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ارزیابی اسب 

بـه علـم مطالعـه  در خصـوص جسـم، اعضـا و ویژگی هـای ظاهـری اسـب اندام شناسـی گفتـه می شـود. 
شـناخت اندام هـا جنبـه تفریحـی نـدارد، بلکـه افـرادی کـه به هرعنـوان با اسـب سـر و کار دارند بـا مطالعه 
در خصـوص اندام هـای ایـن جانـور، به اطالعـات عمیق تری دسـت یافته و بـه چگونگی ترکیب بدنی اسـب و 

سـاختار آن پـی بـرده و درک خواهنـد کـرد کـه مکانیسـم حرکـت این موجـود به چه صورت اسـت. 
بـدن اعجاب انگیـز اسـب متشـکل از مجموع دسـتگاه هایی اسـت کـه برای ادامـه زندگی حیاتی هسـتند 
هماننـد دسـتگاه گـوارش و تنفـس. ایـن دسـتگاه ها در حالی کـه بـه تنهایـی بـه فعالیـت تخصصـی خـود 
می پردازنـد در عیـن حـال در رابطـه بـا دیگـر دسـتگاه ها نیـز وظایـف مهمـی را ایفـا می کنند. شـرط حفظ 

سـالمت کامـل اسـب وجـود این مکانیسـم منظـم و هماهنگ اسـت. 
اگـر دسـتگاهی دسـت خوش بیمـاری و مشـکل شـود، روی عملکـرد دیگـر دسـتگاه ها اثـر گذاشـته و 
سـالمت اسـب بـه خطـر می افتـد. به عنـوان مثـال اگـر دسـتگاه تنفس بـا حداکثـر توانـش کار نکنـد، روی 
دسـتگاه گـردش خـون اثـر گذاشـته و متعاقـب آن، اثـرات منفـی در عملکرد مغـز، عضله ها و جهـاز هاضمه 

دیـده شـده و زنجیـره را بـه مخاطـره می انـدازد.
بـرای شـناخت دقیـق انـدام اسـب و درک عملکـرد آنها، بایسـتی بـر روی سـاختار و عملکرد هـر یک از 

دسـتگاه ها، و همچنیـن تأثیـر آن هـا بـر یکدیگـر مطالعه و تحقیق شـود. 
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 تصویر شماره 1- نام گذاری نقاط مختلف بدن اسب

43- شاخ مو29- سینه15- مفصل ساکرو ایلیاک1-  لب ها

44- پاشنه30- آرنج16- رأس دم2- ِمنَخِرین
45- تاندون خم کننده انگشتی31- ساعد17- کپل3- چشم

32- زگیل18- مفصل لگن4- پیشانی
33- زانو19- دم5- َقفا

34- قلم پای جلو20- ران6-گوش
35- مفصل مچ21- ساق7- زائده استخوان اطلس

36- استخوان پَسترن22- نوک مفصل خرگوشی8- یالگاه
37- ُسم23- بُخلوق9- گردن
38- محل تنگ24- گونه10- یال

39- قفسه سینه25- گلو11- جدوگاه
40- شکم26- شیار جاگوالر12- قسمت پشتی اسکاپوال

41- تُهیگاه27- شانه13- پشت
42- مفصل زانو28- سر استخوان کتف14- کمر

سینه 

در این مبحث سـینه اسـب به سـه بخش جداگانه تقسـیم شـده و مورد بررسـی قرار می گیرد. اسـتخوان 
کتـف کـه قاعده ی اسـتخوان کتف یا شـانه را تشـکیل می دهد و بخش انتهایی این اسـتخوان مثلثی شـکل، 

با اسـتخوان بازو اتصال مفصلی را تشـکیل داده و زاویه نوک شـانه را تشـکیل می دهد. 
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اسـتخوان شـانه از دیدگاه هاي  زیر قابل  بررسـی اسـت : 1- از انتهاي  باالیي  اسـتخوان  کتف  تا نوک  شـانه  
به عنـوان طـول شـانه در نظـر گرفته  مي شـود. چنانچه اسـتخوان شـانه بلند باشـد سـینه هم طویل و کشـیده تر 
خواهـد شـد و در صورتیکـه شـانه عـالوه بـر طـول کشـیده، عضالنـی هـم باشـد اسـب مسـتعد مسـابقات 
اسـب دوانی می شـود. در صورتیکـه بلنـدی شـانه، سـبب کاهـش طول بازو شـود، به عنـوان ایـراد در ترکیب 

بدنـی اسـب در نظـر گرفته می شـود. 
2- امتـداد شـانه ی اسـِب سـواری، مـوّرب و از بـاال بـه پاییـن قرار گرفتـه و از عقـب به جلو مایل اسـت. 
ایـن ویژگـی در حالی کـه بـا طویل بودن شـانه همراه باشـد، نشـان دهنده ویژگـی دوندگی و متحـّرک بودن 

اسـت و سـبب تسـهیل و سـرعت در حرکت خواهد شـد. 
3- اگـر شـانه  خیلـي  جلو باشـد مسـتعد تحت فشـار بـودن و زخمی شـدن شـده و از اریب  آن  نیز کاسـته  
شـده و بـراي  سـرعت  مناسـب  نخواهـد بود. شـانه  اسـب  بایسـتی از نظر عضالنـی ورزیده و رشـد یافته باشـد. 
به طـور کلـي  شـانه  بایـد طویـل  ـ مایـل  از عقب  بـه  جلو و از بـاال به  پاییـن  - عضالنـی و دارای حـرکات آزادانه  

باشد. 

