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با کمی تاخیر در اوایل تابستان برای شما ارسال شد که  2931پیام بهار 

 .از همگی پوزش می خواهیم

کتاب لیست اسبهای خالص ایرانی به همراه سی دی آن و کلیپهای نریانها 

زنده یاد خانم و مادیانهای خالص ایرانی و همچنین دو کلیپ دیدنی از 

قرگوزلو به دست مالکان اسبهای خالص ایرانی رسید و دوستانی که 

مایلند این مجموعه را داشته باشند میتوانند با دفتر کانون در اصفهان که 

 .آدرس کامل و تلفن آن در صفحه آخر پیام نامه می باشد تماس بگیرند

انون را مطلع دوستانی هم که اسبهایشان در این لیست نمی باشد حتما ک

در ماه آینده اصالحیه ای برای این لیست چاپ خواهیم نمود که . کنند 

اسبهایی که احیانا از قلم افتاده اند در این نسخه میباشند و کاستی هایی که 

احتماال در کتاب لیست اسبها وجود دارد در این اصالحیه رفع خواهد شد 

 .میباشد که در این کار کمک شما دوستان بسیار با ارزش

قسمت دوم ترجمه سخنان خانم علیس الحسین در کنفرالنس واهو راکه 

قرار بود در این فصل در پیام نامه درج شود  در پیام تابستان حتما 

 . خواهید خواند 



 

 2931فصل اول لیگ سواری استقامت کشور 

هفته آخر خرداد ماه  شاهد برگزاری اولین لیگ سواری استقامت در سال 

باشگاه  –هتن آباد  -محل برگزاری مسابقه در اصفهان. بودیم  2931

 . سوارکاری درنا بود 

سوارکار موفق به  21سوارکار شرکت کننده از استانهای مختلف  99از 

ه اسب جوان و  در رد 06این مسابقه در مسافت . پایان مسابقه شدند 

کیلومتر  16سوار سوار کار با تجربه غیر بزرگسال وبزرگسال و  

 . سوارکار بزرگسال  برگزار شد

 مقامهای اول تا سوم  انفرادی

 کیلومتر بزرگسال 08مسافت 

 با تندر اصغر کرمی: مقام اول  

 زمان جمالی با حکم: مقام دوم

 رحیم مرای با ژاندارک: مقام سوم

 کیلومتر اسب جوان 08مسافت

 آرش مهیمنی با خرمالی:مقام اول 

 سینا حسنی با سریر: مقام دوم

 کیلومتر غیر بزرگسال  با تجربه 08مسافت 



 ماهان حسنی با فوالد: مقام اول 

 کیلومتر بزرگسال با تجربه 08مسافت 

 ابوذر زارع قشالق با قاف: مقام اول

 آزاده بهار لویی با عقاب: مقام دوم

 یزدان مصطفایی با فراز: مقام سوم

 نتایج تیمی

 

 گروه فنی محکم کار: مقام اول 

 فوالد مبارکه اصفهان: مقام دوم

 هیئت خوزستان: مقام سوم

 کردستان: مقام چهارم

 همدانالوند هکمتانه : مقام پنجم

 کرمانشاه: مقام ششم 

 سمنگان سیرجان: مقام هفتم

 طالی سبز رفسنجان: مقام هشتم 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 ********************************************** 

                             

این کنفرانس قرار بود . برگزار نخواهد شد 1629کنفرانس واهو در سال 

 .در ماه نوامبر در برزیل باشد

 



 

 

 

 

 

 

