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  بسا تاعالطا شرازگ مدق هب مدق يامنهار
 نیپساک بسا یللملا نیب نمجنا و نیپساک بسا زا تظافح نمجنا همانرابت باتک رد تبث تهج

 

  سیونشیپ میظنت و بسا هیلوا ییاسانش :بسا کلام تامادقا

 نیپساک ياهبسا يداژن ياه درادناتسا كرد و هعلاطم : ١مدق

 طسوت هدش رشتنم نیپساک بسا يداژن ياه درادناتسا ناونع هب هدش هتفریذپ ياهرایعم و فیراعت قیقد هعلاطم

  .) =٦٤٦http://caspianhorse.org/fa//?p  نمجنا تیاس بو رد نآ همجرت( icsنیپساک بسا یللملا نیب نمجنا

 .دشاب یم دننام نیپساک و نیپساک ياهبسا نیپساک ییاسانش لحارم نیرتمهم زا هلحرم نیا

 هزاجا داژن درادناتسا اب قباطت مدع لیلد هب تبث ي ارب هدش شرازگ بسا کی اه یسرزاب لالخ رد هکیتروص رد
 ره لابق رد ار یتیلوئسم هنوگچیه یللملا نیب نمجنا و نمجنا ،دنکن ادیپ ار )ICSB( یللملا نیب همانرابت رد تبث
 .دریذپ یمن بسا تبث یضاقتم صخش رب یلیمحت تراسخ هنوگ

 

 يدارفنا ییاسانش هب طوبرم تاعالطا شرازگ و میظنت : ٢ مدق

 و دیپس ياهناشن ،اهگنر شرازگ و صیخشت هوحن هب طوبرم يامنهار ، ۶ هرامش مرف لیمکت هب مادقا زا لبق
 هعلاطم تقد اب ار تسا هدش میظنت و شراگن نمجنا طسوت هک ار بسا ندب يور رب ییاسانش یمئاد مئالعریاس
 رد بسا يدارفنا ییاسانش هب طوبرم شخب ندرک لیمکت يارب ار مزال تاعالطا لقادح امنهار هوزج نیا .دینک
 هوحن تیاعر مدع لیلد هب بسا تبث رد ریخات هنوگ ره لابق رد تظافح نمجنا !دهد یم رارق امش رایتخا
 دهاوخن یتیلوئسم هنوگچیه بسا قباوس و مان هب طوبرم تاعالطا شرازگ و تباث مئالع و اهگنر شرازگ
 )pdf.Identification-For-Guide-CCS/uploads/content-wp/org.caspianhorse://https زا دولناد( .تشاد

 

 يرادرب سکع :٣ مدق

 ياهناشن تاییزج ندش صخشم هب کمک يارب )اهاپ و تسد ، رس ياهامن( فلتخم تاهج زا حضاو ياهسکع
 لاسرا همانرابت هتیمک یشنم يارب نفلت قیرط زا هیلوا یسررب يارب و هیهت بسا ندب زا یحاون نیا يور رب تباث
 .)دینک هعجارم هوزج نیمه نیرخآ رد سکع هیهت يامنهار هب( .دینک

 

 هناگ هس تروص هب وم رات هشیر ياه لوکیلوف يرادرب هنومن : ۴مدق

 و هدرک راهم يدارفنا ییاسانش هب طوبرم تاعالطا شرازگ يارب ار بسا هک نامزمه :دراد حیجرت اما تسین یمازلا
 هنومن زین وم رات هشیر ياه لوکیلوف زا ،هنومن هیهت يامنهار رد هدش هئارا تاحیضوت ساسارب ؛دیراد رایتخارد
 هک دیشاب هتشاد هجوتً افطل ( .دیهد رارق ازجم تکاپ هس رد و )هناگادج هتسد هس تروص هب( هدرک يرادرب
  ،يدنب هتسب ،يرادرب هنومن ،امنهار قبط تسیاب یم  اه تکاپ نیا يور رب کلام و بسا هب طوبرم تاعالطا
 .)دینک هعجارم هوزج نیمه ياهتنا هب( .دوش اضما و موم و رهم ،لیمکت
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  سیونشیپ هخسن هیلوا یسررب  :همانرابت هتیمک

 هتیمک یشنم ،)فلتخم تاهح زا( بسا ياهسکع و يدارفنا ییاسانش مرف سیونشیپ هخسن تفایرد زا سپ
 یناگیاب هرامش صیصخت نمض .دهد یم رارق یسررب يارب همانرابت هتیمک رایتخا رد و رورم ار اهنا همانرابت
 ار تاعالطا نا یپک و هدومن بوتکم و صخشم ار یلامتحا تاحالصا و صقاون ، امش بسا يارب هدنورپ
 .دنادرگ یم رب تاحیحصت و صقاون عفر يارب امش هب ناتبسا يا هعرزم هدنورپ رد ظفح و عالطا تهج

