیـزش  گوسفندان کوه هاي برکون ب ،بهبود کیفیت پشم
ح ایـن نـژاد اسـتفاده کردنـد، کـه      نژاد الیسیستر براي اصـال  میالدي از 1850در سال . دادند
. بـه صـورت امـروزي شـد     5و سنی بـریج  4ك ناك هیلبه وجود آمدن دو نژاد برِ ي آننتیجه

انند گوسفند برك ناك م. گوسفند خالص این نژاد، داراي رنگ هاي متنوع و بسیار زیادي است
و صورت سفیدي دارد و پشت گـوش هـاي آن   گوش هاي راست  اجداد خود جثه اي کوچک،
  . کمی پشم وجود دارد

.  ه مـی شـود  دیداخ نیز گاهی قوچ هاي داراي ش وچ ها و میش ها بی شاخ هستند ولیق      
بیشـتر بـراي   وزن دارد و کیلوگرم  5/2تا  5/1 طول وسانتی متر  10تا  6 پشم این گوسفندان

  . تولید فاستونی و کشباف استفاده می شود
  

  بلوچی  نژاد
  

  

                                                
1- Brecknock                                  2- Brecon Beacon                      3- Border      
4- Brecknock Hill                           5- Senny bridge                  
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  تاریخچه 
موجود نیست، اطالعات مستندي  1پرورش و پیدایش گوسفند بلوچی يدر رابطه با تاریخچه
  . ایران از این نژاد داللت بر قدمت گوسفند بلوچی دارد اندرصد گوسفند 29 ولی ایجاد بیش از

 ي          شهرسـتان هـاي اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و قسـمت عمـده        ياین نژاد در کلیه      
قسـمتی از یـزد و    همچنین در استان هاي خراسـان، کرمـان و  . استجنوب خراسان پراکنده 

گوسفند بلوچی در کشـور موجـود   راس  میلیون 2حدود در . اصفهان نیز پرورش داده می شود
   .می باشد

  
   ي خصوصیات ظاهر

پیمایی بوده  گوسفند بلوچی داراي استخوان بندي قوي، بدن مستقیم و استعداد کافی براي راه
نسبی دنبه ن در مراتع کوهستانی به خاطر سبک بودن وزن و کوچک بودن و سرعت صعود آ
           همـراه بـا  ) ي حیـوان در مقایسـه بـا جثـه   ( این نژاد داراي سري کوچک. قابل مالحظه است

، ، بدون انحناء و چین خوردهنیم رخ صاف، بینی باریک. نژاد می باشداین لکه هاي اختصاصی 
 گوش گوسفند نژاد بلوچی پهن و افتاده. چشم کم و بیش برجسته و پوزه باریک است يحدقه
گردن کوتاه با رشـد  . سانتی متر عرض است 8سانتی متر طول و  19به طور متوسط داراي  و

ایـن  . پشت صاف و رشد عضالت متوسـط اسـت   یر عضالنی، سینه کم عمق،، شانه غمتوسط
  . و به ندرت می توان آثار شاخ را در قوچ ها مشاهده کرداست  گوسفند بدون شاخ

ي تهـاي اعضـاء و پـوزه   هاي نژاد بلوچی رنگ سفید و لکه هاي سـیاه در ان از مشخصه       
شـرح زیـر               کـه مـی تـوان از آن هـا بـه      در بین این نژاد انواعی یافت می شود. حیوان است
   :نام برد

  
           داراي لکـه هـاي اختصاصـی گوسـفند بلـوچی اسـت و عـالوه بـر آن         تیپاین  :کفتر گوش

  .لکه هاي سیاهی روي گوش ها دارد
  . سیاهی پوزه از حد عادي بیشتر استش ها یکدست سیاه بوده و ، گودر این تیپ :سیاه گوش
  . سیاه بر روي دنبه است يداراي لکه این تیپ :گل دنبه

  

                                                
1- Baluchi  
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کبوتر سوز به گوسفندانی از نژاد بلوچی اطالق می شود که لکه هاي تیپ  :کبوتر سوز
این گروه داراي جثه اي کوچک و جمع و جور تر . اختصاصی در آن ها به حداقل رسیده باشد

پشت کم و بیش در قسمت پشم  مجعد بودناز نژاد بلوچی معمولی است و از نظر ظرافت و 
  . نژاد بلوچی برتري دارد بر
  

  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن   50تا  45  45تا  40
 )سانتی متر(ارتفاع   70تا  60  65تا  60

  
  خصوصیات تولیدي

پشـم  . به علت رشد سریع پشم در این نژاد معموالً پشم چینی در دو نوبت انجـام مـی گیـرد   
اولـین  . مورد توجه استکیفیت خاص آن  به خاطررنگ کامالً سفیدي دارد گوسفندان بلوچی 

 مقـدار پشـم تولیـدي بـره هـا                   . مـاهگی انجـام مـی گیـرد     6تـا   5چینی بره ها در سن پشم 
  . گرم است 800تا  700

  
  



 
 
  
 
 

  117                                                                                    نژاد هاي گوسفند 
 

  گوسفند بهمئی 
  

  
  

  و پراکنش تاریخچه
یلویه و بویر احمد می باشد و در مناطق گرمسیري از نژاد هاي قدیمی استان کهگ 1بهمئینژاد 
  . استان زندگی می کنداین 

  
  خصوصیات ظاهري

            در ،درصـد از گوسـفندان گلـه هـاي موجـود      45تـا   35. می باشد) سی سار(رنگ بدن سفید 
 چشـم و گـوش هـا     ي، مفصل خرگوشی، دور حدقـه اندام هاي حرکتیانتهاي پوزه و انتهاي 

 کشیده و راسـت  اکثراً داراي گوش هاي پهن و برگی شکل، کمرِ. یا قهوه اي دارندرنگ سیاه 
          دیـده شـاخ بـه دو شـکل شـاخ دار و بـی شـاخ       از نظر . اي هستندو صورت کشیده و ذوزنقه 

دارنـد و داراي   اي ظریـف و کشـیده   و اندام هاي حرکتـی شاخ  ،بعضی از میش ها. می شوند
  . نیستند يپیمایی در شرایط عشایر راه مقاومت زیاد براي

  
  

                                                
1- Bahmaei 
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  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن   75تا  65  50تا  45
 )سانتی متر(ارتفاع   75تا  70  65تا  60

  
  نژاد دامارا

  

  
  

  تاریخچه و پراکنش
آفریقـا و   يطی سالیان متمادي به قاره بوده و این نژادآسیاي شرقی و مصر  1منشا نژاد دامارا

 يگوسفند دامارا سـال هـا در منطقـه   . کشور هاي نامیبیا و آنگوالي امروزي منتقل شده است
. دیگر در امـان بـوده اسـت    ي نامیبیا زندگی می کرده، بنابراین از تاثیر نژاد هايمحدود شده

نام . امروزه این گوسفندان در شمال غربی کشور آنگوال به صورت خالص نگه داري می شوند
  . اصلی آن گرفته شده است یعنی موطن 2این نژاد از شهر گراس دامار لند

                                                
1- Damara                                                    2- Damar Land 
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  خصوصیات
کتی اندام هاي حرخصوصیات یک نژاد صحرایی مانند بدن تنومند و عضالنی،  این نژاد اصوالً
          . ردرا دا) اسـتوانه اي شـکل  ( کوتـاه و بـدنی الغـر و کشـیده      هـاي  ي بزرگ، مـو دراز، دنبه

هاي کوتاهی دارد و در فصـل   مو. ا می باشدرنگ بدن آن داراي طیف گسترده اي از رنگ ه
لند با خواص پشمی هایی ب گوسفندان جوان مو. زمستان الیه اي پشم در زیر مو قرار می گیرد

پوشش مطلوب در این . دست می دهنداین خصوصیات را از  با افزایش سن شتري دارند ولیبی
هاي بلند تري در قسمت گلو و سـینه   قوچ ها معموال مو. کوتاه و براق است، مو هاي گوسفند
  . دارند
            مـیش هـا در تمـام سـال    . ي جنسی در این نژاد بـاال مـی باشـد   درصد باروري و غریزه      

درصـد       . می توانند زایش انجام دهند و حتی در هشت ماهگی هـم قـدرت تولیـد مثـل دارنـد     
  .باال استدو قلو زایی در این نژاد 

  
  
  ) آتاباي( 1د داالقنژا
  

  
  

                                                
1- Dalagh  
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  .ي ترکمن صحراستاد منطقهمحل اصلی پرورش این نژ
  

  خصوصیات ظاهري 
     و ي بلنـد هسـتند  گـوش هـا   و حرکتی بلندهاي اندام  به صورت کشیده و شکل عمومی بدن
. است پیشانی پوشیده از پشم ي بینی قوس دار، حدقه چشم برجسته ورو .فاقد شاخ می باشد

رنگ پیشانی قهوه اي سبز تا روشن و گونه، سـر و روي   ،اندام هاي حرکتی داراي قلم درشت
  .بینی قهوه اي سیر تا روشن است

 
  صفت  قوچ  میش

  )کیلو گرم(وزن   70تا  60  50تا  45
 )سانتی متر(ارتفاع   75تا  70  70تا  65

  
  

نژاد ددرست هورن و پولد درست( 1ترس(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1- Dorset (Dorset Horn & Polled Dorset)  
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به جنوب  مرینوتعدادي گوسفند با ورود اسپانیا براي فتح انگلیس به این کشور، قرن ها پیش 
اد چند بهره اي نژ نر شاخ دار،با گوسفند  مرینودر اثر آمیزش گوسفند . غربی انگلیس آورده شد

سـپس ایـن نـژاد در منـاطق     . به وجود آمـد به نام درست هورن، مطابق با نیاز هاي آن زمان 
درست، سامرسده شدن و ولز پراکنووِت، د.  

تی کالیفرنیـاي  ایـال  يي گوسفندان درست هورن دانشـکده میالدي در گله 1951درسال      
 ءبدون شاخ به دنیا آمد که بعد ها این بره ها منشا يچهار بره جنوبی جهش ناگهانی رخ داد و
  . گوسفندان پولد درست گردیدند

      امروزه تعداد کنونی پولد دتت خیلی بیشتر از رسرسایـن موضـوع فقـط    . هورن اسـت  د
شامل آمریکا نمی شود و در سایر کشور هایی که درست ها رایج هستند نیز همین طور اسـت  

تعداد درست ها به انـدازه اي زیـاد   . ب تولید کنندگان گوسفند بر می گرددو دلیل آن به انتخا
این نژاد از نظر تعـداد  . تبدیل شده استیک صورت سفید در آمریکا  ينژاد شمارهبه شده که 

  . ي دوم قرار دارددر آمریکا، پس از سافوك در رتبه
 ام سـفید، طـول بـدن   داراي صـورتی تمـ   هم گوسفندان پولد درست و هم درست هورن      

وزن . عضالنی هستند که براي تولید بره هایی با اندام دلخواه مناسـب اسـت   ساختارمناسب و 
گوسـفند هـاي   . کیلوگرم است 85تا  60کیلوگرم و وزن میش ها بین  125تا  85قوچ ها بین 

ب داراي اندام هاي یک نژاد گوشتی مناسـ . درست هورن شاخ هاي پیچیده و رو به جلو دارند
  . است و ران هاي عضالنی و پر گوشتی دارد

 4تا  25/2وزن پشم تولیدي بین . مشکی است پشم آن بسیار سفید، قوي و بدون الیاف      
تا  27تی متر و قطر آن نسا 10تا  6بین  طول پشم. درصد است 70تا  50با خلوص کیلو گرم 

شـیر بـاالیی    تولیـد  هاي انتخابیاز نظر تولید شیر نیز مطلوب است و گله  .میکرون است 32
  . دارند
کـه داراي فصـل    مرینوغیر فصلی است و بر خالف  ، زایشاز ویژگی هاي بارز این نژاد      

نسـبت  . فصول سال را دارنـد  يطبیعی براي جفت گیري است آن ها توانایی آمیزش در همه
     .باالست دو قلو زایی و درصد 8/1تا  3/1بره زایی 
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   1هانیفرانژاد 
  

  
  

  پراکنش 
  . فراهان و اراك می باشد ،محل پرورش این نژاد شهرستان هاي آشتیان

  
  خصوصیات ظاهري

             بـدن سـفید متمایـل بـه نخـودي بـوده و اطـراف پـوزه، دور چشـم و گـاهی          پوشـش  رنگ 
. داراي لکه هاي سیاه رنـگ اسـت  گوش ها و انتهاي اندام هاي حرکتی  اشک ریز ها، اطراف

ن گوسـفندا . بینی در میش صاف و کشیده و در قوچ داراي انحنا و قوس کمی مـی باشـد   دور
ي آن ها گرد دنبه. و هر دو جنس فاقد شاخ می باشنداین نژاد داراي سر و گوش کوچک بوده 

  . تکه بوده و دنبالچه اي گرد از وسط دنبه منشعب شده استو یک 
قالی هاي بافته شده از پشم این نژاد به دلیل مرغوبیت الیـاف آن معروفیـت زیـادي در          

متاسفانه به علت افزایش قیمت پوست و گوشت و پایین بودن . سطح کشور و حتی جهان دارد
نداشتن آگاهی از عوارض ناشی و نیز به دلیل خود درآمد  دامپروران براي افزایشقیمت پشم، 
بسته به وضعیت بازار و رونـق هـر   (ز قوچ هاي نژاد هاي پوستی یا گوشتی نژادي، ا از ترکیب

                                                
1- Farahani  
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استفاده می نماینـد کـه   براي آمیزش با این نژاد ) ها یک از این محصوالت و نوسانات قیمت
  . نهایتاً سبب آمیخته شدن گوسفند فراهانی با گوسفندان دیگر شده است

  
  صفت  قوچ  میش

  )گرمکیلو (وزن   60تا  50  45تا  40
 )سانتی متر(ارتفاع   75تا  70  65تا  60

  
  1فشندي نژاد

  

  
  

  پراکنش
            شـمیرانات و قشـالق آن در    مراتـع مرتفـع طالقـان، کنـدوان، کـرج و     ییالق این گوسفند در 

            ي میـان بنـد آن در اطـراف    منطقـه . اوجبالغ و شـهریار مـی باشـد   دشت قزوین، س يحاشیه
              انجام ستایی و نیمه عشایريبه روش رو پرورش این گوسفند. محل پرورش استهاي  روستا

                                                
1- Fashandi 
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اط دیگـر  کرج و شمیرانات بیشتر از نقـ   این گوسفندان در مناطق طالقان، ساوجبالغ،. می شود
  . می شوندپرورش داده 

  
  خصوصیات ظاهري

کرم، قهوه اي سیر، که داراي رنگ هاي  است ي متوسطگوسفند فشندي گوسفندي با جثه
زیر شکم و سر حیوان  ، اندام هاي حرکتیقهوه اي روشن و قرمز روشن می باشد و معموالً  

سفید کوچک و با نوار سراسري است که گاهی روي  يسر داراي لکه. رنگ تیره تري دارند
بدون  قوچ ها اغلب شاخ دار و برخی بدون شاخ هستند و میش ها غالباً. پیشانی را می پوشاند
این نژاد از . شکاف و دنبالچه اي بزرگ استي متوسط و داراي اندازهدنبه . شاخ می باشند

نظر مقاومت به شرایط محیطی منطقه، سرعت رشد و تولید مثل داراي اهمیت به سزایی 
   .است

  
  صفت  قوچ  میش

  )کیلو گرم(وزن   65تا  60  50تا  45
 )سانتی متر(ارتفاع   75تا  70  70تا  65

   
  خصوصیات تولیدي

نواحی کوهستانی دارد و از این نظر پرورش این نژاد در مناطق  این توده سازگاري خوبی با
پشم چینی در سال یک بار و بر حسب موقعیت جوي . کوهستانی ارزش اقتصادي باالیی دارد

. یان می رسداکثر تا آخر تیر ماه به پاایل خرداد ماه آغاز و معموالً حداز او  مناطق استقرار گله،
  . کیلوگرم است 240/1±55/0متوسط تولید پشم هر راس گوسفند در گله هاي مورد بررسی 

  
  

  1ي شیرازکبوده نژاد
  

  . در اصطالح فارسی به این نژاد چال می گویند. محل پرورش این نژاد استان فارس است

                                                
1- Gree Sheraz  
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  خصوصیات  ظاهري 
ایـن گوسـفند در    .هاي سیاه و قهوه اي دیـده مـی شـود    رنگگوسفند کبوده به طور کلی به 

           صـرف نظـر از   . منطقه با توجه به رنگ هاي مختلف بـه سـوز، ملحـه و بـور معـروف اسـت      
           رنـگ  آن هـا قهـوه اي بـاقی مـی مانـد،       گوسفند هاي بور که از بدو تولد تا پایان عمر رنگ

جالب ایـن اسـت کـه     يولی نکته. ده در طول عمر تغییراتی پیدا می کندي سیاه و کبوبره ها
مقاومت گوسفندان سیاه نسبت به خاکستري و قهوه اي در برابر بیماري ها و شـرایط سـخت   

  . محیط بیشتر می باشد
  

  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن  65تا  60 50تا  45
 )مترسانتی (ارتفاع   75تا  70  65تا  60

  
  خصوصیات  تولیدي

          مرتـع متفـاوت    کیفیـت بـه   وضـعیت دام و وزن آن بـا توجـه    ،در شرایط نگه داري در مرتـع 
عالوه بر گوشـت تولیـدي و   . است کیلوگرم 56تا  30وزن بلوغ گوسفند کبوده بین . می باشد
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پشـم گوسـفند   . پشم مـی باشـد   ،شیراز يبره هاي مازاد یکی دیگر از تولیدات گوسفند کبوده
طقه  از ارزش کمتـري  شیراز از نظر کیفیت نسبت به سایر گوسفند هاي موجود در من يکبوده

             گوسـفندان  قیمـت آن حـداکثر دو سـوم قیمـت پشـم      معمـوالً  برخوردار است به طـوري کـه  
  .نژاد بلوچی می باشد

  
  خصوصیات تولید مثلی

همان طور که . بر تولید مثل گوسفند کبوده حائز اهمیت است تاثیر محیط زیست استان فارس
           فعالیت جنسـی گوسـفند بـا کـاهش طـول روز شـروع        يمی دانیم از نظر فیزیولوژیکی دوره

با توجه به شرایط آب و هوایی کشورمان همیشه اواخر تابستان و اوائل پاییز  بنابراین. ی شودم
تغذیه و کم و زیاد  يمسئله ،عالوه بر فصل. ب می شودبهترین فصل آمیزش گوسفند محسو

تاثیر این عامل بر تولید مثل . تواند تولید مثل گوسفند را تحت تاثیر قرار دهد شدن آن نیز می
  . در نقاط مختلف استان فارس به وضوح دیده می شود

  
  

   1قزل  نژاد
  

  
                                                

1- Ghezel 



 
 
  
 
 

  127                                                                                    نژاد هاي گوسفند 
 

  پراکنش 
 ي زیسـت آن در آذربایجـان شـرقی،   گوسفند قزل یکی از نژادهاي دنبه دار است که منطقـه  

شـهر،   اطراف مراغه، بنـاب، میانـه، آذر   پایه هاي سهند، مناطق کوهستانی تبریز به ویژه کوه
هر چه به طرف بناب و مراغه نزدیک تر شویم گله ها بـزرگ تـر    .سراسکندر و هشترود است

  . شده و بر تعداد گوسفند قزل در آن ها افزوده می شود
  

  خصوصیات ظاهري 
  بـراي  اندام هاي حرکتـی . قهوه اي تیره متغیر استرنگ بدن معموالً بین قهوه اي روشن تا 

رنگ آن ها قهوه اي سیر می  ست وپیمایی هاي طوالنی در مراتع و کوهستان ها مناسب ا راه
گـرد و داراي دنبالچـه    شکل دنبه که یکی از وجوه تمایز خاص این نژاد می باشد کامالً. باشد
هر چه دنبـه ازحالـت فـوق    . دیده می شود  S صورته ببی بوده و از نیم رخ به شکل گالاي 

اندام گ دنبه و سینه و رن. خارج شده باشد به همان اندازه از مطلوبیت گوسفند کاسته می شود
. ان در زیر گردن منگولـه دارنـد  گوسفنداکثر . داز سایر نقاط بدن می باشتیره تر  هاي حرکتی

هایی هستند که به رنگ قرمز حنایی،  ی از گله داران معتقدند که اصیل ترین میش ها آنبرخ
  . دني سفید روي پیشانی باشداراي لکه و فاقد شاخ

   
  صفت  قوچ  میش

  )کیلو گرم(وزن   90تا  85  65تا  55
 )سانتی متر(ارتفاع   90تا  80  80تا  74

  
  قره گل نژاد

  تاریخچه
         قـره گـل از معـروف تـرین     . اسـت  2گوسفند وحشی اُویس ویگنی بلیـث  1نژاد قره گل ءمنشا

تا ابتداي قرن نوزدهم که بررسی ها نشان می دهد . در دنیا می باشدنژاد هاي گوسفند پوستی 
  یـنوبـور ایران، افغانستان، شوروي سابق و آفریقاي جـپرورش گوسفند قره گل محدود به کش

  بوده است، ولی بسیاري از کشور هاي اروپایی و آمریکا نیز سعی داشته اند به پرورش آن اقدام

                                                
1- Karakul                                   2- Ovis Vignei Blyth         
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یکی از این کشور ها آلمان بود که در اوایل قرن نوزدهم تعدادي قوچ و مـیش اصـیل   . نمایند
این تحقیقات بعد از مـدتی بـا نتـایج    . قره گل را وارد کرد و مطالعاتی را بر روي آن انجام داد

درخشانی همراه نگردید و پس از مطالعات الزم تصمیم گرفته شد تا این مطالعات در آفریقاي 
علـت اتخـاذ ایـن تصـمیم سـازگاري      . ی که در آن زمان مستعمره آلمان بود انجام شـود جنوب

بعد از مدتی فعالیت در این زمینـه  . گوسفند قره گل با شرایط آب و هوایی آفریقاي جنوبی بود
موفقیت هاي زیادي در امر پرورش گوسفند قره گل حاصل گردید؛ به طوري که امـروزه ایـن   

  . اروپایی و آمریکا پرورش داده می شود نژاد در اکثر کشورهاي
                 شــواهد تــاریخی وجــود . قــدیمی تــرین نــژاد گوسـفند اهلــی اســت  قـره گــل احتمــاالً       

 این نژاد، بومی آسـیاي . سال قبل از میالد نشان می دهد 1400را در  1پوست بره هاي ایرانی
 يقـره گـل در دره اي از رودخانـه   . است مرکزي است و نام خود را از روستاي قره گل گرفته

در حـال حاضـر منطقـه اي مرتفـع بـا        دریا در بخارا در غرب ترکستان سابق واقع شده و آمو
پوست بره هاي قره گل را به نام . پوشش گیاهی اندك و منابع آب محدود در ازبکستان است

               هاي قره گل این بود که علت انتخاب نام ایران براي پوست. پوست هاي ایرانی نیز می نامند
پوست هاي ایران از نوع مرغوب ترین پوست ها به شمار می رفت و رقباي دیگر با استفاده از 

                                                
1- Persian Pelt                                        
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متاسفانه امروزه ایران از تجـارت جهـانی   . نام ایران کاالي خود را با قیمت بیشتر می فروختند
  . می شود سهمی ندارد پوست قره گل که هنوز به نام پوست ایرانی خرید و فروش

  
  1هرکی نژاد

  

  
  

  خصوصیات ظاهري
   معموالً رنگ بدن سفید متمایل به شیري بوده و گردن،. هر دو جنس فاقد شاخ می باشند

ایی، قهوه اي تیره، سیاه و خاکستري، حن سر و مفاصل اندام هاي حرکتی به رنگ هاي قرمز،
         اصلی این يمشخصه. داراي دنبه اي بلند و آویزان و دنبالچه می باشد. هستند غیره
  . گوش هاي بزرگ، پهن و آویزان آن استنژاد 

  
  
  
  

                                                
1- Haraki            

  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن   65تا  55  55تا  50
 )سانتی متر(ارتفاع   70تا  65  65تا  60
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  خصوصیات تولیدي
 9/55 ± 9/28شـیر دهــی   يشـیر در یــک دوره ، تولیــد روز  67ي شــیر دهـی  طـول دوره 
 کیلـوگرم  23/15 ± 5/4شـیر گیـري   و وزن کیلـوگرم   24/4 ± 558/0وزن تولد  ،کیلوگرم
   .است

  
  خصوصیات تولید مثلی

  .می باشددرصد  5و دوقلو زایی درصد  80 میانگین راندمان زایش 
  

   1کردي نژاد
  

  
  

  تاریخچه 
استان کردستان به دلیل همجواري با سلسله جبال زاگرس داراي آب و هوا و بارندگی مناسب 

از زمان هاي قدیم در این منطقه دامداري . جهت رشد نباتات علوفه اي و مرتعی می باشد
. رواج داشته و نگه داري گوسفند و بز در تامین معیشت زندگی مردم نقش اول را داشته است

                                                
1- Kordi 
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در آن طوایف و عشایر زیادي و  ان یکی از استان هاي عشایري کشور بودهدر گذشته کردست
قشالق این عشایر بیشتر . ا دامداري به صورت متحرك بودکه شغل اصلی آن ه وجود داشتند

استان هاي کرمانشاه، خوزستان و اطراف کوه سهند در آذربایجان و مناطقی از خاك عراق در 
  . شایر مناطق یاد شده محسوب می شده استاستان کردستان نیز ییالق ع. است
آن ها براي مدت . بسیار کم کوچ می کننددر حال حاضر دامداران داراي گوسفندان زیاد،       

         اسـت  اه گوسـفندان خـود را بـه مراتعـی کـه دور از دسـترس عمـوم روسـتائیان         یک تا دو م
وجود مراتـع در اسـتان   . می گویندهه وار  ،حلی به این نوع کوچدر اصطالح م می فرستند که

ل مـوجهی بـراي مانـدگاري    دلیدامداري . ر معاش نمایندمردم از راه دامداري امراموجب شده 
  . دم مهاجرت آن ها به شهر ها استو ع مردم در روستا

و دشتی تقسیم می شود که توضیح آن ها به شرح  گوسفند کردي به دو تیپ کوهستانی      
   :زیر است

  
  گوسفند تیپ کوهستانی

به شکري و سر، صورت و اندام هاي حرکتی بدن سفید مایل به پوشش در این تیپ رنگ 
میش ها بدون شاخ و قوچ . می باشدبدن پوشش رنگ ه و قهوه اي با لکه هایی به رنگ سیا

به خود  ده و شکل شاختکمه رشد کراز آن ها ی ، در برخها داراي تکمه شاخ بوده و به ندرت
پراکندگی رنگ در سر و صورت تا حدودي  ،منطقهدر در میان گله هاي موجود . می گیرد

  :فنوتیپ هاي مختلف تیپ کوهستانی عبارتند از. متغیر می باشد
   .است لکه هاي سیاهبا سفید همراه سر و صورت سیاه و اندام هاي حرکتی : پر) الف
 سـفید بـا   یشانی سفید و اندام هاي حرکتـی  دو طرف صورت به رنگ سیاه یا قرمز، پ :چار) ب

  . است صورتطرف  لکه هاي مناسب با رنگ دو
 سفید با لکه هاي قرمز در آناندام هاي حرکتی  سر و صورت قرمز و: سور یا چرمک سور) ج 

   .می باشد
  .است دور پوزه و چشم و انتهاي دو گوش به رنگ قهوه اي یا سیاه :کزل یا عینکی) د
  

  دشتگوسفند تیپ 
         و داراي کیفیـت پـایین تـري    بـوده  نخـودي تیـره    ،در تیپ دشت یا پوارپل سور، رنگ پشم 
از نظـر وزن  . و فاقد پشم اسـت به رنگ قهوه اي  سر و صورت و اندام هاي حرکتی. باشد می
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هنگام تولد قهوه اي بره ها . و در مناطق  دشتی استان پرورش داده می شوداست سنگین تر 
            از بلوغ جنسی رنگ بدن آن هـا تغییـر کـرده و بـه نخـودي تیـره       هستند ولی پسیکدست 
  .می گراید

ضـمناً   .نواحی کوهستان استعداد بیشـتري دارد  انیاز نظر تولید گوشت نسبت به گوسفند      
            حـدود  در کـه توسـط کـرد هـاي مهـاجر بـه شـمال خراسـان          یقابل ذکر است که گوسفندان

  . برده شده، از همین تیپ بوده انددر زمان شاه سلطان حسین صفوي یعنی سال قبل  300
  

  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن   65تا  55  45تا  40
 )سانتی متر(ارتفاع   75تا  70  70تا  65

  
  1کلکویی نژاد

  
  

  تاریخچه
گوسفند کلکویی یکی از گوسفندان پشمی ایران است که عالوه بر تولید پشم با ظرافت قابل 

از استعداد سرعت رشد و پیش رسی و تولید گوشت خوب برخوردار ) میکرون 35تا  30(توجه 
                                                

1- Kalakui  
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عشایري که در . گوشتی به حساب آورد -است و می توان آن را جزء گوسفندان پشمی 
نام کلکو به قسمتی از سلسله جبال . دارند از ایل کلکو هستند پرورش این گوسفند اشتغال

  . متر ارتفاع دارد 4000تا 3500زاگرس گفته می شود که بلند ترین آن ها در حدود 
مسیله در واقع . ي وسیعی بین قم و ورامین است، مسیلهمحل پرورش گوسفندان کلکو      
در آن به  ماه از سال را 5تا  4که در حدود قشالق این گوسفندان را تشکیل می دهد  يمنطقه

  . سر می برند
  

  خصوصیات ظاهري
 . اسـت ) سـفید نخـودي  ( بدن آن روشـن پوشش ي کوچکی دارد و رنگ گوسفند کلکویی جثه

           ه و انتهـاي بینـی، اطـراف چشـم هـا، انتهـاي گـوش هـا و         ي پـوز لکه هاي سیاه در ناحیـه 
  . پشم آن ها متوسط تا بلند استسر پاچه ها دیده می شود و طول 

بلنـد و کشـیده و                 مهم ترین خصوصیت ایـن گوسـفند دارا بـودن انـدام ظریـف، نسـبتاً            
همچنـین  . پیمایی باالیی برخوردار است بلند است و در نتیجه از قدرت راه اندام هاي حرکتی

بـه ویـژه            (د بلـوچی  گوسـفن یکی از مهم ترین صفات برجسـته ایـن نـژاد، شـبیه بـودن بـه       
            ،است ولی داراي کیفیت پشم مناسـب تـري بـوده و بـا حـداقل خـوراك      ) خراسانی -بلوچی 

  . باال ترین بهره را عاید پرورش دهنده خود می کند
هـا   چشـم  يانـدازه . شـد مـی با  دراز داراي سرِ کوچک، ظریف و کمی گوسفند کلکویی      

ولـی گـاهی در    میش هـا بـدون شـاخ هسـتند    . ستگی خاصی استفاقد بر ج متوسط و حدقه
قوچ ها داراي  .سانتی متر دیده می شود 5/1الی  1آثار شاخ به ارتفاع حداکثر  تعدادي از آن ها

شـیده، باریـک و بـدون    نـیم رخ صـاف، بینـی ک   . شاخ هاي پیچیده با امتداد جانبی می باشند
با رشدي متوسط و پوشـیده از پشـم، پشـت صـاف و     متوسط، گردن کشیده  تحدب، گوش ها

رنـگ بـدن    .کمر و پشت در امتداد هم قـرار دارنـد  . رشد عضالت ناحیه ي ران متوسط است
ــیاه   ــاي اختصاصــی س ــک دســت و لکــه ه ــه ســفید ی ــگ در ناحی ــوزه،  رن ــا، پ               ي ســاق ه
  .دیده می شود انتهاي بینی، اطراف چشم ها و انتهاي گوش ها

  
  صفت  وچق  میش

  )کیلو گرم(وزن   55تا  50  50تا  45
 )سانتی متر(ارتفاع   70تا 65  65تا  60
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   1د کرمانیژان 
  تاریخچه 

  

  
  

. کرمانی سال هاي متمادي در داخل گلـه هـاي اسـتان کرمـان وجـود داشـته اسـت       گوسفند 
عـده اي ایـن دام را   . دقیقی در مورد پیدایش این دام در این استان موجود نیست يتاریخچه
از گوسفند بلوچی می دانند که از استان سیستان و بلوچستان به این ناحیـه آورده شـده    تیپی

و کوهستانی اسـتان کرمـان خـو گرفتـه      به شرایط نواحی ،طی نسل هاي متمادي ولیاست، 
ه وجود آورده، بـه  تغییراتی را در بدن آن ب، بت به زیستگاه اصلیزندگی در شرایط متفاوتی نس

  پشـم آن مرغـوب تـر و   . بزرگ تر، وزن بیشتر و دنبه سنگین تر شده اسـت  گونه اي که جثه
  . می باشدبیشتر از گوسفندان بلوچی  وزن نهایی آن

  
  خصوصیات ظاهري 

، چابکی و خشک، کمی علوفه آب و هواي گرم و گوسفندکرمانی داراي صفاتی مانند عادت به
که این حیوان بتواند اندام هاي حرکتی بلند در این گوسفند باعث شده . پیمایی است قدرت راه
کشـیده،  و گوسفند کرمانی بدن گرد . پیمایی زیادي کرده و به ارتفاعات نیز برود براي چرا راه

                                                
1- Kermani 
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و کپل تقریبـاً   کمرپشت، . شی خمیده، گردن عضالنی و چشم هاي کوچک داردمفصل خرگو
 به رنگ نخـودي و  کمیرنگ پشم سفید و . ندستمتداد قرار گرفته و صاف و هموار هدر یک ا

   . شکري گرایش پیدا کرده است
  

  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن   55تا  50  50تا  45
 )سانتی متر(ارتفاع   70تا  65  65تا  60

  
  خصوصیات تولیدي 

آن را  گوشتی است، ولی به علت پشم مرغوب آن می توانگوسفند کرمانی گوسفندي از تیپ 
            پشم این گوسـفند بـه علـت سـفیدي،    . پشمی محسوب کرد –گوشتی ي گوسفند دو منظوره

          درصــد،  68تــا  66رانــدمان پشــم . بــراي قــالی بــافی کــاربرد داردرنـگ پــذیري و ظرافــت  
          پشـمی  يعدد، طول فتیلـه  40سانتی متر  10سانتی متر، میزان جعد در  15طول متوسط تار 

گوسـفند   هـر رأس . میکـرون اسـت   27تا  23سانتی متر و ظرافت متوسط تار هاي پشم  11
  . شیر تولید می کندگرم در روز  300تا  250 ي این نژادماده

  
  

  لن نژاد لینکُ
  تاریخچه و پراکنش

          لن شـایر و گوسـفند بـومی سـاحل لیـنکُ     یسیسـتر حاصل آمیزش گوسفند نژاد ال 1لننژاد لینکُ
الدي ـمی 1863ال ـن نژاد از سـای. در کنار دریاي شمالی است واقع در ساحل شرقی انگلیس،

اواخر  این گوسفند از .دلیل انتخاب در گله ها و یا انتقال صفات نژاد الیسیستر توسعه یافتبه 
 اهمیـت خـود را در  هنـوز هـم    نبوده ولی ارپر طرفدیعنی پس از ورود به آمریکا قرن نوزدهم 

در این ایاالت قوچ هاي ایـن نـژاد بـه خـاطر     . حفظ کرده استایالت مرکزي، اوهایو و ارگین 
بر خالف آمریکا این گونه بسیار پر طرفـدار   ،در کانادا. ندمی شوپرورش داده  تولید پشم خوب
  . و محبوب شد

  
                                                

1- Lincoln                                         
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        و از نظر پشم اهمیت دارد و برترین نژاد پشمی دنیا محسوب نیر که گوسفند مرهمان طو      
می شود، این نژاد نیز از نظر تولید گوشت مهم بوده و در رتبه اول برترین نژاد هـاي گوشـتی   

براي تولید نژاد هاي دیگـر اسـتفاده شـده    از آن در حد وسیعی به همین دلیل .ن قرار داردجها
  :وان موارد زیر را نام بردنمونه هاي آن می ت است که از

  
  )نژاد هاي کلمبیا و تارگی( آمریکا ) 1
  )1نژاد پل وارث( استرالیا ) 2
 )نژاد کوریدال(لند ینیوز) 3

پرورش قوچ هاي این نژاد به دلیل وزن باالي آن اهمیت زیادي دارد و در شرایط مساعد یکی 
  . از پر درآمد ترین فعالیت هاي اقتصادي در صنعت دامپروري است

  
  خصوصیات

اي یک نـژاد گوشـتی مطلـوب را دارا     ویژگی ه این نژاد. سفید براق است رنگ آن ها معموالً
ي پهـن و عمیـق،              ، شـانه هـاي پهـن، سـینه    گـردن ضـخیم   داراي سر عضـالنی، . می باشد

            .عضـالنی اسـت  کمر عضالنی و ضخیم، کپـل و انـدام هـاي حرکتـی پهـن و سـاق هـاي        
  . هر دو جنس بی شاخ می باشندبوده و  مستطیل شکل این گوسفندان معموالً

                                                
1- Polwarth  
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 175تـا   125وزن قوچ هاي بالغ بین . سنگین ترین نژاد جهان به شمار می آیداین نژاد       

از نظر تولید پشم نسـبت بـه   . کیلوگرم است 125تا  110کیلوگرم و وزن میش هاي بالغ بین 
 35تـا   25کیلوگرم بـا طـول    10تا  6تولید پشم آن ساالنه . سایر نژاد هاي گوشتی برتر است

میکرون متفاوت بوده  41تا  5/33از  قطر الیاف آن. درصد است 80 تا 65سانتی متر و خلوص 
 برخـی داراي پشم هاي خوش رنگی هستند و . تار است 46تا  36و در شمارش عددي داراي 

ساق تا زیر مفصل خرگوشی  صورت، گوش و ،در این نژاد. پشم دارند هم از آن ها در زیر زانو
  . گاهی در این نقاط لکه هاي سیاه نیز دیده می شود هاي سفید پوشیده شده است و از مو
اسـت  ها این گونه داراي برجستگی بین گوش . شیر در حد متوسطی هستندتولید از نظر       

ر و کـاتس وولـد   تسدر نژاد الیسیبرخی اوقات این برجستگی . که آن را کامالً متمایز می کند
اهداف تولید مثل انتخاب  برايتولید مثل خوبی دارند و عمدتاً . قرار داردقیقاً وسط باالي سر د

  .می شوند
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  1د لک قشقاییژان
  

  
  و پراکنشتاریخچه 
ژنتیکی تحت عنوان گوسفند ترکی قشقایی در مرکـز تحقیقـات فـارس در حـال      ياین توده
          بیشـترین پـراکنش گوسـفند    . ت و گوسفند شاخص عشـایر قشـقایی مـی باشـد    شناسایی اس

شهرستان هاي گچساران  يدر محدوده ،جنوب و جنوب شرقی استان يلک قشقایی در ناحیه
  . و بویر احمد می باشد

  
  خصوصیات ظاهري 

پس از شش ماهگی به تدریج  .است) خرمایی رنگ( قهوه اي رنگ بره کامالً ،در ابتداي تولد
ي سینه، زیر شکم و ولی رنگ سر و صورت، جلو تغییر پیدا می کندبدن به رنگ شکري رنگ 

  . باقی می ماند) خرمایی (به همان رنگ قهوه اي اندام هاي حرکتی 
قهوه اي  خرمایی روشن یا بور قرمز یا تقریباً رنگ هاي گوسفند بالغ، بور روشن، شکري،      

