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 به عنوان ذخيره ژنتيكي مهم اسب تركمن

 عبداله كاويان

و منابع طبيعي گلستان  عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي

آسيا مهد پرورش اسب بنابر نظر محققين. سال پيش از ميالد شناخته شده است 400اين اسب در

و. بوده است و مغول به وجود آمد به تدريج از اين قاره به قاره ديگر نقاط در اين قاره دو نژاد آرين

واجهان مه گ جرت كرده و از. سترش پيدا كرده انددر آن مناطق تكثير اسب تركمن بهترين نمونه

و امپراتورهاي چيني شيفته. نژاد مغول است . آن را از خان هاي مغول مي گرفتندي اين اسب بودند

در سده چهارم هجري. ميالدي سواره نظام عراق نيز اين اسب استفاده مي كرد10تا8در سده هاي

ه ي جيحون به سوي جنوب سرازير شده بود در دشت تركمن امروزيايكي از قبايل ترك كه از كرانه

و به اين ترتيب نژاد مغول را و تركمن خوانده شدند با خود به اين منطقه كه تركمن مستقر شده

و نژاد تركمن كنوني شكل گرفتصحرا ناميده مي شود ، در در حال حاضر اسب هاي تركمن.، آورده

تا منطقه. شده اندمناطق مختلف كشور پراكنده و ي اصلي پرورش آنها از گرگان تا جلگه هاي شمال

و، يموتي آخال تكه تيره4براي اسب تركمن. دشت بجنورد گسترش پيدا كرده است ، چناران

و تيره. جرگالن شناخته شده است ي يموت آميختگي بيش تري با نرهايي كه طي سال ها از فارس

ب و نسبت به آخال تكه كوچك تر استخوزستان به دشت گرگان را. رده شده اند داشته تيره چناران

نيز از تيره هاي اسب تركمن مي شناسند كه در زمان نادرشاه از آميختگي ماديان تركمن با نرهاي 

تيره هاي ديگري كه از اسب. اسب هاي اين تيره براي پرش مناسب است. عرب پديد آمده است

و يا محل پرورشدتركمن شناخته مي شون و همان، بيش تر از روي نام پرورش دهنده ، گرفته شده

و آخال تكه را دارندويژگي هاي اسب هاي تركمن از اين تيره ها مي توان به سارچه كور.، يموت

و دراز خان مختوم اشاره كرد)همان آخال تكه امروزي( .، ارتق قليچ

و بدني و الغر دارند رنگ آنها بيشتر خاكستري رنگ شكم آنها بر خالف بسياري از نژادهاي. كشيده

و به معني ديگر شكم آنها الغر است ديگر اسب .ها، تخت
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سانتيمتر، 155تا 148قد: هاي منحصر به فردي از جمله اسب تركمن اسبي است داراي ويژگي

و و متناسب، گوشهاي بلند سم كپلمتحرك، سينه فراخ هاي كم شيب با عرض خوب، مفاصل قوي،

و  نيله، كهر،: نژاد اين اصلي هاي رنگ. است…محكم با زاويه مناسب، تحمل حركات سنگين ورزشي

.باشدمي كهر قرهو سمند كرنگ،

و گردن زيبا دار با براي اسب.داسب تركمن اندامي كشيده، دمي باريك، سر نژاد تركمن هاي

اسب تركمن در نزد. است هاي ژنتيك اين اسب، تقاضاي جهاني يافته هاي گذشته ذخيره درسال

و ها پيشينه تركمن و زندگي صحرانشيني و اي طوالني در سنن در جنگ .است گذشته داشته گريزها

هاي به ذخيره ژنتيكي اسبهاي اشتباه ايران در نيم قرن گذشته لطمه زيادي گفتني است برنامه

و متاسفانه تعداد اسب تركمن زده و خوب به شدت كاهش يافته است .است هاي تركمن خالص

و جرگالن تركمن صحرا از توابع استان امروزه خالص ترين اسب هاي تركمن ايران را در منطقه راز

مي خراسان شمالي مي هاي خوشبختانه در سال. اشدب توان يافت كه بيشترين جمعيت اين اسب را دارا

و پراكنده از اين نژاد توسط. است هاي تركمن شده اخير توجه بيشتري به توليد اسب تعدادي اندك

و همدان نيز نگهداري مي .شوند عالقه مندان در اصفهان، تهران، شيراز