کلمه بهزاد نام اسب سیاهی بوده است در ایران باستان که به ترتیب متعلق 

بهزاد , رخش, مانند اسب رستم . کیخسرو و گشتاسب بود, به سیاوش

از دنیا می زمانی که سیاوش . زبان  و احساسات انسانها را متوجه میشده 

د رود در گوش بهزاد زمزمه میکند که نباید به هیچکس اجازه سواری بده

بعد از مرگ سیاوش بهزاد به گله ای از . پسر سیاوش, به جز کیخسرو 

زمانی . اسبهای وحشی می پیوندد و از انسانها بدین ترتیب دوری میکند

که کیخسروبه دنبال او میگردد  بهزاد به محض دیدن کیخسرو شاهزاده  

 .را میشناسد

ه متعلق به اسب سیاهی ک, در شاهنامه دقیقامعلوم نیست است که بهزاد 

اما گمان میرود که . گشتاسب بوده همان اسب سیاوش و کیخسرو است 

زمانی که کیخسرو تاج و تخت خود را به لهراسب سپرد اسب را هم به 

 .او داد  که لهراست نیز اسب سیاه را به پسرش گشتاسب بخشید

 دایره المعارف ایرانیکا: منبع



 

 

 داستان چگونگی انتخاب رخش توسط رستم

 

 

  هک گفتى رب افشاند خواهد روان            چنان شد ز گفتار او پهلوان

کابلستان            گله رهچ بودش زبابلستان   بیاورد لختى ب
 ربو داغ شااهن همى خواندند            همه شیپ رستم همى راندند
  بپشتش بیفشاردى دست خویش            ره اسپى هک رستم کشیدیش شیپ

  نهادى ربوى زمین رب شکم            او پشت کردى بخمز نیروى 



  فسیله همى اتخت از رنگ رنگ            چنین ات ز کابل بیامد زرنگ
  ربش چون رب شیر و کواته لنگ            ىکی مادیان تیز بگذشت خنگ

ر   رب و یال فرهب میانش زنار           دو گوشش چو دو خنجر آبدا
ه از پس 

ّ
 سرین و ربش هم بپهناى او            بباالى اوىکی کر

  سیه خاهی و تند و پوالد سم            سیه چشم و بوراربش و گاودم
گار از کران ات کران   چو داغ گل سرخ رب زعفران            تنش رپ ن

ه پیل تن را بدید            چو رستم ربان مادیان بنگرید
ّ

 مر آن کر
  هک آن کره را باز گیرد ز رم            خمکمند کیانى همى داد 



 هک اى مهتر اسپ کسان را مگیر            ربستم چنین گفت چوپان پیر
  هک دو رانش از داغ آتش تهیست        بپرسید رستم هک این اسپ کیست

  کزین هست ره گوهن گفت و گوى           چنین داد پاسخ هک داغش مجوى
  بخو آتشى و ربنگ آتش است         ش استهمى رخش خوانیم بورارب

نیم کس وند این را ندا   همى رخش رستمش خوانیم و بس            خدا
  بچشم زبرگان گزین آمدست            هس سالست ات این زبین آمدست

 چو شیر اندر آید کند کارزار            چو ماردش بیند کمند سوار
خت رستم کیانى کمند  سر اربش آورد انهگ ببند            بیندا



ن سرش            بیامد چو شیر ژیان ماردش   همى خواست کندن بدندا
  از آواز او خیره شد مادیان            بغّرید رستم چو شیر ژیان
  کزان مشت ربگشت لرزان تنش          ىکی مشت زد نیز رب گردنش

  بسوى گله تیز بنهاد روى            بیفتاد و رب خاست و ربگشت ازوى
 رت کرد خم کمند ربو تنگ            بیفشارد ران رستم زورمند

گال گردى زبور  بیفشارد یک دست رب پشت بور            بیازید چن
رد همى آگهى            نکرد اچی پشت از فشردن تهى   تو گفتى ندا

  کنون کار کردن بدست منست        بدل گفت کاین رب نشست منست



 بچندست و این را هک خواهد بها            ز چوپان بپرسید کاین اژداه
  ربو راست کن روى اریان زمى            چنین داد پاسخ هک گر رستمى

  بدین رب تو خواهى جهان کرد راست        مر این را ربو بوم اریان بهاست
 همى گفت نیکى ز زیدان سزد            لب رستم از خنده شد چون بسد

 سرش تیز شد کینه و جنگ را             زبین اندر آورد گلرنگ را 
  بدیدش هک دارد دل و اتو و رگ            گشاده زنخ دیدش و تیزتگ