 ز رنگ هاي فوق به همراه سفید درنوع بور چال عبارت است از ترکیب هرکدام ا. تیره است
  .دارد ) درصد 10حدود (صورت و پیشانی که درصد کمتري در گله ها 

                                                
1- Lak Ghashghaei 
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کشیده و از  تقریباً اندام هاي حرکتیولی  ی کشیده نیست و شکل متناسبی داردخیل ،بدن      
درصد قـوچ هـا شـاخ     75 .بزرگ می باشد قوچ تقریباً سرِ. ندستدار هرماهیچه هاي قوي برخو

دارند که شکل آن پیچ خورده و به سمت بیرون است و نـوك آن در امتـداد سـر قـرار دارد و     
و ممکن است سـبب سـوراخ کـردن جمجمـه نیـز      گاهی به سمت کاسه سر متمایل می شود 

  . بشود
 بره ها معموالً. پشم نژاد لک قشقایی از نوع پشم هاي ضخیم و مناسب قالی بافی است      

ن آن ها به بیش از داري می شوند و وز ماهگی در گله ها به همراه مادر نگه 5تا  4در سن 
  . می رسدکیلوگرم   30
  

  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن   75تا  70  55تا  50
 )سانتی متر(ارتفاع   75تا  70  70تا  65

  
   1د لريژان

  

  
  

                                                
1- Lori  
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  خصوصیات ظاهري
         سر در این نژاد نسبتاً بزرگ و پیشانی برجسته بوده و برجستگی کمی روي بینی مشاهده 

قرار این نژاد جزء نژاد هاي بلند قد . چشم ها درشت و گوش ها بلند و آویزان است. می شود
. به ندرت قوچ ها داراي شاخ هاي پیچیده هستندو معموالً هر دو جنس بدون شاخ بوده . دارد
اي بدن کم و بیش سفید است و لکه هاي خرمایی قهوه اي تیره در اطراف چشم و انته رنگ

سیم اسري به دو قسمت تقدنبه در این نژاد در اثر شکاف سر. پوزه و سایر اعضاء دیده می شود
که یکدست سفید نمی باشد،   پشم آن ها به علت آن. شده و حجم و رشد آن زیاد است

  .مرغوبیت زیادي ندارد
  

  صفت  قوچ  یشم
  )کیلو گرم(وزن   75تا  65  55تا  50
 )سانتی متر(ارتفاع   70تا  65  65تا  60

  
  
   1د لري بختیاريژان

  

  
                                                

1- Lori Bakhtiari 
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محـال و بختیـاري    ي گله هاي این نژاد توسط عشایر بختیاري در استان چهـار قسمت عمده
 تعـداد کمـی از گلـه هـاي ایـن نـژاد                  پرورش داده می شود، ولی در چند اسـتان مجـاور نیـز    

  . وجود دارد
  

  خصوصیات ظاهري
رنگ اکثر گوسفندان این نژاد سفید است، ولی درصدي از آن ها داراي رنگ قهوه اي تیره تا 

قنقر و سفید یا بور و  مانند) ابلق(گوسفندان دو رنگ . ندروشن و اصطالحاً قنقر و بور می باش
  .ها دیده می شوند د نیز در بین آنسفی
گ، نیم رخ صورت محدب، برجستگی روي بینی، چشم هاي درشت، رداراي جثه و سر بز      

، پشت عریض و مستقیم،   گوش هاي بلند و آویزان، گردن متوسط با رشد عضالنی خوب
  .و تار هاي پشم است) دو فاق(شکاف دار ي کامالً ران قوي و عضالنی، دنبه

  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن   115تا  90  68 تا 58
 )سانتی متر(ارتفاع   90تا  80  80تا  70

  نژاد الیسیستر
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  تاریخچه و پراکنش
             ایـن نـژاد در اثـر    . ایالـت الیسیسـتر در مرکـز کشـور انگلـیس اسـت       1نژاد الیسیستر ءمنشا

انتخاب و اصالح نـژاد  ي برنامه و با آغاز میالدي 1760در سال  2ول تالش هاي رابرت بیک
این گوسفندان را که بیشتر بـه دلیـل افـزایش وزن و     وي. گوسفند الیسیستر پایه گذاري شد

متوسـط و   يجثـه  دقیق از نظر صفاتی مانند تولید باالي پشم پرورش داده می شدند با روش
فات در گله موفق به تثبیت صـ  خویشاوندياستعداد پروار بندي انتخاب کرد، سپس با آمیزش 

  . در نسل بعد شد
  

  خصوصیات
صورت و سـاق  . بدن سفید رنگ و لب ها و پستان هاي سیاه است پوشش این گوسفند داراي

        داراي هاي سفید پوشـیده شـده کـه در بعضـی نقـاط احتمـاالً       در زیر مفصل خرگوشی از مو
بـر روي  . چک بوده و  هر دو جنس بی شاخ هستندسر نسبت به بدن کو. لکه هاي سیاه است
اي و به طرف زمین  استاپل هاي پشم به صورت لوله. پشم به چشم می خورد پیشانی مقداري
  .پشمی ظریف تر و متراکم تر نسبت به دیگر نژاد هاي گوشتی دارد. متمایل هستند

لن از نظر جثه شبیه نژاد        کیلوگرم و وزن  125تا  110وزن قوچ هاي بالغ بین . است لینکُ
حساس بوده و احتیاج به مراقبت و تغذیه  ينژاد. کیلوگرم است 115تا  85میش هاي بالغ بین 
  . در حد عالی دارد

در انگلیس الیسیستر را با نژاد هاي کوهستانی آمیزش داده اند که از نظر درصد بـاالي        
از این نژاد براي افزایش تولیـد گوشـت در ایجـاد    . وفقیت آمیز بوده استزایمان در میش ها م

همچنـین ایـن نـژاد بـراي     . هاي دیگر استفاده کرده انـد  مرینوپشمی و  -هاي گوشتی مرینو
  . اصالح نژاد گوسفندان بومی به کشور هاي مختلف صادر شده است

  

                                                
1- Leicester  

، کشاورز نسل سوم، ساکن دیشلی در الیسیستر شـایر و مسـئول   )میالدي1795تا 1726(رابرت بیک ول  -2
. همچنین وي نقش مهمی در پیشرفت اسب نژاد شایر و گاو نژاد النگ هورن داشت. توسعه نژاد الیسیستر بود

ي اصول پرورشی که وي به کار برده و از آن دفاع می کرد، آمیزش نزدیک فردي براي به دست آوردن گونه
وي به دلیل کارهـایش معـروف   . واه بود که تاثیر مهمی در تولید نژاد هاي دیگر گونه هاي حیوانی داشتدلخ
  . زیرا کار هاي او اصول کار افرادي مانند چارلز داروین و گریگور مندل را تحت تاثیر قرار داد  شد،
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  :د ازکه عبارتنالیسیستر به وجود آمده امروزه سه نژاد از نژاد 
  
   1نژاد الیسیستر النگ وول) 1
2 (2وردر الیسیستر نژاد ب  
3 (4یا هگزام الیسیستر 3الیسیستر دیسنژاد بلوف  

  :که توضیح آن ها در زیر آمده است
  
  الیسیستر النگ وول ) 1
  

  
  

همان طور که گفته شد او اولین . ول به وجود آمد میالدي توسط بیک 1700این نژاد در سال 
به کار برد و با استفاده از این  گوسفند را در انتخاب دام که تکنیک مدرن تولید مثلکسی بود 

          . سیسـتر النـگ وول را از گوسـفند قـدیمی الیسیسـتر بـه وجـود آورد       ، نـژاد الی تکنیک هـا 
رشـد سـریع و    ، الیسیستر را که رشد کندي داشت بـه گوسـفندي بـا   تکنیک هاي انتخابی او

                                                
1- Leicester Longwool                   2- Border Leicester        3- Bluefaced Leicester  
4- Hexham Leicester  
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سیستر النگ وول در مستعمرات نژاد الی. ي آن باالبوددرصد الشه کرد کهتبدیل  وزن سنگین
معروف شده بود و براي تولید نژاد هاي جدید گوسفند در قـرن نـوزدهم مـورد اسـتفاده قـرار      

  . گرفت
همان طور که اشاره شد به دلیل محبوبیت و اهمیت این نژاد در قرن هجدهم نام هـاي        

، 4، انگلـیش الیسیسـتر  3، دیشلی الیسیستر2، بیک ول الیسیستر1یسترنیو الیس مانندمتفاوتی 
ف ترین نام آن الیسیستر النگ وول به آن ها داده شدو معرو 5الیسیستر دروایمپ.   

ي در معـرض  بـه عنـوان نـژاد    ،داري از نژاد هـا  کمیسیون نگه طرف امروزه این نژاد از      
راس از این گوسـفند ثبـت شـده اسـت و جمعیـت       200در آمریکا . معرفی شده استانقراض 

امـروزه در   ،این نژاد کمیاب. جهان وجود داردسایر کشور هاي راس در  200تخمینی کمتر از 
  . لند یافت می شودیآمریکا، انگلیس، استرالیا و نیوز

 250تـا   200طـول پشـم    .پشم این نژاد سنگین، دراز، مجعد، لطیف و درخشـنده اسـت        
داراي . کیلو گرم است 7تا  5 وزن پشم معموالً. میکرون است 38تا  32سانتی متر و قطر آن 

این گوسفند بزرگ ترین نژاد در بین . با کیفیت خوب است پر گوشتمتوسط تا درشت  يجثه
لن در ظاهر شبیه . گوسفندان الیسیستر است ش هاي بوده و داراي گیسویی پشمی و گو لینکُ
  .پایین تر از سر است

   
  سیسترنژاد بوردر الی) 2
بیک ول به شمار  ياین نژاد مناطق مرزي انگلیس و اسکاتلند است و از گله هاي اولیه ءمنشا
ـرود آمیزش قـوچ   يبرخی عقیده دارند که در نتیجه. می آید الیسیسـتر بـا مـیش هـاي     ایمپ        
 ينتیجـه  به وجود آمده است و برخی دیگر معتقدند کـه ایـن نـژاد    الیسیستربوردر ، ٦تیز واتر

 شاید هر دو گروه درست بگویند ولی در هـر حـال ایـن نـژاد در    . آمیزش با نژاد شویدت است
         امـروزه از نظـر تـراکم در جزایـر انگلـیس از      ایـن نـژاد   .ایجاد گردیـد  1850تا سال  انگلیس

         معلوم نیست که اولـین بـار نـژاد بـوردر الیسیسـتر      . ته استنژاد قدیمی الیسیستر پیشی گرف
 يموسسـه  با اطمینان می تـوان گفـت کـه    مریکا یا کانادا وارد شده است، ولیچه زمانی به آ

                 میالدي تاسیس شد و در  1888یی در سال دهندگان الیسیستر آمریکا پرورش

                                                
1- New Leicester                       2- Bakewell Leicester            3- Dishley Leiceste 
4- English Leicester                  5- Improved Leicester        6- Teez Water 
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در الیسیسـتر خـالص در   رراس از گوسفندان نژاد بـو  767 تعداد طبق آمار میالدي 1920 سال

  . آمریکا لیست شده بودند
لیس آمیزش یافته و به عنوان یسیستر با نژاد هاي کوهستانی انگاین نژاد نیز مانند نژاد ال      

همچنین براي اصالح نژاد به کشـور هـاي مختلـف    . الین پدري نتاج خوبی تولید کرده است
  . صادر شده است

سیستر هـا  ي کاهش تعداد الیمیالدي نتیجه 1940ي عت فرش در دههفت صنهر چند ا      
مـیالدي   1970به ویژه الیسیستر النگ وول و بوردر الیسیستر بود ولی به دنبال آن تا سال 

  . دستی مانند پشم بافی این صنعت دوباره احیا شد صنایع افزایش قیمتبه دنبال 
ولی پر تحرك تـر از آن   چک تر  و ظریف تر از الیسیسترنژاد بوردر الیسیستر کمی کو      
مانند الیسیستر رنگ بدن سـفید  . ي بزرگ با استخوان بندي خوبی استداراي جثه. شدمی با

داراي گوش هـاي تیـز اسـت و     ف الیسیستر بر روي سر پشم ندارد،رنگ می باشد و بر خال
کیلـوگرم و   147تـا   102وزن قوچ هاي بالغ بین . نسبت به الیسیستر داردتولید شیر باالتري 

       داراي سرعت رشـد سـریعی مـی باشـد و     . کیلوگرم است 124تا  79وزن میش هاي بالغ بین 
همچنین محصول پشم بیشتري نسبت بـه الیسیسـتر   . ی با کیفیت باال تولید می کندیبره ها
طول ثابت . درصد است 80تا  65پوند و حدود  12تا  8ین وزن پشم در میش هاي بالغ ب. دارد

  . می باشد 9/1این نژاد نسبت بره زایی . سانتی متر است 25تا  5/12پشم بین 
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  نژاد بلوفیسد الیسیستر) 3
  

  
    
هر دو  اد مانند نژاد بوردر الیسیستر است،ي این نژجثه. اد بریتانیا و اسکاتلند استاین نژ ءمنشا
ي بهتـري  داراي درجـه  خمیده و گوش هاي راست دارند اما پشم در این نژاد عموماًبینی نژاد 

ریکا یسیستر بلوفیسد و النگ وول در آمامروزه نژاد هاي ال. بوده و کوتاه تر و روشن تر است
  . کمتر دیده می شوند

ین باعث پوست سر در نژاد بلوفیسد در میان موهاي سفید و آبی تیره قرار گرفته است و ا      
  .   درصد است 250نسبت بره زایی در این نژاد . تمایز آن از نژاد بوردر الیسیستر می شود

  
  ونتادالژاد من

  
  تاریخچه و پراکنش

یست وایت رنوستاز آمیزش نژاد  1نژاد مونتادال  در نـیم قـرن    3رنوست با گوسفند نژاد مید 2ف
میالدي تاسیس  1945این نژاد در سال ي پرورش دهندگان اتحادیه. پیش به وجود آمده است

                 با محیط است و در آب و هواي سرد نژاد داراي قدرت باالیی در سازگارياین . شد
                                                

1- Montadale                    2- Western White – Faced Sheep        3- Mid – Western  
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و در هـواي بـارانی و   ي گرم جنـوب، در مـزارع غـرب میانـه     شمال کشور انگلیس، آب و هوا
  . مرطوب غرب دور خود را اثبات کرده است

  
  خصوصیات

. نژاد مونتادال دو منظوره بوده و براي تولید گوشت و پشـم از آن اسـتفاده مـی شـود    گوسفند 
             رنـگ تمـام  . دارد میکـرون قطـر   35تا  25است و  58تا  48پشم تولیدي آن  يدرجه معموالً

            کمـی تولیـد   1ایـن گوسـفند النـولین   . پشم ها سفید خالص است که بسیار محبوب می باشد
داراي تولید محصول پشم . درصد باشد 60تا  45ند که باعث می شود محصول پشم آن می ک

این براي پـرورش دهنـدگان    درصد بیشتر از سایر مناطق بوده و 4تا  2بسیار باالیی است که 
          43/11تـا   25/8کیلـوگرم بـا طـول     4/5تـا   6/3این نـژاد  در پشم میش . بسیار اهمیت دارد
   .سانتی متر است

  

                                                
1- Lanolin                                                   
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   1د ماکوییژان
  

  
   

  پراکنش 
نیـز گسـترش   به کشورهاي شوروي و ترکیه این گوسفند عالوه بر آذربایجان شرقی و غربی  

  پـرورش ایـن گوسـفند از    .کارامان سفید نامیده مـی شـود   این نژاد در ترکیه. پیدا کرده است
طوالنی برخوردار بوده و زیستگاه آن شمال غربی آذربایجان شرقی و نـواحی شـمال    يسابقه

  .آذربایجان غربی است
  

  خصوصیات ظاهري 
ش و مفاصل انـدام هـاي حرکتـی    ي دور چشم ها، بینی، گوناحیه رنگ بدن سفید یکدست و

در  .لکه هاي سیاه است که در یک سوي آن، این لکه ها بـه رنـگ قهـوه اي هسـتند    داراي 
مـاکویی گوسـفندي مقـاوم    . سطح خارجی دنبه شکافی وجود دارد که چندان مشخص نیست

  . است و در مقابل عوامل جوي از خود سازگاري مناسبی نشان می دهد
  

                                                
1- Makuei 
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  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن   65تا  55  55تا  50
 )سانتی متر(ارتفاع   70تا  65  65تا  60

  
  تیپ هاي مختلف گوسفند ماکویی 

  . تماماً سیاه استدر این تیپ  رنگ گوش ها  :رش تیپ
  . سیاه است در این تیپ رنگ گوش و صورت تماماً :تیپ گورش
  . در این تیپ لکه هاي اختصاصی در صورت و اعضاء به حداقل رسیده است :تیپ کل رش
  . متمایل شده استبه رنگ قهوه اي که هاي اختصاصی ل: تیپ سوز

  
   1د مهربانیژان

  

  
  

  تاریخچه 
اکثر کشـاورزان و   ياز زمان هاي قدیم مورد عالقه ،این نژاد به علت خصوصیات مطلوب آن

گوسفند نژاد مهربانی بومی بخش وسیعی از استان همدان و قسمت هاي  .دامداران بوده است
                                                

1- Mehrabani 
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             به گفتـه دامـداران منـاطق شهرسـتان    . می باشدبین استان هاي زنجان و کردستان هم مرز 
ي وسیعی در شمال غربی اسـتان بـه نـام منطقـه     يقهکبود آهنگ زادگاه اصلی این نژاد منط

  . مهربان است
  

  خصوصیات  ظاهري 
          پـس سـر بـه مـوازات     يگوسفند مهربانی داراي بدن کشیده بوده و پوشـش پشـم از ناحیـه    

تا انتهاي دنبـه و  و از جهت دیگر  کم و انتهاي سینهشي زیرین ي چشم شروع و تا لبهحدقه
اسـت و   پشـم  فاقـد و زیر شـکم  صورت  سر،. آرنج ادامه دارد چند سانتی متر باال تر از زانو و
سر نسبت بـه بـدن متوسـط،     ياندازه. سینه ادامه پیدا می کند گاهی فقدان پشم تا حد جناغ

باریـک و کمـی    سـر نسـبتاً   برجسـته و پشـت  ه ندرت بینی ظریف، اغلب صاف و باستخوان 
رشد شاخ ها کند . ها اکثراً شاخ دار می باشندمعموالً بدون شاخ و قوچ ها میش . برجسته است

طول گردن نسبت به بدن متناسب و در قسمت زیر آن . بوده و به ندرت پیچیده و بلند هستند
ـ     گاه یک یا دو زائده. از پشم است اکثراً خالی  ري مخروطی شـکل بـه صـورت منگولـه در زی

را به طرف پایین متمایل کنیم در صورتی که آن (اغلب دراز است  گوش. می شودگردن دیده 
قسمت زیرین  ي پهن با انتهاي مثلثی بوده وو گاه داراي الله) ي فک تجاوز می کنداز ناحیه

. د نیم گوش یا بی گوش دیده مـی شـود  به ندرت گوسفن. آن پوشیده از کرم هاي نازك است
  . ، از خرمایی تیره تا آلبالویی سیر تغییر می کندهاي گوسفند مهربانیبره رنگ پشم 

  
  صفت  قوچ  میش

  )کیلو گرم(وزن   75تا  65  55تا  50
 )سانتی متر(ارتفاع   70تا  65  65تا  60

   
  خصوصیات تولیدي

میانگین  . روز شیردهی است 110کیلوگرم در مدت  6/55میانگین تولید شیر گوسفند مهربانی 
           درصـد چربـی،    9/7گـرم مـی باشـد کـه داراي      504شیر روزانه هـر راس مـیش   تولید مقدار 

  . ي خشک استدرصد ماده 55/16درصد پروتئین خام و  47/5
غییـرات  کیلوگرم تغییـر مـی کنـد و ضـریب ت     79/79تا  23ي گوسفند مهربانی از شیر سالیانه

  .درصد است 28مقدار شیردهی سالیانه 
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  1د مغانیژان
  

  
  

  پراکنش
آذربایجان  ست که در بخشی از شمال شرقی مرکز اصلی پرورش گوسفند مغانی، دشت مغان ا

  . و غرب دریاي خزر قرار داردشرقی 
  

  خصوصیات ظاهري
گرچه اکثر آن ها به رنگ سفید شکري به . ي مغان رنگ هاي متنوعی دارندگوسفندان منطقه

. نظر می رسند، ولی به هر حال تفاوت هایی از نظر رنگ ظاهري در بین آن ها دیده می شود
  . معموالً دامداران رنگ زرد و سفید را بیشتر ترجیح می دهند

ي مختصـر، پیشـانی مسـطح و    صاف با انحناچشم ي کوچک، حدقه ظریف و  سر نسبتاً      
تعدادي گوسفند نیم گوش . گوش ها متوسط و نیمه افتاده استي اندازهرخ صاف و  کوتاه، نیم

گردن این گوسفند متوسـط بـا رشـد مناسـب و     طول . بی گوش در بین گله دیده می شود  و
ران عضـالنی و  شانه با رشد متوسط، عضالت پشت مسـتقیم، مسـطح و عـریض،      عضالنی،
             اعضـاي صـورت بـه    . ي دام کوچک، ولـی ظریـف و مقـاوم مـی باشـند     اء نسبت به جثهاعض

         .هـاي خرمـایی هسـتند    رویـش مـو   قهوه اي بااه خرمایی یا روشن متمایل به رنگ بدن و گ
                                                

1- Moghani  
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 پشم گوسفند مغانی از تراکم کمی برخوردار است و فتیله هاي پشم در سطح بـدن دام نسـبتاً  

  . باریک و تیز استداراي انتهاي به صورت مخروطی شکل و  پراکنده،
  

  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن   65تا  60  55تا  50
 )سانتی متر(ارتفاع   70تا  65  65تا  60

  
  خصوصیات تولیدي

شـد  کیلوگرم می با 61است که وزن گوسفند زنده  نر هنگامیي حد اکثر راندمان الشه در بره
درصد  45کیلوگرم بوده و مقدار آن  29اقل راندمان در وزن حد. درصد است 8/54و مقدار آن 
  . می باشد

 .کیلوگرم است 75حدود شیر دهی ماه  5تا  4میانگین شیر تولیدي میش مغانی در مدت        
  . درصد تغییر می کند 67/6تا  7/1درصد است که بین  62/3مقدار متوسط چربی پشم 

          189تا  155مقدار آن بین  انی در نقاط مختلف بدن متغیر وطول الیاف پشم گوسفند مغ
  . میلی متر در قسمت هاي شانه و پشت کپل متفاوت است

  
  خصوصیات تولید مثلی

 ولی رت تا اوایل بهار ادامه دارد،فصل زایش از اواخر پاییز شروع و تا اواسط زمستان و به ند
اکثر گله هاي مغانی سالی . اوسط زمستان انجام می شودگله ها در ماه دوم پاییز تا در  اکثراً

  . یک بار به طور معمول زایش دارند
       درصـد  درصـد،   110درصد زایاییدرصد،  93 درصد باروريدرصد،  16 لو زاییق درصد دو      

  .درصد است 23/1درصد تلفات بره درصد و  118درصد بره زایی درصد،  118چند قلو زایی 
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  1د نائینیژان
  

  
  پراکنش 
ی استان کویر مرکزي ایران است و عمدتاً در شهر هاي شرقی و شمال يبومی حاشیه ،این نژاد

همچنین در سایر شهر هاي استان به صورت گله هاي بومی و . می شوداصفهان پرورش داده 
  .یا آمیخته وجود دارد

  
  خصوصیات ظاهري

از  از آن که بره نمی شود، ولی در اطراف نائین، پس معموالً در اکثر مناطق شیر میش دوشیده
ماه از شیر میش براي مصارف  4ماه و در برخی از مناطق  3تا  2شیر گرفته می شود بین 
  . گرم در روز است 600تا  300شیر در زمان دوشش بین میزان تولید . خانگی استفاده می کنند

  پشم 
وزن بیده پشم در قوچ ها به طور . ی می شودبار پشم چین گوسفند نائینی در طول سال یک

در  گرم و 550گرم، در بره هاي نر  1200تا 1000گرم، در میش بین  1500تا  1300متوسط 
  .گرم می باشد 500بره هاي ماده 

                                                
1- Naeini  
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  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن   50تا  45  45تا  40
 )سانتی متر(ارتفاع   70تا  65  65تا  60

  
  تولیدمثلیخصوصیات 

 1تا  5/0ان دو قلوزایی به فالشینگ میززا است و با انجام  تک قلو گوسفند نائینی عموماً
ي فصلی ر زایمان دارد و با شرایط تغذیهاین گوسفند در طول سال یک با. می رسددرصد 

گله هاي گوسفند نائینی  راندمان زایش در. مناسب گاهی سه زایش در دو سال انجام می دهد
  . درصد می باشد 2/90 به طور متوسط درصد و 92تا  85بین  

  
  نژاد اُلد نروژین   

  
             اسـت و در شـهر هـاي     و قـدیمی شـمال  از نـژاد هـاي دم کوتـاه     1گوسفند نژاد اُلد نـروژین 

نژاد در سواحل غربـی نـروژ   این . در غرب نروژ یافت می شود 4و هوردا 3لوی، اُست2سلب جورن
ایـن گوسـفند   . فند نروژي قدیمی هم معروف استبه معنی گوس 5واسپالسبه نام گامل نرسک 

                                                
1- Old Norwegian                             2- Selbjorn                                3- Austevoll          
4- Horda                                            5- Gammel Norsk  Spaelsau                             
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این سـوال   ،این گوسفند با توجه به خصوصیات. ده در اروپا استاولین گوسفندان اهلی ش ءجز
ـ  اقی مانـده باشـد؟ در   به وجود می آید که چگونه ممکن است این نژاد در ساحل غربی نروژ ب

  :زیر را مطرح نمودیل می توان دال پاسخ به این سوال
همانند سـایر   است که هنوز هم در جزایر غربی نروژ 1این نژاد گوسفند اُلد آتالنتیک ءمنشا) 1

   . دور اروپاي شمالی وجود دارد جزایر
 . مانع ورود نژاد هاي دیگر شده است دور از دسترس بودن این منطقه) 2
ـ    )3 ن نـژاد قائـل بودنـد و از    مردمی که در ساحل زندگی می کردند، ارزش زیـادي بـراي ای

  . گوشت آن استفاده می کردند و پشم آن را براي تولید محصوالت با کیفیت به کار می بردند
هـاي سـخت را داشـته    خود این گوسفند توانایی بقا در زمسـتان   ،این کهمهم تر از همه ) 4
 . است

گوزن با آب و هواي نا مساعد و کمبود خوراك  این نژاد مانند سایر حیوانات وحشی مانند )5
خود غـذا پیـدا    این گوسفند تمام سال را می چرد و حتی در زمستان هم براي. سازگاري دارد
 . داردمصنوعی  يپناهگاه و تغذیهنیاز را به اقل و حد می کند

چراي دقیـق  به عادت . است 4وو اسپالس 3، فاروس2نژاد هاي آیس لندیک ءاین نژاد منشا      
، مناسـب سـاخته   و خرابه هادا کردن گیاه از بخش هاي مختلف او را براي پی ،گوسفند نروژي

و بهتـرین روش  مـی باشـد    5)جاروب( علف هیتنیاز به کاشت ي زمستانی براي تغذیه. است
  . گوسفند نروژي استاین گیاه، چراي براي افزایش رشد 

  
  نژاد رامبویه

که از زمان هاي بسیار قـدیم بـه دلیـل     نو هستندیگوسفندان اسپانیایی مر 6نژاد رامبویهمنشاء 
گوسفندان  ،فرانسهدر در زمان لوئی شانزدهم . ه اندتولید پشم خیلی خوب و ظریف معروف بود

وي و به همـین دلیـل    ندمی کردورد نیاز کارخانه ها را تامین مقدار کمی از پشم ماین کشور 
تا آن زمان دولت اسپانیا نسبت به گلـه  . از اسپانیا تقاضا نمودرا  نویتعداد کمی از گوسفندان مر

میالدي با  1786در سال . نوي خود بسیار دقیق بود و صادرات آن را ممنوع کرده بودیهاي مر
و هاي اسپانیایی به فرانسه منتقل نیراس از مر 366یاست تغییر نمود و تقاضاي فرانسه این س

  .شدند
                                                

1- Old Atlantic                          2- Ice Landic                             3- Faeroes                                                
4- Spaelsau                                5- Heather                                 6- Rambouillet     
  



  
  
  
  
  

  ایران و جهاندام هاي  نژاداطلس                                                                  156
 

  
  

نزدیـک  در مـزارع شخصـی لـویی شـانزدهم     (این گوسفندان به محلی به نام رامبویـه         
. نژاد رامبویه به وجود آمد ،فرستاده شدند که بر اثر انتخاب و آمیزش هاي انجام شده) پاریس
ایـن   .مبویه بـه منـاطق دیگـر گسـترش یافـت     ي رامیالدي این نژاد از منطقه 1801ل از سا

ان ترتیب که هستند و به هم Cو  A ،B اي آمریکایی داراي سه تیپمرینو ه گوسفندان مانند
و از نظـر  ، سفید بوده بدنپوشش رنگ . بیشتر است C آمریکایی گفته شد تیپ نویدر مورد مر
ي بـزرگ و انـدام هـاي    داراي جثـه . ي صفات نژاد هاي گوشتی را دارا می باشدظاهري کلیه
میش هـا بـدون    لیپیچیده دارند وو هاي بزرگ  قوچ ها شاخ. کوتاه و قوي می باشد حرکتی

  . شاخ هستند
        ودرصـد   55تـا   35خلـوص  کیلـو گـرم بـا     8تا  6/3بالغ  میانگین تولید پشم قوچ هاي      
میکـرون    80تـا   60میکرون یـا   5/24تا  5/18آن  قطر الیاف. سانتی متر است 10تا 5 طول

بره هـا داراي سـرعت رشـد بـاال و      .است 4/1تا  3/1نسبت بره زایی . براي هر چند تار است
  . قابلیت پروار بندي خوب هستند
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زا نژاد راسا آراگون  
  

  
  

         نـژاد هـاي مختلفـی را   . نام خود را از منطقه اي به همین نام گرفتـه اسـت   1نژاد راسا آراگونزا
از  2امونگری انژاد هاي راس گرفته اند، مانندتوان نام برد که نام خود را از محل زندگی خود می 
 و نـژاد جدیـد   6انسـو  ياز دره 5از اسـتان تـرول، انسـوتانا    4سنل، تور3ِآ راس مونگروي منطقه

ممتفـاوتی نسـبت بـه دیگـر      يهر نژاد فرعی با توجه به محل زندگی خـود جثـه  که  7وراداج          
  . نژاد هاي فرعی دارد

  
  خصوصیات

قسمت هاي بدون پشم با موي . بوده و هر دو جنس بدون شاخ هستنداین نژاد بدون پشم  سرِ
کیلـو گـرم و    70تـا   50میانگین وزن قوچ هاي این نژاد . پوشیده شده استدرخشان  سفید و

  . کیلو گرم است 40تا  35میانگین وزن میش ها 

                                                
1- Rasa Aragonesa                     2- Rasa Monegria                    3- Los Monegroa   
4- Ture Lense                             5- Ansotana                             6- Anso                                                           
7- Mejorada                                     
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ي ر منطقهي کشتاري را داد راسا آراگونزا پشم و گوشت خوبی دارد و معروف ترین برهنژ      
 10باید در سـن  هاي ترناسکو آراگون بره . نامیده می شودترناسکو  آراگون تولید می کند که 

ي تغذیـه . ندکیلوگرم داشته باشـ  28تا  18می گیرد وزنی حدود روزگی که کشتار انجام  70تا 
  . ي کاه سفید انجام گیردا ترکیبی از شیر مادر و کنسانترهباید بنیز بره ها 

  
  1رامنینژاد 

  

  
  

ي رامنی مارش در قدیم کـه از نـژاد الیسیسـتر در    ژاد رامنی به گوسفندان دو منظورهمنشاء ن
          ي مارشـی در ایـن گوسـفند متعلـق بـه منطقـه     . گرددقرن نوزده به وجود آمده بودند، بر می 

          به دلیل باد هاي تنـد و بـارش هـاي زیـاد، نـواحی کنـت مملـو از        . ایالت کنت انگلیس است
        در  باعث به وجود آمـدن چنـد خصوصـیت ویـژه     این شرایط جغرافیایی .علف هاي آبدار است

       این ویژگی ها شامل سم هایی اسـت کـه از آسیب پـاها جلـوگیـري    . ی شده استـژاد رامنـن
رایط با توجه به شبیه بـودن شـ  . می مانندمی کنند و پشم هایی که در هواي نا مطلوب سالم 

آب و هوایی با توپوگرافی منطقه، این نژاد به راحتی در نیوزیلند و جزایر فالکلند سازگاري پیدا 
 1904در سـال  . نژاد غالب استدر این مناطق کرد و در آنجا به سرعت رشد کرد و هنوز هم 

                                                
1-Romny                                       
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ي اتحادیـه . سرعت در آن جا معروف شـد و به  کاي شمالی آوردهاولین رامنی به آمریمیالدي 
تاسیس شد و اولین رامنی مارش هـاي   1982پرورش دهندگان نژاد رامنی در آمریکا در سال 

  .  خالص، طبیعی و رنگی در همان سال در اتحادیه ثبت شدند
          محـیط هـاي کشـاورزي یافـت    ست و در تمام ا نظوره بودهنژاد تاریخی دو مرامنی یک       
از اوایل پشم این گوسفندان . در ابتدا داراي پشم هاي ضخیمی بودنداین گوسفندان . می شود

قرن نوزدهم به بعد به واسطه ي آمیزش میش هاي رامنی با قوچ هاي الیسیسـتر و انتخـاب   
  . ج بهبود یافتدقیق نتاج آن ها به تدری

ي متوسط مـی باشـد و   داراي جثه. زه و لب سیاه رنگ استو سم، پو بدن به رنگ سفید      
داراي ظاهر یک در هر دو جنس بی شاخ و . تتر اس نسبت به دیگر نژاد هاي گوشتی کوچک

              ي پهـن، شـانه  پوشـیده از مـو یـا پشـم، گـردن قـوي،       سـر پهـن و  . نژاد گوشتی خوب است
ن و ساق پـاي کوتـاه و   سینه عمیق و پهن، پشت راست و پهن، کمر عمیق و طویل، کپل په

  . محکم دارد
. کیلوگرم اسـت  100تا  85کیلوگرم و در میش ها بین  125تا  100وزن بلوغ در قوچ ها بین 

            . داردوجـود  تـار هـاي کوتـاهی از پشـم     بر روي گونه هـا   بر روي پیشانی مقداري از پشم و
 مـام نـژاد هـاي گوسـفند بـی نظیـر اسـت،                 این نژاد به دلیل داشتن چنـد ویژگـی در میـان ت   

این نژاد در سـال  . می شوددارد و به خوبی تابیده پشم درخشان بوده، محصول خالص باالیی 
 38تـا   31پشـم رامنـی   . درصـد تولیـد مـی کنـد     80تا  65کیلوگرم پشم با خلوص  6تا  5/3

                  48تــا  40سـانتی متــر طـول دارد و شـمارش تـابش آن اعـداد       18تـا   12و  میکـرون قطـر  
  . را نشان می دهد

طیـف  . کم بودن روغن این پشم باعث روشن شدن آن به هنگام شست و شو می شـود       
وسیع شمارش تابشی آن باعث شده تا پشم گوسفند رامنی براي تولید بسیاري از محصـوالت  

وغن پشم به راحتی در ر. ردیر گرفته تا لباس هاي رو و قالیچه مورد استفاده قرار گیاز عرق گ
رنگ هاي طبیعی سـیاه، خاکسـتري، نقـره اي و    . تابیده می شود و به سرعت رنگ می گیرد

             اگر بـه خـوبی مراقبـت شـود، بـره هـاي ایـن گوسـفند را        . دنقهوه اي بیشترین خریدار را دار
گوشت . و سپس در مراتع رها کرد تا بالغ شوندز شیر گرفتن آرام آرام تغذیه نمود می توان تا ا

  . ي خوب آن معروف استاین نژاد به دلیل مزه
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  نودا نژاد ساث
  

  
ن واقـع در سوسـکس در جنـوب شـرقی انگلسـتان      ودا ي ساثمنطقه 1نودا نژاد ساث ءمنشا
 .میالدي این گوسفند به مناطق دیگر گسترش یافـت  19و اوایل قرن  18در اوخر قرن . است

 گوسفند بومی این منطقه به دلیل داشتن گوشـتی بـا کیفیـت مطلـوب     ،سال هاي بسیار قبل
در اثر سال ها انتخاب بین گله هاي محلـی و پـرورش دقیـق گوسـفندان     . مشهور بوده است

 یـاد ایـن گوسـفند در ایجـاد     به احتمال ز. انتخاب شده این نژاد به صورت امروزي ثبت گردید
نقش مهمـی داشـته     نژاد هاي همشایر، شراپ شایر و ساف هاي گوشتی دیگر مخصوصاً نژاد
  . است
قهـوه اي رنـگ اسـت و در هـر دو      پوشش بدن سفید و سر و اندام هاي حرکتـی داراي       

  . صاف و کوتاهی دارد بدن پهن و عمیق و ساق پاي پر، .جنس بی شاخ می باشد
          کیلـو گـرم و میـانگین وزن مـیش هـا      110تـا   85میانگین وزن قوچ هـاي ایـن نـژاد          

پشم میش هاي بـالغ  . و ظریف می باشدپشم آن کوتاه، کم پشت . و گرم استکیل 80تا   60
                                                

1- South down 
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پشم ها از نوع متوسط بـا قطـر   . درصد است 55تا  40کیلوگرم و خلوص آن  8/1تا  9/0بین 
  .    سانتی متر هستند 6تا  4میکرون و طول  29تا  5/23فیبري 

. سـت نژاد هاي گوشتی و رشـد ا صفات  بودن از نظر دارا یکی از بهترین نژاد هااین نژاد       
تولید بره هـاي کشـتاري    ین نژاد با سایر نژاد ها برايکوچک در قوچ ها مانع آمیزش ا يجثه

می شود، در نتیجه دامداران براي تولید بره هاي کشتاري از قوچ هاي نـژاد هـاي بـزرگ تـر     
  . دو قلو زایی در آن ها متوسط است ن میش ها تولید شیر متوسطی دارند وای. استفاده می کنند

رورش بره هاي پـرواري  لند براي پیقوچ هاي این نژاد در انگلیس، آمریکا، استرالیا و نیوز      
  . سیعی مورد استفاده قرار گرفته اندخالص و آمیخته در حد و

  
  

  نژاد سافولک
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  تاریخچه و پراکنش
             ن جنــوبی بــا مــیش هــايودا حاصــل آمیــزش قــوچ هــاي ســاث 1گوســفند نــژاد ســافولک

انگلیس گرفته این نژاد نام خود را از بخش سافولک در جنوب شرقی . هستندنورفولک هورن 
  . اولیه این نژاد است ءکه این منطقه همراه با مناطق اسکس و نورفولک منشا

. شکل نژاد امـروزي سـافولک ثبـت شـد     در اثر انتخاب به ،این نژاد پس از شکل گیري      
 .اي وحشی بوده که داراي صورت سیاه و پشم سبک می باشدگونه گوسفند شاخ دار نورفولک 

  . ندستار بوده هدو جنس شاخ د هر
مناطق مرتفع سافولک، نورفولک و کمبریج در سواحل شرقی انگلیس محل زندگی ایـن        

