سازهاى هردم ًْاد ()NGO
غیر دٍلتی ،غیر سیاسی ،غیراًتفاعی ٍ داٍطلثاًِ
شوارُ ثثت 10۱

فرم گردآوری اطالعات اسبهای کاسپین و کاسپین مانند
تٌظین کٌٌذُ پرسشٌاهِ (ًام ً /ام خاًَادگی):

تاریخ تٌظین فرم/ :

آدرس تٌظین کٌٌذُ:

تلفي:
اهضای هالک اسة:

اهضای تکویل کٌٌذُ فرم:

 -۱اطالعات مربوط به مالک اسب:
شٌاسِ هلی:

ًام شرکت/هَسسِ:
تلفي تواس:
هشخصات هالک حقَقی:

ّوراُ ًوایٌذُ:

ایویل ًوایٌذُ:
آدرس شرکت/هَسسِ :استاى:

شْر:

شْرستاى:

ًشاًی( :خیاتاى  /کَچِ  /شوارُ)
کذ پستی:
ًام:
تلفي تواس -هٌسل:
هشخصات هالک حقیقی:

ًام خاًَادگی:

کذهلی:

هحل کار:

ّوراُ:

ایویل:
آدرس هحل سکًَت :استاى:

شْر:

شْرستاى:

ًشاًی(خیاتاى  /کَچِ  /شوارُ):
کذ پستی:
آدرس هحل ًگْذاری اسة:
اطالعات هرتَط تِ هالک
قثلی اسة

استاى:

شْر:

شْرستاى:

کذ پستی:

ًشاًی دقیق:
تاریخ اًتقال هالکیت:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:
آدرس:
تلفي:

ا ی وی ل :

/

/

/

 -۲اطالعات مربوط به اسب:
ًام اسة
ًژاداسة

 کاسپیي*

 تالشی

تَلیذکٌٌذُ

 خَدم

ً اهشخص

آیا تغییری در ًام اسة تَدُ است؟

 خیر

 غیرُ ..................
 شخص دیگر ً..ام ..............................:تلفي....................................:

 آری (لطفا تَضیح دّیذ):
تاریخ تَلذ:

هحل تَلذ
جٌسیت

ً ریاى

شوارُ هیکرٍچیپ

ً ذارد

 اختِ

 هادیاى

 دارد (شوارُ را در صَرت دسترسی تٌَیسیذ):

ً ذارد

داغ

 دارد

شکل داغ

هحل داغ:

شوارُ ثثت شجرُ ایراًی:
شوارُ شجرُ  /شٌاسٌاهِ

شوارُ ثثت در اًجوي جْاًی اسة کاسپیي:
غیرُ (لطفا تَضیح دّیذ):

ردُ تٌذی ًژادی**

آیا ٍالذیي اسة از طریق تست دی اى آ

ثثت شذُ در اًجوي جْاًی کاسپیي

 ردُ خالص

 ردُX

گلِ پایِ (هادر)

 تٌیادی

 پثش تٌیادی

دٍ خَى (آهیختِ)  خیر

 آری (لطفا تَضیح دّیذ)

 خیر  آری

 DNA TESTتأییذ شذُ اًذ؟

ًام آزهایشگاُ:
شوارُ رفراًس آزهایش:

* اس َیژگی ٌای اصلی تمایش اسة کاسپیه داشته قذ تیه  ۰۹تا  ۷۲۱ساوتی متز می تاشذ(.تً مته تزجمً استاوذارد وژاد در سایت caspianhorse.orgمزاجعً شُد).
** تُضیحات در مُرد ردي تىذی وژادی اسة ٌای کاسپیه:
گلو ىای پایو (مادر):
اسب ىای گرًه «پیش بنیادی»Pre-Foundation stock
شامل اسثٍای گزدآَری شذي اس مزتع َ ییالق کً تُلیذ کىىذي تز اساص استاوذاردٌای وژادی اسة کاسپیه مشخصات ظاٌزی اسثٍای کاسپیه (تً استاوذاردٌای
وژادی اسة کاسپیه مىتشز شذي تُسط اوجمه جٍاوی اسة کاسپیه مزاجعً شُد) آوٍا را کاسپیه در وظز گزفتً اما آن اسثٍا َ ٌمچىیه کزي ٌای آوٍا ( َ وسلٌای
تعذی) اس وظز داشته استاوذاردٌای وژادی اسة کاسپیه ٌىُس تزرسی َ تاییذ وشذي اوذ.
اسبيای گرًه «بنیادی»Foundation stock
اسثٍایی کً تُلیذات (کزي) َ وتاج «اسة ٌای گزَي پیش تىیادی » ٌستىذ کً )۷،:استاوذاردٌای وژادی اسة کاسپیه (فىُتیپ) را وشان میذٌىذ ( تزرسی َ تأییذ شذي
اوذ)؛  )۲کزي ٌای آوٍا َ وسلٌای تعذی مشخصات کاسپیه را وشان میذٌىذ (تزرسی َ تأییذ شذي اوذ).
کاسپین ىای خالصPure bred:
اسثٍای ثثت شذي در کتاب اوساب تیهالمللی َ تُلیذات (کزي ٌا) َ وتاج «اسة ٌای کاسپیه تىیادی» کً تزرسی َ تأییذ شذي اوذ َتمامی مزاحل السم تزای ثثت در کتاب
تیه المللی اوساب اسة ٌای کاسپیه را پشت سز گذاشتً اوذ.
 :رده "ایکس Section X -
اسثٍای کاسپیه کً تُلیذات (کزي ٌا) َ وتاج «اسة ٌای کاسپیه خالص » ثثت شذي در کتاب اوساب تیهالمللی ٌستىذ ا ّما مزاحل ثثت در کتاب اوساب را تً طُر کامل َ

طثق مقزرات پشت سز وگذاشتً اوذ.

 -۳عاليم و نشانهای ثابت:

 کهر

رًگ
عالئن صَرت
عالئن پَزُ

 قرررر


کرنگ

کهر

لک پیشانی

 نیله

ستار پیشانی

 سمنذ

خط روی پیشانی

 مشکی

 غیر :
 رخ کشریذ

خط گسسته روی پیشانی

صورت سفیذ  ساير:
لک و پیس روی:

 پوز

عالئن دست راست
 شاخمو

 لب باال

عالئن دست چپ
 شاخمو

 لب پايین

 هر دو لب

عالئن پای راست
 شاخمو

عالئن پای چپ
 شاخمو

 پاشنه و بخلق

 پاشنه و بخلق

 پاشنه و بخلق

 پاشنه و بخلق

 بخلق

 بخلق

 بخلق

 بخلق

 تا نیمه بخلق
 نیمه قلم

 تا نیمه بخلق
 نیمه قلم

 تا نیمه بخلق
 نیمه قلم

 تا نیمه بخلق
 نیمه قلم

 تا انتهای قلم

 تا انتهای قلم

 تا انتهای قلم

 باالی زانو

 باالی زانو

 باالی مفصل خرگوشی

 باالی مفصل خرگوشی

ساير عالئم:

ساير عالئم:

ساير عالئم:

ساير عالئم:

 زانو

 زانو

 مفصل خرگوشی

هحل پیچشّای هَ ()Whorls
هحل خَشِّا ()Feathering
ارتفاع جذٍگاُ )(cm

انذاز گیری شذ =

تخمینی =

 تا انتهای قلم

 مفصل خرگوشی



 -۴اطالعات مربوط به شجر اسب:
در صَرت اطالع از "شجرُ" اطالعات زیر را در هَرد ٍالذیي ٍارد کٌیذ:
تَضیح :لطفا در هَرد هادر ٍ پذر اسة حذاقل ًام اسة؛ ًام ً /ام خاًَادگی تَلیذکٌٌذُ یا آخریي هالک را قیذ کٌیذ تا در صَرت ًیازتِ
پیگری تِ تراتری اطالعات کوک کٌذ .در صَرت اهکاى سال تَلذ /هرگ؛ شوارُ ثثت در کتاب اًساب تیي الوللی (چٌاًچِ
اسة ثثت شذُ است) ٍ ...را ًیس قیذ کٌیذ.

 -۵مذارک و مستنذات
-

تصَیر شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی هالک اسة را ضویوِ ًواییذ.

-

چٌاًچِ هقذٍر است یک یا چٌذ عکس از اسة ضویوِ ًواییذ.

-

چٌاًچِ اسة در تثارًاهِ جْاًی تِ ثثت رسیذُ ٍ هستٌذاتی در دسترس داریذ تصَیر آًرا ضویوِ ًواییذ.