 تن پیلوار و ربو یال او            کشد جوشن و خود و کوپال او
 ى سوختندش ز بیم گزندهم             چنان گشت اربش هک ره شب سپند



  بآورد اتزنده آهو شدست            چپ و راست گفتى هک جادو شدست
 ز رخش نو آنیی و فرخ سوار            دل زال زر شد چو خرم بهار

 از امروز و فردا نیامدش یاد            رد گنج بگشاد و دینار داد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 میخهای نعلتصویر نعلهای قدیمی ایرانیان همراه با 

 میالدی 16تا  21مربوط به قرن 

 در کاوشهایی که در منطقه بسطام در شمال غربی ایران صورت گرفته 

 .میالدی دیده شده است 3صورت از قرن نعلهایی به همین 

و جالب اینکه اکنون غربی ها نعلهایی به همین شکل به عنوان نعل طبی 

 . میسازند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مقايسه ساختمان استخوان بدن اسب و انسان



 

 

 

 

 

ان طوری آفریده شده است که  اسبها ذاتا سیستم بدنشآیا میدانستید 

اسب جزء . ساعت در روز در حال خوردن باشند 02باید 

 نقش جویدن باعث تولید بذاق  میشودکه فرایند .  چرندگان است 

وقتی اسب هم در مرتع .  را دارد محافظ در برابر اسیدهای معده

باشد و هم از علوفه خشک استفاده کند معموال به طور طبیعی 

ر طول روز وقتی د. لیتر  بذاق تولید میکند 02 روزانه حدود 

سی داشته باشدبذاق کمتری ترشح اسب به غذای کمتری دستر

.  میشود محافظت در برابر اسید معده کمتر شود  سبب ه ک میشود

باعث ازدیاد عدم تعادل مقدار باکتری ها در معد ه  مورد که این 

میشود و اسید بیشتری تولید میگردد و به این ترتیب باعث افزایش 

اگر معده بیشتر از حدی که الزم .  میگردد دهمع ه زخمهایبالقو

است اسیدی شود  توسط تخمیر باکتریایی  گاز تولید میکند و نتیجه 

.کولیک و حتی پارگی معده میباشد, آن درد  



 ویتامین ها

آنها به خودی . ویتامینها برای رشد مناسب و سالمتی اسب الزم هستند

, ستفاده از پروتئین ها ا خود انرژی و مکمل غذایی نیستند بله 

 چربی ها و مواد معدنی را تسهیل می نمایند, کربوهیدراتها

 آ  ویتامین

 :مورد مصرف 

 و هضم  تنفس, سیستم تولید مثل  -

 :مورد خاص و مهم

 رشد طبیعی کره  -

 :منبع

در برگ سبز گیاهان کاروتین وجود دارد که در روده کوچک و کبد  -

 اسب به ویتامین آ تبدیل میشود

گلهای ینجه که خشک میشوند و انبار میشوند به مرور زمان مقدار  -

ویتامین آ ی آنها کمتر میشود و اسبهایی که از این تغذیه در طول 

 .به کمبود ویتامین آ دچار شوندسال استفاده میکنند ممکن اسب 

 عالئم کمبود ویتامین آ

 بد غذایی -

 شب کوری -

 رشد غیر طبیعی سم -



 تاثیر منفی بر باروری مادیان و سیلمی   -

 ویتامین دی

 :مورد مصرف 

 رشد استخوانها و دندانها   -

 اسبهای بزرگسال کمتر از کره ها نیاز به ویتامین د دارند

 

 :منبع

 نور خورشید

در طول سال و زمان رشد در معرض نور خورشید قرار اسبهایی که 

 .میگیرند ویتامین دی بدنشان تامین میشود

 :عالئم کمبود ویتامین دی

 تعویق رشد در اسبهای جوان -

 

 در مادیانهای باردار

 تولید کره های ظعیف یا غیر طبیعی -

 

 ویتامین ای

 مورد مصرف

 در رشد و نگهداری عضالت  -



 در کیفیت باروری اسب -

 