 گوسـفندان نورفولـک مسـافت   یز، سرد و خشـک بودنـد و   باد خ ،این مناطق. گونه بوده است
عضـالنی شـده   یل تحمل شـرایط سـخت داراي بـدن    به دل .طوالنی را براي غذا می پیمودند

ایـن گونـه از نظـر    . داراي بدن کشیده و قوي و بره هاي بلند و عضالنی بودنـد ا آن ه. بودند
  . و قصاب ها بسیار حائز اهمیت بوده است پرورش دهندگان

خـدمات و گسـترش    يسافولک انگلیس در جهت ارائه يمیالدي، جامعه 1886در سال       
و پرورش دقیق نژاد سافولک توسـط                با انتخاب  .این گونه حرکتی نوین را آغاز کرداستفاده از 

. ان را شگفت زده کـرد که همگه خصوصیاتی کسب نمود پرورش دهندگان انگلیسی، این گون
گوشت مشهور و مورد استقبال همگـان   امروز این نژاد به دلیل کیفیت مناسبتا به  از آن پس
لند براي پرورش بره هاي پرواري یزو نیواد در انگلیس، آمریکا، استرالیا همچنین این نژ. است

  . خالص و آمیخته به عنوان الین پدري مورد استفاده قرار گرفته است
  

  خصوصیات
سر و گوش ها فاقد . از نشانه هاي مشخص این نژاد صورت، گوش و ساق هاي سیاه آن است

بـارز آن   این نژاد بدون شاخ بوده و از صفات. ه شده استهاي کوتاه پوشید پشم بوده و از مو
              ي نسـبتاً درشـت،  ایـن گوسـفندان جثـه   . محـیط مـی باشـد    و مقاومـت بـه   پر تحرك بودن

د ند و در مراتع فقیر می توانندارگی هاي یک نژاد گوشتی خوب و قدرت راهپیمایی زیادي ویژ
  . دنمرغوب استفاده کن از علوفه هاي نا

                                                
1  - Suffolk                                                            
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راندمان پشم در آن ها مطلوب نیست و تولید . از نظر شیر دهی داراي قابلیت باالیی می باشند
ها از نوع پشم پشم آن . درصد است 62تا  50کیلوگرم با خلوص نهایی  35تا  30پشم ساالنه 

  . سانتی متر است 75/8تا  5طول آن میکرون و  33تا  5/25 متوسط با قطر الیاف
           کیلـوگرم و میـانگین وزن مـیش هـاي بـالغ      150تـا   115 قوچ هاي بالغ یانگین وزنم      

   . ون می باشداد سنگین تر از نژاد ساثدرصد  30این نژاد . کیلوگرم است 115تا  80
اصالح نژاد، قـوچ هـاي ایـن     در. و درصد دو قلو زایی متوسط است 5/1نسبت بره زایی       

           ا از آمیزش این قوچ ها با مـیش هـاي مناسـب دیگـر نـژاد هـا،       زیر ،نژاد اهمیت باالیی دارند
  . کوچک به وجود می آید که بره زایی در میش ها را بسیار آسان می کند بره هایی نسبتاً

  
  1د سنگسريژان

  

  
  

          نام کـه در شـمال شهرسـتان سـمنان واقـع     د سنگسري مختص محلی است به همین گوسفن
کوچکی جثه  به علت .و به روش عشایري و روستایی پرورش می یابد) شهرمهدي (می باشد 

  .رمه گردانی استپرورش آن روش  روش ، متداول ترینبه عوامل محیطینسبت و مقاومت 

                                                
1- Sangesari 
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             و قشالق ، دماوند، شمیرانات و کرجفیروزکوه يییالق گوسفند سنگسري معموالً منطقه      
به دلیل کوچک بـودن جثـه در معـرض شـدید     . ان و ورامین استآن ها در حاشیه کویر سمن

ي شمال شرقی استان تهران این گوسفند در منطقه. ته گري قرار گرفته استآمیخ شکل ترین
  . گوسفند غالب منطقه را تشکیل می دهد

  
  خصوصیات ظاهري 

و ، اندام هـاي حرکتـی کوتـاه و ظریـف     ي کوچاي بدن جثهکه دارسنگسري گوسفندي است 
اسـت کـه بـه شـکل      یبسـیار کـوچک   يدنبالچـه بـا  یا  ي نسبتاً کوچک و بدون دنبالچهدنبه

گـاهی در  قوچ ها و میش ها اکثراً بدون شاخ هستند و . برگشتگی انتهایی روي دنبه قرار دارد
            ،)بـور (این گوسفند در رنگ هاي سـیاه  . شاخ به شکل زائده اي کوچک نمایان می شودنر ها 
ي هوه اي روشن، قهوه اي تیره و خاکستري دیده می شود و به خـاطر جثـه  ق ،)شیوا(دي نخو

یکـی از  پیمایی زیاد و مقاومت به عوامـل محیطـی،    کوچک و دست و پاي ظریف، قدرت راه
  .بهترین گوسفندان گوشتی منطقه محسوب می شود

    از قـدرت  خت پـرورش، و با توجه به شرایط سـ این گوسفند به عنوان یک نژاد ریز جثه       
د بره دهی قابل توجهی برخوردار است و میزان تلفات بره در آن پایین است اگـر چـه عملکـر   

ي خشک به گوشت در این گوسفند مانند گوسفندان درشت جثـه نیسـت ولـی بـه     تبدیل ماده
کم پـروتئین را بـه گوشـت تبـدیل      خوراك بیشتري می تواندعلت کم توقع بودن، با سهولت 

  . یدنما
  صفت  قوچ  میش

  )کیلو گرم(وزن   50تا  45  45تا  40
 )سانتی متر(ارتفاع  - -

  د شال ژان
  تاریخچه 
 می باشد به طور متوسط داراي 1ي بوئین زهرا که زادگاه اصلی گوسفند نژاد شالمنطقه
از مراتع منطقه عموماً از نوع استپی و بافت خاك . لی متر در سال استمی 250تا  150بارندگی

  دگیـط زنـه محیـنژاد شال از صد ها سال پیش ب. مخلوط با رس می باشدنوع درشت دانه و 

                                                
1- Shal 
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چربی  يذخیره. ي بزرگی استخود عادت کرده و براي تحمل تشنگی و گرسنگی داراي دنبه
در دنبه عالوه بر فراهم کردن امکان تحمل تشنگی و گرسنگی براي دام، موجب جلوگیري از 

حیـوان   يدر دوران بره گی دنبه بدن می شود، به گونه اي که اگرتجمع چربی در نقاط دیگر 
می تواند تحت  مورفولوژي نژاد شال. خود ذخیره می کند يقطع شود، چربی بیشتري در الشه

  . باشد) بوئین زهرا(ي زیست آن رایط منطقهتاثیر ش
 چشـم هـا نسـبتاً    .ي چشم برجسته و پوزه ها کلفت اسـت طویل، حدقهسر حیوان کمی       
الیـاف   رنـگ بـدن و  . دنهر دو جنس فاقد شاخ می باشـ . استپیشانی صاف و کوتاه  درشت و
بـه ایـن   لـی  شکري متمایل به خاکستري است که در اصـطالح مح  به رنگ سفید پشمی آن

  .می گویند  شیر بوررنگ 
  

  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن   80تا  70  58تا  50
 )سانتی متر(ارتفاع   80تا  75  75تا  70
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  خصوصیات  تولیدي 
وزن تولد بره ها  متوسط. هدف از نگه داري این نژاد منحصراً تولید گوشت و فروش بره است

 69الی  65 ها کیلوگرم و در میش 75الی  70وزن گوسفند بالغ در قوچ ها  کیلوگرم، 5/3
 . کیلوگرم است

ساالنه به  ، میزان تولید پشم ناچیز بوده وسطح بدنکم بودن گسترش پشم در به علت       
             شکم و بین(ی از قسمت هاي بدن لوگرم پشم تولید می شود، زیرا برخطور متوسط یک کی

 . گرم است 1500الی  1200تولید پشم سالیانه  به ازاي هر راس . فاقد پشم است) اران ه
کیلـوگرم شـیر    150چهار ماهه  يدر یک دوره زیاد است به طوري که شیر نسبتاًمیزان تولید 

گـرم   600الـی   400تولید شیر روزانه بین  .به مصرف بره ها می رسدمی کند که اغلب  تولید
  .است
  . زا است فند دو قلوااین گوس      

 
  
   1د سنجابیژان

  

  
  

                                                
1- Sanjabi 
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  تاریخچه و پراکنش 
ایل زنگنه با انشعابات از ) قمري 1313تا  1264(ناصري  يایل سنجابی در اواسط دوره
م و ثابت در ه طور دایایل سنجابی ب درصد از کل مردم 80حدود . تشکیل سازمان ایلی داد

ناحیه زندگی ایل از دو قسمت دشت و . ییالق ده نشینند و به کشاورزي می پردازند  يناحیه
نام این گوسفند از ایل سنجابی گرفته شده است و بیشترین . کوهستان تشکیل شده است

  . در استان کرمانشاه یافت می شودگوسفند این نوع تعداد 
  

  خصوصیات ظاهري 
رنـگ  . بلنـد دارد  اي بزرگ و انـدام هـاي حرکتـی   است که جثه  سنجابی گوسفندي دنبه دار

پوشیده رنگ بوده و بدن از پشم بلند و نسبتاً سفید و ضخیمی  صورت قهوه اي تا قهوه اي کم
ه و داراي تولیـد شـیر   پشمی بود –گوشتی وسفندان گوشتی و از لحاظ تولید جزء گ. شده است
  . مناسبی است

  
  صفت  قوچ  میش

  )کیلو گرم(وزن   70تا  65  55تا  50
 )سانتی متر(ارتفاع   70تا  65  65تا  60

  
در بین . مقاومت نسبت به شرایط محیطی ، سرعت رشد و کیفیت و کمیت پشم مناسب است

  :گوسفندان این نژاد سه تیپ غالب دیده می شود که عبارتند از
         ، سر و صورت از محل خـط وصـل کننـده دو چشـم بـه پـایین یکدسـت        در این تیپ :زردي

  . قهوه اي است
ی بینی و پوزه کشیده شده که در برخـ  در این تیپ نوار سفیدي از محل پیشانی تا روي :کژل

  . این نوار سفید در پوزه نیز امتداد یافته است
ولـی بـرخالف آن بـه     ، نوار سفیدي روي سـر وجـود دارد  در این تیپ مانند تیپ کژل :کلول

  . تا روي بینی و پوزه ادامه ندارد صورت کامل
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  قشقایی   – گوسفند ترکی
  

  
  

  تاریخچه 
منـاطق  قلمرو عشـایر  این گوسفند عمدتاً توسط عشایر ترك قشقایی نگه داري می شود و در 
. پراکنده است هان و بوشهرمختلف استان فارس، بخشی از استان کهکیلویه و بویر احمد، اصف

           را پـرورش   1قشـقایی  – ترکـی  گوسـفند  به عالوه گوسفنداري هاي روستایی این مناطق نیـز 
  . کشکولی بیشترین تعداد این نوع گوسفند را دارا است يدر حال حاضر طایفه .می دهند

  
  خصوصیات ظاهري 

ر کرده و حالـت روشـن    رنگ بدن تغییرنگ بدن در بره قهوه اي تیره است ولی در زمان بلوغ 
ي خـود را  زیر گردن، زیر شکم و چهار قلم رنگ اولیه ،قسمت هاي سر لیبه خود می گیرد و
         قهـوه اي روشـن    ،)بـور قنقـر  (مشهور این اکوتیپ قهوه اي تیـره   رنگ هاي. حفظ می کنند

بدن کشیده و حجیم . می باشد) بور قرمز(و قهوه اي متمایل به قرمز ) بور نخودي یا شکري(
          گـرد و کوتـاه بـوده و معمـوالً     به شـکل  دنبه . بوده و به حالت عضالنی و پهن دیده می شود

  . باال تر از مفصل خرگوشی قرار دارد و از وسط داراي نیم چاك می باشد
  

                                                
1- Turki- Ghashgaii  
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  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن   65تا  60  55تا  50
 )سانتی متر(ارتفاع   75تا  70  70تا  65

  
  خصوصیات تولیدي 

خـود   يود و بیشتر جنبهگوسفند ترکی بسیار محدرآورده هاي لبنی حاصل از در حال حاضر ف
پـرورش  . اسـتفاده مـی شـود   بره هـا   ياز شیر میش هاي مادر بیشتر در تغذیه .مصرفی دارد

در   ،جهت به دست آوردن درآمـد بـاال تـر   نظور تولید گوشت و به مقشقایی  – گوسفند ترکی 
متوسـط  و روز  102مدت شیردهی این اکوتیپ طول . بین اکثر خانوار ها مرسوم گردیده است

و درصـد  و  29/5درصد پـروتئین خـام    ،88/5درصد چربی شیر  ،گرم 195روزانه شیر تولیدي 
بره هاي نـر  ( حذفییدات دیگر شامل دام هاي مازاد و تول .می باشد 2/18خشک شیر  يماده

و مناسب به دلیل کیفیت  همچنین پشم آن. می باشد) یر و قصرسال و میش هاي پ زیر یک
  . در صنعت قالی و گبه بافی کاربرد دارد) قهوه اي(رنگی بودن 

  
  1د زنديژان

  

  
                                                

1- Zandi 
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  تاریخچه 
سویه اي از گوسفند قره گل می باشد که گوسفند زندي بنا بر اعتقاد گروهی از صاحب نظران 

این گوسفند در . ه استشیراز با قره گل به دست آمد يدر اثر آمیخته شدن گوسفندان منطقه
          و در کتب قدیم به نام قره گل زندي معروف ي زندیه به منطقه آورده شده زمان سلسله
آید و پوست بره هاي آن جهت یکی از مهم ترین گوسفندان پوستی به حساب می . می باشد

          پرورش این گوسفند در بین عشایر و . تولید البسه گران قیمت پوستی استفاده می شود
داري آن  روستا نشینان جایگاه خاصی داشته و ایالت و عشایر نقش مهمی در پرورش و نگه

      .دارند
کزي وجود دارد که از این تعداد میلیون راس گوسفند زندي در دو استان تهران و مر 2حدود   

  .نداکنده هستراس آن در استان تهران پر 460/565/1
  

  خصوصیات ظاهري 
شش ماهگی به بعد به تدریج به رنگ  بدن در بدو تولد کامالً سیاه بوده و ازپوشش رنگ 

البته برخی نیز تا آخر عمر سیاه  . نقره اي متمایل می گرددرنگ به بر اثر تابش و یا قهوه اي 
به رنگ  گله هاي موجود را تشکیل می دهند،درصد  10گروهی که حدود . باقی می مانند

دنبه در . بوده و احتماالً منشاء آن ها گوسفندان خاکستري شیراز می باشد) کبود(خاکستري 
چربی . بر روي آن می باشد Sاي به شکل  دنبالچهگوسفند گردن کوچک بوده و داراي  این

از مزایاي . کمتر می باشد ،در آن ها در مقایسه با بسیاري از گوسفندان دیگر ایرانی زیر پوستی
         در معرض هوا و قرار گرفتن چربی پس از کشتار جالب این گوسفند عدم زرد شدن بسیار 

  . می شود آنباعث افزایش بازار پسندي گوشت این می باشد که 
  

  صفت  قوچ  میش
  )کیلو گرم(وزن   55تا  50  45تا  40
 )سانتی متر(ارتفاع   65تا  60 60تا  55
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   1د زلژان
  

  
  

  تاریخچه
در  از دشت گرگان پرورش داده مـی شـود و   این نژاد در مناطق ساحلی دریاي خزر و قسمتی

ایـن گوسـفند بـه نـژاد     . استان گیالن بیشتر به صورت آمیخته با نژاد مغانی پرورش می یابـد 
ـ قـوم آر کـه  زیرا شواهد تاریخی نشان می دهد  آریایی هم معروف است،  کـه در  سـاکن  ایی ی

  .اقدام به اهلی کردن این گوسفند نموده اند و مازندران نواحی گرگان
  

  خصوصیات ظاهري
گوسـفندان اهلـی و   زل سبب شده که آن را حـد فاصـل   خصوصیات منحصر به فرد گوسفند  

وحشی منظور نمایند، زیرا این نژاد به جاي دنبه داراي یک دم متشکل از هفت مهره است که 
هـاي دم دار خـارجی بسـیار    در مقایسه با نـژاد   کهاست سانتی متر  12تا  10طول آن حدود 
. د به رنگ هاي سیاه، سفید و قهوه اي روشن تا تیره دیـده مـی شـود   این نژا. کوتاه می باشد

اندام هاي حرکتـی آن بلنـد و بـدون    . نازك بودن مرغوب نیست پوست آن به دلیل کوچک و
داراي شـاخ  نیز پیچیده و قوي بوده و برخی از میش ها   قوچ ها داراي شاخ طویل، .پشم است

                                                
1- Zel  
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ن میهستند که در اصطال لُ           ي گویند کـه در اصـطالح محلـی بـه دو زائـده      ح محلی به آن گُ
  .زیر گلوي دام ها گفته می شود

، داراي سر ظریف و کوچک و پیشانی کوتاه است و بر این نژاد سبک وزن و کوچک جثه      
 ،به دلیل عدم رعایت اصـول الزم در آمیـزش نـژاد زل   . روي بینی یا پیشانی برجستگی ندارد

اوتی از گوسفند زل مانند سفید متمایل به نخودي تا شـکري، حنـایی و   امروزه رنگ هاي متف
تلفی ماننـد جـور شـیوا،    سیاه وجود دارد که هر یک از آن ها به دلیل تعداد زیاد به اسامی مخ

  .ساري و کالچی نامیده می شوند تیپ کوتر،  جوربور، تیپ
     

  صفت  قوچ  میش  
  )کیلو گرم(وزن  50تا  40 40تا  35
 )سانتی متر(ارتفاع  65تا  60 60 تا 55
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  نادر رده بندي جانور اه بزجایگ

  
موجود نشان می دهند که اهلی شدن بز تقریبا همزمان با اهلی شدن گوسفند            اطالعات 

  . ي حیوانی ادامه داردمی باشد ولی بحث بر سر موضوع اولویت اهلی شدن این دو گونه
قدیمی ترین بقایاي اسکلت بزهاي اهلی که در غرب ایران کشف شده انـد، مربـوط بـه          

آثار باقی مانده . هزار سال قبل از میالد مسیح در این مناطق می زیسته اند 8حیواناتی که در 
هزار سال قبل از میالد گـروه هـایی از    6هزار تا  2ي زمانی از قدیم نشان می دهد که فاصله

  .اهلی در قاره هاي آسیا، اروپا و آفریقا پراکنده شده اند بز هاي
در طول زمان، پس از اهلی شدن بزها تغییرات زیادي در صفات مختلف آن ها به وجود       

ي شاخ هـا تغییـر کـرده و بـی شـاخی               ي آن ها بزرگ تر شده، شکل و اندازهجثه. آمده است
هزار  3در حدود . ه و میزان تولید مثل افزایش یافته استرواج یافته، سرعت رشد افزایش یافت

سال قبل از میالد در غرب آسیا نژاد هایی به وجود آمده اند که سـطح بـدن آن هـا از الیـاف               
  .  بلند و ظریف پوشیده بوده و بعد ها به سایر نقاط منتقل شده اند

  
  

 Animal جانوران Kingdom سلسله
 Metazoa پر سلولی ها Sub kingdom زیر سلسه

 Chordata طناب داران phylum شاخه
 Vertebrata مهره داران Sub Phylum زیر شاخه
 Tetrapoda چهار پایان Super Class فوق رده

 Mammalia پستان داران Class رده
 Ungulata سم داران Sub Class زیر رده
 Artiodactyla زوج سمان Order راسته

 Ruminantia نشخوار کنندگان Sub Order  زیر راسته

  Bovoidae حیوانات تهی شاخ Super Family فوق خانواده
)Hollow horned animal( 

 Bovidae تهی شاخان Family خانواده
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   1نژاد آلپاین
  

  
  تاریخچه و خصوصیات

لذا بهترین عملکرد  ستانی سوئیس، اتریش و فرانسه است،ي این نژاد نواحی کوهاولیهمنشاء 
در این نژاد . در نواحی گرمسیري نیز تولید مناسبی دارد ر نواحی سرد و کوهستانی داشته ورا د

هر دو جنس  .ها می باشدخاکستري و یا ترکیبی از آن  ،رنگ بدن به صورت سیاه، سفید
رایط محیطی متفاوت متاز این نژاد عادت پذیري آن به شاز خصوصیات م .داراي شاخ هستند

 .ولی تولید آن بیشتر استمی باشد مشابه نژاد سانن  این نژادمشخصات صفات تولیدي . است
  .کیلو گرم است 60تا  50و در جنس ماده  کیلو گرم 80تا  65وزن متوسط بلوغ در جنس نر 

  
  
  
  

                                                
1- Alpines  
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  نژاد آنقوره
  

  
  تاریخچه

پـس از ورود ایـن بـز هـا                    .سرزمین هـاي آسـیاي میانـه مـی باشـد      1ي بز آنقورهاولیه منشاء
این حیوانات در سـرزمین جدیـد    ،ترك ها به خاك آناتولی در حدود قرن سیزدهمي به وسیله

بـه   منحصـراً در آنـاتولی  عثمـانی   يدر طـول دوره . تطابق خوبی نشان داده و بومی شده اند
                 بــهاز ایــن بــز هــا نخســتین گــروه مــیالدي  1838ســال  در .نــژاد پرداختنــد نپــرورش ایــ

اروپایی  ي آمریکا، برخی از کشور هاياز آن به تدریج به ایاالت متحده آفریقاي جنوبی و بعد
نام این نژاد . پرداختندبز ها ن کشور ها به پرورش و اصالح ایدر این  .و اقیانوسیه صادر شدند

  . آنکارا اخذ شده به طوري که در ترکیه به این نژاد بز آنکارا گفته می شود يناحیهاز 
  

  خصوصیات
 35تـا   28بز هـاي مـاده در حـدود    . بز هاي آنقوره داراي بدنی ظریف و کوچک هستند      

رنگ اصلی این نژاد سفید نقره اي اسـت  . کیلوگرم وزن دارند 45تا  35بز هاي نر کیلوگرم و 

                                                
1- Angora    
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بز هاي رنگی در اثـر   .بزهاي به رنگ هاي کرم، زرد، قهوه اي و سیاه هم دیده می شوندولی 
   . آمیزش با نژاد هاي مویی به وجود آمده اند

          . بـزرگ و بلنـدي دارنـد    داراي شاخ می باشند و گوش هاي نسـبتاً  بز هاي آنقوره عموماً      
ي ي اولیـه و درخشـان کـه مـاده   ید، ظریـف  ي بدن از الیاف سفسر و گردن، زیر شکم و همه

کـه فاقـد بـدن     این حیوانـات علـی رغـم ایـن    . پوشیده شده است ،نساجی محسوب می شود
عضالنی هستند، داراي قابلیت تحرك بسیار می باشند و از این ویژگی براي چرا در مراتع فقیر 

   . حد اکثر بهره برداري را می نمایند
            بـا توجـه بـه    تولیـد مـوهر  . اسـت مـوهر   از پرورش بز آنقـوره نظر محصول اصلی مورد       

و سالیانه به طور میـانگین در   یه و بهداشت متفاوت استاصالح نژاد، جنس، سن و شرایط تغذ
  . کیلوگرم تولید می شود 6تا  3 و در بز هاي نر 3تا  5/1ي ماده بز ها
           ولـی  و تولیـد بـاالیی دارنـد،     انـد  شـده  اصـالح  بـز هـا  ایـن  در آمریکا تعداد زیـادي از        

  . کیلوگرم نمی باشد 2میانگین تولید در ترکیه بیش از 
  
  

  1عربی نژاد
  

  

                                                
1- Arabi 
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  پراکنش
در قسمت شرق  ي عرب هستند که برخی از آن هاپرورش دهندگان این بز عشایر طایفه

سرچاهان بوانات، باغ سیاه  ییالق این طایفه سر پنیران سعادت شهر، . خرامه ساکن شده اند
  . الر، داراب، فسا و جهرم استآن قادر آباد، ده بید و قشالق 

  .می باشدسانتی متر  56 بالغ يبز مادهدر  و سانتی متر  60 بز نر بالغدر ارتفاع جدوگاه 
  

  خصوصیات تولیدي
دهی در یک  طول مدت شیر، کیلوگرم 50تا  40دهی  شیر يمقدار شیر تولیدي در یک دوره

    بالغ يوزن زنده در بز مادهو  کیلوگرم 45تا  40 وزن زنده در بز نر بالغ، ماه 6تا  5ي دوره
  .استکیلو گرم  32تا  30
  
  

    1نژاد بوئر
  

  
                                                

1- Boer 
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  تاریخچه و خصوصیات
در آفریقاي جنوبی پرورش  گوشتی بز می باشد که نژاد هايیکی از معروف ترین نژاد بوئر 

 است و گردن و سر به رنگ قهوه اي می باشد و ممکن رنگ بدن این بز سفید. استیافته 
به گونه اي که نر هاي این حیوان بسیار مطلوب است  رشد. بدن نقطه نقطه به نظر آید رنگ

ي بوئر در طول سال فحل بز هاي ماده. کیلوگرم می رسند 100تا وزن  يي پرواراخته شده
در برخی از . دمی شوند، لذا تنظیم برنامه براي سه زایش در دو سال بسیار آسان خواهد بو

افزایش وزن . بزغاله به دست می آورند 6/3انه از هر بز به طور میانگین مزارع دامپروي سالی
          راندمان غذایی این .گرم می رسد 270تا  230بندي به ي پروارهبزغاله ها در دوري روزانه

  .ي این بز ها کیفیت مرغوبی داردالشه .خوب می باشد ي پروار نسبتاًبز ها در دوره
  

  1خلخالی نژاد
  

  
  و پراکنش تاریخچه

گلـه هـاي   آذربایجان بوده و در هـر روسـتایی،    ياز مهم ترین حیوانات اهلی منطقه بز یکی
کـه از   ص ترین نژاد هـاي بـز منطقـه اسـت    بز خلخالی از شاخ .می شودمتعددي از آن دیده 

  . سالیان بسیار دور در میان گله ها به چشم می خورد
                                                

1- Khalkhali  
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نگه داري و  ،کم و سازگاري با شرایط اقلیمی منطقه نگه داري نسبتاً يبه علت هزینه      
ش این دام پرور. پرورش این بز به صورت یک سنت در اکثر نقاط این منطقه انجام می گیرد

مورد  این بز بخشی از پروتئین. روستاییان و عشایر دارد از لحاظ اقتصادي اهمیت زیادي براي
  .نیاز مردم را تامین می کند

  
  خصوصیات ظاهري

ها بلند و ضخیم  ردي روشن بوده، پوشش مویی بدن آنرنگ عمومی این بز ها سیاه و در موا
  . و گوش ها پهن و کوتاه است

   .می باشد سانتی متر 64تا  52 طول بدنو سانتی متر  74تا  63 جدوگاه ارتفاع      
  

  خصوصیات تولیدي
          ي، میـانگین وزن زنـده  کیلـوگرم  150تـا   120 شـیردهی  يمقدار کل تولید شیر در یک دوره

  .است کیلوگرم 41تا  30 بالغ يبز ماده يیانگین وزن زندهو مکیلوگرم  54تا  40بز  نر بالغ 
   

  1لري نژاد
  

  
  

                                                
1- Lori  
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  پراکنش
 .ي جاوید، دشمن زیاري و پشت کوه رستم می باشدپراکنش این بز در استان فارس در منطقه

  . عمدتاً به صورت روستایی استاین نژاد نگه داري  ينحوه
          59 بـالغ  يبـز مـاده  در ارتفـاع جـدوگاه   و  سـانتی متـر   75 بز نر بـالغ در ارتفاع جدوگاه       

  .استسانتی متر 
  خصوصیات تولیدي

 طول مدت شیردهی در یک ، کیلوگرم 40 شیردهی يمیانگین شیر تولیدي در یک دوره
  بالغ يوزن زنده در بز مادهو کیلوگرم  47تا  45 وزن زنده در بز نر بالغ، ماه 6تا  5ي دوره
   .می باشد کیلوگرم 33تا  30
  

  1مرغُز نژاد
  

  
  

  و پراکنش تاریخچه
شـمال غربـی اسـتان کردسـتان      يهاي کرکی ایران است که در منطقـه  ز یکی از بزرغُم بز

آثار حکاکی بز به همراه گوسفند در غار شانه دري کردستان عراق کـه  . پرورش داده می شود
                                                

1- Morghoz  
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ي پرورش این دام ي دیرینهد است، حکایت از سابقهسال قبل از میال 8000مربوط به بیش از 
  . در کردستان دارد

ز می گویند که معادل فارسـی آن کـرك نـرم و     ،به بز مرغزي کردستان منطقه در       بز مرَ
عـده اي آن را  . ادي وجـود دارد هاي زی بز مرغز اختالف نظر ءدر خصوص منشا. لطیف است

ترکیه می دانند که در اثـر تالقـی بـا بـز هـاي بـومی آذربایجـان و         ينژادي از بز آنقورهزیر 
ند کـه  هسـت  عده اي نیز بر این باور .استتخاب طبیعی به شکل کنونی درآمده کردستان و ان

و شده ترکیه از بز مرغز ایران می باشد که به ایستگاه هاي تحقیقاتی برده  يبز آنقوره ءمنشا
نـام آن از شـهر آنکـارا     با اجراي برنامه هاي اصالحی نژادي به بز آنقوره تبدیل شده اسـت و 

  يالزم به ذکر اسـت کـه روسـتایی در منطقـه    . به آنقوره مبدل شده استو به تدریج  اقتباس
  . سقز کردستان به نام مرخز وجود دارد که عده اي این روستا را موطن اصلی بز مرغز می دانند

 و شـیر ) معروف بـه مـوهر  (یعنی گوشت، الیاف نرم و ظریف سه منظوره بز مرغز، دامی       
نرم با طعم و بـوي مطبـوع و نیـز کـم چـرب اسـت و در       گوشت آن از نظر کیفی ترد، . است

  . ترجیح می دهندکه آن را به سایر گوشت ها  بانه طرفداران زیادي دارددر آرمرده  يمنطقه
ي کره و پنیر کوزه اي ویژه اي درست می کننـد کـه خـوراك روزمـره      از شیر آن ماست،     

صعب العبور است، در نتیجه بز مرغز ماده همچون گاو  آن منطقهچون اکثر  .ساکنان می باشد
  . ماه از شیر آن استفاده می شود 6تا  5کوچک خانوار ها می باشد که ساالنه در حدود 

به پارچه توسط دستگاه هاي نساجی سـنتی بـه نـام    پس از تبدیل الیاف به نخ و سپس       
همچنین الیـاف  . کنندتهیه می ) شلوار و قبا(وخه و رانک لباس هاي محلی به نام ج  جوالئی،

پوشش نمد مانند (شه بند، جا نماز، عبا، پستک پ جوراب، ژاکت،   شال، ساق بند، آن جهت بافت
        وجـود  يبـه واسـطه  . و غیـره کـاربرد دارد  ) که براي محافظت در مقابل سرما بی نظیر اسـت 

خود کفا می باشـد و اگـر زمـانی بـز      گوشت و شیر کامالً منطقه از نظر تامین البسه، بز مرغز،
محل تجمع یک، دو یا سـه خـانوار در   (مرغز در منطقه از بین برود، مردم روستا ها و کوخ ها 

  . به شهر ها سرازیر خواهند شد) منطقه
 غیر نفتی ارز آور به خـارج از  به عنوان یک کاالي ش تولید الیاف می توان آن رابا افزای      

بدیل به نخ و نخ به پارچـه و  در کارخانجات تولیدي کوچک جهت تکشور صادر و مازاد آن را 
  . اشتغال زایی بیشتري را ایجاد نمود ي سایر فرآورده ها مورد استفاده قرار داد وتهیه

موهر تولیدي این . تولیدي استارزش اقتصادي بز مرغز بر اساس کیفیت و رنگ موهر        
  . دالر به ازاي هر کیلوگرم خریداري شده است 12ساس آخرین قیمت موجود تا بر ا گوسفند
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  جمعیت

راس و در مناطق کرد نشین  18000هم اکنون تعداد این توده در کردستان تقریبا حدود 
  گه داريـز هاي نـن بـظر گرفتـبا در ن. باشدراس می  5000استان آذربایجان غربی در حدود 

ر ایران بالغ بر شمار این دام د  ،نشاه و سنندجکرما  در ایستگاه هاي تحقیقاتی سقز، شده
  . راس می باشد 24000

  
  خصوصیات ظاهري

از . شکالتی می باشـد  ، سیاه وه اي روشن تا تیره، سفیدرنگ الیاف پوششی این بز شامل قهو
ـ    رنگ قهوه اي آنجایی که  ادي دارد و بیشـتر در    نیاز به رنگرزي مجـدد نـدارد، محبوبیـت زی

ي لباس هاي محلی استفاده می شود، ولی رنگ سـفید در صـنعت ارجحیـت دارد، زیـرا     تهیه
   . رنگ پذیر است

چشـم   يمثلثـی شـکل و متوسـط، حدقـه     این بز چابک و زرنگ با جثه اي کوچک، سرِ      
باریک، گوش ها صاف و صورت بـدون   پوزه. برجسته و چشم به رنگ هاي مختلف می باشد

در حالی  ده است،یشاخ در بز نر ضخیم و پیچ. ی  استکرك با کمی پوشش در قسمت پیشان
از کـرك،  تمـام   گردن کوتاه و پوشیده . ، باریک با پیچش مالیم می باشدکه شاخ در بز ماده

عمـق، پشـت   و زیر شکم پوشیده از الیاف پوششی، سـینه کـم    سطح بدن، اندام هاي حرکتی
  . باریک و کوتاه می باشد صاف و اندام هاي حرکتی تقریباً
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در   ارتفاع جدوگاهسانتی متر و  6/49سانتی متر و در ماده ها  1/46 در نر هاطول بدن       
  .سانتی متر می باشد 61سانتی متر و در ماده ها  6/64 نر ها

  خصوصیات تولیدي
، میزان لیتر 150دهی  شیر يتولید شیر در هر دورهمیانگین ، روز 196شیر دهی  يطول دوره
  .می باشددرصد  5تا  4و میزان پروتئین شیر درصد  5تا  4چربی شیر 

ي بز ماده يمتوسط تولید کرك سالیانه، گرم 600 بز نر بالغ يمتوسط تولید کرك سالیانه      
                                             و رانــدمان رونمیکـ  30 قطـر الیــاف درصـد،   20/96حقیقــی درصــد الیـاف  ، گـرم  500بـالغ  

  .استدرصد  78
  

  خصوصیات تولید مثلی
ــاروريروز 151تـــا  147 آبســـتنی يطـــول دوره، مـــاه 23 ســـن در اولـــین زایـــش                                     ، بـ

درصـد و   3/33 زایـی چنـد قلـو    درصد، 4/1 درصد، سه قلو زایی 32دوقلو زایی درصد،  6/97
  .درصد است 5/142  بزغاله زایی

  
  1نجدي نژاد

  

  
                                                

1- Najdi  



 
 
  
 
 

  185                                                                                            بزنژاد هاي 
 

  و پراکنش تاریخچه
           خوزسـتان وجـود داشـته و عقیـده بـر ایـن اسـت کـه از          ياین بز از قرون گذشته در منطقه

نجد  يبرخی دیگر عقیده دارند که ناحیه. نجد عربستان به خوزستان آورده شده است يمنطقه
و ي نجد بوده خوزستان قسمتی از ناحیه يبسیار وسیع بوده و در زمان هاي بسیار دور منطقه

  . به همین دلیل نام این بز نجدي می باشد
یک  اصوالً. تولید گوشت آن نیز مهم استو  ز نجدي یک دام شیري محسوب می شودب      

. یکی از منابع مهم تامین شیر، گوشت و درآمد خانوار ها به حساب می آید  دام خانگی است و
خوزستان اغلـب از مـواد خشـبی و     يکه گیاهان رویشی منطقه از سوي دیگر با توجه به این

پرورش ایـن   سلولزي تشکیل شده اند و این دام نیز قابلیت خوبی در استفاده از این مواد دارد،
  .  اراي اهمیت خاصی می باشددام در استان خوزستان د

  
  جمعیت

مرکـز و                 راس اسـت کـه بـه روش مت    659/753/1جمعیت فعلی بـز هـاي اسـتان خوزسـتان     
. از جمعیت بز هاي نجدي اطالعات دقیقی در دست نیست. می شودغیر متمرکز پرورش داده 

میخته شده و در نتیجه این نژاد آ) عموماً بز هاي پاکستانی(این نژاد با نژاد هاي خارجی  غالباً
  . در حال نابودي و انقراض است

  
  خصوصیات ظاهري

کوتاه، نرم و ند و پوست نرم و براق با پوشش باریک و بل این بز داراي اندام هاي حرکتی
   تـک دسـتا یواردي از زرد آهویی ـره و در مـقهوه اي تی ،رنگ عمومی بدن. لطیف می باشد

داراي خط سیاه پشتی از   رخ سر صاف و باریک، نیم ها پهن و افتاده،  گوش. سفید متغیر است
                در گلـه هـاي موجـود حـدود    . زیـر گـردن اسـت    پس سر تا نوك دم و داراي دو منگولـه در 

  . ا شاخ دار هستنددرصد نر ه 54درصد ماده ها و  57
  

  خصوصیات تولیدي
میانگین مقدار تولید شـیر در یـک   و  روز 11/198 ±82/14 شیر دهی يمیانگین طول دوره

  .می باشدکیلوگرم  4/160 ±715/0شیر دهی  يدوره
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، میـانگین وزن  کیلـوگرم   065/3 ±126/0نـر در هنگـام تولـد     يمیانگین وزن بزغاله      
ي میانگین وزن از شیرگیري بزغالهو  کیلوگرم 775/2 ±197/0 دتولدر هنگام  ي مادهبزغاله

  . استکیلوگرم  037/12±800/0نر 
ــیر                 و  درصـــد 6/3پـــروتئین شـــیر ، درصـــد 014/4 چربـــی شـــیر                              مـــواد جامـــد شـ

   .می باشد درصد 85/14
  

  خصوصیات تولید مثلی
درصد است  46روز می باشد و دو قلو زایی در حدود  151حدود ي آبستنی میانگین طول دوره

  . باالیی قرار دارد که در حد نسبتاً
  

   1نائینی نژاد
  

  
  تاریخچه 

شیري و  يو از نژاد هاي دو منظورهالب و بومی منطقه شناخته شده این بز به عنوان بز غ
  . کرکی به شمار می آید

                                                
1- Naeini  
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  خصوصیات ظاهري
 ي قسمت فوقانی سر و اطراف پوزه تا ناحیه. رنگ عمومی بدن در این بز سیاه می باشد

گوش هاي این حیوان نوار سفید یا خرمایی رنگی وجود دارد که این رنگ در زیر شکم بین 
  . رنگ کرك، خاکستري تیره و گاهی روشن است. نیز دیده می شود ي رانکشاله

  
  خصوصیات تولیدي

ي بز نر بالغ          وزن زنده، لیتر 70تا  60 شیر دهی يمیانگین مقدار شیر تولیدي در یک دوره
   .می باشد کیلوگرم 30تا  25ي بالغ ي بز مادهو وزن زنده کیلوگرم 35تا  30
  

  1کرکی رائینی نژاد
  

  
  

  و پراکنش تاریخچه
به عنوان یک نـژاد   کرمان وجود داشته ودر بز کرکی رائینی از دوران گذشته در عشایر رائین 