 

 ییاهن شرازگ :بسا کلام

 هخسن هس رد يدارفنا ییاسانش مرف ییاهن لیمکت  :۵ مدق
 لیمکت هب تبسن سپس و هدرک رورم ار نآ ، سیون شیپ هخسن هب طوبرم یلامتحا تاحالصا تسرهف تفایرد زا سپ
 امش یصخش یناگیاب رد تسیاب یم و کلام يارب 1 هرامش هخسن( دینک مادقا هخسن هس رد يدارفنا ییاسانش مرف
 هسسوم هب لاسرا تهج 3 هرامش هخسن و نیپساک بسا زا تظافح نمجنا هب لاسرا تهج 2 یپک ؛دوش ظفح
 هتیمک یشم زا هدش تفایرد یصاصتخا یناگیاب هرامش هک دیشاب هتشاد هجوت .)دشاب یم روشک یماد مولع تاقیقحت
  .دینک جرد 6هرامش مرف هب طوبرم تاحفص يالاب رد ار همانرابت

 

 كرادم لاسرا :۶ مدق

 ییاسانش مرف لصا زا هخسن ود ،همانرابت هتیمک رد امش هدنورپ لوسم درف ای و یشنم زا ییاهن هیدییات نتفرگ زا سپ
 سردآ هب تسپ اب و هدامآ یماد مولع تاقیقحت هسسوم و نمجنا هب لاسرا يارب ار وم هنومن تکاپ ود و يدارفنا

 .دینک لاسرا ) 89815195 یتسپ قودنص ،نبپساک بسا زا تظافح نمجنا ،دزی هاگشناد سیدرپ ،زیرهم ،دزی(	نمجنا
 .دینک ظفح دوخ دزن رد سنارفر يارب یصخش هخسن ناونع هب ار وم هنومن کی و مرف یلصا هخسن کی

 تبث يارب شرازگ و ییاهن یسررب  :همانرابت هتیمک و رارتسجر

 و یسررب ار امش طسوت هدش هئارا كرادم همانرابت هتیمک ،بسا يدارفنا ییاسانش مرف زا ییاهن هخسن لاسرا زا سپ
 یم مادقا نمجنا همانرابت رد نآ تبث تهج شرازگ يارب امش بسا كرادم و هدنورپ صقاون لماک عفر تروص رد
 .دوش
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  6 هرامش مرف : 1 همیمض
 

 :سردآ قیرط زا پاچ تیفیک اب مرف تفایرد
https://caspianhorse.org/wp-content/uploads/CCS-Horse-Identification-form.pdf  
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 : 2 همیمض

 بسا يدارفنا ییاسانش مرف یسررب هب کمک  يارب بسا زا  سکع هیهت يارب هداس يامنهار

 يارب نیپساک بسا زا تظافح نمجنا هب هدش هیارا كرادم یسررب زا لصاح ریخا ياه هبرجت ساسارب امنهار نیآ
   .تسا هدش هیهت یللملا نیب نمجنا هب شرازگ

 .دننک مادقا دوخ ياهبسا كرادم لاسرا هب مادقا زا لبق امنهار نیا هعلاطم هب تبسن نمجنا ياضعا تسا مزال

 :هجوت

 ریوصت حوضو دیلوت هب رداق هک بوخ تیفیک اب ینیبرود زا ، هجیتن نیرتهب هب یبایتسد يارب :بسانم نیبرود •
 .دینک هدافتسا دشاب 480 * 640 نشولوزر لقادح اب

 رایسب سکع نتفرگ ماگنه رد نداتسیا يارب کشخ و فاص حطس کی  يور رب بسا نداد رارق : بسانم حطس •
 هسانش ندش صخشم زا عنام تسا نکمم فلع نمچ ای مرن هسام و نش دننام يرگید حطس ره .تسا مهم
 .دوش اپ و تسد چمو قلخب ،وم جات يور رب مهم ياه

 رد سکع نفرگ زا .دیشاب دیشروخ هب تشپ ساکع و دوش هتفرگ زاب ياضف رد دیاب اه سکع  :بسانم ناکم •
 هریت ياهوم اب بسا کی دیابن امش ، لاثم ناونع هب .تسا مهم بسا تشپ هنیمز هب هجوت .دینک زیهرپ  هیاس
 !دیهد رارق هایس هنیمز ای راوید کی لباقم رد ار