بازو 

بـازو حدفاصـل شـانه  و سـاعد قـرار گرفتـه  و قاعـده  آن  را اسـتخوان  بـازو و عضـالت  اطراف آن  تشـکیل  
مي دهنـد. اسـتخوان  بـازو از بـاال به  اسـتخوان  کتف  متصل  اسـت و نوک  شـانه  را تشـکیل  مي دهـد. از پایین  

بـه  اسـتخوان  سـاعد متصل  شـده ، مفصـل  آرنـج  را به  وجود مـي آورد.
در بررسی بازو نکات زیر مورد توجه قرار می گیرد:

1- انـدازه ی بـازو بایـد متناسـب  بـوده و عضالنی  و قوي  باشـد تا بتوانـد قابلیت حرکت با سـرعت  دلخواه  
را بـه اسـب بدهـد. اسـب هاي  دونـده  و سـواري  دارای بـازوی بلندتر بـوده  و بازوي  کوتاه  مناسـب اسـب هاي  

باربری اسـت.
2- امتـداد بـازو بایـد حّتي االمکان  بر امتداد اسـتخوان  شـانه  عمود شـده و زاویه 90 درجه تشـکیل دهد. 
ایـن  موضـوع  در ارزیابـی انـدام  اسـب هایی کـه بـه منظـور دویـدن  و سـواري انتخـاب می شـوند  بایـد کاماًل 
مـورد توجـه  باشـد. زیـرا ، هـر چقدر بازو زاویه افقی تری داشـته باشـد، اوالً  از سـرعت  اسـب  مي کاهـد و دوماً  
اسـب را بـراي  رو رفتـن  )سـکندری خـوردن( مسـتعد می کنـد. کشـیدگی و محکـم بـودن عضالت بـازو در 
اسـب های دونـده و سـواری بسـیار مهم اسـت، در حالیکـه در مورد اسـب های بـاری عالوه بر تناسـب اعضا، 

حجم عضـالت اهمیت بیشـتری دارد. 

آرنج

قاعـده  ی آرنـج  را قسـمت  باالیـی زنـد زیرین  تشـکیل  مي دهـد، باید انـدازه آرنج  متناسـب  بـوده با محور 
بـدن  مـوازي  و داراي  عضـالت  قـوي  باشـد. آرنـج چسـبیده بـه بـدن اسـب و مایل  به سـمت  داخـل ، موجب 
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می شـود دسـت  اسـب  بـه  خارج  مایل  شـده  و به  اصطالح  سـگ  دسـت  خواهد شـد. اگـر آرنج  بیـش از حد از 
بـدن  دور بـوده و بـه  خارج  مایل  باشـد، دسـت  اسـب  به سـمت داخل  برگشـته  و به  اصطالح  شـیر دسـت  مي شـود. 
سـیخچه  )بقایـای یکـی از انگشـتان تحلیـل رفته اسـب طی روند تکامل( قطعة  شـاخي  برجسـته اي  در یک سـوم 

تحتانـي  سـاعد اسـت  کـه  در اسـب هاي  عـرب و اصیـل ، کوچـک  و در دیگر اسـب ها، معمولي  و بزرگ  اسـت .

ساعد 

اسـتخوان های زنـد زبریـن و زنـد زیریـن و عضالت آنهـا قاعده ناحیه سـاعد را تشـکیل می دهند. سـاعد 
اولیـن بخـش از انـدام حرکتـی جلویـی اسـت کـه از بدن جـدا و آزاد اسـت. بلنـدی و امتـداد ایـن ناحیه از 

منظـر ارزیابی اسـب بسـیار شـایان توجه اسـت. 
1- سـاعد کمی بلند و متناسـب مطلوب اسـب های سـواری اسـت. در مورد اسـب هاي  دونده  طول سـاعد 

بهتر اسـت  نسـبتاً بلندتر از اسب های سـواری باشند. 
2- سـاعد بایـد بـر سـطح زمیـن عمود باشـد، عضالت ایـن ناحیه بایسـتی ورزیده و قوی باشـند، شـبیه 
بـه مخروطـی ناقـص کـه قاعده آن در قسـمت بـاال قرار گرفته اسـت. ایـن ویژگی های سـاعد جـزو نیازهای 
هـر اسـبی اعـم از باربـری- دونده-سـواری و ... اسـت. در صورتیکه سـاعد به درسـتی بر زمین عمود نباشـد، 

وزن بـدن اسـب به درسـتی تقسـیم نشـده و سـواری بـر روی چنیـن اسـب هایی می تواند خطرناک باشـد. 

زانو 

زانـو از بـاال بـه  سـاعد و از پاییـن  بـه  قلـم  ختـم می شـود. از نظـر شـکل  خارجـي  زانـو داراي  دو سـطح  
)جلویي-عقبـي ( دو کنـاره  )خارج ـ داخل ( اسـت. سـطح  جلویي  آن  باید نسـبتاً مدور، صـاف  و بدون  برآمدگي  
و جـاي  زخـم  بـوده  و کناره هـاي  زانـو )داخلي ـ  خارجـي ( باید حتي المقدور  مدّور باشـند. زانو بایـد در امتداد 
سـاعد و هم تـراز بـا آن  باشـد. تـراز نبـودن  و انحـراف  آن  به  هر سـمت ، ایراد محسـوب می شـود. قلـم  مابین  
زانـو و قـوزک  قـرار گرفتـه اسـت. قلـم  بایـد عمود، در قسـمت  جلـو مدّور، صـاف  و کامـاًل بي عیب  باشـد. هر 

چـه  قره قـوش  بـه تاندون هـا یـا محـل  عبور آنهـا نزدیک تـر باشـد، خطرناک تر اسـت .
قره قـوش )Splint( عبارتسـت از ایجـاد شـدن زائده ای غده ماننـد و متوّرم به اندازه 2 تا 6 سـانتیمتر   -
در اسـتخوان قلـم اسـب های جـوان، ایـن زائـده بیـن زانـو تـا مچ و بیشـتر در قسـمت میانـی ایجاد شـده و 

بسـیار دردناک اسـت.)تصویر شـماره 2(
Splint Disesase
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تصویر شماره 2- نمای عارضه قره قوش