م کـرك تولیـدي ایـن دا   . داردوجود شهرستان بافت  بیشترین بز کرکی در .محسوب می شود
چیده کرك آن ها اوایل بهار در پایان هر سال و  معموالً اهمیت زیادي براي دامداران داشته و

                                                
1- Raeini  
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کشک استفاده مـی شـود کـه در اسـتان      يبز در تهیهاین از شیر . شده و به فروش می رسد
هاي فرعی دام محسوب شده و ورده ورده ها به عنوان فرآاین فرآ. مصرف زیادي داردکرمان 
  . می کند از هزینه هاي دامداران را تامین بخشی

  
  خصوصیات ظاهري

رنگ هاي سفید، . و سطح بدن پوشیده از کرك و مو می باشدرنگ عمومی بدن سفید بوده 
اکثر . بلق و یا ابرش نیز دیده می شودسیاه و ترکیبی از رنگ هاي فوق به صورت ا  قهوه اي،

این بز ها شاخ دارند، به طوري که در بز هاي ماده شاخ ظریف و باریک و در بز هاي نر شاخ 
کوتاه تا متوسط و پوشیده از کرك  ین بز ها نسبتاًگردن در ا. ضخیم و تا حدودي پیچیده است

   . و مو می باشد
کـرك   ،در زمـان کـرك دهـی   . کرك این دام از نظر ظرافت در دنیا اهمیت زیـادي دارد       
بـدن از کـرك و مـو بـه     . گردن زود تر از نواحی دیگر بدن شروع به ریزش می کنـد  يناحیه
گوش ها متوسط، شاخ ها کمـی خمیـده و طـول     ياندازه. پوشیده شده است 70به  30 نسبت

نـرم و    سـتان در ایـن بـز قیفـی شـکل،     پ. سانتی متر است 30تا  23الیاف کرکی بدن حدود 
و عالوه بر رنگ سفید عمومی بدن، رنگ هاي نقـره اي  بوده دم پوشیده از مو  .سفنجی استا

    .دارد یا ترکیبی از رنگ هاي سیاه با قهوه اي و غیره نیز وجودو 
میانگین ارتفاع جدوگاه در و سانتی متر  76/63 ±41/4میانگین ارتفاع جدوگاه در بز نر       

   .است سانتی متر  46/60 ± 8/4 بز ماده
  

  خصوصیات تولیدي
شیر دهی به  يطول دورهو گرم  350 مقدار شیر تولیدي روزانه به روش نگه داري متمرکز

   .است ماه 5تا  4 روش نگه داري متمرکز
                  بـز مـاده بـالغ    يمیـانگین وزن زنـده  ، کیلـوگرم   35 بـز نـر بـالغ    يمیانگین وزن زنده      

   .می باشد درصد 40 راندمان الشهو  کیلو گرم 12 میانگین وزن الشهکیلوگرم،  30
            بـالغ  يدر بـز مـاده  و  گـرم  1000تـا    800 بـز نـر بـالغ   میزان کرك تولیدي سالیانه در       
  .استگرم  300تا  250
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  خصوصیات تولید مثلی
 18تا  15جفت گیري هنگام اولین  سن درو درصد  4تا  2درصد، دو قلو زایی  78 بزغاله زایی

  .می باشد ماهگی
  
  

     1نژاد سانن
  

  
  

  تاریخچه
در سوئیس پرورش یافته و این بز ها . ف شیري جهان می باشدیکی از نژاد هاي معرواین نژاد 

 ،شـیر بـوده   يتولیـد کننـده  یکی از نژاد هاي . داراي بدنی با پوشش کامال سفید رنگ هستند
و به علت دارا بودن  ،و درصد باروري باالیی دارد قابلیت تطابق با شرایط مختلف آب و هوایی

هم در کشور هاي مختلف بز هاي سانن را . شده است این ویژگی ها به نقاط مختلف دنیا برده
      ي بـز هـاي بـومی مـورد اسـتفاده قـرار       له هاي خالص و هم به صورت آمیختـه به صورت گ

  . می دهند

                                                
1- Saanen 
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  خصوصیات 
در مراتع خوب قابلیت چرا . دگی هاي مشترك بز هاي شیري می باشنبز هاي سانن داراي ویژ

ي روزه 280ي میزان شیر تولیدي در دوره. هستندداشته و در مزارع بسته نیز قابل پرورش 
هزار  2نژاد هاي رکورد دار در آمریکا در یک سال بیش از . کیلوگرم می رسد 700به  شیردهی

 65تا  60وزن نر ها  کیلوگرم و 50وزن بز هاي ماده در حدود . کیلوگرم شیر تولید کرده اند
  . کیلوگرم است

  
  

  1تالینژاد 
  

  
  

سال پیش توسط ملوانان از عدن وارد استان هرمزگـان شـده و توانسـته     400این توده حدود 
است با شرایط موجود در این منطقه سازگاري یافته و به صورت دام بومی منطقه در آیـد و در  

              .خلـیج فـارس و دریـاي عمـان مـی باشـد      حال حاضر یکی از توده هاي غالب بز در سواحل 
 نیز بز هاي تالی در نقاط مختلف این استان به نام هاي تالی جزیره اي، بز ساحلی و بز عدنی

  . نامیده می شوند
                                                

1- Tali  
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بز تالی یکی از دام هاي مقاوم استان هرمزگان می باشد که با شرایط آب و هوایی گرم و       
این بز همچنین قادر به راه پیمایی طوالنی بوده و به . شده استمرطوب این نواحی سازگار 

گله هاي بز   بندر خمیر و جزایر مربوطه،  همین سبب در بیشتر نواحی استان مانند بندر لنگه،
. دستی می شوند يدر موارد نادر تغذیه تنهادر طول سال در مراتع اطراف به چرا می روند و 

با  ،ندر عباس و میناب عالوه بر چرا در مراتع و پس چر مزارعب ماننددر نواحی دیگر استان 
  .دستی می شوند ياستفاده از علوفه هاي باغی و ضایعات خرما تغذیه

  
  خصوصیات ظاهري

                    داراي گـوش هـاي کوچـک و     .ن این دام قهوه اي سوخته تا روشن می باشدرنگ عمومی بد
  . فاقد شاخ است بسیار کوتاه و براق بوده و غالباً اندام هاي حرکتی ظریف و پوشش بدن

  
  خصوصیات تولیدي

.    اسـت  روز 120 شیر دهـی  يمیانگین طول دورهو گرم  800میانگین مقدار تولید شیر روزانه 
                      ي مـاده در هنگـام تولـد   لـه وزن بزغا، کیلـوگرم  3تـا   5/2 نـر در هنگـام تولـد    يوزن بزغاله

                                       ، وزن بز نر بالغکیلوگرم 12تا  10ي نر در هنگام از شیر گیري وزن بزغاله، کیلوگرم 5/2تا  2
      .می باشدکیلوگرم  30تا  25بالغ   يوزن بز مادهو کیلوگرم  40تا  35
  

  مثلیخصوصیات تولید 
داراي . هاي تالی در اواخر تابستان، اواخـر پـائیز و اوایـل زمسـتان اسـت      غالباً فصل زایش بز

. مـی باشـد  زایی بیش از تک قلو زایی دو قلو  باالیی بوده و احتماالً درصد دو قلو زایی نسبتاً
اولین زایش در  تالی است و معموالً يصفت دو بار زایش در سال از خصوصیات بز هاي توده

 درصد و 5/114بزغاله زایی درصد،  5/76باروري در این نژاد . انجام می گیرد ماهگی 15سن 
  .درصد می باشد 30تا  25  دو قلو زایی
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     1نژاد توگن برگ

  
  

  و خصوصیات تاریخچه
آن ها کوتاه تا متوسط، نرم و  موي. به وجود آمده استنیز از نژاد هاي سوئیسی  این نژاد

در صورت این بز ها دو . رنگ بدن از قهوه اي تا سیاه و خاکستري تغییر می کند. صاف است
اشند و داراي گوش هاي سفید با لکه هاي سیاه می ب. نوار رنگی روشن به چشم می خورد

 .را می باشدات ظاهري بز هاي شیري را داصف این نژاد. سفید استاندام هاي حرکتی آن ها 
  . کیلوگرم است 65تا  60نر ها ي زندهکیلوگرم و وزن  50تا  45ي بز هاي ماده وزن زنده

نشان می دهند ولی براي  بز هاي توگن برگ نیز با شرایط آب و هوایی مختلف تطابق      
براي اصالح نژاد بز . اکثر شیر توجه به تغذیه و بهداشت آن ها ضروري خواهد بودتولید حد

. استفاده شده است این نژادهاي بومی در کشور هاي مختلف در برنامه هاي آمیخته گري از 
   . کیلوگرم است 700تا  650 در این دوره میانگین تولید روز و 270طول دوره ي شیرواري 

  
  
  

                                                
1- Toggenburg 
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  1ترکی نژاد
  

  
  

  تاریخچه
ي   تیره هاي ایمانلو از طایفه یی منتسب می باشد و اغلب توسطاین بز به طوایف ایل قشقا

  . و پرورش می یابد، نگه داري کشکویی کوچک يي کهبا از طایفهدره شوري و تیره
  خصوصیات تولیدي

، ماه 6شیردهی  يطول دوره، کیلوگرم 40تا  36 شیردهی يمقدار تولید شیر در یک دوره
کیلوگرم  35تا  32 بالغ يبز ماده يوزن زندهو  کیلوگرم 55تا  50بز نر بالغ  يوزن زنده

  .گزارش شده است
  
  
  
  

                                                
1- Torki  
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  ناجایگاه اسب در رده بندي جانور

  
  تکامل اسب

ي لندن  در حومه شناسایی اجداد اسب هاي امروزيمیالدي، در جست و جوي  1840در سال 
سنگواره هاي مشابهی   وایومینگ آمریکا، ي ویند درمیالدي در بستر رودخانه 1870سال و در 

 .یعنی دومین دوره از دوران سوم زمین شناسـی بـود    به دست آمد که متعلق به دوران ائوسن،
پس از بررسی و مطابقت با یافته هاي دوران بعدي زمـین شناسـی، مشـخص شـد کـه ایـن       

ائـو هیپـوس بـراي    نام علمی . استسنگواره ها متعلق به نخستین اسب موجود بر روي زمین 
می گردد و انتخـاب  میلیون سال پیش بر  85تا  60به  این سنگواره. این سنگواره انتخاب شد

به دلیل شباهت به روباه یا خرگوش است که چهـار انگشـت در انـدام هـاي      این نام براي آن
سانتی متـر   45تا  40و حدود داشته سه انگشت در اندام هاي حرکتی عقبی  ی جلویی وحرکت

آن است که علف خوار بوده و از برگ  يهمچنین دندان هاي آن نشان دهنده. د داشته استق
ي زمین گرم و سطح آن باتالقی بوده  زمان هواي کره در آن. ختان استفاده می کرده استدر

سنگواره هاي یافـت   .و وزن کم حیوان، امکان زیست در این شرایط را فراهم می کرده است
و هیپوس که به آن ها اورو هیپوس گفته می شود بیانگر ایجاد تغییراتـی در  ي ائشده در دوره

ساختمان اسب می باشد که از آن جمله می تـوان افـزایش قـد چنـد سـانتی متـري و وجـود                   
علت این تغییرات بعد از این چند میلیون سال را می توان ناشی . دندان هاي آسیا را بیان کرد

ي حرارت، خشک شدن باتالق هـا و پوشـیده شـدن زمـین هـا از مرتـع       هاز پایین آمدن درج
   . دانست

 Animal جانوران Kingdom سلسله
 Metazoa پر سلولی ها Sub kingdom زیر سلسه

 Chordata طناب داران phylum شاخه
 Vertebrata مهره داران Sub Phylum زیر شاخه
 Tetrapoda چهار پایان Super Class فوق رده

 Mammalia پستان داران Class رده
 Ungulata سم داران Sub Class زیر رده
  Perissodactyla فرد سمان Order راسته
 Equidae اکوئیده  Family  تیره 

 Equus اسب   Genus  جنس 
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سل آن زود از میان رفتـه و  می کرده که ن حیوانی در اروپا زندگی ،ي ائوسندر اواخر دوره    
  این حیوان شباهت زیادي به ائو هیپوس داشته و نـام . اولیگوسن اثري از آن نیست ي در دوره

کامالً معلوم نیست که اسب هاي پیدا شده در دوره هـاي  . د گرفته استاپی هیپوس را به خو
           ي اولیگوسـن  ولی به هر حـال بـا شـروع دوره    ،از نسل اپی هیپوس هستند یا ائوهیپوس ،بعد

، نوعی از اسب ها )ي اولیگوسن آغاز و به اتمام رسیده است میلیون سال پیش دوره 45تا  20(
  بر روي زمین پیدا شده که با صراحت مـی تـوان گفـت اجـداد     حیوان از نسل یکی از این دو

کـه در آن              نام این اسب مزو هیپوس اسـت کـه پـس از تغییراتـی    . اسب هاي بعدي بوده اند
مزو هیپوس ها به خوبی می دویده انـد و  . میو هیپوس به وجود آمده استبه وجود آمد، اسب 

سانتی متر افزایش یافت  70تا  60سپس قد آن ها به . ه بودسانتی متر رسید 50قد آن ها به 
تکیه می کردند، ولـی هنـوز انگشـت     ،و به خوبی روي یکی از انگشت هاي بیشتر رشد کرده

در این دوره، در آسیا و اروپا نیز اسب دیده شده و این . هاي دیگر هم روي زمین تکیه داشتند
یلیون سال م 10(میوسن  يدر اواخر دوره. استنشان می دهد که مهاجرت هایی انجام گرفته 

و مریکیپوس نامیده  هکه شباهت زیادي به اسب هاي امروزي داشت اسبی به وجود آمده) پیش
کوچک این اسب این اسب فقط بر یکی از انگشتان خود تکیه می کرده و انگشتان دیگر . شد

پیش از تکامـل  . سانتی متر بوده است 90تا  80همچنین قد آن  ،شده و به زمین نمی رسیدند
حیوانی به نام پارا هیپـوس پیـدا شـده     )میلیون سال پیش 25تا  10حدود (اسب در این دوره 

پارا هیپوس  .ر بوده و شباهت کمتري به اسب امروزي دارددر این دوره قد اسب کوتاه ت. است
ره ي دندانی بود که امروزه از آن ها بـراي شناسـایی   دندان هاي خود داراي جودان و ستا  در

  .سن اسب استفاده می شود
ا بر می گردد، حیوانی به نام هیپاریون پیدمیلیون سال پیش  10به ي پیلیوسن که در دوره     

 و تشخیص این که کـدام یـک از تـک سـمان    است  شده که خیلی شبیه تک سمان امروزي
یک سـم در هـر    قد هیپاریون از یک متر بیشتر بوده، . است امروزي از نسل آن هستند دشوار

در همـین  . یک از اندام هاي حرکتی داشته و در آمریکا، آسیا و اروپا زندگی مـی کـرده اسـت   
دوره بالفاصله پس از هیپاریون، اسب پلیو هیپوس به وجود آمده که به معنی واقعی تک سم 

هـزار   150میلیـون تـا   از یـک  . را نوید می دهدسانتی متر قد، آغاز عصر اسب  120بوده و با 
                در آغـاز ایـن دوره، اسـب    . ي پلیستوسـن شـروع و بـه اتمـام رسـیده اسـت      سال پـیش دوره 

این اسب . پلیو هیپوس و پس از آن اسب پرزوالسکی به شکل واقعی و امروزي پیدا شده است
  . اردتمام ویژگی هاي اسب امروزي را دسانتی متر قد  140در جنوب سیبري موجود است و با 
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  چگونگی پیدایش اسب هاي امروز جهان 
بررسی مقدماتی و پیش از تعیین توالی ژنوم اسب نشان می دهد که به یقین اسب هاي امروز 

داشـته انـد، ولـی    در گذشته هـاي خیلـی دور وجـود     نتاج و حاصل سه دسته اسب هستند که
ررسـی هـاي   به هر حـال ب . ، مشکل استین سه دستهتشخیص و جدا کردن درصد اختالط ا

            اسـب هـاي امـروزي و درصـد شـرکت هـر کـدام از سـه دسـته         دقیق تا حدودي ژن هـاي  
  :این اسب ها عبارتند از. اسب هاي اصلی را مشخص کرده است

  
اسبی به نام فریژیلوس در هزاران سال پیش، در : )1کُلد بالد(خون سرد اسب هاي ) 1

این اسب سنگین وزن تقریباً به وزن یک . جنگل ها و مراتع اروپاي امروزي وجود داشته است
  تن بوده و پیدایش آن به زمان هایی بر می گردد که حیوانات عظیم الجثه مانند مـاموت هـا،  

موجود اسـب هـاي   سل باقی مانده و ن. می زیسته اندشیر هاي دریایی و خرس هاي سنگین 
لد بالد که در آن شرایط به وجود آمده و هم اکنون نیز وجود دارند اسب هـایی در آردنـس    ،کُ

ـر پشـم داشـته    اندام هاي حرکتـی  کم وکشور فرانسه است که بدنی با عضالت پر و مح و  پ
  .بسیار تندرو هستند

  
وئوس پرزوالسکی و ائوکوس تارپـانوس  در مناطق گرم تر اروپا اسب هاي اک: اسبچه ها) 2

  . به وجود آمدند که هم اکنون نیز تعدادي از نوع اول موجود است
  
ي بررسی ها و تحقیقات نشـان داده کـه    نتیجه: )2وارم بالد(خون گرم اسب هاي ) 3

فوق العاده چابک و  ي اسب هاي اکوئوس آژیلیس می باشد که  اسب عرب امروزي باقی مانده
  . ستخون گرم ا

  
  اسب هاي امروزي و تقسیم بندي آن ها 

ي زمین وجود دارد که بـا  ي نخستین اسب هاي امروزي روي کره نظریه هاي مختلفی درباره
توجه به وجود تعداد کم سنگواره ها، به دقت و قاطعانه نمی توان گفت که کدام یک صحیح و 

                                                
1- Cold Blood                                   2- Warm Blood                              
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اسب هاي اولیه را به دسته هـاي   1لوند هولم. میالدي بی 1947در سال . کدام یک غلط است
  :زیر تقسیم بندي کرد

  2اسب هاي صخره اي استپ) 1
  3اسب هاي صحاري و فالت هاي سلتیک پونی) 2
  .می رسد 4آن ها به نژاد وحشی سالوتر ءاسب هاي جنگلی که منشا) 3
ي دیگر با نـام هـاي زیـر تقسـیم     اسب ها را به سه دسته 5میالدي آنتونیوس 1922در سال  

  :بندي کرد
  6تارپان یا اکوئوس اورینتالیس) 1
  8یا اکوئوس فروس 7پرزوالسکی) 2
  یا اسب هاي درشت جثه  9اکوئوس روبوس توس) 3

در حـالی  . داروین تمام اسب هاي امروزي جهان را از یک نژاد یعنی اسب وحشی می داند    
      اسـب هـاي امـروزي     اسـب نـوع تارپـان را پـدر     10که محققانی مانند آنتونیوس و هلز هایمر

نژاد اسب هاي تارپان هم اکنون از میـان رفتـه ولـی در لهسـتان از یـک سـیلمی       . می دانند
اطالعات فوق ثابت . اسبی شبیه آن به دست آورده اند ،پرزوالسکی و یک مادیان نژاد کونیک

می کند که نژاد هاي اسبی که هم اکنون وجود دارند، هـر کـدام داراي یـک اصـل و نسـب      
در تقسیم بندي اسب هاي امروزي جهـان  . وحشی بوده و از اسب هاي اولیه به وجود آمده اند

ا از نظـر شـکل نـیم رخ اسـتخوان     در گذشته ابتدا اسب هـا ر . نظریه هاي مختلفی وجود دارد
  :پیشانی به سه دسته تقسیم می کرده اند

  . اسب هایی بودند که نماي نیم رخ پیشانی آن ها صاف بود: راست بر) 1
  . به اسب هایی گفته می شد که نماي نیم رخ پیشانی آن ها فرو رفته بود: کاو بر) 2
  . پیشانی آن ها برجسته بود دسته اي از اسب ها بودند که نماي نیم رخ: کوژ بر) 3

               .تقسـیم کـرد  بـه دو گـروه خـون گـرم وخـون سـرد       رانک، اسب هـا را   1874در سال       
اء آن ها کشور ایـران قـدیم   از اسب هاي پر خون و اصیل بوده که منش خون گرماسب هاي 

           غـرب و اسب هاي ترکمنی در شـمال شـرق، اسـب هـاي عربـی در جنـوب       در ایران، . است

                                                
1- B.Lundholm                           2- Steppe                         3- Celetic Pony                                                       
4- Solutre                                   5- Antonieas                     6- Equus Orientalis                                                                           
7- Przewalski                             8- Equus ferus                  9- Equus robustus                        
10- Hilzhimer                            
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اسـب هـا   ایـن  . ن اسب هاي دنیا مـی باشـند  اسب هاي کردي در شمال غرب از پر خون تری
و اصالت و نجابـت آن هـا    و خستگی ناپذیرهستند بسیار باهوش، دلیر، سر زنده، بسیار چابک

منشاء این اسب ها مراتع خوش . هستند خون سردگروه دیگر، اسب هاي . شهرت جهانی دارد
داراي نژاد هاي متعددي می باشـند کـه همگـی     اسب هاي خون سرد. استواي اروپا آب و ه

داراي اندام هاي حرکتی تنومند بوده و اکثراً سم هاي بزرگ آن ها با مو هاي مچ اندام هـاي  
بـه دلیـل داشـتن    بسیار رام و مطیـع بـوده و    اسب هاي خون سرد. وشیده شده استحرکتی پ

  . می شودیا شخم زدن زمین ها استفاده  دن گاري هاي سنگیندر کشی قدرت زیاد، از آن ها
  :ي زیر تقسیم بندي می شوند امروزه اسب ها به سه دسته     
   اسب هاي سنگین وزن یا خون سرد) 1
   سبک وزن و میان وزن یا خون گرم اسب هاي) 2
  اسبچه ها  ) 3
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   1اصیل یا اسب عرب 
  

  
  

اد هاي اسب نژترین عامل در اصالح انواع متخصصین اسب در دنیا عمدتاً اسب اصیل را مهم 
این نژاد پایه و اساس نژاد تروبرد می باشد، براي ایـن موضـوع اهمیـت    دنیا می دانند و چون 
از آنجایی که این اسب با شرایط اقلیمی گوناگون به راحتی سازگاري پیدا . زیادي قائل هستند

 در حال حاضر در اغلب کشور هاي دنیا، از مناطق سردسیر تا مناطق استوایی پراکنده می کند 
اسب اصیل از خالص ترین و قدیمی . می باشد 2است و زیر نظر سازمان بین الملی اسب عرب

این اسب که به غلط به نام اسب عرب در دنیا مشهور شـده، در  . ترین نژاد هاي دنیا می باشد
             ایرانی بوده و پدران ما هزاران سـال در اصـالح نـژاد ایـن اسـب تـالش      واقع یک نژاد کامالً

نموده اند ولی چون اولین بار اروپایی ها این اسب را از کشور هاي عربی دریافت کرده اند بـه  
تحقیقات انجام شده ثابت کرده . این مناسبت این اسب به نام اسب عرب مشهور گردیده است

ص عربستان قبل از ظهور اسـالم داراي اسـب اصـیل نبـوده بلکـه در اثـر       که اعراب به خصو
                                                

1- Asil or Arab                                 2 - WAHO (World Arab Horse Organization) 
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مبادرت به نگه داري و تربیت اسب هاي ایرانی نمودند که بعد هـا  ) ص(تشویق پیامبر اسالم 
  . به اسب عرب معروف شد

ایرانی اسب اصیل نه تنها ویژگی هاي مربوط به تیره هاي خود ماننـد کهـیالن،    يشاخه     
حمدانی، عبیان، سگالوي، حدبان و غیره را از دست نداده بلکه آن خصوصیاتی را که در اصل 

ایـن خصوصـیات شـامل    . باعث معروف شدن این نژاد شده به صورت کامل نگه داشته اسـت 
ایرانیـان بـه   . امت و پر خونی توأم بـا نجابـت مـی باشـد    زیبایی، هوش و بیش تر از همه شه

در حـال حاضـر   . توانایی هاي این نژاد نسبت به شکل ظاهري آن اهمیت بیشـتري داده انـد  
جمعیت قابل مالحظه اي از این نـژاد در نـواحی جنـوب غربـی کشـور بـه خصـوص اسـتان         

  . دخوزستان و همچنین تهران وجود دار
  

  خصوصیات ظاهري
نـژاد هـاي   . سایر نژاد هاي دنیا می باشـد  از نظر خصوصیات ظاهري کامالً متمایز از این نژاد
از نژاد عرب از نظر قدرت، سرعت و جثـه بهتـر از اسـب عـرب هسـتند، ولـی از نظـر        حاصل 

  . نجابت، مقاومت و سازگاري قابل مقایسه با آن نیستند
        انحنـا پیـدا کـرده و شـانه هـا       در این اسب گردن به طور بسیار زیبایی به طرف جـدوگاه      

سر به طور خاصی به گـردن متصـل شـده و مـی توانـد      . به طور مشخص برجسته می باشند
یال و دم بـه صـورت بـی نظیـري، زیبـا و ظریـف بـا        . ي جهات حرکت نمایدآزادانه در همه

داراي سر نیز کوتاه و ظریف بوده و صورت، صاف یا مقعر است، . درخشش ابریشمی می باشد
. می باشـد ) از سایر نژاد ها قرار دارد که پایین تر(منخرین بزرگ و چشم هاي درشت و براق 

قسمت پشـت   .می یابده و گاهی به طرف داخل انحنا گوش ها کوچک، ظریف و متحرك بود
              مرِ قـوي، کپـل طویـل و    ـداراي کـ  ایـن اسـب  . اسـت  وتاه و کمـی مقعـر  ـعرب، کـ  در اسب

   .ـتاس سخت و خشکاندام هاي حرکتی  ی شکل وـخم مرغت
  

استقامت اسب عرب افسانه اي بوده و در قرن نـوزدهم مسـابقات اسـب هـاي عـرب در           
روش ایـن اسـب در   . مسافت هاي طوالنی در صحرا به مدت سه روز انجام مـی شـده اسـت   

ده و اسب عـرب داراي طبیعتـی مهربـان بـو    . حرکت به صورت شنا کردن توصیف شده است
  . بسیار دالور است
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  ترکمن آخال تکه نژاد
  

  
  

، روستاي میـان کـویري بـه نـام آخـال واقـع در جنـوب        1ي آخال تکهي اسب هامنشاء اولیه
. این منطقه از جنوب شرقی صحراي قره قوم تا دامنه کوپت داغ ادامـه دارد . ترکمنستان است

و تاز و تهاجم و حتی دور از مقاصد به دلیل وضعیت خاص، این منطقه دور از هر گونه تاخت 
روستا هاي آخـال، همـراه بـا    ابراین، این انزوا و جدایی بن. تجاري و بازرگانی قرار گرفته است

غرور خاص مردم قبیله تکه در خالص کردن نژاد، منجر به ایجاد قدیمی ترین و خالص ترین 
هـاي آخـال تکـه در    قرن ها جنگ جویان ترکمن، سـوار بـر اسـب    . خط نژادي گردیده است

بی آب و علف به تاخت و تـاز مـی پرداختنـد و ایـن     درجه حرارت روز در صحرا هاي  حداکثر
از آنجایی که فقـط یـک مـاه از سـال در     . ي این سختی ها را تحمل می کردند اسب ها همه

صحرا هاي لم یزرع علوفه ي تازه در دسترس بوده، و شب ها بسیار سرد و ظهر ها بسیار گرم 

                                                
1- Akhal Teke 
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به این . روش خاص خود را در پرورش اسب به کار می بردند ،، بنابراین اهالی قبیله ي تکهبود
صورت که میخ چوبی در زمین می کوبیدند و توسط افسار کوتاهی اسب را مهار کرده و توسط 
جل و نمد تمام بدن اسب را می پوشاندند تا از سـرماي شـب و گرمـاي سـوزان روز در امـان      

. مـی شـد  اجراي محدودیت هاي غذایی اعمـال  هاي آخال تکه از طریق  پرورش اسب. باشند
براي تغذیه اسب ها از جیره هاي غنی از پروتئین مانند یونجه خشک، پلـت چربـی گوسـفند    

این روش نگه داري منجر به . همراه با جو و کیک خمیر سرخ شده و ذرت استفاده می کردند
د، نسبت به صاحب خود اظهار عالقه نماید و بـه  این شد که اسب به غذا و آبِ کم عادت نمای

اسب ها با پوشش زیاد نه تنها آن ها را از تغییرات پوشاندن بدن . ناس مشکوك شودافراد ناش
نگه می دارد، بلکه باعث درخشندگی پوست و موي اسب می شود ي حرارت هوا مصون  درجه

  . شود که چشم را خیره کرده و باعث احساس غرور صاحبان آن ها می
در شرایط صحرایی  اسب آخال تکه به خاطر قدرت تحمل و سرعت باال، اسبی ایده آل     

ي این اسب، رکورد عجیب و باور نکردنی ثبت شده که حاکی از تحمل و در پیشینه. است
اسب هاي آخال تکه مسیر اشک آباد تا مسکو با . مقاومت بیش از حد آن به گرما می باشد

روز طی کرده اند که  84میالدي در حدود  1935کیلومتر را در سال  4100ي بیش از  فاصله
حرکت در صحراي سوزان بوده و اسب به آب دسترسی نداشته  ،کیلومتر از این مسیر 360
  . این مسیر سه روزه طی شده و این رکورد هرگز تکرار نشده است. است
سبک و زیبا، اندام بلند، ساختار بدنی  این اسب داراي ترکیب بدنی متمایز از سایر نژاد ها،    

شیب کمر به طرف جلو، شیب کپل به طرف . الغر ولی بسیار قدرتمند استکشیده، باریک و 
صورت کشیده، خشک، . عقب و روي کپل گرد نبوده و به صورت صاف دیده می شود

 براقاستخوانی، ظریف، باریک و بلند، نیم رخ صورت صاف یا کمی محدب، چشم ها درشت و 
  . هستند

ي نیم رخ، زیر گردن صاف و روي مهـره داراي گردن طویل، باریک و عضالنی بوده و از      
به خط عمود روي تنـه  گردن با شیب تند نزدیک . سوم گردن شکستگی جزئی دیده می شود

اندام هاي حرکتی طویل، نازك با تاندون هاي قوي، مفاصل قوي و متناسـب،  . قرار می گیرد
بدون مو و با طول متوسط و نیز داراي شـیب تنـد نزدیـک بـه خـط عمـود، مفاصـل        بخولق 

خرگوشی بسیار مناسب براي جهش، قلم اندام هاي حرکتی کوتـاه، گـام هـا نـرم و سـبک و      
اسب هاي آخـال تکـه غالبـاً داراي سـم هـاي نـرم و       . و حرکات  آزادانه است ،داراي انعطاف
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از سم می گردند و بدین جهت اسب هاي آخـال تکـه    شکننده بوده و غالباً دچار لنگش ناشی
  . براي مسیرهاي کوهستانی مناسب نیستند

است که ) متالیک(رنگ بسیار خیره کننده این نژاد، رنگ طالیی و مشکی با جالي فلزي      
رنگ هاي کهر متالیک و به ندرت نیلی یا نقره اي . زیر تابش خورشید درخشندگی خاصی دارد

ارنـد کـه   اغلب آخال تکه ها روي سرتاسر کمر خود یک خط طولی ممتد د. شودنیز یافت می 
خالص ترین و مقاوم ترین اسب هاي آخال تکه آن هایی هستند که . نشانگر قدمت نژاد است

           عالوه بر داشتن تمامی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی ایده آل، رنـگ بـدن مشـکی متالیـک    
داشـته  ) یعنی حتی یک موي سفید در بدن آن ها یافت نشود( یا طالیی یکدست) پر کالغی(

اسب هایی : اسب هاي آخال تکه در کتاب هاي انساب به سه تیپ طبقه بندي شده اند. باشند
  . سانتی متر دارند 164تا  152با جثه ي استاندارد، متوسط و سنگین که ارتفاعی بین 

ظرافـت، مقاومـت و    ،داراي آراسـتگی  آخال تکه، اسب واقعی بیابـان و دشـت مـی باشـد،        
حرکات این اسب هـا زیبـا،   . استقامت زیادي است و توانایی و طاقت تحمل هواي گرم را دارد

توانـایی و انعطـاف در   . با گام هاي بلند و طویل اسـت و همراه داراي ظرافت خاص و چابکی 
این نژاد می باشد کـه   گی هايژـهار نعل رفتن از دیگر ویـتغییر جهت در تاخت و تاز و نیز چ

ایـن اسـب هـا     ،به عـالوه . عالی است ،بسیار مناسب و در مسابقات پرش ،بقات درساژدر مسا
  . براي مسابقات چند منظوره و رالی براي مسافت زیاد بسیار مناسب هستند

تکنیک هاي سوار کاري به اسب هاي ترکمن نیازمند حوصله و تجربه کافی است و ـوزش آم
            بیتی با موفقیت طی شود، اسب ترکمن هیچ وقت تعلیمات را فراموش نکرده واگر مراحل تر

  . نا فرمانی نمی کند و تا آخر عمر یک اسب ورزشی موفق خواهد بود
 ،اسب هاي آخال تکه بدنی الغر و باریک داشته و مدت زیادي از شبانه روز را به دویـدن      

اگر چند روز از اصطبل بیرون آورده . یگر می گذرانندبازي کردن و جنگ هاي نمایشی با یکد
نشوند، براي جلوگیري از چاق شدن، غذا نمی خورند و به محـض خـروج از اصـطبل نیـز بـا      

  . فعالیت هاي فیزیکی، انرژي اضافی را مصرف می کنند
    با گرم شدن بدن اسب هاي آخال تکه در اثر تمرینات ورزشی، قدرت آن ها نیز بیشتر     
در این موقع تمایلی به توقف ندارند . تا جایی که بدن آن ها تماماً غرق در عرق می شود هدش

سوار کاري در چنین وضعیتی بسیار سخت و دشوار . و دائماً می خواهند با تمام قدرت بدوند
می باشد چون با کشیدن مالیم افسار براي توقف اسب، نه تنها نمی ایستند بلکه مانند 

    سار، روي ـوي افـیدن قـو با کش) می زننداصطالحاً کاپریول (و می جهند طرف جل قورباغه به
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به همین دلیل این اسب ها بهترین نژاد . نمی شوندستاده و هیچ وقت از دویدن خسته دو پا ای
  . اسب براي مسابقات اسب دوانی در مسافت هاي طوالنی هستند

یده استقامت و ظرافت در حمل کالسکه در فعالیت هایی که سبب شهرت این نژاد گرد     
سم و مخصوصاً در درساژ مراسم و برنامه ها است که سبب زیبایی و جالل خاصی در این مرا

موانع بلند در مسابقات پرش، این نژاد در رقابت با سایر اسب ها معموالً در پرش از . می گردد
اف باالیی برخوردار می باشد و قادر د ولی با وجود این از قابلیت انعطو بزرگ امتناع می ورز

است مسافت هاي بین موانع را با قدرت مانور و سرعت باالیی طی کند، به طوري که برخی 
سوار کاري و رقابت هاي بین المللی و بازي هاي خال تکه در مسابقات جهانی اسب هاي آ

  . المپیک فاتح بوده اند
، از آمیخته گري هاي آخال تکه با نژاد هاي سرمایه هاي ارزشمند نژاد اسب هاي ورزشی     

آخال تکه از متوسط طول عمر و بـاروري  . سواري هانوور تراکنر و التویان به دست آمده است
تعجب آور نیست که نریان ها پس از بیسـت سـالگی نیـز در مسـابقات     . باالیی برخودار است

الن. کشش استفاده می شوند با تولید هفده کره در طی سه  1رکورد باروري مربوط به مادیان ا
متأسفانه طی . سال عمر می باشد و به طور کلی آخال تکه از عمر مفید باالیی برخوردار است

سالیان اخیر چند ژن نا مطلوب در اسب هاي آخال تکه  ظاهر شده کـه عمـده تـرین آن هـا     
وتـاه تـر از   ، دهان طوطی که در آن فک پـایین ک )یک طرفه یا دو طرفه(شامل نهان خایگی 

فک باال می باشد، تنگی سینه و نزدیکی بیش از حد اندام هاي حرکتی جلویی به یکـدیگر و  
  . می باشدبا ً انحراف آن ها به طرف خارج  متعاق

  
  اسب ترکمن یموت

زیست  تکه، اسب هاي ترکمن را براي شرایط يهمان طور که گفته شد، مردمان طایفه
           سکونت  يحوهـیموت کوچ نشین بوده و ن يایفهـافراد ط .ردندـیطی خود اصالح نژاد کـمح
با توجه . ن ها به شکل چادر نشینی و حیات آنان اساساً بر نگه داري و پرورش دام مبتنی بودآ

ي وسیع از مرتع می باشد و نیز بر اساس شرایط زیست  به شرایط این کوچ نشینان که استفاده
  .را به گونه اي اصالح نژاد کردند، که براي آن ها مطلوب بودمحیطی خود، اسب هاي ترکمن 

  آخال تکه بهاسب هاي . اي آخال تکه دارنداسب هاي یموت شباهت زیادي به اسب ه     
اندام هاي حرکتی بلند، سم هاي کوچک، نرم و ، دلیل دارا بودن اندامی ظریف و باریک
                                                

1- Elan 
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 صعب العبور و کوهستانی، فعالیت هايبراي مسیر هاي  ،شکننده، بدن طویل و کمرِ ضعیف
یموت، براي  يبنابراین افراد کوچ نشین طایفه. بدنی شدید و حمل و نقل مناسب نمی باشند

اسب  تقویت توانایی اسب هاي خود در کوچ و نقل و انتقال در مسیر هاي صعب العبور، خون
د، به طوري که در این هاي عرب ایرانی و اسب هاي فالت ایران را وارد گله هاي خود کردن
اسب هاي یموت از نظر . اسب هاي ترکمن، تأثیر پذیري از اسب هاي عرب مشهود است

               به راحتی رام و اهلی شده و لجاجت. رفتاري شباهت زیادي به اسب هاي عربی دارند
دوند  اسب هاي یموت همانند آخال تکه ها سریع نمیاگرچه . هاي آخال تکه را ندارند اسب

اسب هاي یموت مسافت . ولی براي مسافت هاي طوالنی توانایی و طاقت بیشتري دارند
همچنین این اسب ها از . عشق آباد تا مسکو را پا به پاي اسب هاي آخال تکه طی کرده اند

وقتی لشکریان ناپلئون به مناطق سردسیر  ،به عنوان مثال. مقاومت عجیبی برخوردار هستند
روسیه رسیدند، اکثر اسب ها از سرماي شدید تلف شدند ولی اسب معروف ناپلئون به نام 

اسب هاي یموت . که از اسب هاي یموت بود هیچ ضعفی نشان نداد) امپراطور(جهان پیما 
  دنی ـرکیب بـت. دبراي مسابقات پرش، درساژ، اسب دوانی و مسابقات سه روزه مناسب هستن

  
              اسب هاي یموت شباهت زیادي به اسب هاي آخال تکه دارد، ولی از برخی جهات با     

قد اسب هاي یموت کمی کوتاه تر  ،به عنوان مثال. روسیه فرق دارند ياسب هاي آخال تکه
کم سم هاي قوي و اسکلت محهمچنین  ،ولی بدن آن ها سنگین تر و کمی پهن تر است

این اسب ها مقاومت و . مو هاي یال، دم و کاکل کمی بیشتر از آخال تکه است. تري دارند
استحکام بیشتري دارند، در مسیر هاي کوهستانی موفق هستند و حرکات قدرتی را بهتر انجام 