 :منبع

 در ینجه سبز به وفور یافت میشود

 

کمبود این ویتامین در اسبها بسیار به ندرت پیش می آید  و نیاز به مکمل 

 .ندارند

 

 ویتامینهای ب کمپلکس

 

نوع ویتامین ب کمپلکس وجود دارد و در تغذیه اسب به طور طبیعی  26

 . بیشتر این ویتامین ها به مقدار کافی و جود دارند

 .باید معموال به غذای اسب افزوده شود 21 ویتامین ب

 

  2تیامین یا ویتامین ب 

 مورد مصرف

 متابولیسم کربوهیدراتها -

 ایجاد اشتهای خوب -

 تاثیرخوب در تولید مثل  -



 منبع

 غذای روزانه اسب 

 .نیاز به مکمل های این ویتامین به ندرت پیش می آید

 عالئم کمبود تیامین

 از دست دادن اشتها -

 وزن از دست دادن -

 

تداوم در کمبود این ویتامین در سیستم عصبی اسب و حرکات او اثر 

 .میگذارد

 

  1ریبوفالوین یا ویتامین ب 

 مورد مصرف

 اکسیداسیون  سلولهای زنده  -

 عالئم کمبود 

 بد اشتهایی -

 در اسبهای جوان کاهش وزن -

اگر تغذیه اسب به مقدار مناسب و کیفیت خوب باشد نگرانی زیادی در 

 .کمبود این ویتامین وجود نداردمورد 

 نیاسین 



 مورد مصرف

 متابولیسم کربوهیدراتها و پروتئین -

 منبع

 غذای اسب  -

 .معموال برای این ویتامین مکمل الزم نیست

 

 21ویتامین ب 

 مورد مصرف

 بهبود اشتهای اسب -

 افزایش جذب و استفاده بهتر از غذا -

 باال بردن روند رشد: در اسبهای جوان  -

 .مثل طبیعی وجود این ویتامین مهم است و در تولید

 

 اسید پانتوتنیک

 مورد مصرف

 برای فعل و انفعاالت حیاتی بدن اسب -

 

 منبع



 .در ینجه با کیفیت یا علف سبز به فراوانی و مقدار کافی یافت میشود

 سبوس گندم  -

 کالین

 مورد مصرف

 برای ساختن و نگهدارای ساختمان سلولها و متابولیسم چربی در کبد

 منبع

 .در غذای روزانه اسب معموال به مقدار کافی وجود دارد

 

 ثویتامین 

 مورد مصرف

 جذب آهنافزایش  -

  سرعت بخشیدن به تشکیل ماتریکس استخوان و مینای دندان -

و سایر ویتامینهای گروه  21ب , کمک به استفاده از اسید فولیک  -

 گلوکز و کلسترول, ب 

 

 نمیشودکمبود ویتامین ث در اسب دیده 

 عالئم کمبود

 تاخیر در ترمیم زخمها -

 نقصان در تشکیل کوالژن  -



 منبع

 در غذای روزانه اسب معموال به مقدار کم یا کافی وجود دارد

 

 ویتامین کا

 مورد مصرف

 در انعقاد خون  -

 منبع 

 ینجه  -

 

 

همانطور که کمبود ویتامین باعث ضعف در اسب میشود دادن بیش از حد  

 . بعضی از ویتامین ها نیز باعث مسمومیت میگردد

 

 

 

 

 



 نمونه یک برنامه کامل تمرین با اسب برای مسابقه استقامت

 

 

 

از آنجاییکه این برنامه توسط مربی اروپایی طراحی شده روزهای هفته 

 .شروع میشود از دوشنبه در این برنامه 

 .و از چپ به راست بخوانید   Aاز صفحه  

. استراحت در اینجا منظور رها کردن اسب در چرا گاه یا پادوک است 

برای داشتن یک اسب قوی استقامت حتما باید تا آنجا که ممکن است از 

 .نگهداری اسب در باکس خود داری شود

 

 

 

 

 

 

 

 