قـوزک  یـا مفصـل  مـچ ، بیـن  قلـم  و بُخُلق  قـرار گرفته  اسـت . مچ  بایـد محکم ، قـوي ، عریـض  و فاصله اش  
از کـف  سـم  مناسـب  باشـد. مـچ  کوچـک  محکـم  و قوي  نیسـت  و مچ بیـش از اندازه بلند از کف  ُسـم  نشـانه  
داشـتن پِي هـاي  کوتـاه  اسـت . تُُپـق  زدن  اسـب  موجـب زخمـی شـدن مـچ می شـود. ایـن  عارضـه  در برخی 
مـوارد بـه  دلیـل  تـراز نبـودن  و گاهي  هم  به دلیـل نعلبندي  غلـط  ایجاد می شـود . عارضه  اّول  نقص  جسـمي  
اسـت  و رفـع  آن  تـا انـدازه اي  مشـکل  خواهـد بـود. امـا اصـالح عارضـه  دّوم  بـا نعلبنـدي  صحیـح  امکان پذیر 
اسـت . تـاج،  بنـد دّوم  انگشـت  و آخرین  قسـمت  دسـت  اسـت  که  قبل  از جعبه  شـاخي  سـم  قـرار گرفته  و به  
خوبـي  دیـده  مي شـود. اسـتخوان  تـاج  بایـد قطور و پهـن  باشـد. در این  ناحیـه  غالباً زوائـد اسـتخواني  به  نام  
پُشـَتک  بـه  وجـود آمـده  اسـب  را مصدوم مي کننـد. به  این  دلیل  مهم اسـت که هنـگام  انتخاب  اسـب  معاینه  

ایـن  نواحـی  نادیده گرفته  نشـوند.

ُسـم 

ُسـم  آخرین  ناحیه  دسـت ها یا پاهاي  جلویي  اسـت . محتوي  بند سـوم  انگشـت  بوده و از آنجا که  ُسـم ها 
بسـیار آسـیب پذیر هسـتند هـر اسـبدار و یـا سـواري  باید مکانیسـم عمـل، سـاختار  داخلی  و خارجـی  آن را 

شـناخته و به روش نگهداري  از آن  آگاهی داشـته  باشـد.

قسمت  میاني  یا کمر

این  قسـمت  متشـّکل  از پشـت  - کمر - آبگاه  - تنگ گاه  - دنده  - سـینه  و شـکم اسـت.  پشـت  در قسمت  
باالیـي  دنده هـا و بیـن  جـدوگاه  و کمـر قـرار گرفته  اسـت . این  ناحیه  بـه  منزله  پلی اسـت  کـه  وزن  را تحمل  
مي کنـد و بایـد محکـم  و قـوي  بـوده ، خط  فرضـي  روي  آن  افقي  با تمایلـي  جزئي  از عقب  به  جلـو قابل  رؤیت  
باشـد. فقـط  در ایـن  حالـت  حرکـت  اسـب  نرم  و آسـان  اسـت . فرامـوش  نکنیـم  که  تمایـل  خط  مورد اشـاره  
نبایـد از حـد طبیعـي  بیشـتر باشـد. پشـت  ممکن  اسـت  گاهي  گود باشـد کـه  آن  را کمـر چال  گوینـد و اگر 
این  گودي  زیاد باشـد اسـب  را زین  پشـت  گویند. این  دو حالت  باعث  راحتي  سـوار اسـت ، ولي  پشـت  اسـب  
را ضعیـف  مي کنـد. پشـت  ممکـن  اسـت  بـر عکس ، برجسـته  باشـد کـه  در این  حال  اسـب  را ماهي  پشـت  یا 
کمـر قاطـري  می نامنـد. ایـن  نـوع  پشـت  فوق العاده  قوي  اسـت ، ولـي  از آنجـا که  نمي تواند نشسـت  سـوار را 

تحمـل  کنـد براي  سـواري  مناسـب  نبوده  بهتر اسـت  براي  باربري  از آن  اسـتفاده  شـود. 
کمـر یـا نافـگاه  ایـن  ناحیـه  از جلـو به  قسـمت  پشـت  اسـب ، از عقـب  بـه  کفل هـا و از طرفین  بـه  پهلوها 
محـدود مي شـود. نافـگاه  بایـد کوتـاه ، پهـن  و مسـتقیم  بوده  و خـط  اتصال  آن  با کفل  و پشـت  نامحسـوس  و 
مـوزون  باشـد. عضـالت  ایـن  ناحیـه  هم  باید قـوي  و محکـم  باشـند. مهمترین  عارضـه  این  ناحیه  حساسـیت  

فوق العـاده  کمـر اسـت  و گاهـي  هـم  دچـار عارضه  زیـن  زدگي  مي شـود.
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آبگاه 

آبـگاه  یـا پهلـو در طرفیـن  نافـگاه ، عقـب  دنده هـا و جلـوي  گوه ها واقع  اسـت . آبگاه  متناسـب  بایـد کوچک  و 
پُـر باشـد. حـرکات  ایـن  ناحیـه  در حـال  قـدم  و یورتمـه  و چهارنعل  بایـد توجه  کامل  سـوار را بـه  خود جلب  
کنـد. بـا تمرکـز روي  حرکت هـاي  آبـگاه  مي تـوان  بـه  وجـود یـا عـدم  وجـود بیمـاري  پـي  بـرد چرا کـه  اگر 
دسـتگاه  تنفس  اسـب  سـالم  باشـد، حرکات  ایـن  ناحیـه  آرام ، متناوب  و مرتب  اسـت . برعکس  اگـر این  ناحیه  
دچـار عارضـه اي  شـده  باشـد او مجبور اسـت  بـراي  تنفس  از عضـالت  دیگر هم  کمـک  بگیرد، کـه  در نتیجه  
حرکـت  سـریع  و نامنظـم  شـده  و هنـگام  خروج  هـوا از ریه هـا انقباض  عضـالت  و حرکت  ناگهانـي  این  ناحیه  

به  خوبي  مشـهود اسـت .
سـه  ناحیـه  پشـت  - کمـر - آبگاه  را قسـمت  فوقاني  یا خط  فوقاني  هـم  مي نامند. در صورتـي  که  تنگ گاه ، 
دنده هـا، سـینه  و شـکم ، قسـمت  تحتانـي  یـا خـط  تحتاني  نامیـده  مي شـوند. تنـگ گاه  تقریباً ده  سـانتي متر 
عقـب  آرنج هـا و پاییـن  سـینه  قـرار دارد. ایـن  ناحیـه  بایسـتي  اندکـي  فـرو رفتگـي  داشـته  باشـد تـا این  که  
تنـگ  بـه  خوبـي  در محل  خود جـای بگیرد. ممکن  اسـت  در اثر تنگ زدگـي ، تنگ گاه  مجروح  شـود. بنابراین  
هیچـگاه  تنـگ  را گـره  نزنیـد. دنده  و سـینه  دنده هـا دیواره هاي  دو طرف  قفسـه  صدري  را تشـکیل  مي دهند.