، ولی به )تأثیر اسب هاي عرب ایرانی(اسب هاي یموت اغلب به رنگ نیله هستند . می دهند
امروزه اسب هاي یموت فقط در . هاي کهر و کرنگ نیز دیده می شوند ندرت به رنگ

 ياز آنجا که اکثر خانواده هاي طایفه. ترکمنستان و ترکمن صحراي ایران یافت می شوند
ي ترکمن صحراي ایران زندگی می کنند، بنابر این بیشترین تعداد از اسب  یموت در منطقه

  . یل می دهندهاي ترکمن ایران را اسب هاي یموت تشک
در ترکمنستان اسب هاي یموت در گروه هاي جدا از اسب هاي آخال تکـه در مسـابقات        

اسب دوانی شرکت می کنند و در ایران فقط تعداد اندکی از بقایاي بهترین اسب هاي یمـوت  
را می توان زیر گاري ها، در حال شخم زدن زمین ها در روستا هـاي دور دسـت و یـا تعـداد     

ي شمال شرقی کشور و در روز هاي آخـر زنـدگی    صورت گله هاي وحشی در منطقه کمی به
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ي یموت هستند که از  اسب هاي طایفهي گوکالن برادران  ب هاي طایفهاس. آن ها رویت کرد
           تنها تفاوت این دو نوع اسـب هـاي تـرکمن را در رنـگ    . هر نظر شباهت زیادي به هم دارند

گوکالن ها عالقه خاصی به رنگ هاي تیره دارند و یموت هـا،  . کردآن ها می توان جستجو 
  .رنگ هاي روشن را می پسندند

  
  اسب ترکمن جرگالنی 

راز، (نوع دیگري از اسب هاي ترکمن به نام جرگالنی در منطقه جرگالن و روستاهاي مجاور 
ر نزدیکی نوار اسان دواقع در بجنورد تا نواحی شمال شرق استان خر) گبفان، غالمان و غیره

از آنجا که سالیان متمادي، از این اسب ها در . ترکمنستان یافت می شوند -مرزي ایران 
بارکشی، حمل و نقل، گاري کشی، کار در زمین هاي کشاورزي و مسیر هاي صعب العبور 

عوامل و معیار هاي قدرتی و  ،استفاده می شده، بنابراین در اصالح نژاد این   اسب ها بیشتر
به همین دلیل امروزه اسب هایی در منطقه یافت می شوند . اعت پذیري مد نظر بوده استاط

که از نظر اندام، تنومند و نسبتاً سنگین و زمخت می باشند، در حالی که خیلی مطیع و سر به 
این اسب ها چابکی و سرعت اسب هاي ترکمن را ندارند، ولی در عوض بسیار . راه هستند

پرش همانند اسب هاي پرشیِ موفق،  يتند، بنابراین براي استفاده در رشتهتنومند و مطیع هس
  .کارایی دارند

  
  اسب ترکمن چنارانی 

چنـاران   يبه طور عمده، اسب هاي چناران براي اولین بار توسط نادر شـاه افشـار در منطقـه   
             .خراسان به منظور استفاده براي سواره نظام خود براي فـتح هندوسـتان توسـعه پیـدا کردنـد     

فتح افغانستان و هندوستان بود، براي لشگریان خود نیـاز بـه اسـب     ينادر شاه که در اندیشه
    اسب هاي به همین دلیل به فکر استفاده از. هایی داشت که خیلی سریع دویده و خسته نشوند

آخال تکه افتاد، ولی به دلیل این که اسب هاي آخال تکـه بـراي حمـل تجهیـزات جنگـی و      
سواران مسلح در مسیر هاي سنگالخی و کوهستانی مناسب نبودند، بنابراین به فکر استفاده از 
اسب هاي عربی افتاد که از استحکام بیشتري برخوردار بودند، ولی متأسفانه اسب هاي عربـی  

قد کوتاه و هم سرعت کمی دارند، پس به فکر آمیختن این دو نژاد با یکدیگر، براي تولید  هم
که امروزه فرزندان آن ها (سپس با آمیزش بهترین سیلمی هاي عرب . یک اسب ایده آل افتاد

با مادیان آخال تکه، کره هایی ) در بازار هاي جهانی بالغ بر یک میلیون دالر معامله می شوند
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از آنجا که تثبیت صفات مورد نظر در مورد اسب ایده آل مد . صیات متفاوت حاصل شدبا خصو
نظر بود، بنابراین اسب هاي داراي خصوصیات مطلوب تکثیر شدند تا جایی که اسب هاي ایده 

  . آلی پدید آمدند
اسب هاي چنارانی از نظر اخالق و رفتار شباهت زیادي به اسب هاي عربی دارند و بسیار      

 ،از نظر تمام عوامل مدیریتی مانند تغذیه، پرستاري و شـرایط محیطـی  . قانع و سازگار هستند
 لگد نمی زننـد و گـاز   . حرارت محیط را تحمل می کنند يحداقل و حداکثر درجه. قانع هستند
. فقط در مواقعی که تحت فشار روحی شدید باشند، براي دفاع از خود لگد می زنند نمی گیرند

ایـن اسـب هـا در    . اسب هایی عاطفی بوده و خیلی زود با سواران خود ارتباط برقرار می کنند
نمی شدند، حتی در جنگ ها دیـده شـده کـه    سواران مجروح خود دور  جنگ هاي نادر شاه از

صاحبان مجروح خود خوابیده و سعی کرده اند آن ها را سوار کرده  اسب هاي چنارانی در کنار
قـدرت   ،در هـر حـال  . از مهلکه خارج کنند و بدون سواران خود میدان را تـرك نمـی کردنـد   

فراگیري و قدرت سازش با محیط در اسب هاي چنارانی به مراتب بیشتر از اسب هاي عربـی  
  . است

. آمده اندنظر کارشناسان متبحر به وجود  دي و زیراسب هاي چنارانی طی سالیان متما     
            براي ایجاد اسب هاي چنارانی، از اسب هاي سیلمی عربی و مادیان آخال تکه استفاده 

           جفت گیري معکوس انجام می گرفت، یعنی مادیان سیلمی عربی با نریاناگر  .می شد
. ب ایده آلی مانند اسب چنارانی پدید نمی آمدبه طور مسلم اس ،آخال تکه آمیزش می یافت

امروزه حاصل آمیزش هر اسب سیلمی عربی با مادیان آخال تکه، اسبی چنارانی نخواهد بود، 
خصوصیات مطلوب در اسب هاي  ،در طول زمان. بلکه اسب هیبرید عرب ترکمن می باشد

           بهترین . ه شده اندچنارانی تثبیت شده و به عنوان تیره اي از اسب هاي ترکمن شناخت
موي سفیدي در (اسب هاي چنارانی آن هایی هستند که رنگ مشکی یا کهر یکدست دارند 

این . ي اسب هاي چنارانی خیلی قوي استحواس شش گانه). ها دیده نمی شود بدن آن
اسب ها بسیار پر خون بوده و ظرفیت حمل اکسیژن در خون آن ها باال است در نتیجه به 
بهترین وجه ممکن از اکسیژن هوا بهره می برند به طوري که در فعالیت هاي ورزشی بازده 

دستگاه گوارش اسب هاي چنارانی به بهترین وجه ممکن، خوراك . انرژي باالیی دارند
به طوري که این اسب ها نسبت به فعالیت ورزشی که . مصرفی را هضم و جذب می کنند

  . اسب هاي دیگر خوراك کمتري مصرف می کنندانجام می دهند در مقایسه با 
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  نژاد آنجلو عرب 
  

  
بزرگ تر از اسب عرب این نژاد ولی  ، اسب هاي عرب و تروبرد هستند1نژاد آنجلو عرب ءمنشا

د و مادیـان عـرب یـا بـالعکس حاصـل                    از آمیزش بـین نریـان تروبـر    ،این اسب. خالص است
          همچنین از آمیزش اسب هاي تروبرد با آنجلـو عـرب، عـرب بـا آنجلـو عـرب، یـا        . می شود

با توجه به انواع آمیزش هاي بـاال، درصـد خـون    . آنجلو عرب با آنجلو عرب به وجود می آید
اسب هاي نژاد آنجلو بزرگ ترین . ت استاسب عرب و همچنین اندازه و ظاهر اسب ها متفاو

اسـتقامت و  ، کـه  مـی شـوند   بین نریان عرب با مادیان اسب تروبـرد حاصـل   عرب از آمیزش
مقاومت در برابر شرایط سخت را از اسب عرب و سرعت و آزادي عمل خود را از اسب تروبـرد  

  . می برند به ارث
منشـاء  . ي اول قرن نوزدهم بیشترین اسب آنجلو عرب را تولید کرده است فرانسه از نیمه     

م) عرب( 2ب فرانسوي به دو نریان شرقی به نام هاي مسعوداسب آنجلو عر که گفتـه  ( 3و اَسلَ
این اسب ها از سوریه وارد شـدند و در آنجـا بـا سـه     . بر می گردد) می شود منشاء ترکی دارد

حاصـل ایـن   . آمیزش داده شـدند  6و سلیم 5، کُموس4مادیان تروبرد انگلیسی به نام هاي دیئر
به ها این اسب  .بود 9، و دانه8، کلوویس7آمیزش ایجاد سه اسب آنجلو عرب به نام هاي دلفین

                                                
1- Anglo-Arab                          2- Massoud (Arab)                      3- Aslam       
4- Dear                                     5- Comus                                     6- Selim     
7- Delphine                              8- Clovis                                      9- Danae   
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امروزه این اسب منشاء . عنوان اولین اسب هاي مسابقه و سوارکاري مورد استفاده قرار گرفتند
  .شده است 1یکی از اسب هاي جدید ورزشی به نام اسب سل فرانسیس

  
  نژاد آري جیوس 

  

  
  

اسبی از دوران عهد باستان است و در کوه هاي پیرنه در جنوب غرب  2اسب نژاد آري جیوس
در گزارش هـاي  که  3این اسب شباهت زیادي به اسب ساترن گائول. فرانسه زندگی می کند

 4زیستگاه این اسب دره هاي بلند رود آریئج. دارد است، سزار از جنگ هاي گالی توصیف شده
با سخت ترین شـرایط کوهسـتانی آن منطقـه    . است و نام خود را از همان محل گرفته است
عبور  .ت و گام هاي محکم و مطمئنی بر می داردبسیار خوب سازگار شده، به سرما مقاوم اس

  .از راه هاي پر پیچ و خم و پوشیده از یخ کوهستان براي این اسب راحت است
اقت ، قرن هاست که به عنوان اسبِ کاري استفاده مـی شـود،   این اسبِ بی نظیر و پر ط     

اي  همچنین می تواند به عنوان اسبِ سواري کوچک عمل کند یا در شیب دار ترین مزارع تپه
   . کار کند که هیچ ماشین مدرنی توان کار  ندارد

  

                                                
1- Selle Francais                            2- Ariegeois                         3- Southern Gaul        
4- Ariege                                         
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  نژاد آردنایز 
  

  
  

یکی از متمایز ترین اسب هـاي سـنگین جهـان، قدرتمنـد ولـی بـه طـور         1اسب نژاد آردنایز
ي  ایـن اسـب ریشـه اي باسـتانی دارد و نـام خـود را از منطقـه       . استثنایی رام و مطیع اسـت 

این اسب بـزرگ، در اواخـر قـرن    . کوهستانی زادگاه خود در مرز فرانسه و بلژیک گرفته است
ـ               در سـال . راي سـواري هـم اسـتفاده مـی شـد     نوزدهم نه تنها به عنوان اسب کاري بلکـه ب

نـایز   1810 آمیـزش   2میالدي ابتدا با اسب عرب و سپس با اسب هاي تروبرد، پرچـرون و بولُ
این تالش ها جهت اصالح این نژاد موفقیت آمیز نبود  ولی با این وجود به سودمند . داده شد

امپراطوري و به خصوص لشگرکشی  ، در زمانصنعتی در طول انقالب. ترین اسب تبدیل شد
در طـول  . را براي نیروي زمینـی مناسـب سـاخت    ، آن راي اسب آردنایز روسیه، انرژي و بنیه

  .  جنگ جهانی اول این اسب به عنوان اسب توپ خانه بسیار مورد استفاده قرار گرفت
نگین وزن این به دلیل نیاز به نیروي اسب در کشاورزي و انجام کار هاي سنگین، نوع س      

اسب گسترش یافت و امروزه عالوه بر نوع کوچک و  قـدیمی، دو نـوع دیگـر از ایـن اسـب      
                 معـروف اسـت و اسـب بـزرگ تـر      3نوع بزرگ تر که به اسـب آئوکسـیوز  . شناخته شده است
           که حاصل آمیزش با اسب بلـژین درآوت اسـت و  قـبالً بـه نـام اسـب        4و سنگین تر دو نُرد

  .مشهور بود 5ترِیت دو نُرد
  

                                                
1- Ardennais                              2- Boulonnais                       3- Auxois                                    
4- Du Nord                                5- Trait du Nord                         
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  نژاد آندلسی
  

  
  

 . ي گرمسیر جنوب اسپانیا در نزدیکـی آفریقـاي شـمالی اسـت     ناحیه 1اسب نژاد آندلسی ءمنشا
به پـونی   )میالدي 711سال (ن ورود سپاه اسالم به این کشور اسب هاي بومی اسپانیا در زما

احتماالَ این اسـب هـا   . شباهت داشتند ،یافت می شونددر پرتغال انی که هنوز هم ي سور اولیه
 1492 در سـال . نـد ه ابا اسب هاي بارب متعلق به مسلمانان آمیزش هاي بسیاري انجـام داد 

اسـب هـاي   . میالدي، توجه کشور اسپانیا به جهان غـرب و اسـب هـاي آنجـا معطـوف شـد      
هاي جدید بسیار  اي اصالح نژادبه آمریکا بردند بر 16اسپانیایی که فاتحان اسپانیایی در قرن 

وارکاري ـابان بزرگ سـب دلخواه پادشاهان و اربـب اسپانیایی در اروپا به اسـاس. ندمطلوب بود
 دوك نیوکاسل در قرن هفـدهم نوشـت،  . و دوك نیوکاسل تبدیل شد 2کاوندیش ویلیام انندـم
  .د بوددرست انتخاب شود بهترین و زیباترین اسب در جهان خواه این اسب اگر
، چهار نعل و تاخـت و گـام بسـیار    این اسب بسیار شجاع، مطیع و آرام است و در یورتمه     

     بسیار متواضع و دوست داشـتنی و مناسـب بـراي پادشـاهان در      .کند محکم و قوي عمل می
ي مستقیم اسـب آندلسـی اسـت، در    نواده 3اسب لیپیزانر. روز هاي پیروزي و شادي بوده است

حالی که دیگر نژاد هاي مشهور اروپـایی تحـت تـأثیر خـون اسـب هـاي  اسـپانیایی شـامل         

                                                
1- Andalusian                         2- William Cavendish                  3- Lipizzaner                                                                
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این اسب به دلیل اینکه بسیار چابک و با . فریزین، هلشتاین و کانمارا بوده اند ،1فردریسبورگ
  .ري دارداستعداد است قدرت یادگیري و انجام بسیاري از حرکات موزون را در سوارکا

  
   نژاد برِتُن

  

  
  

ن .  بـوده و بسـیار فعـال اسـت    جثه اي بـزرگ  و  داراي اندام هاي حرکتی کوتاه 2اسب نژاد برِتُ
دارد، خصوصیاتی که بیانگر وجود خون اسب نورفوك را یورتمه اي مخصوص به خود حرکات 

بریتانی، همانند دیگر پرورش دهندگان این اسب در . رود استار و اسب عرب در این نژاد است
پرورش دهندگان جنوب اروپا، از اسب هاي آورده شده توسـط جنگجویـان صـلیبی بـه خـاور      

امروزه نیز از آن ها براي آمیزش با اسب هاي . براي آمیزش با نژاد بومی استفاده کردند ،میانه
همیشـه   انگلیسی و اسب هاي برخی از کشور هاي اروپایی استفاده می کنند، که مـورد اخیـر  

  . نتایج موفقیت آمیزي به همراه نداشته است
ن وجـود داشـته اسـت         دو نـوع اسـب   . در طول قرن ها همیشه بیش از یک نوع اسب برِتُ

ي اسبی بود کـه  اسب سومیئر نواده. بودند 4و روسین 3شناسایی شده در قرون وسطی، سومیئر
عمدتاً در شمال بریتانی پرورش و تولیـد مثـل داشـت و بـراي کـار در مزرعـه، کشـاورزي و        

                                                
1- Frederiksborg                              2- Breton                             3-  Sommier                             
4- Roussin                                
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نوع بسیار سبک تر این اسـب، در جنـوب و بخـش هـاي     . همچنین بارکشی استفاده می شد
اسب سواري محبوبی بود و به خاطر طـرز راه رفـتن و سـواري    . مرکزي این منطقه یافت شد

  . داشتدادن راحت شهرت 
ن دیگر به عنوان اسب کاري اسـتفاده نمـی شـود، ولـی همچنـان انـواع             اگرچه اسب برِتُ

دارد،  1مختلفی مانند اسب کاري کوچک و بزرگ و نوعی اسب کالسکه مشهور به نـام پسـتیِر  
این اسب ساختار سبک تر و گـام هـاي محکـم    . آن کوچک تر از اسبِ کاري است يکه جثه

  . اد نورفوك رود استار انگلستان در قرن نوزدهم استخود را مدیون نژ
ن اسبی با بلوغ زود رس است که در تجارت گوشت فرانسه به دلیل تولید زیاد و کیفیت      برِتُ

این نژاد، همچنان به عنـوان اسـبِ کـاري ارزشـمند     . باالي گوشت، به شدت مورد توجه است
ن براي کار در مزا   . تاکستان ها استفاده می کننددر  رع به خصوصاست و برخی افراد از برِتُ

  
  نژاد بلُنایز

  

  
  

نایز لُ وزن است که به زمـان  اسبی رام با رفتار مالیم و زیباترین نژاد اسب سنگین  2اسب نژاد ب
ب پِرچِرون، به شدت بومی شمال غرب فرانسه است و مانند اس ،این اسب. گرددرومیان بر می 

                                                
1- Postier                                        2- Boulonnais                                     
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تأثیر اسب عرب در این نژاد بـیش از یـک بـار     هاي شرقی بوده وتحت تأثیر اسب هاي نژاد 
و پـیش از حملـه بـه     این اسب براي اولین بار توسط سـپاه روم وارد فرانسـه شـد   . بوده است
               سپس جنگجویان صلیبی اسب هاي شرقی بیشتري را با. ساکن سواحل فرانسه بودانگلستان 

  2، و یوستاچی کومت د بوالن1رابرت کومت د آرتویزرگ یعنی ي بز راف زادهدو اش. آوردند خود
در طول قـرن چهـاردهم بـراي افـزایش بنیـه و      . اقدام به وارد کردن اسب هاي عربی کردند

براي انتقال شوالیه ها و نیز سالح هاي سنگین آن ها، با اسـب هـایی از   ها توانایی این اسب 
  . آلمان آمیزش داده شدند

نایز به قرن هفدهم و منطقه واژه      لُ ي آمیزش و تولید مثل اصلی آن به مناطق سـاحلی   ي ب
اول بـه شـدت   متأسفانه، تعداد این اسب ها در طول جنگ جهانی . شمال فرانسه بر می گردد
در طول جنگ جهانی دوم . وقوع جنگ در قلب زادگاه این اسب بودکاهش یافت که علت آن 
ي بحران، به همراه صـنعتی شـدن پـس از     این دو دوره. ن ادامه یافتکاهش این نژاد همچنا

  . جنگ جهانی دوم این نژاد را در معرض نابودي قرار داد
خوشبختانه به علت تالش هاي چند فرد متعصب مذهبی و فداکار و جلوگیري از تجـارت       

در حال کار روي  گوشت این اسب، از انقراض آن جلوگیري شد و امروزه برخی از این اسب ها
علی رغم انـدازه  . مزارع کوچک دیده می شوند که موثر تر و اقتصادي تر از تراکتور ها هستند

          سـرِ کوچـک و    توان آثاري از جـد نـژاد عـرب ماننـد     و ساختار عظیم این اسب، همچنان می
  . چشم هاي بزرگ نافذ و ظاهري زیبا را مشاهده کرد

  
  نژاد بارب

          بـه معنـاي   4باربـاري . کشور هـاي، مـراکش، الجزایـر و تـونس اسـت      3اد بارباسب نژ ءمبدا
در مورد منشأ اسب . سرزمین هاي بیگانه یا به طور خاص تر سرزمین هاي غیر مسیحی است

 .ها وجود نـدارد  هاي متفاوتی وجود دارد ولی مدارك مستندي براي تایید یا رد آن بارب نظریه
ي اسب هاي وحشی بر می گردد کـه از   اسب بارب به گروه منزوي شدهبر اساس یک نظریه، 

 در صورت صحت این نظریه، این اسب حتی قدیمی تر از اسـب . اند عصر یخبندان به جا مانده
   هرچند. من ها مـرتبط می داندي ترک ي دیگري بارب را با اسب آخال تکه نظریه. عرب است

                                                
1- Robert, Comte d'Artois                2- Eustache, comte                  3- Barb                                      
4- Barbary                                      
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اصــلی و  بعیــد اســت کــه منشــاء
هاي خاص تا به حـال   واقعی نژاد

مشخص شده باشد، ولی به طـور  
قطع می توان گفـت کـه پـس از    

ش از بـارب بـی   اسب عرب، اسـب 
نـژاد هـاي   هر اسب دیگري بـر   

اسب سراسر جهـان تـأثیر داشـته    
بارب همانند اسب عرب، بـا  . است

 زیـرا گسترش اسالم توسعه یافت 
شـامل   که اولین ارتش مسلمانان

ــر  ــزار نف ــت ه ــود هف ــا ب                          ردر به
با اسـب هـاي    میالدي 711 سال
بنـابراین  . ارد شدبه اسپانیا و بارب

ایــن اســب در قــرن هشــتم وارد 
پـس از تأسـیس شـبه    . اروپا شـد 
بنـابراین اسـب   اسب بارب در گسترش اسب آندلسـی نقـش مهمـی داشـت      1ي ایبريجزیره
بر اساس مستندات تـاریخی،  . به یکی از بهترین اسب ها در سراسر جهان تبدیل شد آندلسی

در ) مـیالدي  1400تـا   1367( اسب هاي بارباري متعلق بـه پادشـاه انگلسـتان، ریچـارد دوم    
ن بارباريمنطقه هنري هشتم چنـد   ،در طول قرن شانزدهم. ها بودند ترین اسب مشهور ،2ي ر

گلستان وارد کرد و یک قرن بعد اسب بارب باعث تحـولی شـگرف   راس اسب بارباري را به ان
در نقاط دیگر تـأثیر بـارب بـر نـژاد هـاي اسـب کریولـو و امـریکن         . در اسب نژاد تروبرد شد
   . موستانگ مشهود است

علی رغم اهمیت این اسب به عنوان جد نژاد هاي اسـب امـروزي، اسـب بـارب شـهرت            
             که علـت آن مـی توانـد ظـاهر جـذاب، فریبنـده و زیبـاي       کمتري نسبت به اسب عرب دارد 

هماننـد اسـب عـرب داراي توانـایی      ولی بـر خـالف خصوصـیات ظـاهري،    . شداسب عرب با
  . مساعد اقلیمی و کمبود خوراك است سازگاري با شرایط نا

                                                
1- Iberian peninsula                           2- Roan Barbary    
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  پونی کُنمارا
  

  
  

که ظریف، زیبا، داراي تحمل زیاد، دلیر، با هـوش و داراي چـابکی و مهـارت در     1پونی کنمارا
 نام خـود را این پونی فقط بومی ایرلند است و . پرش است، بهترین پونی کاربردي جهان است

جایی که پونی ها از زمان قبل از تاریخ (ي بیابانی و سنگالخی در ساحل غرب ایرلند  از منطقه
  . گرفته است) نددر آن وجود داشته ا

.     میـان پـونی هـا پـرورش یافتـه اسـت       معلوم نیست که این نوع اسب ممتاز چگونـه در      
  غــرب   ه ـنظریه اي وجود دارد که این پونی نواده ي اسب هاي اسپانیایی و بارب آورده شده ب

تمام اروپا  2اایرلند در اواسط قرن شانزدهم پیش از میالد است، یعنی زمانی که سلت ه        
بـه احتمـال   . این اسب ها از آن به بعد با اسب هاي بومی آمیزش داده شـدند . را اشغال کردند
ي ایبریـا  ان ساحل غربی ایرلند و شبه جزیـره قرن هاي بعد نیز در اثر تجارت می زیاد در طول

شـرقی و  این پونی عالیمی از وجود خون نژاد هاي . تعداد زیادي اسب به آنجا وارد شده است
ي اسب هاي اسـپانیایی و  این نظریه که این اسب نواده. استاسپانیایی را تا امروز نشان داده 

میالدي در دریـا شـنا کردنـد، امـروزه      1588که پس از شکستن کشتی در سال  ،است 2آرمادا
   . توسط اکثر کارشناسان مردود شده است

                                                
1- Connemara                                 2-Armada 
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در طول اواسـط قـرن نـوزدهم وارد     عرب توسط مالکان زمینهاي گفته می شود نریان       
در طول سال هاي آخر قرن گذشـته،  . شده اند، ولی تاثیر قابل توجهی بر اسب کنمارا نداشتند

یکی از نریان هاي ولش به نام . پونی ولش وارد گله هاي این نژاد شد و نقش مهمی ایفا کرد
. بـه وجـود آورد  را  2ینامیـت بومی اسب داهاي در اثر آمیزش با یکی از مادیان ، 1پرنس لوِلین

ن بال که اولین نریان فهرست میالدي به دنیا آورد  1904را در سال  3داینامیت سپس اسب کانُ
تالش هاي دیگر براي بهبود و اصالح این اسـب  . انساب اسب هاي کنمارا استشده در دفتر 

    . شامل استفاده از اسب هاي تروبرد، هاکنی و کالیدسدال انجام گرفت
میالدي، انجمن پرورش دهندگان پونی کنمارا با هدف اصالح نژاد 1923سرانجام در سال     

کار اصالح . و دپارتمان کشاورزي نیز از آن حمایت کردشد این پونی در شهر گالووي تأسیس 
نژاد با انتخاب بهترین مادیان و تعداد مناسبی از نریان داراي خصوصیات مشابه براي اسـتفاده  

اسبی حاصل گردید که به عنوان ي این تالش ها  نتیجهدر . یوان پایه انجام گرفتبه عنوان ح
که قادر بود در تمام مسـابقات از جملـه نمـایش پـرش،     پونی ممتاز، شجاع ولی حساسی بود 

پس از آمیزش با اسب تروبـرد  . مسابقات سه روزه، نمایش سوار کاري و گاري رانی برتر باشد
  .فتعملکرد این اسب بهبود یا

  
  ي خزر اسبچه

  

  
                                                

1- Llewellyn                                2- Dynamite                          3- Cannon ball   
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وران قبل از این اسب قدیمی ترین اسب موجود در دنیا است به طوري که اصالت آن به د
استخوان هاي اجداد آن در کنار استخوان هاي حیوانات قبل از تاریخ  تاریخ بر می گردد زیرا

جد  1ي خزرانجام شده ثابت گردیده که اسبچه با تحقیقات. مانند دایناسور ها یافت شده است
تمام اسب هاي موجود در دنیا بوده و حتی اسب هاي عربی که از قدیمی ترین اسب هاي دنیا 

  . ي خزر به وجود آمده انداز اسبچه ،می باشند
شاهان ایران باستان همچون کوروش و داریوش هخامنشی از شهامت و قدرت مانور این      

  . تند و به شکار شیر می رفتندآن ها را به ارابه می بس ،نژاد استفاده کرده
                لـوئی (سال هاي زیادي این نـژاد منقـرض اعـالم شـده بـود تـا ایـن کـه خـانم فیـروز               

مـیالدي بـه سـواحل جنـوبی دریـاي خـزر در        1965در سـفري کـه در سـال    ) الیزابت لیلین
شهرستان آمل داشت، متوجه حضور تعدادي از بقایاي این نژاد در آن منطقه گردید و از آنجـا  

  ي خزر به آن ها ـچهاسپین یا اسبـوالی دریاي خزر یافت شدند، نام کـچه ها در حـکه این اسب
سانتی متر در کالس پونی ها قرار می گیرنـد   142نجا که اسب هاي کوتاه تر از از آ. داده شد

و اندام هاي قوي هستند ولـی  پونی ها داراي بدن . در ابتدا به آن کاسپین پونی اطالق گردید
ي خزر از نظر خصوصیات بدنی هیچ تشابهی با پـونی هـا نداشـت و کـامالً شـبیه بـه       اسبچه

ي خـزر  اسـبچه . ري دریاي خزر اطالق گردیدن به آن اسب مینیاتوکالس اسب ها بود، بنابرای
قاعده ي دم آن باال تر از حد معمول بوده و وي تیپ چهار پرورش اسب است که به عنوان الگ

این اسـب خصوصـیات رفتـاري و جسـمانی     . می باشدکمی گود  ،نیم رخ صورت مقعر و کمر
اراي یک دندان آسیاب اضافی در فک باال د. بسیار متفاوتی نسبت به سایر تک سمی ها دارد

ي سر به شـکل خاصـی   استخوان آهیانه.  ر شکل کتف داردبوده و تفاوت قابل مالحظه اي د
می باشد، استخوان پیشانی گنبدي شکل، سوراخ منخرین از حالت عادي کمی پایین تر بوده و 

 ط ضـربان قلـب   متوسـ . استخوان حدقه چشم گشاد، گوش ها کوچک و روي بینی مقعر است
  .   بار در دقیقه می باشد  6ضربه در دقیقه و تعداد تنفس  22

بیضی شکل و بسیار قوي است، به طوري که حتی براي کار  ،این اسب داراي سم کوچک     
این نژاد قادر است در کوهستان به سـرعت  . روي زبرترین زمین ها نیازي به نعل بندي ندارند

و از آنجـا کـه   . می تواند از موانع بلند و عریض به راحتی بپـرد  همچنین. حیرت انگیزي بدود
این اسب بسیار دلیر بوده . بسیار با هوش می باشد براي سوار کاري نوجوانان بسیار مفید است

        امـروزه ایـن  . و به هیچ وجه در مقابل انسان از اندام هـاي دفـاعی خـود اسـتفاده نمـی کنـد      
                                                

1- Caspian Pony 
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جوانان در تمام رشته هاي سوار کاري، حمل ارابـه هـا و انجـام    اسبچه ها براي سوار کاري نو
  . حرکات آکروباتیک در سیرك ها به کار می روند

رأس می رسد که متأسفانه از این تعداد تنها  700تعداد اسبچه هاي خزر موجود در دنیا به     
  .دویست رأس آن در ایران موجود است

  
  نژاد کلولَند بِی

  

  
  

 نژادي از اسب هاي کهر است که طی قـرون وسـطی در شـمال شـرقی      1کلولند بِیاسب نژاد 
در گذشـته ایـن اسـب بـه عنـوان      . به وجود آمده اسـت  بیشتر به عنوان اسب کاريانگلستان 

               سواري براي افراد یا فروشندگان مـورد اسـتفاده قـرار مـی گرفتـه و بـه ایـن دلیـل بـه نـام          
ن را بـه عنـ    ،پرورش دهندگان قرن هفـدهم . ه می شده استهم نامید 2ناسب چپم وان چـپم

این اسب ها کـه   .هاي آندلسی و بارب آمیزش دادندنژاد هاي نریان از تعدادي اسب اصلی با 
بـه   ،در آن زمان براي تولید اسب کالسکه اي خالص و مناسب به آن کشور آورده شده بودنـد 

پس از پرورش در آن منطقه بـه  . قوي شهرت داشتندخاطر گام هاي فعال، طاقت زیاد و بنیه 
به محض باز سازي و بهبود جاده ها، و ضرورت وجـود  . همان نام یا اسب کلولند نامیده شدند

                                                
1- Cleveland bay                             2- Chapman Horse                               
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را با مادیـان اسـب کلولنـد    نریان هیبرید تروبرد  سریع تر از اسب کالسکه، موجب شد تااسبی 
اسب یورك شایر کـوچ نامیـده مـی     آمده به وجود نوع سبک تر و سریع تر. بِی، آمیزش دهند

پیدایش حمل و نقـل  . میالدي تأسیس شد 1886دفتر انساب و انجمن این اسب در سال . شد
موتوري باعث کاهش اسب هاي کالسکه در آن منطقه شد و نژاد یورك شایر هم از این قاعده 

  . مستثنی نبود
، یعنی زمانی که این نژاد در معرض میالدي 1936سر انجام در سال دفتر انساب این نژاد      

خوشبختانه علیرغم تعداد اندك باقی مانده، این اسب از خطر . تعطیل شد ،انقراض قرار گرفت
آمیزش این اسب با اسب تروبرد، باعث شد که بهتر از گذشته باشـد  . نابودي نجات یافته است

اسب همانند والدین خود فعالیـت  این . و به اسب مناسبی براي حمل گاري و شکار تبدیل شود
این نژاد از هنگام . و مسافت را به خوبی طی می کند هددي دارد، از شانه آزادانه حرکت کرزیا

بـه عنـوان اسـب                 ،آمیزش با تروبرد، عالوه بر مناسب بودن بـراي شـکارچیان و گـاري رانـی    
  . پرِش تراز اول نیز محسوب می شود

  
  نژاد کالیدسدال
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اسکاتلندي اسب سنگین وزنی است که در منطقه اي از النـارك شـایر    1اسب نژاد کالیدسدال
این . و نام خود را از این منطقه گرفته است می کنداز آنجا عبور  2به وجود آمده که رود کالید

          اسب امروزه بـیش از دیگـر نـژاد هـاي سـنگین وزن انگلسـتان پـرورش یافتـه، و در طـول         
براي اصالح نژاد اسـب هـاي    3، یعنی زمان استفاده از نریان فلمیشمي دوم قرن هجدهنیمه

پیش از آن، در طول سـال هـاي اول ایـن قـرن،     . ه استکاري و بومی کشاورزان تکامل یافت
اسب هایی کـرد کـه در کـل    شروع به تولید  4پرورش دهنده اي به نام پاترسون از لوچ الیوچ

منشـاء بسـیاري از نریـان اسـب     . کالیدسـدال بـه خصـوص از نظـر رنـگ بودنـد      شبیه اسب 
بـه وجـود آمـده     5کالیدسدال به نریان کالیدسدالی بر می گردد که از مادیانی به نـام لَمپیـت  

  . ي اسب هاي لوچ الیوچ استتقاد بر این است که لَمپیت نوادهاع. است
دهندگان اولیه و دیوید ریدل، اعتقاد داشتند کـه  ي دوم قرن نوزده پرورش  در طول نیمه      

  . واحدي دارند و هر دو را با هم آمیزش دادند ر منشاءاسب هاي کالیدسدال و شای
و اولین دفتر انساب در سال بعـد  میالدي تاسیس  1877دال در سال انجمن اسب کالیدس     

          شـور هـاي دیگـر نیـز بـه آن     توجـه ک   به دلیل محبوبیـت روز افـزون ایـن نـژاد،    . منتشر شد
اغلب تعداد زیادي از آن هـا بـراي   . جلب شد و پس از مدت زمان کوتاهی این اسب صادر شد

. کار در مزارع بزرگ گندم در آمریکاي شمالی، استرالیا، آمریکاي جنوبی و روسیه صادر شـدند 
به اسبی محبوب بـراي   بدون شک طبیعت آرام همراه با ظرافت و فعالیت زیاد این اسب آن را

این اسـب قـوي و اسـتثنایی    . دوستداران اسب هاي سنگین وزن در سراسر جهان تبدیل کرد
  . است و همیشه بر اندام هاي حرکتی استوار وي تأکید شده است

 
  نژاد کامارگو

بومی زمین هاي بایر و آب و هـواي  منشاء باستانی دارد و  6اسب کوچک و پر طاقت کامارگو
مـیالدي بـه عنـوان یـک نـژاد       1968در جنوب فرانسه است و تا ژانویه سال  7رونبد دلتاي 

             کـه بـه   نقاشی هاي درون غار هـا   این اسب، شباهت بسیاري با اسب هاي. شناخته نمی شد
اسکلت هاي قدیمی حفاري شده در قرن نوزدهم در . سال پیش از میالد بر می گردد 15000
  . نوب شرق فرانسه می تواند اسکلت هاي اجداد این نژاد باشددر ج 8ي سالوتر منطقه

                                                
1- Clydesdale                                   2- Clyde                                3- Flemish 
4- Lochlyoch                                   5- Lampit                               6- Camargue  
7- Rhone                                          8- Solutre                                                   
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در طول اشغال طوالنی مدت زمین هاي باتالقی، این اسب بومی تحت تأثیر خون اسب        
هاي آفریقاي شمالی قرار گرفت، ولی خصوصیات اصلی اسـب اولیـه بخصـوص سـر مربعـی      

این اسب ها با گام هاي مطمئن خود به عنـوان اسـب مـورد    . نسبتاً سنگین خود را حفظ کرد
 ،ي نسبتاً کوچک علی رغم اندازه . منطقه پرورش داده شدندهاي گاو نر در آن   استفاده در گله

  . قدرت و شجاعت حمل یک مرد بالغ بر روي خطرناك ترین زمین هاي مردابی را دارد
 . مـی شـوند  االنه براي بررسی جمـع آوري  اسب هاي نژاد کامارگو، نیمه وحشی بوده و س     

براي کشاورزي در طول سال ها  هر چند عمل نرده کشی مزرعه ها و زهکشی مناطق بزرگ
امـروزه  . ي اصلی ایـن منطقـه هسـتند   ا کم کرده، این اسب ها هنوز جنبهنیاز به گله داران ر

توریست هاي بی شماري دارد و این اسب ها در  ،ي کامارگو به علت حیات وحش زیاد منطقه
  . منطقه براي تفریح توریست ها استفاده می شوند
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رانسیس نژاد چِوال دل فس  
  

  
  

 1فرانسه همیشه در پرورش اسب ورزشی جدید پیشرو بوده و اسـب چـوال د سـل فرانسـیس    
موفق در قرن بیسـتم بـوده    اسب هاي خون گرمیکی از آمیزش هاي ) اسب سدل فرانسوي(

  . است
میالدي مورد اسـتفاده قـرار گرفـت و اولـین      1958ي سل فرانسیس در دسامبر سال  واژه    

  فرانسـوي هـا، بـا    . مـیالدي منتشـر شـد    1965دفتر انساب مرکز پرورش این اسب در سال 
 .در اوایل قرن نوزدهم بنا نهادند طوالنی خود در پرورش اسب، اساس اسب مدرن را يسابقه

ور ها شروع به واردات تروبرد انگلیسی و نریان هیبرید براي آمیـزش  زمانی که بسیاري از کش
مناطق لیموزین و جنوب غرب استثنا (با مادیان محلی خود با خلوص کمتر یعنی آنجلو نمودند 

 پایگـاه (در نرمانـدي   ،)بودند چون که تخصص آن ها پرورش اسب هـاي آنجلـو عـرب بـود    
یافت، اسب یورتمه رو و سریع که پس از  دو اسب مهم پرورش) همیشه محکم پرورش اسب

بسیاري از هیبرید هاي وارداتی از انگلستان از نژاد نورفـوك رود اسـتار   (اسب تروتر فرانسوي 
  . و آنجلو نورمن به وجود آمد) بودند