 رد لماک روط هب و کشخ ، زیمت بسا هک دیوش نئمطم نتفرگ سکع ماکنه رد :ریوصت رد بسا تیعضو •
 و اهاپ و تسد یمامت دینک لصاح نانیمطا هک تسا ینعم نیا هب مهم هتکن نیا  .دراد رارق سکع رداک
 ناوتب مه هک يروط .دیتسه کبدزن بسا هب یفاک هزادنا هب امش و صخشم ایاوز همه زا ییاسانش مئالع
 و تسد دینک یعس .دنشاب حضاو لماک روط هب تباث ياه هناشن هکنیا مه و دید سکع رد ار بسا ندب لک
 ، يرادربسکع ماگنه .دوش هدید اهنآ يور رب حضاو تروص هب اه ناشن ات دریگب رارق يروط بسا ياهاپ
 رب هک یمسج ره هب ًافطل !دینک كاپ رابغ و درگ ای فرب ، يال و لگ هب یگدولآ زا و هدز سرب ار دوخ بسا
  .)... و لاشوپ و گرب( دیشاب هتشاد هجوت دنک لخادت ياهناشن ییاسانش اب تسا نکمم بسا ندب يور

 و مان هدنهد ناشن هک ییولبات زا ،بسا رت قیقد هچ رب ییاسانش کمک يارب ، ماجنارس :ییاسانش كالپ  •
 .دینک هدافتسا تسا یساکع خیرات و کلام و بسا تاخنشم
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 THE JOCK CLUB REGISTRY) زا هدش سابتقا(                                   بسا ندب زا يرورض ياهامن -1

   .دیرادهگن لپک و هزوپ حطس رد و بسا رب دومع ار نیبرود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دیرادهگن بسا هاگودج حطس رد و فتک زا رت بقع یمک بسا هنت رب دومع ار نیبرود و

  

     بسا مان
 کلام مان
 خیرات

     بسا مان
 کلام مان
 خیرات

     بسا مان
 کلام مان
 خیرات

     بسا مان
 کلام مان
 خیرات



 

٧ 
 

 

  اه اپ و تسد و رس ياهامن زا سکع -2

 :تسا دیفم بسا ندب زا یحاون نیا يور رب تباث ياهناشن تاییزج ندش صخشم هب کمک يارب
 
 

  وم ياه چیپ -3

 نیرتمهم زا دنتسه هدهاشم لباق بسا ندب يور رب یتحار هب هک وم ياه چیپ تیعقوم و لحم شیامن و شرازگ
 دروم رد صوصخب وم ياه چیپ تیعقوم و لحم قیقد شیامن و شرازگ .تسا بسا ییاسانش يارب تباث میالع
 تیمها زا دنتسه دیفس ياهناشن دقاف ًاساسا ای و تسا صخشمان و مک اهنآ ندب يور رب دیفس ياهناشن هک ییاهبسا
 یسررب هب کمک يارب بسا ندب يور رب ار اهنآ تیعقوم و لحم ریوصت و شرازگ ار اهنآ .تسا رادروخرب يرتشیب
 .دینک يرادرب سکع بسا يدارفنا ییاسانش كرادم

 

 بسا مان
 / کلام /

 بسا مان
 / کلام /

 بسا مان
 / کلام /
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 جادو يور رب وم چیپ

Jugular grove 

 افق يور رب وم چیپ

Poll 

 ندرگ غیتس يور رب وم چیپ

Neck crest 

  هاگیهن يور رب وم چیپ

Flank 

يور رب وم چیپ هنیس و ندرگ نییاپ   

Ventral aspect of the neck and 
the brisket 
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 : 3 همیمض

 تبث يارب وم رات هنومن ذخا يارب امنهار و لمعلاروتسد 

 :دینک هعلاطم تقد اب ار امنهار و لمعلاروتسد نیا  دیورب بسا غارس هب هکنیا زا لبق* 

 .دینک اشامت ار ریز  یشزومآ پیلک ویدیو تقد اب  وم رات هشیر ياه هنومن نتفرگ  هوحن نتخومآ  يارب -1
  : تیاس بو سردآ

4mp.sampling-hair/uploads/content-wp/org.caspianhorse://https 
 

 یفرعم نیپساک  ناونع هب دیهاوخیم هک  نات ياه بسا تسیل هئارا  اب  هتفرگ سامت همانرابت هتیمک یشنم اب  -2
 .دینک تفایرد هدنورپ لیکشت يارب یناگیاب هرامش کی ناترظندروم بسا ره يارب ناشیا زا دینک

 ناکما هک ییاج ات ار دوش یم هتفرگ وم رات شزا هک یبسا هب طوبرم تاعالطا مرف بسا ياپ هب نتفر زا لبق ***
 :دینک لیمکت دراد

  / يرادرب هنومن لحم  /  نامز و خیرات  / کلام  / بسا  تاصخشم :وم هنومن تاصخشم هگرب لیمکت  -3
  دهاش تاصخشم و