هـر چـه  طـول  دنده هـا بیشـتر و فاصله  آن هـا در دو طـرف  با یکدیگر زیادتر باشـد اسـب  قدرت  تنفسـي  
بیشـتري  دارد. قبـاًل هـم  گفتیـم  که  سـینه  اسـب  بایـد عریض ، طویل ، کشـیده ، یعنـي  روي  هـم  رفته  بیضي  
شـکل  باشـد. شـکم  در زیـر تهیـگاه  و جلوي  آلت  تناسـلي  )در اسـب ( قـرار گرفته  و براي  قشـنگ  بـودن  باید 

به  همراه  سـینه  اسـتوانه اي  شـکل  باشند. 
اگـر شـکم  زیـاد بزرگ  باشـد اسـب  را شـکم  افتاده  یـا شـکم  گاوي  می نامند که  بیشـتر اسـب هاي  پرخور 
بـه  ایـن  شـکل  هسـتند، گاهـي  بـد خوراکـي  و سـوء تغذیـه  هـم  منجر بـه  ایـن  عارضه  مي شـود. اسـبي  که  
همـواره  کاه  مي خـورد پـس  از مدتـي  شـکم  مي اندازد. کوچکي  و کشـیده  شـدن  شـکم  هم  دلیل  بـر بیماري  

سیسـتم گـوارش  و یا سـوء تغذیه  اسـت .

قسمت  عقب  یا خلفي 

این  قسـمت  تشـکیل  شـده  از: َکَفل ـ ُگِوه ـ دم ـ ُسـِرین ـ ران ـ سـاق ـ مفصل  خرگوشـي  و سـم. کفل  از جلو 
بـه  نافـگاه ، از عقـب  بـه  دم  و از طرفیـن  بـه  تهیگاه  و ران ها محدود اسـت . کفل  باید کشـیده ، پهـن  و عضالني  
باشـد. اسـبي  کـه  کفل  کشـیده  دارد براي  سـواري  مناسـب  اسـت . کفل  باید نسـبتاً مایـل  بوده  و ایـن  امتداد 

هـر چـه  به  خـط  افقي  نزدیک تر باشـد اسـب  براي  دوهاي  سـرعت  مناسـب تر اسـت .
اقسـام  کفـل : کفـل  افقـي  کفلي  اسـت  نزدیک  بـه  خط  افقي . ایـن  نوع  بهترین  و قشـنگ ترین  اسـت . کفل  
افتـاده  کفلـي  اسـت  کـه  بیـش  از حد بـه  طرفین  افتاده  باشـد. این  نـوع  کفل  بدمنظـر و براي  دوهاي  سـرعت  
هـم  نامناسـب  اسـت . کفـل  مضاعـف  در صورتي  که  عضـالت  کفل  زیـاده  از حد رشـد کرده  و در قسـمت  باال 
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شـکلي  ناودانـي  تشـکیل  دهنـد، آن  را کفـل  مضاعـف  گوینـد. ایـن  نـوع  کفـل  مخصـوص  اسـب هاي  بارکش  
اسـت . کفـل  تیـز یـا قاطـري  کـه  آن  را کفل  بُـزي  هم  مي گوینـد، کفلي  اسـت  که  عضـالت  اطـراف  آن  ضعیف  و 
فـرو رفتـه  باشـد در این  حال  کفل  شـبیه  شـیرواني  شـده  بـد منظر و فوق العاده  ضعیف  اسـت . کوچک  شـدن  
یکـي  از کفل هـا دلیـل  بـر بیمـاري  اسـت  کـه  اغلب  وجـود اوفه  یـا بیمـاري  دیگـري  در مفصل  خرگوشـي  را 

مي کند. ثابـت  
برجسـتگي  اسـتخوان  لگـن  قاعدة  ُگِوه   اسـت  و بایـد اتصال  آن  به  کفل  بدمنظر نباشـد. گاهي  ممکن  اسـت  

ایـن  عضـو ضربـه  خورده  و بشـکند، پـس  باید دقت  کنیـم  او را از درب هـاي  تنگ  و با سـرعت  عبور ندهیم .

ُدم

در خصـوص ُدم، می تـوان گفـت که  سـتون  فقرات  قاعده  آن  را تشـکیل  داده  و از جلو به  کفل  وصل  شـده  
اسـت . چنانچـه  ُدم  از باالي  کفل  شـروع  شـده  باشـد، گوینـد اتصال  ُدم  بـه  کفل  خوب  اسـت  و چنانچه  پایین  

باشـد اتصال  آن  را بـد مي گویند.
موهـاي  ُدم  اسـب هاي  اصیـل  خیلـي  نـرم  و برعکـس  در نژادهـاي  معمولـي  زبر و خشـن  اسـت . ُدم  اسـب  

ممکـن  اسـت  بـه  یـک  طـرف  مایل  شـود. در ایـن  حـال  آن  را ُدم کـج  گویند.
مهم تریـن  و خطرناک تریـن  بیمـاري  ُدم  َجـَرب  و جراحـات  ناشـي  از سـایش  قشـقون  اسـت . در صـورت  
ابتـالء اسـب  بـه  بیمـاري  َجـَرب  باید فـوراً او را از سـایر دواب  جـدا و محل  او را بـا دقت  ضدعفونـي  کرد. ولي  

اگـر جراحـات  در اثر سـایش  قشـقون  باشـد درمان  چندان  مشـکل  نیسـت .