                                                
1- Cheval de Selle Francais                                
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ي آمیزش  نحوه. بر می گرددمنشاء تعداد زیادي از اسب هاي امروزي به آنجلو نورمن ها      
ارم بالد با آمیزش اسب هاي کشور هاي همسایه متفاوت بود، زیرا  سیسـتم  فرنچ ونژاد  اسب

موفقیـت در رقابـت از سـوي نریـان، مادیـان و      . رتبه بندي اسب در فرانسه بسیار مهم است
      ایـن روش بـه گونـه اي اسـت کـه      . خویشاوندان این اسب ها اساس انتخاب در فرانسه است

ایـن  . کوتاهی، اسبی بسیار موفق در رقابـت ایجـاد کـرد    ي ي آن در دوره می توان به وسیله
اسـت و اسـب هـاي انتخـابی     ) اسبی که مشهور ترین پـدران را دارد (روش مانند اسب تروتر 

عالوه بر همه ي این موارد، در نمایشِ . ورزشی مدرن می باشندداراي توانایی بقا در مسابقات 
در مسابقات اروپایی سـال  ( 1نند جاپِلوپپرش نیز موفق هستند، یعنی جایی که اسب هایی ما

  ،)میالدي 1990در جام جهانی سال ( 2ی، اسب کوئیتو د باس)1988المپیک  و مسابقات 1987
داراي مـدال  ( 3و اسـب گالوبِـت  ) میالدي 1983کاپ جهان در سال  يبرنده(اسب آي الو یو 

   .  در اروپا و جهان درخشیده اند) میالدي 1982طالي جهانی در سال 
  
  

  پونی دالس
  

  

                                                
1- Japeloup                                  2- Quito de Baussy                    3- Galoubet     
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لیا در سمت شرق تپه هاي پِنـین  منطقه 1منشاء پونی دالس در شـمال انگلسـتان    2ي دالس ع
           پونی دالس اجداد مشابهی با پونی فل دارد، زیرا پونی فل هم متعلق بـه سـمت غربـی   . است

         این اسب هاي کوچـک بـر اسـاس اعتقـاد برخـی  متخصصـین، اجـداد        . تپه هاي پنین است
این . ي رومی، یعنی زمان آورده شدن اسب فریزین به شمال انگلستان هستند اسب هاي دوره

آمیزش هاي متعددي با اسـب هـاي دیگـر از    ب رنگ سیاه بوده و امروزه اسب داراي آلل غال
در قـرن   وجه به استفاده از تعدادي پـونی با ت. اسب نورفولک روداستار انجام داده است جمله با

نوزدهم مانند پونی هاي کالیدسدال و ولش، همچنان این پونی ویژگی هـاي اصـلی خـود از    
  .جمله سرِ کوچک و گوش هاي خوش ترکیب را حفظ کرده است

    يقدرت بسـیار زیـاد نسـبت بـه انـدازه     پونی دالس به دلیل داشتن گام هاي بسیار بلند و     
     در زمان هاي دور در معـادن سـرب نقـش مهمـی در حمـل      این پونی . جثه اش مشهور است
د و در داروانایی کار در اعماق زمین را تو همچنین  رگاه ها داشته استکانی هاي سرب به بند

، ق و خوي رام و مطیـع شجاعت و خل قدرت تحمل،. است ارتش هم مورد استفاده قرار گرفته
کاري و گاري رانـی ممتـازي تبـدیل کـرده      همراه با قدرت و انرژي زیاد، آن را به پونی سوار

 این نوع پونی داراي توانایی پرش خوب، هوش باال، خلق و خوي حساس و آرامی است. است
  . می کندو یک فرد بالغ را به راحتی حمل 

  
   نژاد دنیش وارم بالد

ــیش وارم  ا ــب دن ــالدس ــاي م  3ب ــب ه ــی از اس ــاري                        یک ــوار ک ــاي س ــوص ورزش ه خص
        .ه روزه استـابقات سـایش پرش و مسـبه خصوص رشته هاي نمایش سوار کاري، نممدرن، 

 اسـب اولین مرکز پرورش . دانمارکی ها سابقه طوالنی به عنوان پرورش دهندگان اسب دارند
            هـر چنـد بـازار اسـب در آن زمـان تغییـرات فراوانـی        . شـد  آن ها در قرن چهاردهم تاسیس

آن هـا یعنـی               داشت، ولی بسیاري از کشورها دریافتند که نـژاد هـاي بـومی و خویشـاوندان    
اي واجد شرایط الزم  دیگر به عنوان اسب هاي مسابقه )اسب هاي سیرك(ناب استراب  اسپاتد
میالدي پایه گذاري شـد تـا    1962ي پرورشی در سال  ، برنامهبراي جبران این نقص. نیستند

 براي این کار نریان هـاي انتخـابی کـه   . نوع جدیدي از اسب سوار کاري دانمارکی تولید شود
  یزشـعمدتاً از نژاد هاي سوئدي، هانورین، هلشتاین و لهستانی بودند با مادیان هاي محلی آم

                                                
1- Dales                                     2- Pennine                           3- Danish Warmblood    



  
  
  
  
  

  اطلس نژاد هاي دام ایران و جهان                                                                228
 

  
  

معیار هاي دقیقی بـراي انتخـاب نریـان و    . بهبود بخشندداده شدند تا خصوصیات اسب ها را 
. مادیان استفاده شد تا تضمین کند که فقط بهترین ها حـق ورود بـه دفتـر انسـاب را دارنـد     

گـام هـاي   سبی ممتـاز، متناسـب و داراي   ي آمیزش موفقیت آمیز بود و اسب حاصل، ا برنامه
کـرده و نمـایش سـوار کـاري      این اسب شجاعت را با خلق و خوي خوب ترکیـب . عالی بود

  .جذابی اجرا می کند
  

  پونی دارتمور
خود یعنی پونی اکسمور، در طول قرن هاي متمادي که در  يبر خالف همسایه 1پونی دارتمور

ي دوون در جنوب غربی انگلستان آزادانه زندگی می کردنـد تحـت    ارتفاعات مورلند در منطقه
ــد   ــه ان ــرار گرفت ــژاد ق ــدادي ن ــأثیر تع ــ. ت ــونی در    تص ــوع پ ــن ن ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای                      ور ب

          2 بعد ها مسیر مهـم بازرگـانی میـان اکسـتر    . ساکسون ها در مور زندگی می کرده است عصر
  اي ـژاد هـنه طور قطع برخی از آن ها بر اسب هاي مختلف بوده، که ب در اختیار 3و پالیماوث

                                                
1- Dartmoor                                       2- Exeter                             3- Plymouth         
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ر هاي عرب و بارب را که جنگجویان صـلیبی بـا خـود آورده انـد د    اسب  . بومی اثر داشته اند
  . مسیر منتهی به مور یافت شده اند

که اسب هاي  آزاد و رها در مور با توجه به  باعث شد ي مورلند منطقه بدشرایط اقلیمی     
 در طول انقالب صنعتی به خاطر نیاز هاي صنعت. ت آورندخود، انسجام زیادي به دسي اندازه

به دنبال آن پونی هاي دارتمور و شتلند . معدن، رشد و توسعه اسب هاي جدید احساس شد
. بسیار کوچک، به منظور ایجاد اسب هایی مناسب براي کار در اعماق زمین آمیزش داده شدند

براي  .دست دادخود را از  این نوع  پونی که براي سوارکاري تکامل یافته بود، ویژگی هاي
   . استفاده شد و هاکنی 1هاي این پونی، از پونی هاي ولش مانتین، پولو پونیبهبود ویژگی 

            مـیالدي منتشـر و   1899اولین کتاب فهرسـت اسـب هـاي تخمـی دارتمـور در سـال              
. سانتی متر اعـالم شـد   134سانتی متر و براي مادیان  142محدویت هاي ارتفاع براي نریان 

درصـد خـون   . سانتی متر کـاهش یافتـه اسـت    124ن اندازه ها به سال است که ای 20حدود 
موثر ترین اسب نـر در سـال هـاي اولیـه     . پایه چشمگیر بودهاي هاکنی در تعدادي از نریان 

مادیـان   سانتی متـر بـا   143با قد  اسب عرب از آمیزش نریان بود، که 2بدون شک اسب لیت
بـوده حاصـل   ساختاري عـالی  داراي فه و و خوش قیاقد داشته سانتی متر  124 ي کهدارتمور

                                                
1- Polo Pony                                           2- Leat                           
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در طول مدت کوتاهی که این پونی به عنوان اسب تخمی بود، فقط تعداد کمی . گردیده است
  . از نتاج آن ثبت شدند، ولی بسیاري از بهترین پونی هاي امروزي به او نسبت داده می شود

ساختار بدنی . لیت اندك استبراي سواري مناسب و داراي فعاپونی دارتمور پر طاقت بوده،     
بـراي کودکـان تبـدیل     یرا به حیوان ایده آل این پونی ،استوار، هوش باال و خلق و خوي آرام

  . کرده است
  

  پونی اکسمور
قدیمی ترین نـژاد کوهسـتانی     1پونی اکسمور

مورلند انگلستان و یکی از قدیمی تـرین نـژاد   
این پونیِ جذاب در . هاي اسب در جهان است

ــی    ــاطق وحش ــادي در من ــرون متم ــول ق ط
 و 4نـورث دوون  ،3، وسـترن سامرسـت  2مورلند

 .جنوب غربی انگلسـتان زنـدگی کـرده اسـت    
ي رومـی   پونی هـاي اکسـمور در طـول دوره   

زمانی کـه  (ند و شاید به عصر برنز شناخته شد
مـی  براي کشیدن ارابه هاي جنگـی اسـتفاده   

         در  5دامــز دي در کتــاب  . برگردنــد ) شــدند
میالدي از این پونی و صاحبان آن  1085سال 

  . نام برده شده است
ــان       ــونی نش ــن پ ــتگاه ای ــودن زیس              دور ب

            می دهـد کـه در اصـالح نـژاد ایـن پـونی از      
سـختی  . نژاد هاي کمتري استفاده شده اسـت 

ـر طاقـت کـرده و علـی      ،ي مور زندگی در منطقه رغـم ارتفـاع کمتـر از    این پونی را بسـیار پ          
  . براي حمل یک سوار کار بالغ به حد کافی قوي است، سانتی متر 125
اي نـوع سـابق   پونی ه میالدي تاسیس شد و پرورش 1921انجمن پونی اکسمور در سال     

بررسی هاي دقیق تضمین می کند که اگر پـونی اي فاقـد خـون خـالص     . کرد مور را اصالح

                                                
1- Exmoor                                  2- Moorland                    3- Western Somerset           
4- North Devon                          5- Domes day      
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مـی شـوند،    وقتی پونی ها براي ثبت تأیید. اکسمور باشد به عنوان نژاد خالص ثبت نمی شود
و روي سمت چـپ پسـین گـاه    ي انجمن، داغ زده می شود  مت ستارهي آن ها عالروي شانه

  . ي پونی در آن گله دیده می شود شماره
. هستند، ولی ساالنه براي بررسی جمـع آوري مـی شـوند    مورلندگله هاي پونی هنوز در      

کالسکه یـا   ،کاري ممتاز ساخته و براي ورزش بدن قدرتمند و قوي این پونی آن را براي سوار
  .گاري رانی هم استفاده می شود

   
  پونی فل 

  

  
  
مانند خویشاوند خود پونی دالس، اجداد اسـب فریزینـی    1بر اساس اعتقاد گذشتگان، پونی فل 

ایـن پـونی در طـول    به طور قطع . ي رومی ها به شمال انگلستان آورده شد است که در دوره
  .تحت تأثیر اسب گالووي که امروزه منقرض شده، قرار گرفته است قرن ها

ي تمایز بـین ایـن دو    مشخصه. ک تر از پونی دالس استپونی فل کمی کوچک تر و سب     
ممکن نبود، تا این که انجمن اصالح نژادي پونی دالس و انجمن میالدي  1916 سالپونی تا 

پونی فل بسیار قوي است و مانند پونی دالس بـه عنـوان پـونی کـاري     . پونی فل تأسیس شد
           صی تا وزن صـد کیلـوگرم  و  در طول قرن هجدهم سبد هاي مخصو. ه استاستفاده می شد

                                                
1- Fell                                                 
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          برخـی از آن هـا در  . پر از سرب، زغال سنگ و کانی هاي آهن را به ساحل حمـل مـی کـرد   
  . قطار هاي باربري براي حمل محصوالتی نظیر چوب تا لندن استفاده می شدند

رفتنـی سـریع و   این نوع پونی ها به دلیل گام هاي محکم مشهور هستند و یورتمه و راه      
امروزه این پونی دیگر مورد نیاز کار هاي باربري، نگـه داري از گلـه و کـار هـاي     . دنفعال دار

سفر هاي کوتاه بسیار عـالی بـوده،              براي. مزرعه نیست و بیشتر براي تفریح استفاده می شود
  . است یدهبا زین خوب حرکت می کرده و در نمایش سوار کاري نیز بسیار خوب می درخش

  
   پونی فجرد

  

  
  

ـرد  جاز زمـان قبـل از تـاریخ در نـروژ و دیگـر قسـمت هـاي اسـکاندیناوي زنـدگی          1پونی ف          
دارد، سـرِ آن بسـیار   ) اسب وحشی آسیایی(ظاهري شبیه به اسب پرزوالسکی . می کرده است

در آثار به جا مانده از  پونی هاي شبیه به پونی فجرد . ی ها داردینسبک تر و حالتی شبیه نخست
  .وایکینگ ها ترسیم شده و در این تصاویر آن ها را در حال مبارزه می توان دید

کامالً سازگار با محیط زندگی خود  ،این نوع پونی به دلیل صدها سال زندگی در کوهستان     
اندام هاي حرکتـی قـوي و کوتـاه،    یار زیاد، بدنی عضالنی، داراي قدرت تحمل بس. شده است

                                                
1- Fjord  
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قرن ها، قدرت، ثبات قدم، استحکام و طاقت در طول . ب و مچ هاي محکم استمفاصلی خو
بـه دلیـل   ایـن پـونی   . کرده اسـت  آن را براي کشاورزان ارزشمند ،فراوان ذاتی این نوع پونی

بـات کـرده   دلیر و بی پروا است و اث ،در اکثر مناطق صخره اي ،در شرایط جوي سخت زندگی
  . که براي بارکشی در کوهستان، بسیار مناسب است

آلمـان،  هاي خارج از اسکاندیناوي مانند امروزه پونی فجرد را می توان در برخی از کشور      
در مالبندي نیـز بـه خـوبی      این نوع پونی، همه فن حریف است و. دانمارك و انگلستان یافت

  .می رود
  

   نژاد فردریکس بورگ
  

  
  

مـیالدي   1560توسط کینگ فردریک دوم در سال  1مرکز پرورش اسب نژاد فردریکس بورگ
ي اسب هاي ممتاز  یعنی پس از فردریکس بورگ تاسیس شد که وي به عنوان پرورش دهنده

اسب فردریکس بورگ از مرکز پرورش اسب حاصل آمیزش . براي درباریان اروپایی مشهور بود
               اسـب هـایی ظریـف، زیبـا و      ،)یعنـی نئاپولیتـان  (ود اسپانیایی خـ  با خویشاوند نزدیک  اسپانیا،

 این اسب هم به عنوان اسب سوار کاري براي کار در مرکز تربیت اسب و نیـز . پر انرژي بودند
                                                

1-  Fredderiksborg         
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 گلیسی آمیزشـاسب فردریکس بورگ با نریان شرقی و ان. ي سواره نظام مناسب بود براي رژه
          به دلیـل صـادرات ایـن اسـب    . هاي حاصل در اروپا گسترش یافتندداده شد و سپس هیبرید 

 اول قرن نوزدهم این اسب جاي يدر نیمه  در نتیجه نمارك تعداد آن بسیار کاهش یافت،از دا
میالدي این نژاد در معـرض انقـراض    1871سرانجام در سال . خود را به اسب نژاد تروبرد داد
پـرورش   ،بـراي جلـوگیري از انقـراض ایـن اسـب     . بین نرفـت  قرار گرفت ولی خوشبختانه از

در آن زمان این اسب بیشتر بـه عنـوان    .دهندگان خصوصی اقدام به پرورش این اسب کردند
امروزه این اسب در دانمارك تنها براي تولید مثل استفاده . اسب بارکش سبک استفاده می شد

وارم بالد که از نریان لهستانی، آلمانی  می شود و با وجود نژاد هاي جدیدي مانند اسب دنیش
و سوئدي با مادیان فردریکس بورگ به وجود آمده، دیگر به عنوان اسب مسابقه مورد استفاده 

  . قرار نمی گیرد
  

  1نژاد فرِنچ تروتر
  

  
  

. فرانسه، کشوري با سابقه ي طوالنی در مسابقه ي یورتمه در خارج از ایـاالت متحـده اسـت   
هاي هاف برد، نورفوك استار و تروتر را با آمیـزش اسـب هـاي انگلیسـی و     این کشور اسب 

. این روند در اوایل قـرن نـوزدهم شـروع شـد    . هیبرید ها با مادیان قوي نورمن گسترش داد
ــه  ــه در فرانس ــابقات یورتم ــین مس ــارس  ،اول ــپ د م ــال 2مســابقات چم ــاریس و در س                  در پ

                                                
1- French Trotter                                      2- Champ de Mars                       
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اي بـه ایـن    ا افزایش محبوبیت مسابقات، مسـیر هـاي مسـابقه    ب.  میالدي برگزار شد 1806
بـه  . بود 1میالدي در چربورگ 1830 ي منظور ساخته و بازگشایی شد که اولین آن ها در دهه

فرمان امپراطور بدان میالدي  1861در سال . این ترتیب این نژاد رشد کرده و اصالح نژاد شد
  . دیریتی گردیدرسمیت داد و باعث شکل گیري اولین گروه م

گونه ي مهـم بـه وجـود آورد کـه      5نرمن به اسب یورتمه روي ممتازي تبدیل شد و  -آنجلو
نکورانت و 5، نُرماند4، الواتر3، فتان2شامل فوچسیا نکورانـت و نُرمانـد هـر دو    . می باشـند  6کُ کُ

به علت تاثیر فـراوان   8تروبرد راتلر. به وجود آمده اند 7هیبرید انگلیسی هستند که توسط راتلر
پیـام آوري  (به عنوان پیام بر فرانسوي نامیده می شـد    بر پرورش اسب یورتمه رو در فرانسه،

   ). استاندارد برد استنژاد که پایه گذار 
پر قدرت که  فوچسیا. الواتر از اسب انگلیسی نورفوك رود استار به وجود آمده استاسب       

اولین کره ي خـود را بـه   میالدي  1883در سال ي جنسی بود،  هه از لحاظ قوترین نریان اولی
راس از پسران  155و بیش از  هاسب یورتمه رو را نیز به وجود آورد 655نزدیک به   .دنیا آورد
    .ي مسابقات مختلف بودند برنده این اسب

ري تبدیل در طول سال ها از اسب استاندارد برد استفاده شد تا این اسب به اسب سریع ت      
 9تروتر فرانسـیس اي اصالح نژاد شده ي اسب هاستفاده از میالدي  1963گردد، ولی در سال 

، تا ایـن کـه در سـال هـاي اخیـر تعـداد بسـیار        ممنوع شدبر روي اسب هاي غیر فرانسوي 
  . استاندارد برد در آن ها انجام می گیرد ي  محدودي از آمیزش هاي دقیقاً انتخاب شده

درصد از مسـابقات   15حدود . فرانسه هرگز مسابقات سوار کاري را کامالً رها نکرده است     
ي امروزي که در فرانسه نمایش داده می شوند با زین هستند و تاثیر مهمی بـر جفـت    یورتمه

وزن هاي نسبتاً زیاد و سنگین تمه رو هاي سوار کاري تحت به علت آن که یور. گیري دارند
           ایـن  . د پس باید متناسـب بـا آن خـوش بنیـه و داراي تعـادل خـوب باشـند       مسابقه می دهن

   . اسب هاي ممتاز نقش مهمی را در حفظ استاندارد کلی فرنچ تروتر ها ایفا کرده اند
  

  

                                                
 1- Cherbourg                            2- Fuchsia                               3- Phaetan                              
4- Lavater                                  5- Normand                             6- Conquerant                               
7- Rattler                                   8- Rattler Thoroughbred         9- Trotter Francais                 
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  نژاد فریزین
  

  
  

نـژاد هـاي   اروپاست و در طول قرن ها بر  یکی از قدیمی ترین اسب هاي 1اسب نژاد فریزین
در انگلسـتان تـاثیر    3و دالـس  2خصوص اسب اُلدنبورگ در آلمان و پونی هاي فـل  زیادي به

آثـاري از اسـب            . سـتان اسـت  فریزلنـد در شـمال مجار   يمنطقـه  ،این نژاد ءمبدا. داشته است
ن امروزي  خون سرد باستانی و سنگین وزن در آنجا کشف شده و اعتقاد بر این است که فریزی

نژاد هاي شرقی که در طول جنگ هـاي صـلیبی بـه مجارسـتان آورده     . باشدي آن می  نواده
استعداد هاي گوناگون و فعال است  اسب فریزین داراي. شدند، بر پرورش این اسب اثر داشتند

و براي کار در زمین هاي کشاورزي مناسب می باشد، ولی به علت توانایی در یورتمه رفتن به 
  . مفید است عنوان اسب مالبندي و سواري هم

                  ، نـد در طول قرن نوزدهم، زمانی که اسب هـاي یورتمـه رو طرفـداران زیـادي پیـدا کرد          
این کار با آمیـزش   .پرورش دهندگان به دنبال اصالح اسب یورتمه اي گام بلند و فعالی بودند

          ن سـاختار  باعـث شـد کـه اسـب فریـزی      این آمیزش. ا اسب هاي تروتر حاصل شداین اسب ب
با آغـاز جنـگ جهـانی اول تعـداد     . سبک تري پیدا کند و براي کار در مزرعه زیاد مفید نباشد

تا این که کمبـود   در بین دو جنگ این کاهش ادامه داشت .فریزین ها به شدت کاهش یافت
ي این نژاد گردیـد چـون کشـاورزان    جهانی دوم منجر به احیاي دوباره سوخت در طول جنگ

  . مجدداً براي بارکشی به این اسب ها روي آوردند
                                                

1- Friesian                                  2- Fell                                  3- Dales     
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دوباره توجه همگان به این نژاد جلب شد و امـروزه بـه    قرن نوزدهمدوم  يدر طول نیمه     
ایـن اسـبِ خـوش تناسـب بـا رفتـار       . عنوان اسبِ کالسکه و چهار چرخه بسیار محبوب است
. مـی رسـد  ده اي جذاب به نظـر  ز فوق العامغرورانه هنگام کشیدن درشکه هاي قدیمی به طر
  .این نژاد به خاطر خلق و خوي مهربان شهرت دارد

  
  1نژاد فوریوزو

  

  
  

ي اسب و به عنوان تولیـد   مجارستان مدت ها از شهرت جهانی به عنوان کشور پرورش دهنده
در  2ي مشـهور پـرورش اسـب مزوهگـایز     مزرعه. ي سوارکاران عالی برخوردار بوده است کننده
میالدي توسط امپراطور جوزف دوم تأسیس شد و به عنوان یکـی از مراکـز مهـم     1786سال 

ـ ـیکی از مهم ت. پرورش اسب اروپا به کار خود ادامه داد افته در ایـن  ـرین نژاد هاي پرورش ی
در . مرکز، اسب فوریوزو بود که عمدتاً از آمیزش اسب تروبرد با مادیان مجارستانی تولیـد شـد  

از نریان تروبرد انگلیسـی و فوریـوزو اسـتفاده مـی شـد و در نتیجـه اسـب         این مزرعه بیشتر

                                                
1- Furioso                                          2- Mezohegyes                           
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. نـد به دست آمد 1به نام نورث استار يمیالدي و اسب انگلیسی دیگر 1841مزوهگایز در سال 
اسب مزوهگـایز  . میالدي به کشور انگلستان وارد شد 1850ي  اسب نورث استار در طول دهه

                 .تولیـد کـرد   ي کـاري و سـنگین وزن سـواري را   اسـب هـا   ،در اثـر اسـتفاده از ایـن دو نـژاد    
               ي وي نـواده . اق بنـدي و مالبنـدي بـود   نورث استار، پدر اسب موفق مسـابقه هـاي یـر     اسب

گفته می شـود   .بزرگ بود 3ي اسب اکلیپس و نوه )میالدي1793ي داربی سال  برنده( 2واکسی
را در مالبنـدي و یـراق   موفقیـت او   رفوك استار بر می گردد، این امراء آن به اسب نومنشکه 

وریوزو با یکدیگر آمیزش داده در پایان قرن نوزدهم اسب نورث استار و ف. می کندبندي توجیه 
  . و پس از آن به نیروي غالب و برتري تبدیل شدند شده

  
  پونی هافلینگر
اتریشی نام خود را از  4پونی هافلینگر

ي  در منطقــه  5روســتاي هافلینــگ 
که اولین بار صـد هـا    6تیرول جنوبی

 ، گرفتهسال قبل در آن پرورش یافته
اجداد ایـن پـونی، اسـب هـاي     . است
ی مناطق کوهستانی بودند که بـه  بوم

ــاوســیله ــزش ب ــی  ي آمی اســب عرب
            اجــــداد تمــــام. اصـــالح شــــدند 

اسـب   ،زياسب هاي هـافلینگر امـرو  
 7هاي هیبریـد البـداوي بیسـت و دو   

ي که در اتریش پرورش یافت و نوه(
، )اسـت  پسري نریان عربـی البـداوي  

               پســـــر البـــــداوي بیســـــت و دو
  . می باشند 8اسب فولی و

                                                
1- North Star                                  2- Waxy                            3- Esclipse                    
4- Haflinger                                   5- Hafling                         6- Southern Tirol                  
7- El Bedavi XXll                          8- Folie                                                              
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پونی هافلینگر در اثر سال ها آمیزش خویشاوندي به پونی بسیار خاص تبـدیل شـده کـه        
شاه بلوطی، پر طاقت، داراي گام هاي محکم و مناسب براي کوهستان کوچک، قوي، به رنگ 

این پونی با طبیعت رام خود، پونی . است و گام هاي فعال اجداد عربی خود را حفظ کرده است
         پـیش از ورود ماشـین آالت، از ایـن پـونی در     . مناسب براي سوارکاري و کالسکه رانی اسـت 

امروزه بسیاري از این پـونی هـا بـراي کـار هـاي      . ه استمی شدکار هاي کشاورزي استفاده 
این نژاد به بسیاري از کشور ها صادر شده و در آلمان . دنسوارکاري و تفریحی استفاده می شو

  .شهرت این پونی به خاطر عمر طوالنی آن است. و سوئیس محبوبیت خاصی دارد
  

   پونی هایلند 
  

  
  

  اسـت کـه منشـاء آن     1د و مانتین انگلستان پـونی هایلنـد  در مناطق مورلنسنگین ترین پونی 
 د بر آن است که ایـن پـونی هـا  اعتقا. اي اسکاتلند و جزایر دور از ساحل غربی استـهفالت 

داراي  ،پر طاقـت پونی امروزي هایلند، که . اندهزار سال قبل در منطقه ساکن بوده از چندین 
              ي آمیـزش هـاي متعـدد بـه خصـوص بـا        گام هاي محکم و عمر طـوالنی اسـت در نتیجـه   

، پرورش دهنـدگان مخصـوص   2دوك هاي آتول. اسب هاي عرب و کالیدسدال تکامل یافت

                                                
1- Highland                                        2- Atholl    
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ي  میالدي اسب هاي شرقی را وارد گله 16پونی هاي هایلند در قرون متمادي، در اوایل قرن 
  . دنداین پونی ها کر

ــلی             ــرزمین اص ــپ س ــد، تی ــیم ش ــپ تقس ــه دو تی ــونی ب ــن پ ــیش ای ــال پ ــد س                                چن
            سانتی متر قد داشت و تیـپ وسـترن آیـس لـس کـه سـبک تـر و تـا حـدودي          24/144که 

مـیالدي ایـن تفـاوت هـا کنـار       1923با تاسیس انجمن پونی هایلند در سال . کوچک تر بود
  . اشته شد ولی هنوز در این پونی ها تفاوت هایی به مقدار کم دیده می شودگذ
این پـونی کـارگري واقعـی و داراي اسـتعداد هـاي      . پونی هایلند قوي و خوش بینه است     

به چوپانان ، نددها سربازان از آن ها استفاده می کرجنگ در گوناگون است که در زمان قدیم، 
 ، الـوار هـا را   نـد ، در مالبندي کار مـی کرد به خوبی سواري داده اندجهت انتقال گله هاي خود 

و گوزن هاي نر شکار شده به وزن صـد   ندمی بردشکارچیان گوزن را به تپه ها ، ندمی کشید
یلوگرم را به راحتی حمل می کرده و همچنین بیشتر براي سفر هاي کوتاه استفاده می شده ک

یده می شوند که با موفقیت در مسابقات و ورزش هاي نژاد هاي خالص هنوز در حالی د .است
یزش هایلند با اسب ي آم در نتیجه. کاري و گاري رانی شرکت دارند رقابتی نظیر نمایش سوار

  . در مسابقات سه روزه موفق بودتروبرد، اسب ممتازي به وجود آمد که 
  
  

  نژاد هاکنی
و بـه عنـوان اسـبِ    دارد  يهـاي بلنـد  گام این اسب . بومی انگلستان است، 1اسب نژاد هاکنی

اسب هـاکنی در اواخـر قـرن    . گاري، به خصوص در میدان نمایش در جهان مورد توجه است
ي اسب هاي تروتر انگلیسی یعنی یورك شایر تروتـر، و   هفدهم و اوایل قرن هجدهم از نواده

دارنـد   2ال شـلز اُریجینن اسب ها جد مشترکی به نام اسب ای. نورفوك رود استار منشاء گرفت
از مادیانی بود  3ي اسب تروبرد بِلیزکره اي به دنیا آورد و به وسیله میالدي 1755که در سال 

          .بـود  4منشاء اسب بلیـز، اسـب فالیینـگ چایلـد    . که هاکنی یا اسب کالسکه توصیف می شد
، تـأثیر زیـادي در پـرورش     6و درایور 5اسب بِلیز و اجداد آن به خصوص دو اسب اسکات شلز

  . اسب هاي تروتر شرق انگلستان داشتند

                                                
1- Hackney                           2- Original Shales                   3-Thoroughbred Blaze       
4- Flying Child                     5- Scot Shales                         6- Driver                                 
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 ينوع پونیِ هـاکنی در طـول نیمـه         
دوم قرن هجدهم پرورش یافت و استفاده 

ي پونیِ هاکنی به طـور قطـع بـه     از کلمه
. اسب هاکنی هیبرید و کوچک اشـاره دارد 

ــدهام ویلســون پ  ــتوفر وین رورش  کریس
وست مورلند بود شهر ي بلند همت دهنده

ي خـوراك زمسـتانی    که سـیلوي ذخیـره  
همچنـین  . اسب هاي مزرعه را ابداع کـرد 

ــرورش پــونی  وي مســئول گســترش و پ
ویلسون از چندین نژاد پـونی  . هاکنی بود

به خصوص پونی فل و ویلسـون اسـتفاده   
آن ها را با اسـب هـاکنی خـوش    کرده و 

سر  .قیافه اي به نام سر جورج آمیزش داد
. سـانتی متـر بـود    142میالدي کره اي به دنیا آورد که ارتفاع آن حدود  1866در سال ج جور

روش وي براي آمیزش خویشاوندي این اسب با سر جورج، او را قادر ساخت تا به هدف خـود  
پرورش دهندگان دیگر هم از وي  .یعنی پرورش هاکنی با خصوصیات پونی واقعی دست یابد

 142سانتی متر بود ولی  بعد ها بـه   54/144لیه براي قد پونی ها، محدودیت او. تبعیت کردند
ي دوم  گام هاي بلندي که هاکنی به سبب آن شهرت دارد تـا نیمـه  . سانتی متر کاهش یافت

قرن نوزده یعنی زمان مرسوم شدن استفاده از اسب هاي زیبـا و ظریـف در گـاري پیشـرفت     
  . اکتسابی است و در اثر آموزش افزایش می یابداین امر تا حدودي ژنتیکی و تا حدودي . نکرد

  
  1نژاد هانُوِرین

جورج دوم، عضو شوراي انتخاب کنندگان هانُوِر و پادشاه انگلیس، با تأسـیس مرکـز پـرورش    
اسب خـون گـرم   میالدي، نقش بسیار مهمی در ایجاد  1735در سال  ٢ي سل اسب در منطقه
 هدف از ایجاد این نژاد تأمین اسب هاي با کیفیت بـاال و ارزان بـراي مـردم    . آلمانی ایفا کرد

   در حالی که در آن زمان اسب هاي نژاد هلشتاین و عمدتاً اسب هاي آندلسی و نئوپولیتان بود،

                                                
1-Hanoverian                                              2- Celle 
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ه بـبه خاطر واردات بعدي اسب هاي انگلیسی مانند اسب هاي تروبرد، هانُوِرین . وجود داشتند
تدریج کیفیت بهتري پیدا کرد و به اسبی همه فن حریف و مناسب براي کار در زمـین هـاي   

  . کشاورزي، سوارکاري و استفاده به عنوان اسب باري سبک تبدیل شد
تا پایان قرن هجـدهم   .ل مانن تحت تأثیر جنگ قرار گرفتپیشرفت اسب هانُوِرین در س     

  پـس از  (مـیالدي   1816سـال  در  ب نر داشـت ولـی  اس 100این مرکز پرورش اسب بیش از 
راي جبـران کـاهش ایـن اسـب هـا از             ب. راس از آن باقی ماند 30، فقط )جنگ هاي ناپلئونی

پس از جنـگ جهـانی دوم، ایـن اسـب     . نژاد هاي برتر به ویژه تروبرد استفاده شداسب هاي 
شود و خون اسب تروبرد و اسب مجبور شد براي حفظ بقاي خود با روش زندگی جدید سازگار 

مناسب با نیاز هاي بازار و اسبی مناسب براي تفـریح مـورد    اسب خون گرمِتراکنر براي ایجاد 
  . استفاده قرار گرفت

از نژاد قدیمی هستند و به خـاطر  تر سبک تر و کمی خشن  ،اسب هاي هانُوِرین امروزي      
دیگـر آلمـانی،   خـون گـرم    هايند اسب همان. اد شهرت دارندخلق و خوي خوب و تحرك زی

نریان ها تنها در صورتی مجوز می گیرند که از معاینات دامپزشـکی الزم بگذرنـد، و پـس از    
                 ازاســب هــانورین . گــرفتن مجــوز بایــد تســت هــاي ســوار کــاري را بــا موفقیــت بگذراننــد
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یی بـاالي آن، ایـن اسـب را    پر طرفدارترین اسب هاي ورزشی جهان است، زیرا قدرت و توانا
  . براي نمایش سوار کاري و پرش مناسب کرده است

  
  نژاد هلشتاین

، احتمـاالً قـدیمی   1اسب نـژاد هلشـتاین  
اسـت کـه    اسب خون گرم آلمـانی ترین 

در اوایـل قـرن   . چندین قرن سابقه دارد
هفدهم این اسب هـا در حـالی آمیـزش    
داده شــدند کــه در فرانســه، دانمــارك و 

اسب هـاي  . ایتالیا بسیار مورد نیاز بودند
هلشتاین قدیمی خـون آمیختـه شـامل    
خون اسب هاي آلمان، نپولیتان، اسـپانیا  

اسب ها در این . و مناطق شرقی داشتند
هـاي نـژاد   نوزدهم بـا اسـب    طول قرن

یزش داده شدند، این یورك شایر کوچ آم
 آن ها را بزرگ تـر و ماهیـت  کار هیبت 
اســب هــاي . رام کــردبســیار آن هــا را 

ي قوي به  هلشتاین به دلیل داشتن بنیه
رکز پـرورش  ـمـ  .کاري ممتاز و اسب هاي تازه نفس ارتش مشـهور بودنـد   ب هايـعنوان اس

، یعنـی زادگـاه   3هلشـتاین  -شلزویگمیالدي، در  1867پروس در سال  توسط 2اسب تراوِنتال
        ده قـرار  امـروزه ایـن مرکـز پـرورش اسـب مـورد اسـتفا        .سب امروزي هلشتاین، تاسیس شدا

براي بـه وجـود آوردن نـژاد    . است نژاد هاي امروزي در الم شورن يي اولیه نمی گیرد و پایه
ي پس از جنگ جهانی دوم بیشـتر خـون اسـب     در دورهاسب مناسب براي نیاز هاي امروزي، 

اسب بـه عنـوان اسـب کـاري     د که باعث تولید نوع سبک تري از این هاي تروبرد استفاده ش
اگرچه آمیزش هاي انجام یافته با اسب تروبرد، این اسب را  تحریک پـذیر تـر از نـوع    . گردید

          جاعت و هـوش شـ . خلـق و خـوي خـوب ایـن اسـب حفـظ شـده اسـت        قدیمی کرده، ولـی  

                                                
1-Holstein                              2- Traventhall                      3- Schleswig-Holstein                   
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ي اول  اسب هلشتاین آن را براي نمایش سوار کاري در رده هاي باال و نمایش پرش در رتبـه 
  . قرار داده است

ـ    ي خـون گـرم  هـا اي هلشتاین مانند دیگر اسـب  اسب ه       اال پـرورش داده               بـا کیفیـت ب
  . ي پرورش و آمیزش این اسب، بزرگ و وسیع نیستنمی شوند و منطقه

  
  ت نژاد ایتالین هیوي دراف

  

  
  

ن هیوي دراف ممتاز ترین اسب سنگین وزن ایتالیا است که به عنوان اسـب   1تاسب نژاد ایتالی
ن دارد که تأثیر . سنگین وزن کشاورزي هم شهرت دارد این اسب شباهت آشکاري به اسب برِتُ

در شـمال کشـور    2ي فـرِر  هقـ طاسب هیوي درافـت در من . ذاشته استمهمی روي این اسب گ
بـه  زش اسب ناپلئونی با اسب عرب و هاکنی آمیاز ي دوم قرن نوزدهم،  ایتالیا و در طول نیمه

مختلفی براي توپخانه ي در دوره ها. و فعال، منشاء گرفت تولید اسبِ کاريِ سبک وزن منظور
ژاد ـن  پرورش دهندگان استفاده ازو کشاورزي نیاز به وجود اسب خیلی شدید شد، و در نتیجه 

نـایز را شـروع کردنـد      دیگر هاي  لُ مـیالدي،   1920ي  دهـه  سـپس در . بـه خصـوص اسـب ب          

                                                
1- Italian heavy Draught                                2- Ferrere           
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ن براي ایجاد نژادي از اسب استفاده شدند که امروزه ن     نریان هاي خالص برِتُ بـه اسـب ایتـالی
  .ت معروف استهیوي دراف

ن هیوي درافاسب خوش قیافه و جذاب، چاق، کوت        ت به خاطر ساختار اه و عضالنی ایتالی
سب قادر به حفظ سرعت، حتی به هنگام کشیدن بار هاي این ا. و گام هاي فعال معروف است

هرچنـد  . ي مناسبی دارد مفاصل بزرگ و ماهیچه ،اندام هاي حرکتی بسیار قوي. سنگین است
نیاز به این اسب مانند هر جاي دیگر کاهش یافته، ولی هنوز هم براي کار روي برخی مـزارع  