 ره زا کی .دیراد مزال قوف تاعالطا گرب ود )نمجنا  /هسسوم  / کلام  ( هنومن تکاپ ره يارب   :هجوت ***
 ندنابسچ يارب رگید یپک و ؛تکاپ جراخ( هدوب دنوشیم موم و رهم هک ییاه تکاپ يور رب ندنابسچ  يارب ار هخسن
 دشاب یم  هطوبرم تکاپ ره  لخاد رد نتفرگ رارق و نآ يور رب وم رات ياه هنومن

  :دیورب بسا غارس هب دیناوتیم الاح *
 )بسا مد ای و لای زا ( دوش  هتفرگ ومرات هنومن يرس هس دیاب بسا ره زا -1
 هنومن ياهتنا  هب هک دینک تقدً امتح( هشاب وم رات هشیر 40-30 لماش دیاب لقادح ومرات هنومن زا يرس ره -2

 رات لاسرا  .دنشاب هدیبسچ گنر يریش ات دیفس  گنر هب هریاد تروص هب وم هشیر ،دیا هدنک هک وم رات ياه
 )دنک یمن يا نا یت تست هب یکمک وم هشیر دقاف يوم

 فافش بسچ راون اب وم هنومن تاصخشم ياه هگرب زا یکی تشپ رب دیاب وم رات ياه هنومن زا يرس ره  -3
  .دوش هدنابسچ لماک تقد اب

 .دوشن شومارف دهاش و )رادرب هنومن( ناتدوخ ياضما  -4
 کی ؛) کلام ناونع هب( دینزب تمالع ناتدوخ ياه هعرزم موبلآ رد یناگیاب و ظفح يارب ار هخسن کی -5

 ! نیپساک بسا زا تظافح نمجنا يارب ار يرخآ و  تاقیقحت هسسوم هب لاسرا يارب هخسن
 تکاپ کی رد تسیا بیم ،تسا هدش هدنابسچ وم هنومن تاصخشم هگرب تشپ رب هک وم رات زا هنومن ره - 6

 .دشاب کیتسالپ دقاف و يذغاک تکاپ سنج دینک تقد .دوش هداد رارق  4A ذغاک زیاس گرزب يذغاک
  .دوش هدنابسچ هطوبرم تکاپ  يور رب  وم هنومن تاصخشم هگرب مود هخسن -  5
 تکاپ لخاد رد و  تسا هدش قاصلا نآ يور رب وم رات هنومن  هک يا هخسن زا یپک نیا ندنابسچ :هجوت  ***

 شودخم و يراکتسد هنوگره  نودب هنودب ات دنک یم کمک راک نیا   .دراد يدایز تیمها تسا هتفرگ رارق
 زا يرادرب هنومن لحم و خیرات  کلام بسا هب طوبرم تایئزج زا امش فرط زا  هدش لاسرا هنومن ندرک
 .دش علطم تکاپ ياوتحم

 تسد  دوش زاب تکاپ رد رگا هک دنکیم اضما يروط هدش هتسب ياه تکاپ برد يور رب کلام -  6
 !دوش مولعم تکاپ موم و رهم  هب یگدروخ
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 دننام -نیپساک / نیپساک بسا يوم لوکیلوف هنومن تاصخشم هگرب
Hair follicle sample of	Caspian horse / Caspian-Like  

 :# CCS                                                                                                                           : نمجنا یناگیاب هرامش

 :#	Microchip                                                                                                                       :پیچورکیم هرامش

 کلام ̈              یماد مولع تاقیقحت هسسوم ̈         نیپساک بسا زا تظافح نمجنا ̈    :هخسن
Sample for :       Owner			                                  ASRI                                  CCS 

  :Horse                                                                                                                                           :بسا مان

 :Sex                                                                                                                                                  :سنج

 :Color                                                                                                                                               : گنر

  :Date of sampling                                                                                           /        /        :يرادرب هنومن خیرات

 :Location                                                                                                                         : يرادرب هنومن لحم

 :Owner/Agent                                                                                                             :کلام هدنیامن/کلام مان
signature                                      اضما  

 :Sample taken by                                                                                                                    :رادرب هنومن مان

   signature                                            اضما                                 :نفلت هرامش
 :Witness                                                                                                                                       :دهاش مان

   signature                                           اضما                                 :نفلت هرامش
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  دیهد رارق يذغاک تکاپ نورذ و دینابسچب نیپساک بسا يوم لوکیلوف هنومن تاصخشم هگرب تشپ ار هنومن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دینابسچب ار تکاپ برد و دینابسچب تکاپ تشپ ار نیپساک بسا يوم لوکیلوف هنومن تاصخشم هگرب کی
 