تصویر شماره 3- قشقون  یا پارُدم تسمه ای چرمین یا از جنس پاالن است که بر عقب زین یا پاالن می دوزند و آن را در دو سوی پاالن استوار 
می کنند. دم خر و اسب و ستوران را از آن می گذرانند و این باعث می شود که در سرباالیی ها پاالن به طرف پایین نلغزد. در اسب ها از پارُدم ها 
برای جلوگیری از به جلو لیز خوردن زین اسب استفاده می شود. در انتهای بزرگتر پاردم، بندی قرار دارد که زیر دم اسب قرار داده شده، و 
انتهای کوچکتر به زین بسته می شود. نام های دیگر پارُدم در فارسی عبارتند از پالُدم، زیردمی. رانَکی. قشقون. و گوزبان. پال در فارسی به 

معنای ریسمان است و بنابراین پاردم یعنی ریسمان ُدم.



پرورش و نگهداری اسب )1(

16

ُسرین  

سـرین در زیـر کفـل  و در عقـب  ران  واقع  شـده  و برجسـتگي  قسـمت  فوقانـي  آن  را زاویه  ُسـرین  گویند. 
ُسـرین  بایـد پهنـا و بلنداي  مناسـب  داشـته  و عضالني  باشـد. قاعـدة  آن  اسـتخوان  فِمور و عضـالت  قوي  دور 
آن  اسـت  و از جلـو بـه  تهیـگاه ، از عقـب  بـه  سـرین ، از بـاال به  گـوه  و کفـل ، از پایین  بـه  مفصـل  ران  محدود 

شـده  است .

ران

ران  داراي  دو سـطح  اسـت  یکـي  خارجـي  و دیگـري  داخلـي  کـه  سـطح  داخلـي  آن  را شـلوار اسـب  هـم  
مي گوینـد. ران  بایـد در سـمت  خـارج  قطـور، در سـمت  داخـل  مـدور، صـاف  و داراي  عضالت  قـوي  و محکم  
باشـد. ران  نسـبتاً طویل  براي  سـرعت  هم  مناسـب  اسـت . در مورد سـاق  قابل ذکر اسـت که اسـتخوان هاي  
سـاق  قاعـده  آن  را تشـکیل  داده  از بـاال بـه  ران  و از پاییـن  به  مفصل  خرگوشـي  محدود شـده  اسـت . از نمای 
جانبـی،  ایـن  عضـو بایـد عریـض، طویـل  و داراي  عضالت  قـوي  و محکم  بـوده  و از بـاال به  پاییـن  و از جلو به  
عقب  قرار گرفته  باشـد. سـاق  کوتاه  و عضالني  از خصایص  اسـب هاي  بارکش  اسـت . اسـتخوان  در این  ناحیه  

کامـاًل زیـر پوسـت  قـرار گرفتـه  و هرگونه  ضربه  شـدید به آن آسـیب جـدی وارد می آورد. 
هنـگام بررسـی اسـب ها از نظر تناسـب، چـه در زمان خریـد و چه در حیـن داوری در مسـابقات زیبایی، 
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه مـوارد مـورد ارزیابـی را به چنـد اصل کلیـدی تقسـیم نمایید تـا با در کنـار هم 

قـرار دادن ایـن اصـول به نتیجـه ای دقیق دسـت یابید.
پنـج معیـار اصلـی بـرای ارزیابی در هنگام بررسـی سـاختار اسـب وجـود داردکـه عبارتنـد از: 1- تعادل  
2- سـاختار درسـت  3- نحـوه حرکـت  4- عضله سـازی  5- ویژگـی نژاد/جنـس )کـه به عنـوان تیـپ نیـز 

شـناخته می شـود(.

1-تعادل: 

هنـگام بررسـی اسـب، تعـادل مهم تریـن جنبه ای اسـت کـه باید ارزیابی شـود. تعـادل هم بـرای کیفیت 
حرکت و هم برای دسـتیابی به عملکرد مناسـب در هر رویداد ضروری اسـت و با سـاختار اسـتخوانی اسـب 
تعییـن می شـود. تعـادل بـه توزیـع مسـاوی عضلـه و وزن از جلوی اسـب تا پشـت اسـب، از باال بـه پایین و 
از پهلـو بـه پهلـو اشـاره دارد. بـا ایـن حـال، تعادل با وزن اسـب تعییـن نمی گردد، بلکـه با زوایای مناسـب و 
تناسـب قسـمت های مختلـف بـدن معّین می شـود. بـه عبـارت دیگر، اگر سـاختار اسـتخوانی حیـوان اجازه 
توزیع برابر وزن را بدهد، اسـب چه سـبک وزن و چه سـنگین وزن، می تواند همچنان متعادل باشـد. تعادل 
مناسـب اسـب را قـادر می سـازد تـا بـدن خـود را بـه گونـه ای حرکـت دهد، کـه امکان مانـور آسـان، قدرت 

بیشـتر و حرکـت نرم تر را فراهم سـازد.
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2- ساختار درست

سـاختار درسـت، بـرای حفـظ سـالمتی و همچنین حرکت صحیـح و متعادل بسـیار حائز اهمیت اسـت. 
تناسـب و تـراز بـودن اندام حرکتی اسـب یکی از مهم ترین جنبه ها در دسـتیابی به سـاختار مناسـب اسـت. 

صّحـت سـاختار بدن اسـب، بـه اندازه تعـادل بر نحوه حرکـت حیوان تأثیـر دارد. 

3- نحوه حرکت

شـیوه راه رفتـن حیـوان کـه به عنـوان رّد پـا نیـز شـناخته می شـود، به نحـوه حرکت اسـب اشـاره دارد. 
اسـب از نظـر تمیـزی و کیفیـت حرکـت ارزیابی می شـود.

4- عضله سازی

عضلـه سـازی نیـز در هنـگام ارزیابی اسـب مـورد توجه اسـت، اگرچه به اندازه تعادل و درسـتی سـاختار 
مهـم نیسـت. کمّیـت، کیفّیـت و توزیـع ماهیچـه هنـگام نگاه کـردن به اسـب از پهلوهـا، جلو و عقـب مورد 

ارزیابـی قـرار می گیرد.