  .کوچک و نیز براي تولید گوشت استفاده می شود
  

   د ژوتلندنژا
یک اسب سنگین  1اسب نژاد ژوتلند

دانمارکی است که به غیـر از پهـن   
شدگی قسمت پـایین انـدام هـاي    

شـباهت زیـادي بـه نـژاد      ،حرکتی
ایـن  . انگلیسی سـافوك پـانچ دارد  

ــاد   ــباهت، زی ــب آور   ش ــم تعج ه
نیست، چون اسب ژوتلنـد امـروزي   
   به شدت تحت تأثیر نـژاد سـافوك  

           گلیسیـانــــ از طریــــق نریــــان
ی که بسا( 2وـکس تـاوپِینهِیم ال ای

ــ ــول دهــ ـدر دان ي ـهمارك در ط
پرورش اسـب   رکزم میالدي 1860

ــرد  ــر کـ ــت ) را معتبـ ــوده اسـ . بـ
ژاد خـاص بـه   ـن نـي ایتـاریخچه

اسب هاي سنگین وزن که پیش از قرن دوازدهم براي اهداف . بسیار دور بر می گردد انیـزم
              آمیزش داده شدند و این اسب را بـراي  3نیاز بودند با اسب ژوتلند پنینسوالجنگی بسیار مورد 

اسـب هـاي    به احتمال زیاد منشاء اسـب ژوتلنـد،   . ندشوالیه هاي قرون وسطی ایده آل ساخت
                                                

1- Jutland                               2- Oppenheim LX2               3- Jutland Peninsula                        
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این اسب  بدون شک اسب سافوك در رنگ شاه بلوطی یر کوچ بوده وکلیولند بی و یورك شا
شد ولی هنوز تعدادي از  اسب هاي جذاب کم این ا پیشرفت صنعت، تعدادب. تاثیر داشته است

           دیـده  ،نمایش هاي گاري رانی در شهر هـا و گـاهی اوقـات بـراي کـار در مـزارع      آن ها در 
  . می شوند

  
   1سب کردا

  

  
  

  و پراکنش تاریخچه
هـاي سلسـله جبـال    در دامنـه  ) ع(سال قبل از میالد مسـیح   500در تاریخ آمده است که از  

با توجه به وضعیت توپوگرافی . ، اسب کردي وجود داشته استزاگرس در منطقه اي به نام نسا
  کردستان که منطقه اي صعب العبور و کوهستانی با دشت ها و تپـه مـاهور هـاي سـنگالخی    

اکثر کار هاي روزمره مردم و کـار هـاي    ،می باشد، بدیهی است قبل از ورود خودرو به منطقه
  . می شده استارکشی و سواري با اسب انجام سنگین کشاورزي، ب

با توجه به خصوصیات ظاهري و توانایی ها، این اسب به تیره هاي متفاوتی مانند جاف،      
اسب جاف را می توان الگوي نقاشی هاي سنتی . افشاري، سنجابی و غیره تقسیم می شود

تم، میالدي در نقش رس 226در سنگ نوشته هاي باقی مانده از سال هاي . دانست ایران
                                                

1- Kord  
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سایی است که پس از شکست لشکریان روم، امپراطور روم اردشیر ساسانی سوار بر اسب ن
  . یعنی والرین در حضور وي به خاك افتاده و زانو زده است

وان دام نجیب با اهداف استفاده همچنان که اشاره گردید در گذشته نگه داري اسب به عن      
فعلی داشته است و طبعاً با ورود  يدر حمل و نقل و سواري بوده و نقشی همانند وسایل نقلیه

هم . ماشین هاي کشاورزي و متعلقات آن از تعداد این اسب ها به شدت کاسته شده است
ی و در مرزها، حمل تانکوهس ياکنون هدف از نگه داري اسب در معدود روستا هاي دور افتاده

ي کرد ها به سوار کاري به عنوان از طرفی با توجه به عالقه. چاق استهاي قاو نقل کاال
ها سب شهري و دور شهري در اطراف شهر ورزش و سرگرمی مفرح در بهداشت روحی، ا

  . می شودکاران و دالالن نگه داري  توسط سوار
ي و داراي سرِ نسبتاً بزرگ و گونه ت بودهاسبی قدرتمند، جمع، عضالنی و با استقام      

برجسته اي است که به سادگی می توان آن را با خصوصیات اسب نیسایی نقل شده توسط 
  توانایی این نژاد براي استفاده در مسافت هاي طوالنی و. گزنفون و هرودت مقایسه کرد

   .مسیر هاي کوهستانی و همچنین شرکت در مسابقات چوگان بی نظیر است
و برجستگی کمـی   ،اسب کردي داراي سم هاي سخت و محکم، پیشانی عریض، مسطح     

ش ها ظریف و انتهاي بینی و منخرین نا صاف و برجسته بوده و گو. است) محدب(روي بینی 
چشم ها درشت و گرد بـا  . در مادیان کمی بزرگ تر به نظر می رسد خوش حالت می باشند و

ص و گرد، اتصال سر و گـردن قـوي، گـردن قـوي و حجـیم      ي مشخ گونه ،برجسته يحدقه
، یال پر پشت، دم در موقع راه رفتن بـه صـورت فـواره اي و    )معموالً سر را باال نگه می دارد(

شخص، کپل پر حجم و قوي، جدوگاه معموالً نا م، قوس دار پایین آمده، به علت بلندي گردن
شـکم بـه   . عریض و عمیق می باشـد یی سینه عریض و عضالنی، سینه ي مدور، قسمت جلو

              اسب کردي از نظر رنگ متنوع اسـت و بـه  . صورت استوانه اي مدور در امتداد سینه قرار دارد
  . رنگ هاي سیاه، سفید، کرنگ و کهر دیده می شود

  
  نژاد مارِمانو

           و بـراي سـوارکاري   پـرورش داده شـدند   2توسـکانی  يدر منطقـه  1اسب هـاي نـژاد مارِمـانو   
ن   . یا گاواران مناسب هستند 3ي باتريمرسوم در منطقه کـه از  4مسیر سـاحلی دریـاي تـایرِنی          

                                                
1- Maremmano                        2-Tuscany                                   3- butteri         
4- Tyrrhenian                            
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امتـداد دارد، زمـین    1پیو مبینو تا  اُربِتلو
مرداب قدیمی است که در عهد باستان 

ولی بعداً بـه   ه بودزهکشی و تخلیه شد
دوبـاره در  این زمـین  . بیابان تبدیل شد

اوایل این قرن زهکشی شـد و امـروزه   
  . این منطقه به صورت علفزار است

نو مشخص منشاء اسب هاي مارِما      
ي اسـب هـاي   نیست ولی احتماالً نواده

ي خـون   کـه بـر پایـه    هسـتند  ناپلئونی
بـارب و اسـپانیایی پایـه گـذاري     عرب، 
و در قرن شانزدهم توسـط فریکـو    شده

ــدند   ــروف ش ــون مع ــون . گریس گریس
مؤسس آکادمی سـوار کـاري نـاپلئونی    

پس از زنوفن یونانی به عنوان  يو .بود
ر کـاري کالسـیک بـه    اولین ارباب سوا
بعد ها تعـدادي آمیـزش   . شمار می رود

اسب هاي وارداتـی  بین این اسب ها و 
اسب هاي معروف بـه اسـب    بنابراین. ار انجام گرفترود است انگلستان مانند اسب نورفولک و

اسب هاي زیبا و سریع محسـوب نمـی    این اسب ها به هیچ وجه جزء. مارِمانو، هیبرید هستند
داراي قدرت و طاقت زیـاد و خلـق و خـوي آرامـی بـوده و      . د ولی کارگران خوبی هستندنشو

اثبات شده که این اسب ها بـراي  . تغذیه آن ها نیز اقتصادي است. طبیعت پذیرا و رامی دارند
پلیس و ارتش مفید بوده و به حد کافی قوي هستند تا بتوانند به عنوان اسبِ کاري، کار هاي 

  .و براي هدایت گله هاي گاو نیز سودمند هستنددهند سبک را انجام 
  
  
  

                                                                                                           
                               
1- Orbetello                                
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  نژاد مورگان
  

  
  

آمریکایی نژادي غیر معمول است چون جد آن یک اسب نر به نام جاستین  1اسب نژاد مورگان
سانتی متـر ارتفـاع دارد    142 مورگان می باشد که به طرز خارق العاده اي کوچک بوده و فقط

  . ولی در رقابت هاي بارکشی، مسابقات با زین و مالبندي برتري دارد
بعد ها به به دنیا آورد، که  2ه نام فیگورمیالدي کره اي ب 1789جاستین مورگان در سال       

وي صـاحب  . معـروف شـد   3نام اولین صاحب رکورد دار خود یعنی، توماس جاسـتین مورگـان  
. ي پرورش جاستین مورگان وجود نداردبود ولی مدارکی در مورد نحوه 4مزرعه اي در وِرمونت

و اجـداد اسـب هـاي     5باین نژاد به احتمال زیاد، اسب هاي تروبرد، عـرب، وِلـش کـا    ءمنشا
 اسب مورگـان  .  اردکیلوگرم وزن د 386این اسب قد و قامت کوچکی داشته و . هلندي هستند

. و بدون شک براي صاحبان خود به شدت کار کـرده اسـت   بوداسبِ کاريِ قوي و قدرتمندي 
این اسب براي شخم زدن، به عنوان اسب مالبندي و در جنگل استفاده می شد و در مسابقات 
  . حمل هیزم در مقابل رقیبان خود که حتی نصف بار آن را داشته اند، هرگز بازنده نبوده است

تمام ویژگی هاي قابل توجه شامل قدرت، سرعت و  نر این نژاد بسیار قوي است واسب        
سه راس از نریان این اسب تأثیر خاصی بر . خلق و خوي مالیم را به نتاج خود منتقل می کند

                                                
1- Morgan                                   2- Figure                      3- Thomas Justin Morgan           
4-Vermont                                   5-Welsh Cob                 
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متولد سـال  ( 1بنیان گذار اسب هاي شرمن مورگان این نژاد. نژاد هاي دیگر داشته اندپرورش 
و اسـب بـول راش   ) مـیالدي  1816متولـد سـال     ( 2وودبِري مورگـان ، اسب )میالدي 1808
شرمن مورگان به خاطر اسب هاي مالبندي عـالی  . است) میالدي 1812متولد سال ( 3مورگان

نژاد هاي سـبک و   ده داشت مانندشهرت دارد و تأثیر مهمی بر نژاد هاي دیگر در ایاالت متح
           طاقـت زیـاد اسـب    . داشـته اسـت   6، استاندارد برِد و تنسی واکـر 5، سدل برِد4پر طاقت کوآرتر

بـود، در حـالی کـه اسـب بـول راش      گان بیشتر مورد نیاز سوار کاران و سواره نظام موروودي 
  . مورگان به خاطر سرعت در یورتمه رفتن شهرت داشت

اسب هاي مورگان نیز همانند بسیاري از نژاد هاي دیگر، با اختراع ماشین کاهش یافتنـد،       
مـیالدي   1909کـه در سـال    ولی به خاطر تالش هاي افراد متعصب کلـوب اسـب مورگـان،   

امروزه جمعیت این نژاد رو به رشد است و در ایاالت متحـده و  . تاسیس شد، این نژاد بقا یافت
نیز کلوب هاي معروف در کانادا، انگلستان، استرالیا، اسپانیا، نیوزیلند، آلمان، ایتالیـا و سـوئیس   

همچنـین در زمینـه هـاي     مورگان به عنوان اسبِ نمایشی نگه داري مـی شـود و  . وجود دارد
و اسـب مهـار بنـدي، بخـش      8، اسـب اسـتوك  7گوناگون از قبیل کالس هاي اسب کاتینـگ 

  .پرنده، نمایشِ سوارکاري و مرکب و مسابقات کالسکه رانی می تواند رقابت کندشکارچی 
  

  نژاد میسوري فوکس تروتر
                    مـیالدي کتـاب اسـب هـاي نـر تخمـی بـراي نـژاد میسـوري           1948هر چند کـه تـا سـال    

. وجود نداشت، ولی این نژاد در اوایل قرن نوزدهم به خـوبی تکامـل پیـدا کـرد    ٩فوکس تروتر
              تعـداد زیـادي    ،مهاجران در حین سفر به سـمت غـرب و در امتـداد رود مـی سـی سـی پـی       

  تاکی، تنس و ـرا از کن )اسب هاي شرقی و مورگان  ي حاصل از آمیزش نژاد اولیه( تروبرداسب 
سپس آن ها را آمیزش دادند تا اسبی متناسب با شرایط محیطی جدید . ویرجینیا با خود آوردند

  . ي گوزرك هیلز میسوري به وجود آورند آن ها در منطقه
      نـد در  اسـبی بـود کـه بتوا    ،بخش داران و نظایر آن ها ،اپزشکان، کالنتر ه ينیاز عمده      

 پاسخ ایـن . ق صعب العبور، با حداقل خستگی سریع راه برودزمان هاي طوالنی اغلب در مناط
  ايـدام هـب با انـاس ،پیدا شد که در آن رنیاز در طرز گام برداري اسب مشهور به فوکس تروت

                                                
1- Sherman Morgan             2- Woodbury  Morgan         3- Bulrush Morgan        
4- Quarter                             5- Saddlebred                       6- Tennessee Walker       
7- Cutting horse                    8- Stock horse                      9- Missouri Fox Trootter         
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ایـن عمـل ارثـی    (کتی عقبی یورتمه می رود اندام هاي حرحرکتی جلویی راه می رود ولی با 
را بـا ویژگـی    اندام هاي حرکتی عقبی خودفوکس تروتر ). بوده و با آموزش قابل بهبود است

. ي نرمال پایین می آورد، ولی آن ها را در امتداد زیر خودش می لغزانـد عمل ارتعاشی یورتمه
 ست که در آن اسـب بـدون خسـتگی، مسـافت    ا این کار، گام برداري هموار و راحتی ينتیجه

                  فـوکس تروتــر در طــول سـال هــا آمیــزش   خصوصــیات اســب . طـوالنی را طــی مــی کنـد  
تنسی واکر اصالح شد و امروزه ایـن نـژاد بـه    دي با خون اسب هاي سدل بِرد و خویشاونغیر 

  . شهرت داردماهیچه اي و ثبات قدم هاي خود ، خاطر بدنی کوچک، جمع و جور
  

  1نژاد مورگس
ي  اسـب اولیـه  . و نواحی تپه اي نزدیک گراوینـا اسـت   2اسب نژاد مورگس دشت اُرفانو منشاء

 در طـول اواخـر قـرن پـانزده و اوایـل قـرن      . سال قبل بر می گـردد  500مورگس حداقل به 
ي نریـان   نوع اولیـه  ،که چند سال متعلق به جمهوري ونیز بود 3شانزدهم حاکم بندر مونوپولی

  ازه نفسی براي ـمورگس و چند صد راس مادیان را براي آمیزش نگه داري کرد تا اسب هاي ت
  

                                                
1- Murgese                                    2- Orfano                             3- Monopoli      
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نوع امروزي این نـژاد بـه    .ولی در طول سال ها این نژاد منقرض شد. سواره نظام فراهم کند
  . میالدي بر می گردد 1920ي  دهه
آیـریش درافـت کیفیـت                این اسب اساساً اسبِ کاري و سـبکی اسـت، ولـی نسـبت بـه            

اسـبِ  ایـن اسـب،   . اد به چشم نمـی خـورد  و یکدستی و یکپارچگی در این نژپایین تري دارد 
               ،نریـان تروبـرد یـا  اسـب هـاي خـون گـرم        از آمیـزش مادیـان مـورگس بـا    . سواري اسـت 

          نتاج مناسب تري تولیـد مـی کننـد و    خون گرمنریان هاي . تولید می شود اسب هاي بهتري
  .آن ها براي سوار کاري خوب و متناسب است گام هاي

   
  نژاد موستانگ

ت کـه توسـط   اسب وحشی آمریکاي شمالی، از نوادگان اسب هایی اسـ  ،1اسب نژاد موستانگ
به محـض حرکـت اسـتعمارگران اسـپانیایی بـه      . آمریکا آورده شدندفاتحان قرن شانزدهم به 

   ، قبایل سرخ پوست با آن ها رابطه برقرارشمال یعنی از مکزیک تا تگزاس امروزيسمت 
  

                                                
1- Mustang                
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رخ پوستان تمایل به ـدر ابتدا، س. جربه کردندـب ها را براي اولین بار تـدگی با اسـکرده و زن
 ولـی بعـداً ارزش اسـب هـا بـه     . ه از مهاجران داشتندکشتن و خوردن گوشت اسب هاي گرفت

ي حمل و نقل را فهمیده و روش مهار کـردن و سـوار شـدن بـر آن هـا را یـاد       وسیله عنوان
اسب ها را از اسپانیایی ها مـی گرفتنـد و از    ،ي دوم قرن هفدهم، برخی قبایل تا نیمه. گرفتند

ـب هاي بیشتري به ن ترتیب اسـآن ها براي حمله علیه تازه واردان استفاده می کردند و به ای
ي تبادل اسب ها یا ی اسب ها به قبایل دیگر به وسیلهگسترش و پخش تدریج. دست آوردند

رها شـدن در   از اسب ها پس از بسیاري. آغاز شددزدي و نیز حرکت اسب ها به سوي شمال 
         از . طول جنگ بین اسپانیایی ها و سرخ پوستان، وحشی شده و بـه وضـع بـدي دچـار شـدند     

ـ              رهـا  ه اسـتراحت نیـاز داشـتند، احتمـاالً     اسب هاي دیگر، آن هایی که مطلـوب نبودنـد یـا ب
سـتاده مـی شـدند دچـار     که بـراي چـرا بـه مراتـع فر    نیز اسب هاي اهلی از برخی . می شدند

هاي غیر اهلی به تدریج این اسب ها به هم پیوسته و گله . سرگردانی و سر درگمی می شدند
. سیع و دشت هاي بزرگ تعداد آن ها افزایش چشمگیري یافـت در مناطق ورا تشکیل داده و 

 تا اواخر قرن هجده و اوایل قرن نوزدهم تعداد اسب هاي وحشی و در حال چرا در دشـت هـا  
  . میلیون راس برآورد شده است 2حدود 

بسیاري از این اسب ها . ي عطف اسب موستانگ، گسترش تمدن به سمت غرب بود نقطه     
 ادهـکشته شدند، برخی به عنوان اسب هاي کاري جمع آوري و برخی نیز براي آمیزش استف



  
  
  
  
  

  اطلس نژاد هاي دام ایران و جهان                                                                254
 

سواره نظام استفاده  به عنوان اسب هاي تازه نفس 1تعداد زیادي از آن ها در جنگ بوئر. شدند
در طول قرن بیستم همچنان تعداد زیادي از آن ها به عنوان غذاي خانگی و نیز فروش . شدند

میالدي باعث ایجاد قانون  1971محدودیت هاي دولتی در سال . گوشت کشته می شدند
امروزه نیز با توجه به کاهش قابل توجه این اسب ها، . حفاظت از این اسب هاي وحشی شد

اسب موستانگ اهلی اغلب اسبِ سواري خوبی بوده و به . دادي کمی در علفزارها وجود دارندتع
  .راي سواري هاي طوالنی مناسب استعلت طاقت زیاد، ب

  پونی نیو فارِست
  

  
  

اسـب هـاي   ) مـیالدي  1035تـا   995حدود سال هـاي  ( 2معلوم شده که قبل از دوران کانوت
   پونی نیو فارست که  دقیق ءمنشا. وجود داشته اند در جنوب انگلستان،  3نیو فارِست  وحشی در

در . طول سال ها تحت تأثیر تعداد متنوعی از نژاد هاي دیگر قرار گرفته، نـا معلـوم اسـت   در 
، )4پدر اسـب مسـابقه اي بـزرگ اکلیـپس    (م نریان تروبردي به نام مارسک طول قرن هجده

ن نیو فارِست استفاده شد و در اواسط قرن نوزدهم به نریان براي مدتی به منظور اصالح مادیا

                                                
1- Boer                                          2- Canute                               3- New Forest                        
4- Eclipse        
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کـه   از آنجایی. ورود به گله داده شد يپونی هاکنی نیز اجازهو  عرب متعلق به ملکه ویکتوریا
ي اسب هـاي کوچـک   خارج از گله باعث افزایش اندازههاي این آمیزش خویشاوندي با پونی 

به سبب به خطر افتادن ماهیت واقعی پونی ها، آمیزش هایی با نریان دیگـر نـژاد هـاي    شد، 
بومی مانند پونی هاي دالس، دارت مور، اکسمور، فل و هایلند و سپس با پونی ولـش مـانتین   

  . انجام گرفت
 پونی هاي نیو فارِست امروزي، مانند بسیاري از پونی هاي اکسمور و ولش مانتین، هنوز در    

دشـوار و منـابع غـذایی اغلـب      ،زندگی در جنگـل . زیستگاه بومی خود آزادانه زندگی می کنند
اندك و کم کیفیت است، این محیط نا مساعد باعث ایجاد اسبی پر طاقت و داراي گام هـاي  

فعالیت این پونی زیاد بوده و خلق و خوي خوب آن آمـوزش وي را آسـان   . محکم شده است
همچنین این پونی ها . ن پونی ها براي سواري و گاري رانی عالی هستنددر نتیجه ای. می کند

نه تنها در کشور بومی خود بلکه در کشور هاي اروپایی، آمریکاي شمالی، اسـترالیا و نیوزیلنـد   
  .هم محبوبیت دارند

  
  نژاد نانیوس
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مرکز  يیافته دارد و در مزرعهاندام ورزیده اي مانند اسب فویوزويِ تکامل  1اسب نژاد نانیوس
          . شـود  پرورش اسب مزوهگایز که توسط امپراطـور جـوزف دوم تأسـیس شـد نگـه داري مـی      

               ایـن اسـب در  . بـود  2بنیان گذار این نژاد اسب آنجلو نـورمنی بـه نـام اسـب نـانیوس سـنیور      
میالدي در فرانسه مـورد   1814سال در  ي خود را به دنیا آورد، ولین کُرهمیالدي ا 1810سال 

          گفتـه  . مـیالدي در مزوهگـایز مسـتقر شـد     1816استقبال اتریشی ها قرار گرفت و در سـال  
باشد و به یقین اسب نورفوك می می شود این اسب از نریان هیبرید انگلیسی و مادیان نورمن 

و هیچ جایزه اي به خاطر فنوتیـپ  اسب جذابی نبود  این نژاد . رود استار در آن موثر بوده است
به پدر بسـیار مـوفقی تبـدیل     ،دفتر انسابسال حضور در  16کرد ولی در طول خود دریافت ن

، اسپانیایی و ترکیه اي و همین 3این اسب با مادیان نژاد هاي مختلف مانند عرب، لیپیزانر. شد
ین اسب هـاي تولیـدي   بهتر .و اسب هاي مناسبی تولید کرد داده شدطور مجارستانی آمیزش 

تیپ مجزایی پدید آمـد کـه بـه اسـب نـانیوس       در این میان. دوباره با وي آمیزش داده شدند
  .شهرت یافت

اسـب هـا   از ي با استفاده از اسـب تروبـرد، دو نـوع متفـاوت     دمیال 1860ي  در طول دهه    
  نوع دوم اسبینوع اول اسبی بزرگ، کاري و متناسب با کار سبک کشاورزي، و . پرورش یافت

گام هاي فعال و خلق و خوي آرامـی   ،هر دو نوع اسب. و مناسب براي سواري بودکوچک تر 
ب امروزه همان طور که نیاز به اسب هاي مزرعه از بین رفته، نوع بزرگ تـري از اسـ  . داشتند

ن براي سواري استفاده می شود، مهارتی که در آن سوار کـارا نانیوس به وجود آمده که عمدتاً 
  . مجارستانی خبره هستند

  
  نژاد نورمن کاب

 يکوچـک منطقـه  سـت کـه هنـوز در مـزارع د    ، اسب کـاري سـبکی ا  4اسب نژاد نورمن کاب
طـوالنی در پـرورش    ينرماندي سابقه. وجود دارد) شمال غرب فرانسه(در نرماندي  5المانش

ي سینت لو جد اسب کـاب امـروزي در مرکـز پـرورش      اسب دارد، بخصوص که اسب مسابقه
که به عنوان مرکز پرورش اسب سلطنتی در اواسط قرن هفدهم تاسیس شده ( 6لی پین  اسب
  .تپرورش یاف) بود
     

                                                
1- Nonius                                     2- Nonius Senior                      3- Lipizzaner  
4- Norman Cob                            5- La Manche                           6- Le Pin            



 
 
  
 
 

  257                                                                                         نژادهاي اسب
 

  
  
  
این نام معـروف  ین دلیل به اسب کاب انگلیسی چاق و کوچک است، به هماین اسب مانند   

در آن زمـان  . شده است و در ابتداي قرن گذشته به عنوان نژاد متفاوتی رشد وگسترش یافت
پرورش دهندگان اسب هاي هیبرید، براي اولین بار بین اسب هـاي مناسـب بـراي سـواري،     

 ،کار هاي سبک بخصوص مناسب براي ارتش، و اسب هاي خوش بنیه، کاري و مناسب براي
  . ندتمایز قائل شد

ي گین قرار گرفـت و خصوصـاً در منطقـه   اسب نورمن کاب بعد ها در گروه نژاد هاي سن     
المانش به اسب کاري محبوبی تبدیل شد که حتی اسـب پرچـرون قدرتمنـد هـم نتوانسـت      

در طول سال ها به خاطر کار هاي سنگین تمایل به سنگین تـر شـدن در   . جایگزین آن شود
   ایـن اسـب هـر چنـد تنومنـد و     . ي کار ها برآینـد  تا بتوانند از عهدهاین اسب ها وجود داشته 

همواره پر جنب و جوش  .عظیم اسب سنگین واقعی را ندارد خوش بنیه است ولی قد و قامت
  . و در یورتمه ممتاز بوده و این از خصوصیات اسب هاي هیبرید است
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  نژاد اُلدنبورگ
  

  
  

و  ل به عنوان اسـب کالسـکه  آلمان، در اص اسب خون گرم، سنگین ترین 1اسب نژاد اُلدنبورگ
  .و هلند پرورش یافت 2در ناحیه اي بین رود وِسر

ن اُلدنبورگ      نت آنتون گونتر و گرفته که در پرورش این اسب نقش  3این نژاد نام خود را از کُ
پـرورش دهنـدگان    .موثري ایفا کرد و نریان ایتالیایی و اسپانیایی را با نژاد بومی آمیـزش داد 

بعدي، اسب هاي تروبرد، کالیولند بِی و هانُوِرین را با این نژاد آمیزش دادند، و در نتیجه اسـب  
این اسب بـرخالف  . سانتی متر، با جثه اي نسبتاً سنگین به وجود آوردند 173بزرگی به ارتفاع 
سـب کـاري   آن را بـه عنـوان ا   رگ، بلوغ زود رسی داشت که ایـن ویژگـی  اکثر اسب هاي بز
  . محبوبی مطرح کرد

این اسب ها به عنوان اسب هاي کالسکه در عصر حمل و نقـل موتـوري در اوایـل قـرن          
در این زمان پرورش دهنـدگان ضـرورت تغییـر کـارایی اسـب      . بیستم مورد قبول واقع شدند

الیان اخیـر  در سـ . اُلدنبورگ را دریافتند و به تولید اسب کاري براي کار در مزرعه اقدام کردنـد 
پرورش دهندگان این اسب ها بیشتر با استفاده از خون اسب تروبرد، و برخی از دیگر اسب ها 
مانند سل فرانسیس اسبی تولید کرده اند که به طور قابل مالحظه اي خالص تر از اجداد خـود  

                                                
1- Oldenburg                    2- Weser          3- Count Anton Gunther Von Oldenburg  
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همچنین این اسـب در مسـابقه هـاي    . هستند) که به عنوان اسب کالسکه استفاده می شدند(
بورگ هنوز در مقایسه اسب ُالدن. رزشی بسیار توانمند است و با زین هم خوب فعالیت می کندو

دیگر بزرگ است ولـی بسـیاري از خصوصـیات اسـب کالسـکه نظیـر       خون گرم هاي  با اسب
              اسـب هـاي اُلـدنبورگ بـه    . ي راسـت و قسـمت پشـتی طویـل را از دسـت داده اسـت        شانه

  . ده محبوبیت خاصی به دست آورده اندادر شده و در ایاالت متحکشور هاي بسیاري ص
  

  نژاد پِرچِرون
  

  
  

در جنوب نرماندي منشـاء   2الپارچي ظریف، زیبا و سبک است و از منطقه ،1اسب نژاد پِرچِرون
اجداد این اسب، اسب هاي عربی بودند که اعراب شمال آفریقا آن ها را به اروپـا  . گرفته است 

اعتقاد بر این است که تأثیر اصلی این اسب بر روي نژاد هاي دیگر از زمـان شکسـت   . آوردند
میالدي شـروع شـد و تـا جنـگ      732در حدود سال  3اعراب شمال آفریقا توسط چارلز مارتل

، اسب هاي بیشتري 4یعنی زمانی که رابرت کومت د رترو(میالدي  1099صلیبی اول در سال 
  . ادامه یافت) به فرانسه وارد کرد

بعد ها در طول قرن هجدهم، نریان عرب براي اصالح نژاد اسب هاي پِرچِرون به مرکز        
تا همین اواخر ادامه یافت  تأثیر اسب هاي شرقی. پرورش اسب سلطنتی در لیپین آورده شدند

                                                
1- Percheron                                   2- La Parche                         3- Charles Martel                 
4- Robert, Comte de Rotrou            
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        و پـس از آن نریـان عربـی    ) کره اي زاییدمیالدي 1830که در سال( 1جین لی بالنکاسب  و
لی قدرت و شجاعت زیاد، اندام هاي حرکتی . نداولیه بودهاي از مهم ترین نریان  2به نام گالیپ

محکم و عمر طوالنی، اسب پِرچِرون را به عنوان اسبِ جنگـی و اسـبِ کـاري بـراي کـار در      
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هم  این اسب در چهار دهه آخر. مزرعه بسیار محبوب ساخت

ي نژاد هاي سنگین دیگر در سراسر جهان  به عنوان اسب کاري و هم به عنوان اصالح کننده
پِرچِرون را صادر کردند هاي پرورش دهندگان فرانسوي تعداد زیادي از اسب . مورد تقاضا بود

رخی از ایـن اسـب هـا بـه     ب. و اثبات شد که سازگار ترین اسب با هر نوع شرایط اقلیمی است
گفته می شود پِرچِرون اولـین اسـب سـنگین وزن وارد شـده بـه      (انگلستان، برخی به استرالیا 

ایـن نـژاد در آمریکـاي شـمالی یعنـی      . و برخی به آمریکاي جنوبی صادر شدند) استرالیا است
ایی خریداران آمریکـ . منطقه اي که رنگ مشکی بر خاکستري ارجحیت داشت، بسیار رایج شد

به اسب هاي بزرگ براي کار در آن ها هم به اسب سنگین وزن عالقه داشتند و به سبب نیاز 
 ،این اسب عالوه بر بزرگی اندازه. راه آهن، آمیزش و  پرورش اسب هاي بزرگ تر رواج یافت

  . خصوصیات اجداد خود را حفظ کرده استاسبی بسیار ارزنده است و 
  

  نژاد کوآرتر هورس 
  

  
                                                

1- Jean Ie Blance                                        2- Gallipoly                    
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                   مســیر هــاي  يپیداســت، در مســابقه 1ور کــه از نــام اســب نــژاد کــوآرتر هــورسطــهمــان 
منشاء آن به اسب هایی بر می گردد که توسط فاتحـان  . برتري دارد) مایل 25/0مسیر (کوتاه 

در طول قرون هفده و هجده، مهاجران انگلیسی در مسیر خـود  . اسپانیا به آمریکا آورده شدند
ي اسپانیایی براي آمیزش بـا اسـب هـاي     از اسب هاي نوع اولیه ،کشور هاي شرقی به سمت

وارداتی خود استفاده کردند تا اسبی کاري، خوب و داراي اسـتعداد هـاي گونـاگون و مناسـب     
این اسب هـاي  . براي هر نوع سواري، کشت و کار در مزرعه و کار در مالبندي به وجود آورند

                   بـا مهـاجرت ایـن اسـب هـا      . اعتمـاد مهـاجران قـرار گرفتنـد     پر طاقت و خوش بنیـه مـورد  
. سمت غرب، نیاز عمده به اسب سواري قابل اعتماد، کاري، نترس و ورزیده به وجـود آمـد   به

          این اسب ها به طور ژنتیکی حس سازش پذیري بـا گـاو داشـتند و حرکـات گـاو پـرواري را       
  . و باز می گرداندندکرده ا سرعت بسیار زیاد آن ها را متوقف می کردند و ب پیش بینی

روز افزون انگلیسی ها به مسابقه باعث شد تا این اسب هاي ممتاز در مسـابقات   يعالقه     
بسیار قدرتمندي دارد،  کپلاسب کوآرتر . زمین هاي بی درخت و جنگل حاضر شوند ،جاده اي

              ي آغـاز مـی دهـد و مـی توانـد     حـداکثر سـرعت را از نقطـه   ر نعـل بـا   که به آن توانایی چها
شدید به اسـب تروبـرد، اسـتفاده از     يدر اثر عالقه. مسافت هاي کوتاه را به سرعت طی کند
ي موتوري و کم شدن اهمیـت  ایش وسایل نقلیهبا پید. اسب کوآرتر در مسابقات کم رنگ شد
مانند دیگر اسب هاي جهان به اسـب سـوار کـاري و     اسب ها در مزارع دامداري، اسب کوآرتر

  . تفریحی مبدل شد
ي سرعت، سـوار کـاري،    قاتی نظیر مسابقهامروزه، اسب کوآرتر محبوبیت زیادي در مساب      

به خاطر توجه دوباره به اسـب دوانـی در   . مسابقه هاي با مسافت کوتاه داردنمایش کابویی و 
  . ي کوآرتر در مسابقه هاي با جوایز بزرگ شرکت می کنندمسافت هاي کوتاه، امروزه اسب ها

  
  پونی سورایا 

منظـوره اسـتفاده                که در گذشته براي کار در مزرعـه و سـوار کـاري هـاي چنـد      1سورایاپونی 
 ي خود را حفظ کرده و عمدتاً با یکـدیگر در گـروه هـاي کـوچکی     می شد، امروزه ظاهر اولیه

رود فرعی سـورایا   و 4و رایا 3پونی سورایا منطقه اي میان رود هاي سورمبدا . می کنند زندگی
  . است) جریان دارد 5ي رود تاگوس که از جنوب به سمت دهانه(در پرتغال 

                                                
1- Quarter Horse                                 2- Sorraia                             3- Sor                                                         
4- Raia                                                 5- Tagus                          
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و تارپان بوده ) وحشی آسیایی(ي اسب وایلد  پونی سورایا بر اساس اعتقاد گذشتگان نواده      
گ،             ي کوچـک، سـر بـزر    داراي جثـه ایـن پـونی   . داردو شباهت قابل توجهی به این اسب ها 

الگوي گور خري روي اندام هـاي  رنگ قهوه اي مایل به خاکستري، نواري مار ماهی مانند و 
  .حرکتی عقبی است

این پونی بهترین پونی جهان نیست، ولی بی نهایت پر طاقت و کم توقع از نظـر تغذیـه        
 یپسـین گـاه  صـاف و مسـتقیم و   ی یشانه هـا . اقلیمی را دارد بوده و تحمل بد ترین شرایط

و  هر چند از مچ پا به پـایین محکـم  (ضعیف و اندام هاي حرکتی نسبتاً بلند و غیر استخوانی 
  .  از دیگر خصوصیات این نژاد است) استوار است

  
  پونی شتلند

          نام خـود را از گروهـی از جزایـر دور دسـت واقـع در شـمال شـرق اسـکاتلند و          1پونی شتلند 
منشاء آن نا معلوم است ولی . گرینلند جنوبی گرفته و کوچک ترین پونی بومی انگلستان است

قد و قامت . بر می گرددبه روزگاران بسیار دور   یقیناً به مدت چندین قرن در اسکاتلند بوده و
، ولی با این حال بسیار قوي است، به طوري که یکی از قوي ترین پـونی هـاي   کوتاهی دارد

  اد ـپونی شتلند به طور حیرت انگیزي با تغییرات زی. جثه اش می باشد يجهان نسبت به اندازه
                                                

1- Shetland      
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کیفیـت پـایین سـازگاري پیـدا کـرده،                  آب و هواي شمالی جزیره و چریدن در علف هـاي بـا  
به دلیل قرن ها زندگی در منـاطق صـعب العبـور، صـخره اي یـا       دي دارد وقدرت تحمل زیا

ن، مفاصل محکمی پیدا کرده است پوشیده از خارب .  
این پونی بخش تفکیک ناپذیر زندگی جزیره نشین ها محسوب مـی شـود و در گذشـته         

براي سوار کاري، به عنوان اسبی کاري و براي حمل همه چیز از غالت گرفته تـا کـود هـاي    
ي  انـدازه . ه اسـت گیاهی براي سوخت و نیز براي معدن زغال سنگ بسیار اسـتفاده مـی شـد   

چنـدي بعـد   . ي کار در اعماق زمـین مناسـب کـرده اسـت    کوچک و قدرت زیاد، آن ها را برا
پرورش و آمیزش این پونی رونق پیدا کرد، هر چند که پیش از اواسـط قـرن نـوزدهم بـراي     

  . آمیزش انتخابی تالش کمی انجام گرفت
طرفدار  ،پونی شتلند در مناطق دور از جزایر بومی خود نیز به عنوان اسبِ سواريِ کودکان     

به فرمان هـاي درسـت داده شـده خـوب      با اراده و باهوش است واین پونی . ستپیدا کرده ا
با گام هاي بلند و قدرت مانور پذیري خود، گـاري ران بسـیار خـوبی    . می دهدواکنش نشان 

  . است و تا سطح بین المللی هم می تواند رقابت کند
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  نژاد سدل برِد
  

  
  
ــرِد    ــدل ب ــژاد س ــب ن ــدر   1اس ــاکی س ــبالً کنت ــه ق ــا     2ک ــبی زیب ــد، اس ــی ش ــده م                                   نامی

در اوایل قرن نوزده توسط مهاجران در ایالت هاي جنـوبی آمریکـاي شـمالی     بود که و ظریف
   ظیر ـلف نـژاد هاي مختـاسب، با نـمزارع بزرگ جهت ایجاد اسبی من صاحبان. یافت پرورش 

و اسـب تروبـرد آمیـزش      )4ناسب سرعتی برغه اي از جزیـره ر  نژاد( 3ت پِیسرناراگانساسب 
  هیبرید حاصل از این آمیزش ها، اسبی زیبا بود که به راحتی سـواري مـی داد، و بـراي   . دادند

 1891در سـال  . کار هاي طوالنی مدت مانند بازدید از مزرعه و کالسکه رانی هم مناسب بـود 
میالدي گروهی از پرورش دهندگان، انجمن پـرورش دهنـدگان اسـب سـواري آمریکـایی را      

  . تاسیس کردند و مرکز ثبت اسب سدل بِرد شروع به کار کرد
باعث شده تا این اسب بـراي اهـداف    خلق و خوي بسیار خوب، هوش زیاد و سرعت باال     

این اسب بدون هیچ مشکلی از اسـب کـاري بـه    . مختلف نظیر کار با گله و احشام به کار رود
. تفریحی تبدیل شده و براي رقابت در کالس هاي نمایشی در زمین و مالبندي مشکلی ندارد

              پـنج گـامی   در میدان نمایش، این اسب هـا بـراي سـوارکاري یـا اسـب یورتمـه اي سـه یـا         

                                                
1- Saddlebred                     2- Kentucky Sadder                 3-Narragansett Pacer                        
4- Rhone                                    
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اسب هاي سه گامی، راه رفتن، یورتمه و چهارنعل آهسته یـا تاخـت را   . طبقه بندي می شوند
نشان می دهند، به این صورت که راه رفـتن کشسـان اسـت، یورتمـه فعالیـت زیـادي دارد و       