دوشنبه سه شنبه چهار شنبه

سر باالیی تپه : فار  1 متناوب-سرباالیی  استراحت  یورتمه, ساعت قدم 1

2 استراحت یورتمه, ساعت قدم 1 متناوب- سرباالیی

3 استراحت ساعت قدم1  , استراحت

استراحت کوتاه: قاز 1 استراحت یورتمه, اساعت قدم  یورتمه, ساعت قدم 1

2 استراحت یورتمه, ساعت قدم1 استراحت

مسافت بلند و آهسته: فاز  1 ساعت مسافت بلندوآهسته2 استراحت  یورتمه, ساعت قدم 1

2 استراحت یورتمه, ساعت قدم 1 ساعت مسافت بلند وآهسته2

3 استراحت ساعت قدم1 استراحت

یورتمه سرعتی: فاز 1 ساعت یورتمه سریع1 استراحت یورتمه,ساعت قدم 1ا

2 استراحت یورتمه,ساعت قدم 1ا ساعت یورتمه سریع1

3 استراحت ساعت قدم1 استراحت

استراحت : فاز  1 استراحت استراحت ساعت قدم1

2 استراحت یورتمه,ساعت قدم 1ا استراحت

3 استراحت ساعت قدم1 استراحت

4 استراحت استراحت ساعت قدم1

D
TextBox
A     



پنج شنبه چمعه شنبه یکشنبه

متناوب- سرباالیی  استراحت یورتمه, ا ساعت قدم  متناوب-سرباالیی 

استراحت ساعت قدم یورتمه1 یورتمه, ا ساعت قدم  متناوب-سرباالیی 

یورتمه,ساعت قدم 1ا یورتمه, ساعت قدم 2 استراحت اساعت قدم

استراحت ساعت قدم یورتمه1 استراحت ساعت قدم2

ساعت قدم2 استراحت استراحت ساعت قدم2

ساعت مسافت بلند و آهسته2 استراحت یورتمه,ساعت قدم 1 ساعت مسافت بلندوآهسته2

استراحت  یورتمه,ساعت قدم1 یورتمه,ساعت قدم 1 ساعت مسافت بلندوآهسته2

یورتمه,ساعت قدم 1ا ساعت قدمع یورتمه2 استراحت ساعت قدم1

ساعت یورتمه سریع1 استراحت یورتمه,ساعت قدم 1ا ساعت یورتمه سریع1

استراحت یورتمه,ساعت قدم1 یورتمه,ساعت قدم 1ا ساعت یورتمه سریع1

یورتمه,ساعت قدم1 یورتمه,ساعت قدم1 استراحت ساعت قدم1

استراحت استراحت یورتمه,ساعت قدم 1ا استراحت

استراحت یورتمه,ساعت قدم 1ا استراحت استراحت

یورتمه,ساعت قدم 1ا ساعت قدم1 استراحت ساعت قدم1

یورتمه,ساعت قدم 1ا استراحت استراحت استراحت

D
TextBox
B     



 معرفی سیلمی

 

 

 2331بن فربد  

 راز/فربد 

 عبداهلل خان ابراهیمی:تولید کننده

 ودنان خرسان: تیره

  

 :تولیدات

 دشتی عبد از مادیان نصرا عبداهلل

 عبداهللشهباز از مادیان منصوره 

 

 

 عبداهلل خان ابراهیمی: تولید کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

دوستانی که مایلند سیلمی یا مادیان خود را در پیام نامه کانون معرفی 

دفتر کانون تماس بگیرند  و عکس سیلمی و تولیدات آن را کنند لطفا با 

 .به ایمیل کانون ارسال نمایند

 

 

 

 

 

 کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی

www.iranasilassociaiton.ir 

   0299621122  کدپستی,  06پالک , خیابان مطهری, اصفهان : آدرس

     89221990066: تلفن 

 89221908181: فکس

 info@iranasilassociation.ir: ایمیل

iranasilassociation@yahoo.com  

http://www.iranasilassociaiton.ir/
mailto:info@iranasilassociation.ir
mailto:iranasilassociation@yahoo.com