5- ویژگی نژاد/جنس )تیپ(

ویژگـی نـژاد و جنسـیت )یعنـی "تیـپ"( به این اشـاره دارد که اسـب چقدر نـژاد و جنس خـاص خود را 
نشـان می دهـد. اکثـر نژادهـا دارای ویژگی هـای منحصـر بـه فـردی هسـتند که می تـوان آن ها را شناسـایی 
کـرد. قضـاوت یـک اسـب بر اسـاس ارزیابی تیـپ حیوان، به مقایسـه آن با اسـب ایـده آل همان نژاد اشـاره 
دارد. ایـن ویژگـی ممکـن اسـت بـا توجـه بـه انتظـارات ما از اسـب مهم باشـد یـا نباشـد. اسـب هایی که در 
بسـیاری از رویدادهـای اجرایـی رقابـت می کننـد، لزوماً بـرای رقابتی بـودن، ضرورتـاً نباید تیپ یـک نژاد یا 
جنسـیت را بـه خوبـی نشـان دهنـد. با این حـال، برای اسـب هایی که در مسـابقات زیبایی رقابـت می کنند، 

ایـن معیـار می تواند بسـیار تعیین کننده باشـد.

چگونه می توان تعادل اسب را مورد ارزیابی قرار داد؟

اولیـن اولویـت هنگام نگاه کردن به اسـب، تعیین تعادل آن اسـت. برای شـروع، اسـب باید وزن یکسـانی 
را در قسـمت جلویـی و انتهایـی خـود و روی خـط باالیی و زیرین بدن خود داشـته باشـد. ایـن توزین برابر، 
توسـط سـاختار اسـکلتی اسـب تعییـن می شـود کـه امـکان تناسـب صحیـح اجـزای بـدن اسـب را فراهـم 
مـی آورد. طـول گـردن، شـانه، پشـت و باسـن بایـد تقریبـاً برابر باشـد و خـط باالی بدن اسـب )تـاپ الین( 

بایـد کوتاه تـر از خـط زیر آن باشـد )شـکل 4(.
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تصویر شماره 4 - تعادل ایده آل در اسب. طول تمام خطوط سفید ممتد تقریباً برابر است. خط سفید منقطع در تاپ الین )طول خط باال( 
کوتاه تر از خط بنفش منقطع )طول خط زیر( است.

یـک عیـب رایـج کـه بـر تعادل اسـب تأثیر منفـی می گـذارد، کمری اسـت که نسـبت به گردن و باسـن 
بلنـد اسـت. نسـبت مهمـی کـه هنـگام تجزیـه و تحلیـل تعادل بایـد در نظـر گرفت، نسـبت خط بـاال )تاپ 
الیـن( بـه خـط زیریـن بـدن اسـت. خـط بـاال از جـدوگاه تـا بلندتریـن نقطـه کمر)اتصـال کمـر در مفصل 
لومبوسـاکرال( اندازه گیـری می شـود. )کمـر از آخریـن دنـده تا نقطه لگن تشـکیل شـده اسـت(. خط زیرین 
از یـک نقطـه زیـر شـکم بین پاهای جلوی اسـب تا یک نقطـه تقریباً در محل اسـتایفل )محـل اتصال پایین 

اسـتخوان ران بـا بـاالی اسـتخوان درشـت نی در پـای عقب اسـب( اندازه گیری می شـود )شـکل 5(. 

 

 

تصویر شماره 5 - اسب در تصویر باالیی نمایانگر ترکیب خوبی است. خط باالیی کوتاه تر از خط زیرین بدن است. اسبی که در پایین قرار دارد 
نشان دهنده اسبی با پشتی بلند و ضعیف است - خط باال و زیرین بدن طول های مشابهی دارند.

در اسـب متعـادل، خـط باال همیشـه بایـد کوتاه تر از خط زیرین باشـد. خـط باالی بلندتر نشـان می دهد 
کـه اسـب دارای پشـتی بلنـد و ضعیـف اسـت که اغلـب به دلیل داشـتن عضـالت ضعیف تر پشـت های بلند 
مشکل سـاز می شـوند. طـول بیشـتر پشـت همچنین باعث می شـود اسـب هنگام حرکـت، نتواند بـه راحتی 
پاهـای عقـب خـود را بـه زیـر بدنـش بکشـاند. پاهـای عقبـی کـه به زیـر بـدن می رسـد منبع قدرت اسـب 
بـرای حرکـت بـه جلـو اسـت و همچنین به اسـب اجازه می دهـد تا بـه راحتی مانور دهـد. اگر اسـبی نتواند 
پاهـای عقـب خـود را بـه خوبـی زیر بدن خـود بیـاورد، وزن بیشـتری بر روی قسـمت جلویی بـدن تحمیل 
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می گـردد، در نتیجـه قـدرت و تـوان مانـور حیـوان کاهـش می یابد و همچنین در اثر خشـکی حرکت اسـب، 
ضربـات بیشـتری به کمر سـوارکار منتقل می شـود.

یکـی دیگـر از معیارهـای مهـم و در عیـن حال آسـان برای تعییـن تعادل، ارتفـاع کپل و جدوگاه اسـت. 
ارتفـاع کپـل و جـدوگاه بایـد تقریبـاً یکسـان باشـد. در برخـی مـوارد، ممکـن اسـت جـدوگاه اسـب کمـی 
"سـرباالیی" باالتـر از قسـمت کپـل باشـد، بـدون اینکـه ایـرادی بـرای آن در نظـر گرفتـه شـود. اگر اسـبی 

"سـرازیری" باشـد یا ارتفاع در قسـمت جدوگاه پایین تر از کپل باشـد، وزن بیشـتری به قسـمت جلوی بدن 

اسـب تحمیـل می شـود و در نتیجـه قـدرت مانـور و انتقال نیـرو از عقب به جلـو مختل می گردد )شـکل 6(. 

تصویر شماره 6- تصویر اسب سمت چپ نشان دهنده یک اسب متعادل با ارتفاع کپل و جدوگاه تقریباً برابر است. تصویر اسب سمت راست، 
نشان دهنده یک اسب "سرازیری" است که جدوگاه آن بسیار پایین تر از کپل است.