گام  اسب هاي پنج گام این سه گام را به عالوه ي دو. چهارنعل آهسته، موزون و هموار است
گام برداري آهسته، گام برداري بلند اسـت  . طرز گام برداري آرام و راك: دیگر نشان می دهند

راك طرز گام برداري . و گام برداري چهار ضربه اي به حالت آهسته و محدود انجام می شود 
چهار ضربه اي سریع و خیره کننده است که در آن پا در فواصل زمانی برابر به زمـین ضـربه   

                  گام برداري جـانبی عمـل افـزایش طـول    . ند و رها از حرکت یا گام برداري جانبی استمی ز
گهداشتن غیر طبیعی دم است که در میدان نمایش ، و باال ن)براي ارتقاي عمل(غیر طبیعی پا 
             ي میـدان نمـایش، ایـن اسـب، اسـبِ سـواري خـوب و داراي        خارج از محدوده. اجرا می شود

بنیه اي عالی و پرش خوبی دارد و آمـوزش آن آسـان و سـریع    . استعداد هاي گوناگونی است
  .  است

  
  1نژاد استاندارد برِد

  

  
  

ي مالبندي اسـتفاده مـی شـود و اسـب تروبـرد       آمریکایی براي مسابقهاسب نژاد استاندارد برِد 
 طول قـرن  در. می باشد )فلَت(کورس بدون مانع انگلیسی براي مسابقات سوارکاري با مانع و 

                                                
1- Standardbred                                
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ي مالبندي رونق داشت براي اصالح ها مسابقهکه در آن هایی کشوري گذشته یا قبل از آن، 
   . نژاد اسب هاي تروتر، از اسب هاي استاندارد برِد استفاده کردند

ي چهار  کمی عجیب است که پدر و بنیان گذار استاندارد برِد اسبی بود که فقط در مسابقه     
که خاکستري رنگ بوده  1یعنی اسب تروبرد انگلیسی به نام اسب مسنجِر ،نعل شرکت می کرد

کـورس   این اسـب سـه فصـل در مسـابقات     .عربی بر می گردد ٢ي آن به اسب دارلی و ریشه
         مـیالدي   1780در سـال   ت دور از چهـارده دور را برنـده شـد و   شرکت کرد و هشبدون مانع 

 صـادر شـد و   3میالدي بـه فیالدلفیـا   1788این نژاد که در ماه می سال . آورد کُره اي به دنیا
پـس از لغـو مسـابقات در    . سال در اصالح نژاد اسب هـاي آمریکـایی اسـتفاده شـد     20مدت 

برخی از نوادگان آن هـا  . نیویورك، عمدتاً مادیان اسب تروبرد را با نریان آن آمیزش می دادند
              ي اسـب هـاي تروتـر    همچنـین انـواع اولیـه    ،به اسب هاي مسـابقه اي فلـت تبـدیل شـدند    

ي اول اسـب   نـوه . ممتـاز را ایجـاد کردنـد و شـهرت جهـانی بـه دسـت آوردنـد        ) رویورتمه (
ن تُونین؛    . ، پدر اسب هاي تروتر و داراي تولید مثل زیاد است4همبل ـونی چهار پسـر اسـب همبِلتُ
پی مدیوم6، دیکتاتور5جورج ویلکز ر 7، هنکشلمی باشند که بنیان گذار تقریبـاً تمـام اسـب     8و ا

ن از مادیـان    . ایـاالت متحـده هسـتند   اي مالبنـدي امـروزه در    ابقههاي مسـ  ـونی             اسـب همبِلتُ
منشاء پـدري ایـن اسـب،    . بود، که با اسب ِمسنجِر آمیزش خویشاوندي انجام داد 9چارلز کنت

عالوه بر خانـدان اسـب    .از نژاد نورفولک تروتر مشهور یعنی اسب اُلد شلز بود ،10نریان بِلفاندر
نوادگان نریـان  ( 11ي اسب استاندارد برِد، اسب کلیز مسنجِر، دو نژاد مؤثر دیگر در پرورش اولیه

لی و اسب مورگان بودند) میالدي وارد شد 1820که در سال  12بارب از تریپ .  
ي استاندارد برِد هشت سال واژه. شد میالدي تاسیس 1871د تروتر در سال دفتر انساب نژا    

اده ف، استخصوصیات الزم براي پذیرش اسب در دفتر انساب يتشار و تدوین مجموعهقبل از ان
کیلومتر در  6/1استاندارد اصلی، که این نژاد نام خود را از آن گرفته، توانایی پیمودن . شده بود

   یـا در یورتمـه  ) گـام بـرداري جـانبی    (استاندارد برِد هـا در یورغـه   . استثانیه  30دقیقه و  2
هاي آخر قرن نوزده، یورتمه رو ها عامه پسندتر از   دههتا . مسابقه می دهند) ي موربغهوری(

  . یورتمه رو هاي سریع تر بودند ولی امروزه این نژاد زیاد محبوب نیست

                                                
1- Messenger                                     2- Darley                              3- Philadelphia                                       
4- Hambletonian                               5- George Wilkes                  6- Dictator                                   
7- Happy Medium                             8- Electioneer                       9- Charles Kent                           
10- Bellfounder                                 11- Clays                              12- Tripoli                                   
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  نژاد شایر
  

  
  
، بزرگ ترین اسب سنگین وزن انگلستان و نتاج اسب جنگی قـرون وسـطی   1اسب نژاد شایر 

                ایـن اسـب   . بـه آن داده شـد   3است، که بعـد هـا نـام انگلـیش بلـک      2معروف به اسب گرِیت
و اولـین اسـب سـواره     شد آمیزش اسب هاي فالندر و فریزین وارداتی با نژاد بومی حاصل از

به این اسـب هـاي سـنگین     4ي بلکزاستفاده از واژه. شد) رعه و کاريو بعدها اسب مز(  نظام
نسبت داده می شود و احتماالً براي توصـیف اسـب هـاي     5اُلیور گراموِلوزن به فردي به نام 

              ي اصـلی پـرورش   منطقـه . فریزین وارداتـی اسـتفاده شـده کـه همیشـه سـیاه رنـگ بودنـد        
         اسب انگلیش بلک مناطق باتالقی و بخش هـاي درون مـرزي لیسـتر شـایر، لیـنکلن شـایر،      

            . بـود کـه ایـن نـژاد سـرانجام نـام خـود را از آن منـاطق گرفـت         دربی شایر و استافورد شایر 
         بزرگ تر، سنگین تر و تا حدودي درشت تـر از اسـب هـاي     ،اسب هاي پرورش یافته در فین

اسب هـاي اسـتافورد شـایر     واسب هاي دربی شایر و لیستر شایر عمدتاً سیاه . آیر شایر بودند
  . اغلب قهوه اي بودند

         اولـین    در نتیجـه . در اواخر قرن نوزدهم آمیـزش ایـن اسـب هـا شـکل قطعـی گرفـت             
میالدي منتشر و انجمن اسـبی تحـت عنـوان     1878دفتر انساب اسب هاي این نژاد در سال 

     مـیالدي بـه نـام انجمـن      1884این نـام در سـال   . انگلیسی تاسیس شد 6انجمن اسب کارت

                                                
1- Shire                                           2-Great                                  3-English Black   
4- Blacks                                        5- Oliver Gromwell               6- Cart                              
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به دنبـال تاسـیس   . و این نژاد از آن زمان به نام اسب شایر معروف شد اسب شایر تغییر یافت
انجمن اسب شایر موفقیت زیادي در گسترش کشاورزي آن زمـان و جلـب توجـه خریـداران     

اسب هاي شایر به زودي به سرزمین هاي دور ماننـد آمریکـاي شـمالی و    . خارجی کسب شد
ي مردم انگلستان تبدیل  تفکیک ناپذیر زندگی روزمره ، روسیه و استرالیا صادر و به جزءجنوبی
این اسب هاي بزرگ، خصوصیات ویژه اي مانند قدرت، بنیه، استحکام و خلق و خـوي  . ندشد

            خوب داشتند و براي شخم زدن مزرعه، کشیدن الوار و کشیدن واگن هاي مزرعه، واگن هـاي 
موتـوري    ورود وسـایل نقلیـه   .ده مـی شـدند  اي زغال سنگ استفاراه آهن، گاري و درشکه ه

شـروع شـد و    1960ي احیاي اسـب شـایر در دهـه   . سب ها زدخسارت قابل توجهی به این ا
، شخم زدن زمین و کشیدن گاري در مسـیر هـاي   این اسب هاي  ممتاز براي نمایشامروزه 

  . کوتاه شهري استفاده می شوند
  

  ک لنژاد سافو
  

  
  

ي گین وزن جهان بوده و در منطقـه قدیمی ترین نژاد سن 1ک پانچلسافوک یا لاسب نژاد سافو
در مـورد  . نـام گـذاري شـده اسـت    در آن پرورش یافتـه،  از قرن شانزدهم  که 2شرقی آنجلین

ع میالدي مـدارکی مبنـی بـر نـو     1506خاستگاه آن اطالعات کمی موجود است ولی از سال  
ر            نژاد سافوك بـه عنـوان اسـب کـاري پـرورش یافـت و بـا        .ک وجود دادلمتفاوت اسب سافو
براي خاك هاي رسی و بسیار سنگین  ،خود قوي و اندام هاي حرکتی مناسب شانه هاي بسیار

                                                
1- Suffolk or Suffolk Punch                           2- EastAnglian 
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این نژاد، منحصر به فرد است و منشاء آن به نریـانی بـه   . بسیار مناسب است 1يِ شرقیآنجلیا
ـره اي بـه دنیـا آورد     1760در سال بر می گردد که  3از یوفورد 2نام کریسپ              ایـن  .مـیالدي کُ

ـ  لي اسب هاي سافونژادي خالص است زیرا همه، اسب ـ ـگ شـ ـک بـه رن ـ ـاه ب وده و ـلوطی ب
  . دن سنگین آن ها روي اندام هاي حرکتی نسبتاً کوتاهی قرار داردـب
اقتصادي محسوب می شود چون با خوراك نسبتاً  ،این اسب علی رغم درشت جثه بودن      

ـره      . کمی رشد و کار می کند زایـی           داراي بلوغ زود رس است، مادیـان هـا معمـوالً زودتـر کُ
در دو سالگی می تواند کار هاي سـبک و در سـه   . سال عمر می کنند 30و اغلب حدود  کرده

ی دارد و به سـبب اسـتحکام و عمـر    خلق و خوي آرام. سالگی کار هاي سنگین را انجام دهد
             ک را بـه یکـی از محبـوب تـرین     لاسـب سـافو   ،این خصوصـیات . طوالنی شهرت یافته است

اسب هاي کشاورزي و کاري تمام دوران تبدیل کرده و تعجب آور نیست کـه شـهرت آن بـه    
تحـده وجـود   سال هاي متمادي این اسـب هـا در ایـاالت م   . خارج از مرز ها هم کشیده باشد

داشته اند و تعدادي از اسب هاي این نژاد براي تولید اسب هاي نظـامی بـه اسـترالیا، آفریقـا،     
ک نیز مانند اسب شایر بـا وجـود مکـانیزه شـدن     لاسب سافو. روسیه و پاکستان صادر شده اند

کشاورزي، به بقاي خود ادامه داد و هنوز هم گاهی بـراي کـار در مزرعـه، کشـیدن گـاري و      
  . یش ها، به خصوص در شرق انگلستان استفاده می شودنما
  

  ترکمن نژاد

  
                                                

1- East Anglia                                  2- Crisp                                3- Ufford  
  



  
  
  
  
  

  اطلس نژاد هاي دام ایران و جهان                                                                270
 

  تاریخچه
می توان تصویر یک اسب ترکمن متعلق به پنج  1از قدیمی ترین آثار بجا مانده از اسب ترکمن

هزار سال پیش را بیان کرد که در یکی از غار هاي ایران یافت شده و هم اکنون به عنوان 
اجداد اسب هاي ترکمن ابتدا در اصطبل هاي . نشان انجمن ملی اسب ایران ثبت شده است

 به سبب . ندیز گسترش یافتساي خراسان نپرورش می یافته، ولی بعداً به ن سلطنتی قوم ماد
ها و در غارت  از آن ها ،بی نظیر بودن اسب هاي ترکمن در سرعت، استقامت و شجاعت

ي هر چه بیشتر و بهتر از اندام هاي دفاعی  بنابراین استفاده .جنگ و گریزها استفاده می شد
طوري اسب و یکه شناس شدن اسب نسبت به صاحب خود، در اصالح نژاد مد نظر بوده، به 

که این اسب ها در جنگ ها همانند سواران خود می جنگیدند و دشمن را با ضربه هاي لگد و 
اسب ترکمن در جنگ و گریز ها، موقعیت هاي . همچنین دندان هاي قوي از پا در می آوردند

اضطراري را درك کرده و در شرایط جنگی بسیار سخت، ابتکار عمل داشته و سوار خود را از 
         آگاه می کرده، یا همپاي سوار خود ضربت تیر و شمشیر دشمنان را به جانبروز خطر 

می خریده و سوار مجروح و بیهوش خود را از دست دشمن نجات می داده و به سوي لشکر 
  . خودي می رسانده است

         بقایاي اسب هاي ترکمن به چهار صـد سـال قبـل از مـیالد بـه مـدفن کشـته شـدگان              
            ئی ها بر می گردد، که همانند اسب هاي دونده امروزي ایـران، بـا جـل و نمـد پوشـانده     سکا

می شدند و عقیده بر آن بود که اسب ها پس از مرگ، همراه خـادمین خـود بـه آسـمان هـا      
         خواهند رفت، بنابراین اسب هاي تـرکمن همـراه بـا صـاحبان و خـدمت گـزاران خـود دفـن         

  . می شدند
در افسانه هاي چینی این اسب به عنوان مرکب بهشتی و نیز به عنوان اسبی شناخته شده      

از آمیزش اسب هاي تنومند آسمانی و افسانه اي به نام هاي فرغانا و  و که خون عرق می کند
باکتریا به وجود آمده که به نام هاي باختریان و تورانیان نیز معروف هستند و توسط رهبران 

رأس  در سپاه داریوش هخامنشی سی هزار .چون داریوش و اسکندر استفاده شده است بزرگی
اسب ترکمن وجود داشته که پیروزي هاي لشکریان داریوش مدیون تالش این اسب هاي 

  . گران بها بوده است
ارتی بیوس یکی از سرداران داریوش هنگام ورود به قبرس سوار بر اسبی بود که همانند      

ی در پیکار شرکت می کرد، از زمین بلند می شد و با اندام هاي حرکتی و دندان، مرد جنگ
                                                

1- Torkaman  
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انسیلوس که از این اسب بیمناك بود، از میر آخور یعنی . مردان مسلح را از پا در می آورد
  مسئول امور اسب هاي خود پرسید چه باید کرد، آیا باید سوار را بکشند یا اسب را؟ 

هاي ترکمنی بوده ران اشکانی، تا حد زیادي به سبب همین اسب فتح الفتوحات جنگاو     
احتماالً این . سا در هجده کیلومتري غرب اشک آباد کنونی اولین پایتخت اشکانیان بودن. است

چمن زار هاي غنی و اسب هاي ي نسایی بوده و نیز منطقهنواحی تا حوالی قوچان و بجنورد 
خراسانی و ترکمنی را از بقایاي اسب هاي اشکانی  فراوانی داشته است، چنان که اسب هاي

ي هان در چین اسب هاي الغر اندام و اسب محبوب امپراطوران سلسله. نندیا پارتی می دا
به همین دلیل لشکریان . اسب هاي آسمانی می نامیدندکشیده ي ترکمن بوده و آن ها را 

تادند تا با خواهش این اسب ها را خود را براي گرفتن این اسب ها نزد خوانین ترکمن می فرس
یکی از مراکز . به امانت بگیرند یا از آن ها خریداري کنند و اگر میسر نبود به سرقت می بردند

ند بوده است اسب هاي اشکانی ناحیه فرغانه و خُج .  
اصطبل هاي ی و ترکمنی به طور پراکنده در در قرون چهاردهم اسب هاي فارس، بخارای     

اسـب هـاي تـرکمن در    نیـز  تزاري مورد استفاده قـرار مـی گرفتنـد و هـم اکنـون       يروسیه
بـر حسـب شـرایط     تـرکمن هـا   . ترکمنستان، جنوب قزاقستان و شمال قفقاز یافت می شـوند 

ي اصلی به نام هاي گوگالن، یموت و تکـه هـا تقسـیم    نطقه اي و جغرافیائی به سه طایفهم
نام گذاري تیره هاي اسب هاي ترکمن . ی می باشندگشته اند که هر یک داراي زیر شاخه های

تیمور لنگ شخصاً سوار کاري چابک و ماهر بود و همیشـه از  . نیز بر اساس طوائف بوده است
  . می بالید به خود) گرگانی(داشتن اسب هاي گران بهاي گوگالنی و جرجانی 

                  بـاترین اســب اســب ایرانـی بهتــرین و زی : ي خـود مــی گویـد  شـاردن در سـیاحت نامــه       
در فـرس نامـه   . سـی اسـت  مشرق زمین بوده و از نظر قد، بلند تر از اسب هاي سـواري انگلی 

           هاشمی آمده است که براي تشکیل نژاد اصیل کـه فعـالً از معـروف تـرین اسـب هـاي دنیـا       
ن، مخصوصـاً از  میالدي بهترین اسب هاي سـیلمی از ایـرا   1750تا  1620می باشند، از سال 

دشت گرگان و چناران خراسان خریداري شده و براي بهاي آن ها نیز اعتبار نـا محـدودي در   
محل پرورش اسب هاي ترکمنی که یکـی از نـژاد هـاي معـروف     . دست خریداران بوده است

اسب سیلمی ترکمن آتی که در . جهان است ترکستان روس و ترکمن صحراي ایران می باشد
         مـیالدي در آلمـان    1805تـا   1791دي متولـد شـد و در طـی سـال هـاي      مـیال  1784سال 

مـیالدي ژنـرال    1806مادیان هاي تراکنر را بارور کرد، ولـی در سـال    می زیست، بسیاري از
از مهم ترین خصوصیات اسب ترکمن مقاومت بـه  . هیلر فرانسوي آن را ربود و به فرانسه برد



  
  
  
  
  

  اطلس نژاد هاي دام ایران و جهان                                                                272
 

رما و حرکت بسیار سریع و تند است کـه طـی تـاریخ چنـد     راه پیمایی هاي طوالنی، تحمل گ
  . هزار ساله خود از لحاظ چابکی و استقامت مورد تحسین ترکمن ها بوده است

اسب هـاي  . پرورش اسب است IIIامروزه نژاد آخال تکه به عنوان الگوي اسب هاي تیپ      
سانتی متر با بدن طویل و باریک، گوش هاي دراز  160تا  150این گروه داراي ارتفاعی حدود 

اسب عرب مخصوص مسابقه ي موناقی شـباهت زیـادي بـا اسـب     . و گردن طویل می باشند
  . آخال تکه دارد

مسلم است که حدود . یقیناً اسب ترکمن در به وجود آمدن نژاد تروبرد نقش داشته است     
سال پیش نژاد تروبرد از چند اسب معروف دنیا به وجود آمده که یکی از آن ها اسبی به  300

اسب دیگر به نام دارلی . نام بارلی ترك می باشد و شکی نیست که یک اسب ترکمن است
  . عربین می باشد که از اسب هاي عرب نا موفق بوده و از خون آخال تکه پدید آمده است

مسابقات اسب دوانی ترکمن صحرا تا اواخر دوران فعالیت انجمن سلطنتی اسب، اغلب بـا       
اسب هاي ترکمن انجام می شد ولی با وارد شدن اسب هـاي تروبـرد بـراي مسـابقات اسـب      
دوانی ایران و متعاقب آن تحوالت انقالب و جنگ تحمیلی، اسب هاي ترکمن رو به انقـراض  

د به منظور مسابقه براي مسافت هاي کوتاه اصالح نژاد شده اند و قادر اسب هاي تروبر. رفتند
هستند مسافت هاي کوتاه را با سرعت هاي بسیار زیاد طی کنند، ولی اسب هاي ترکمن براي 
مسابقات با مسافت هاي طوالنی اصالح نژاد شده اند، بنابراین از زمـانی کـه مسـابقات اسـب     

             وتاه برگـزار مـی شـود، اکثـراً اسـب هـاي تروبـرد پیـروز        دوانی ایران فقط در مسافت هاي ک
ی را می دانستند، براي بـاال  ترکمن ها که از ورزش هاي سوارکاري فقط اسب دوان. می شوند

سرعت اسب هاي خود از سیلمی هاي خارجی در بارور کردن مادیان هاي خود اسـتفاده  بردن 
            هاي تـرکمن صـحرا زیـر   ن در شـهرها و روسـتا  لمی هـاي تـرکم  بهترین سی بنابراین. کردند

در نتیجه . ارابه ها و در زمین هاي کشاورزي به شخم زمین ها و کار در مزرعه مشغول شدند
به بعد اسب ترکمنِ خالص متولد نشد، مگر در روستاهایی کـه بـه اسـب هـاي      1357از سال 

  . کوه ها و دشت ها سرگردان شدندخارجی دسترسی نداشتند یا گله هایی که بی سرپرست در 
از شروع اصالح نژاد اسب هاي خارجی در اروپا بیش از چند سده نمی گذرد و از آنجـایی       

ن مثـال در مـورد تروبـرد    که آن ها اسب هاي خود را فقط براي یک منظور خاص، بـه عنـوا  
              بر ایـن امـروزه  بنـا مـل را کمتـر در نظـر گرفتـه انـد،      تر، اصالح کرده و سـایر عوا سرعت باال

ظریف و تخصصی تولید شده اند که بـراي   عت هاي باال ولی بسیار حساس،اسب هاي با سر
نگه داري آن ها نیاز به هزینه هاي باال، استفاده از متخصصین با تجربه و تجهیـزات مـدرن   
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شـته هـاي   اسب هاي تروبرد فقط براي مسابقات اسب دوانی کارایی دارند و در دیگـر ر . است
این ها اسب هایی با بلوغ زود رس، عمر مفید بسـیار کـم و درصـد    . ورزشی موفق نمی باشند

متأسفانه از چند دهه قبل، سرعت اسب هاي تروبرد رو به کاهش نهـاد و  . باروري کم هستند
  . این معضل ذهن تمام دانشمندان علوم اسب و اسب داري را به خود مشغول کرده است

  
  نژاد تنسی واکینگ هورس 

  

  
  

         بـر مـی گـردد و ماننـد     2به اسـب ناراگانسـت پِیسـر    1اسب نژاد تنسی واکینگ هورس ءمنشا
 . اسـت  اسب هاي سدل برِد و میسوري فوکس تروتر به عنوان اسب سوار کاري پرورش یافته

             این اسب که در اصل به نـام . طرز گام برداري این اسب ها در نژاد هاي دیگر دیده نمی شود
نتیشن ارزشمند براي حمل و نقل  تنسی تروتر مشهور بود، بسیارجنوبی یا  3واکینگ هورس پلَ

از زین، اسبی این اسب در حالت استفاده . کشاورزانی بود که بازدید از مزرعه را انجام می دادند
    .راحت، سریع و قدرتمند است و خلق خوي رام و مطیعی دارد

                                                
1- Tennessee Walking Horse                          2- Narragansett Pacer 
3- Plantation  Walking Horse        
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وارد  1903بـود کـه در سـال     1اسب نر پایه براي این نژاد، اسبی به نام اسـب بلـک اَالن       
بلـک اَالن  . یک مورگان بـود  آنمادر  رو هاي سدل برِد واز یورتمه  پدر بلک اَالن. تنسی شد
  آمیـزش داده شـده تـا پیشـگامان     2با یورتمه رو هاي تنسی یا اسـب تنسـی پِیسـر    رو یورغه
ـدل بِـرد     1914سال در  .نگ هورس امروزي را به وجود آوردواکی آمیزش این اسب با نـژاد س

اسـب هـاي   . ندد خصوصیات بهتر و خالص تر موفق شوپرورش دهندگان در تولی باعث شد تا
عنوان نوع نسبتاً قوي تر سدل بِرد توصیف می شود، ترکیبـی   واکینگ هورس امروزي، که به

اسب  انجمن پرورش دهندگان. می باشد از نژاد هاي تروبرد، مورگان، سدل بِرد و استاندارد بِرد
 1947در لویزنبرگ و تنسی تشکیل شـد و در نهایـت در سـال     1935واکینگ تنسی در سال 

  . واکینگ به عنوان نژاد شناخته شد
خلق و  .اراي استعداد هاي گوناگونی هستنداسب هاي سوار کاري و د ،اسب هاي واکینگ     

در این اسـب هـا   همچنین . آن ها را براي سوار کاران تازه کار مناسب می کند ،خوي مهربان
  .هستندمعروف میدان نمایش 

   
  نژاد تروبرد

  

  

                                                
1- Black Allan                                    2- Tennessee pacers    
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پیوند خورده و در این مـدت   سال است که به طور خاص با اسب 4000زندگی انسان بیش از 
           اسب تروبـرد، عـالوه بـر ایـن کـه یکـی از       . وجود نداشته است 1هیچ اسبی مانند اسب تروبرد

اي در جهان می باشد، نقش مهمی در اصالح نژاد هاي مختلف اسب  اسب هاي ممتاز مسابقه
  . و پونی هاي قدیمی و ایجاد نژاد هاي جدید ایفا کرده است

     نري هشتم در طول قرن شانزدهم یعنی زمانی که میدان مشهور سوار کـاري سـلطنتی   ه
بنا کرد، برنامه هایی را براي آمیزش این اسب هـا اجـرا    3را در دربار همپتون 2رویال پادوکس

دختر وي یعنی الیزابت اول نیز در استافورد شایر مرکـز پـرورش اسـب دیگـري را پایـه      . کرد
ي بومی آمیزش  شاه اسب هایی را از اسپانیا و ایتالیا وارد کردند تا با گلههر دو پاد. گذاري کرد

در زمان پادشاهان بعدي ماننـد جیمـز اول، چـارلز اول و چـارلز دوم، پـرورش اسـب و       . کنند
تا این که در ابتداي قرن هفدهم در نیو مارکت چیتر، وانکاستر . جان تازه اي گرفت ،مسابقات

بسیاري از اشراف زادگان اسب هـا را بـراي مسـابقه    . ظمی برگزار شدو لینکن مسابقه هاي من
. پرورش می دادند و براي یافتن اسب هاي خوب کارگزارانی به کشور هاي دیگر می فرستادند

. اشـاره دارنـد   4اسناد تاریخی به صورت مکرر به اسب هاي نژاد بارب، عربی، هابی و گـالووي 
ي معروف در آن زمـان بودنـد و اسـب     اسب هاي دونده و گالووي اسکاتلندي، 5هابی ایرلندي

منشاء نژاد تروبرد و آمیزش هاي انجام گرفته هنوز به طور دقیق . تروبرد را پایه گذاري کردند
          تغییر نام اسب ها به سبب تغییـر مالکیـت آن هـا بـوده و      دلیل این امر. مشخص نشده است

ي مسـلم   ولی نکته. به طور نا درستی استفاده شده اند مکرر و 6واژه هاي عربی، بارب و ترك
این است که در طول ربع آخر قرن هفدهم و ربع اول قرن هجدهم، انگلیسی ها یا کارگزاران 
آن ها تعدادي نریان شرقی خریداري کرده و آن ها را با مادیان هیبرید انگلیسی آمیزش دادند 

یقیناً اسب تـرکمن در ایجـاد نـژاد تروبـرد     . دندو اسب هاي مسابقه اي بزرگی را به وجود آور
                 آنچــه مســلم اســت نــژاد تروبــرد از چنــد اســب معــروف دنیــا. داشــته اســتمهمــی نقــش 
مـی باشـد و    7که یکی از آن ها اسبی به نام بارلی تـرك ) سال پیش 30حدود (آمده  به وجود

ن  نریان دیگر، د. شکی وجود ندارد که یک اسب ترکمن است مـی باشـد کـه از     8ارلـی عـربیی
دیگـري  آخال تکه پدید آمده اسـت و  و در اثر آمیزش با اسب  ب هاي عرب نا موفق بودهـاس

                                                
1- Thoroughbred                        2- Royal Paddocks                     3- Hampton   
4- Galloway                               5- Irish Hobby                            6- Turk                                                     
7- Byerley Turk                         8- Darley Arabian                      
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بـه عنـوان    بود که 1گُدولفین عربیاسب 
شـناخته   پدران پایه گـذار اسـب تروبـرد   

ي سلطان باد که در کتاب افسانه. اند شده
داستان به وجود آمدن اولین اسب تروبرد 

کر می کنـد، آمـده اسـت کـه یـک      را ذ
مادیان سـفید ترکمنـی بـه نـام رکسـانا      

ایران، مادر اولین تروبـرد   از) سفید رنگ(
صوالً در آن زمان هر اسـبی  ا. استبوده 

شرقی را عرب می نامیدند، لـذا   با منشاء
ــرد از  ي در تاریخچــه ــاي تروب ــب ه            اس

اسب هاي عربی یاد شـده کـه در اصـل    
بخصوص اسـب هـاي   اسب هاي شرقی 
 1764در پنجم آوریـل  . ترکمنی بوده اند

ـرد کمبرالنـد    میالدي در حالی که خسوف در آسمان  انگلستان مشاهده می شد در اصـطبل لُ
از یک اسب ترکمن، کره اي متولد شـد کـه   ) عموي ژرژ چهارم پادشاه انگلیس به نام اسپتلیا(

ي انگلستان شد تمام  ارد میادین مسابقهاز روزي که کلیپس و. نامیدند) خسوف(آن را کلیپس 
جوایز بزرگ کورس و داربی هاي مهم لندن را کسب کرد و بیش از پانزده میلیون پوند جایزه 

این امر به حدي ترس و وحشت بین سـوار کـاران   . این رکورد تا کنون تکرار نشده است. برد
  .بیت اسب دست کشیدندانگلیس ایجاد نموده بود که بیشتر سوارکاران از شغل خود و تر

در این روز که یکـی از معـروف تـرین    . میالدي بود 1770آخرین نبرد این اسب چهارم اکتبر 
رقباي کلیپس تا حدي وحشت زده بودند کـه هـیچ    ،روزهاي اسب دوانی کشور انگلستان بود
از آن . ي جایزه شدتنهایی دور میدان دویده و برنده کدام در مسابقه حاضر نشدند و کلیپس به

. را در مسابقات شرکت ندادند و تنها در امـر تولیـد مثـل از آن اسـتفاده کردنـد      این اسبپس 
ي انگلـیس  هر بار تلقیح بـا کلیـپس، صـد لیـره     پرورش دهندگان آن زمان حاضر بودند براي

یـپس  رأس کره از این اسب به وجود آمد و به این ترتیب، کل 420به طور کل . پرداخت نمایند
  . کنونی در دنیا گردید يبه عنوان یکی از اجداد اسب هاي دونده

                                                
1- Arabian Godolphin                          
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          نـژاد تروبـرد طبقـه بنـدي مـی شـود کـه هـر دو والـد آن در          یک اسب در صورتی جزء     
از آن  اسـت و  ، هوشیار و شجاعاین اسب، بسیار قوي. دفتر انساب نژاد تروبرد ثبت شده باشند

  .استفاده می شود قات اسب سواري، شکار و مسابقات سه روزهمانند مساب مختلف موارددر 
  

  نژاد تراکنر
  

  
  

. در ظاهر خیلی شبیه بـه اسـب تروبـرد اسـت     1اسب نژاد تراکنر ،اسب هاي خون گرمدر بین 
زمـانی کـه   ، مـیالدي  1732پرورش هدفمند این اسب جذاب براي سوار کاري ابتـدا در سـال   

امروزي  3شرقی پروسیاي يرا در منطقه 2اسب رویال تراکنرفردریک ویلهم اول مرکز پرورش 
تعداد زیادي از اسب هاي عرب و تروبرد . ، شروع شدتاسیس کرد) بخشی از لهستان امروزي(

                                                
1- Trakehner                               2- Royal Trakehner                 3- East Prussia                                       
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این اسب از نوادگان اسب پـر طاقـت و کوچـک    . براي اصالح اسب هاي محلی استفاده شدند
 شوالیه هـایی کـه در  (شناخته شده بودند  2است که براي شوالیه هاي تئوتونیک 1نژاد اسوِیکن

اسب اسوِیکن نـواده ي کونیـک   ). طول اوایل قرن سیزدهم این منطقه را استعمار کرده بودند
  . آن به اسب تارپان اولیه بر می گردد ءمنشا بود و 3پونی

در پایان قرن هجدهم تالش زیادي براي اصالح اسب تراکنر یا پروسین شرقیِ مشهور        
این اقدام در مرکز پرورش اسبِ سلطنتی، باعث پیشرفت ناگهانی اسـب تراکنـر   . انجام گرفت

این اسب به عنوان اسب کاري و بعد به عنوان اسب مناسب براي ارتش خیلی زود مـورد  . شد
  . توجه قرار گرفت

اسب تراکنر که به دلیل خصوصیات ویژه ي خود یعنی ظرافـت و طاقـت زیـاد مشـهور            
در طـول پـاییز و   . است، حدود دو قرن یعنی تا زمان جنگ جهانی دوم بسیار پر طرفـدار بـود  

میالدي، براي جلوگیري از افتادن آن ها بـه دسـت لشـکریان روسـیِ در      1944زمستان سال 
اسب هاي این نژاد در بیابان رها شدند و در نتیجه تعداد آن ها بـه  حال یورش به این منطقه، 

راس اسب در دفتر انساب پرورش  25000پیش از رها شدن این اسب ها، . شدت کاهش یافت
         راس اسب بـه غـرب رفتنـد و بسـیاري از      1200تنها حدود . اسب پروس شرقی ثبت شده بود

  . ر بد آلمان پس از جنگ را تحمل کنندآن ها نتوانستند شرایط اقتصادي بسیا
ي پـرورش دهنـدگان در حفـظ              به طور باور نکردنـی، بـه علـت تـالش هـاي فداکارانـه           

اسب هاي باقی مانده دوباره ردیابی . دفتر انساب اسب هاي تراکنر، این نژاد اسب از بین نرفت
آن هـا، ایـن   مثل و افزایش تعداد  و در آلمان غربی ثبت شدند، و به محض از سرگیري تولید

این اسب به خاطر اسکلت بنـدي  . جایگاه ویژه اي بین اسب هاي امروزي پیدا کردند اسب ها
وان اسب مسـابقه و  ، هم به عن، خلق و خوي خوب و مقاومت زیادمناسب، عملکرد قابل قبول

  .دیگر طرفدار دارداسب هاي خون گرم ي هم اصالح کننده
  

   4نپونی ولش مانتی
  مناطق صخره اي ولش، زادگاه چهار نژاد اسب متمایز اسـت، دو پـونی کـه در کتـاب اسـامی     

دو پونی پا کوتاه به نام هاي  ، وBو  A پونی هاي ولش به نام هاي گروه ،اسب هاي تخمی
  . می باشند Dو  Cگروه 

                                                
1- Schweiken                              2- Teutonic                             3- Konik Pony 
4- Welsh Mountain                          
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         اسـت کـه در محـیط     Aاساس اصالح نژاد و پرورش ولش، پونی زیباي ولش مـانتین گـروه   
از افـراد آن را زیبـاترین پـونی          نا مساعد سرزمین بومی خود قرن ها رشـد کـرده و بسـیاري    

معلوم است، ولـی حـداقل بـه زمـان رومـی هـا       ش این نژاد ناي رشد و پرورپیشینه .دانندمی 
       ) ادنـد ي بـومی ولـش آمیـزش د   مناطق شرقی را با اسـب هـاي اولیـه    کسانی که اسب هاي(

           در روزگاران اخیر، به خصـوص در قـرن هجـدهم، بـراي اصـالح ایـن پـونی از        . بر می گردد
  . اسب هاي تروبرد، عرب و بارب استفاده شده است

یـک بـراي    يشجاع، پر انرژي، سازگار و اسب سواري درجـه  ،پونی امروزي ولش مانتین     
به این پونی . کودکان بوده و در ورزش محبوب گاري و کالسکه رانی نیز بسیار چشمگیر است

یط جوي نا مساعد و زندگی با ي بسیار پر طاقت تکامل یافته که قادر به تحمل شرا عنوان نژاد
ورش نیو فارِست و در پربراي اصالح نژاد هاي دیگر مانند  از آن. کم می باشدي خوراك جیره

ــدینگ   ــریتیش رای ــونی ب ــت   1پ ــده اس ــتفاده ش ــا  . اس ــش م ــونی ول ــیاري از                      پ نتین در بس
  . محبوبیت دارد و به اروپا، ایاالت متحده، نیوزیلند و استرالیا صادر شده استکشور ها 

  
  
  

                                                
1- British Riding 
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  پونی ولش کاب
  

  
  

در کتاب اصالح نژاد اسب هاي پا کوتاه، پونی ویلز نامیـده   Dکه در گروه ( 1پونی ولش کاب
ایـن  . از پونی ولش مانتین منشاء گرفته و در اصل نوع بزرگ تري از آن می باشد) شده است

پونی به قرن دوازدهم، یعنی زمان آورده شدن اسب هاي نوع شرقی توسط جنگجویان صلیبی 
این اسب با اسب هاي یورك شـایر کـوچ،   سپس . و آمیزش با پونی هاي محلی، بر می گردد

  . نورفولک روداستار و عرب آمیزش داده شده است
قوي، محکم، پر انرژي و شجاع است، خلق و خویی رام و مطیع این پونی با وجود این که      
کاري با زین و مالبندي به طور سنتی براي تمام کار هاي سخت در مزارع تپه اي، سوار . دارد

در گذشـته در   .ردان ولز را تشکیل مـی داد ، و بخش جدایی ناپذیر زندگی مه استشداستفاده 
ظامی بسیار مورد نیاز بود ارتش به خصوص براي کشیدن سالح ها و دیگر تجهیزات سنگین ن

این نژاد پونی که گام هایی فعال، قدرت تحمل . پیاده نظام هم استفاده می شدو همچنین در 
، بیشتر از همه به خاطر عملکرد جالب توجه و دیـدنی یورتمـه رفـتن    زیاد و بنیه اي قوي دارد

در واقـع تـا سـال    . شهرت دارد) که بدون شک آن را از اسب نورفولک روداستار به ارث برده(
ي  ي آمیـزش بـه وسـیله    ي گواهی به نریان آغاز شد، نوع اولیـه  میالدي، زمانی که ارائه1918

                                                
1- Welsh Cob                                                                                                      
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ه ایـن نـژاد موفقیـت قابـل تـوجهی در ورزش گـاري و       امروز. مسابقات یورتمه انتخاب شدند
  . کالسکه رانی دارد

بـا   .نتین انگلستان منحصر به فـرد اسـت  پونی ولش کاب در میان گونه هاي مورلند و ما     
آن هـر چـه قـدر هـم باشـد       ينـدارد، انـدازه   که هیچ محدودیتی از نظر بلندي قدوجود این 
ویژگی سر آن گواهی بر این است که پـونی هـاي    .پونی  واقعی را حفظ می کندت خصوصیا

بـه  (پونی ولش کاب هنگـام آمیـزش بـا اسـب تروبـرد      . ولش مانتین اجداد این پونی هستند
اسب هاي مسابقه اي ممتازي ایجاد می کند و امـروزه هـم بسـیار    ) خصوص در آمیزش دوم

  .مورد نیاز است
  