از دیگـر نکاتـی کـه بایـد در نظر گرفته شـود، می توان این موضـوع را در نظر گرفت کـه حمل وزن بیش 
از حـد روی دسـت می  توانـد منجـر بـه لنگـش پاهـای جلویـی در آینده گـردد. با این حـال، هنـگام ارزیابی 
اسـب های جـوان، مهـم اسـت کـه بـه یاد داشـته باشـید کـه آنهـا در ناحیه کپـل سـریع تر از جدوگاه رشـد 
می کننـد. بنابرایـن، یـک اسـب جـوان )به عنـوان مثال، اسـب هایی که در سـن از شـیر گرفتن، یکسـاله یا 2 
سـاله هسـتند( ممکـن اسـت در حین رشـد حالت سراشـیبی داشـته باشـند، اّما ایـن امکان وجـود دارد که 

با رسـیدن بـه بلوغ ایـن نقیصه برطـرف گردد.
یکـی دیگـر از نکاتـی کـه می توانـد با اصـل تعـادل در ارتباط باشـد، محیـط دور قلب اسـت. محیط دور 
قلـب شـاید بـا تعـادل اسـب کامـاًل مرتبـط نباشـد، اّمـا در ایـن بخـش مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت زیرا 
تعیین کننـده ظرفیـت بـدن بـرای نگهـداری قلـب، ریه ها و سـایر اندام هـای حیاتی اسـت. محیـط دور بدن 
اسـب بایسـتی از انـدازه مطلوبی برخوردار باشـد. هنگام کشـیدن خطـی از جدوگاه تا کف سـینه، طول خط 

بایـد تقریبـاً بـه انـدازه فاصله کف سـینه تـا زمین باشـد و بیشـتر از عمق تهیگاه باشـد )شـکل 7(.
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تصویر شماره 7 - محیط دور قلب معیاری از ظرفیت بدن است. در حالت ایده آل، محیط دور قلب )خط ممتد سفید( تقریباً با فاصله کف 
سینه تا زمین )خط چین آبی( برابر است و باید بیشتر از عمق تهیگاه )خط ممتد قرمز( باشد.

نسبت هایی که باید هنگام تعیین تعادل در نظر گرفت
هنـگام تعییـن تعـادل یـک اسـب، بررسـی نسـبت ها و زوایـای خاصـی از بدن مهم اسـت. شـیب شـانه 
اسـب یکـی از مهم تریـن مـواردی اسـت که باید در نظر گرفته شـود. شـیب شـانه با بسـیاری از قسـمت ها و 
نسـبت های دیگـر بـدن ماننـد طول پشـت و گـردن ارتباط نزدیکی دارد. شـیب شـانه زاویه ی کتف اسـب را 
نشـان می دهـد و معمـوالً از بـاالی کتـف در نزدیکی جدوگاه تـا نقطه نوک شـانه اندازه گیری می گـردد. اگر 
خطـی از بـاالی کتـف نزدیـک به سـمت شـانه و خط دیگـری از بـاالی کتف نزدیـک عمود بر زمین کشـیده 

شـود، زاویـه ایده آل شـانه تقریباً 45 درجه اسـت )شـکل 8(. 

تصویر شماره 8- ارزیابی شیب شانه. اسب سمت چپ دارای شانه ایده آل تری با زاویه تقریباً 45 درجه است. اسبی که در سمت راست قرار 
دارد، شانه ای بسیار تندتر و صاف تر داردکه می تواند منجر به حرکت با گام های کوتاه و شتابزده شود.

شـیب شـانه به شـدت بـر ظاهـر گـردن اسـب تاثیـر می گذارد. اسـبی کـه شـانه ای با شـیب تند داشـته 
باشـد، اغلـب دارای جدوگاهـی بسـیار نزدیـک بـه مهره هـای گـردن اسـت و در نتیجـه خـط بـاالی گـردن 
کوتاه تـر و پشـت بلندتـری خواهـد داشـت. چنیـن اسـبی معمـوالً بـه دلیـل پشـت بلندتـر، گام کوتاه تـری 
همـراه بـا تحمیـل وزن بیشـتری بـه قسـمت جلویی بـدن دارد. گـردن کوتاه معمـوالً یک ویژگـی نامطلوب 
اسـت زیـرا باعـث می شـود اسـب از انعطاف پذیـری مطلـوب گـردن برخـوردار نباشـد و همچنین معمـوالً با 
زاویـه شـانه تنـد همراه اسـت. نکته مهم دیگر هنگام بررسـی گردن و شـانه اسـب، نقطه ای اسـت که گردن 
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به قسـمت سـینه در شـانه می رسـد. مطلوب این اسـت که گردن اسـب به قسـمت سـینه اش متصل شـود 
تـا شـیب بیشـتری بـه شـانه داده و گردنـی کشـیده و ظریف تر داشـته باشـد. اگر گردن اسـب بیـش از حد 
به سـمت پاییـن متصـل شـود، گـردن در قسـمت پایه بسـیار سـنگین  شـده و شـانه معمـوالً دارای زاویه ای 

صاف تـر خواهـد بود )شـکل 9(.

تصویر شماره 9- شکل و نقاط اتصال گردن نیز روی شانه تأثیر می گذارد. اتصال گرد اسب در شکل سمت چپ به سمت باال و با عضله سینه 
می رسد )فلش سفید( در حالی که این اتصال گردنی در اسب شکل وسط به سمت پایین و به شانه می رسد و به آن گردنی سنگین تر و صاف تر 
می دهد. همچنین، شکل سمت راست یک نسبت مطلوب 2:1 خط باال به خط زیر گردن اسب را نشان می دهد، در حالی که اسب در شکل 

وسط تقریباً نسبت 1:1 دارد که به ایجاد شانه صاف و زاویه عمودی منتهی می گردد.

یکـی دیگـر از نسـبت هایی کـه هنـگام نـگاه کردن بـه گردن اسـب باید در نظر گرفته شـود، نسـبت گلو 
بـه طـول سـر اسـت. فاصله گلـو از قفا تا نـای اندازه گیری می شـود و باید تقریباً نصف طول سـر باشـد که از 
قسـمت قفـا تـا پوزه معین شـده اسـت. اگـر ناحیه ی گلو بلندتـر و ضخیم تر از این مقیاس باشـد، خم شـدن 
سـر اسـب را از ناحیـه قفـا محدود می کند. اسـب هایی کـه ناحیه ی گلویشـان پهن و عضالنی اسـت، احتماالً 
هنگامـی کـه سـوار از آنها می خواهد سـر خود را به سـمت قفسـه سـینه خم کننـد، در تنفس دچار مشـکل 

می شـوند. این مسـئله همچنین از منظر نمایشـی از کیفیت ارزیابی اسـب می کاهد )شـکل شـماره 10(.

تصویر شماره 10- اسبی با ناحیه گلو متناسب. فاصله قفا تا زیر فک کمتر از فاصله قفا تا پوزه است.

در نهایـت، طـول و قـوس َکَپل نیز برای توانایی ورزشـی اسـب بسـیار مهم اسـت. به طور کلـی، کپل های 
بزرگ تـر بهتـر هسـتند، زیـرا قـدرت و عضله سـازی بیشـتری بـرای حرکـت اسـب بـه جلـو و حمـل وزن 
حیـوان را فراهـم می کننـد. تقریبـاً همـه رشـته های سـواری دارای مانورهایـی هسـتند کـه نیاز بـه قدرت و 

تطبیق پذیـری فیزیکـی باالیـی دارند.
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هـر چـه لگـن بزرگتـر بـوده و شـکل بهتری داشـته باشـد، اسـب قـدرت بیشـتری خواهد داشـت. طول 
باسـن اسـب بایـد تقریبـاً بـه انـدازه پشـت آن باشـد. همچنیـن مهم اسـت کـه نحوه شـکل گیری باسـن را 
نیـز در نظـر بگیریـد. اسـب در حالـت ایـده آل بایـد لگن و کپل "دارای قوس مطلوب" داشـته باشـد. شـیب 
لگـن بایـد تقریباً به اندازه شـیب شـانه باشـد. اسـبی کـه کپل خیلی صاف داشـته باشـد در به زیر کشـیدن 
پاهـای عقـب خـود مشـکل خواهـد داشـت، در حالـی که اسـبی کـه کپل با شـیب خیلی تند داشـته باشـد 
"بـز کپـل "دامنـه حرکتـی بـرای تأمیـن قـدرت حرکت اسـب را نـدارد. عـالوه بر ایـن، لگن باید در قسـمت 
پایینـی بـه ماهیچه هـای Gaskin )عضلـه باالی سـاق پـا( حدفاصـل بین اسـتایفل )زانو( و مفصل خرگوشـی 

بپیوندد. )شـکل شـماره 11(

تصویر شماره 11- نگاهی دقیق تر به زوایای لگن. اسب سمت چپ دارای لگن مطلوب با قوس مطلوب و طول متناسب است. اسب سمت 
راست دارای یک لگن بسیار کوتاه و شیب دار است.

هنگام ارزیابی اسب از منظر تعادل، سر حیوان چه جایگاهی دارد؟
وظیفـه اصلـی سـر، جـدای از اهداف اساسـی مانند تنفـس، بینایی و غیره، این اسـت که به عنـوان آونگی 
بـرای تعـادل اسـب در حیـن حرکـت عمـل کنـد. بنابرایـن، انـدازه سـر متناسـب با بقیه بدن اسـب، بسـیار 
مهم اسـت. سـر اسـب به نسـبت طـول گردنـش از هر حیـوان دیگـری در جهان سـنگین تر اسـت و به طور 
متوسـط در حدود 18 کیلوگرم وزن دارد. اگر طول گردن مناسـب باشـد و اندازه سـر متناسـب با بقیه بدن 

باشـد، مـی توانـد به عنـوان کمکی بـرای حفظ تعـادل در حیـن حرکت اسـب عمل کند.
به عنـوان یـک مثـال می تـوان بـه ایـن اشـاره کرد کـه اسـب دارای لنگـش در حین حرکت سـر خـود را 
بـرای حفـظ تعـادل بـا تکان هـای ملموسـی بـه بـاال و پاییـن تـکان می دهـد. هنگامی کـه اسـبی لنگش یا 
آسـیب بـه پـای جلویـی دارد، با اسـتفاده از تکان های سـر سـعی می کند بدنش را به سـمت باال بکشـد. سـر 
خـود را بلنـد می کنـد و در جهـت مخالـف پـای آسـیب دیـده می کشـد. هنگامی کـه در پای عقبـی لنگش 
وجـود دارد، بـا پایین آوردن سـر و کشـیدن در جهـت مخالف پای عقب، سـر را می جنباند. در هـر دو مورد، 
سـر به عنـوان یـک آونـگ عمـل می کند تـا وزن پای آسـیب دیـده را از بین ببرد. از آنجایی که اسـب از سـر 
خود برای تعادل اسـتفاده می کند، بسـیار مهم اسـت که وزن سـر متناسـب با بدن باشـد. وقتی اسـبی سـر 
خیلـی بـزرگ و سـنگینی دارد، نمی توانـد به خوبی وزن را از قسـمت جلویی اش به سـمت عقـب هدایت کند 

و بنابرایـن توانایی ورزشـی نخواهد داشـت.
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اگرچـه سـر "ایـده آل" با در نظـر گرفتن ویژگی هـای نژادی تا حدودی متفاوت اسـت، چند اصل اساسـی 
مربـوط بـه انـدازه و شـکل سـر نسـبتاً جهانـی اسـت. فاصله قفا تا وسـط بیـن چشـم ها باید نصـف فاصله از 
وسـط چشـم ها تـا وسـط سـوراخ های بینـی باشـد. بـه عبـارت دیگر، چشـم در حـدود یـک سـوم فاصله از 
قفـا تـا سـوراخ های بینـی قـرار می گیرد. همچنین عرض سـر اسـب از قسـمت بیرونی یک چشـم بـه بیرون 
چشـم دیگـر بایـد تقریبـاً بـه اندازه ی فاصله ی قفا تا خط افقی کشـیده شـده بین چشـم ها باشـد. این عرض 
بـرای فراهـم کـردن فضایـی بـرای مغـز و همچنیـن برای سـینوس ها، مجـاری اشـکی و کانال های تنفسـی 

واقـع در زیـر جمجمـه و همچنیـن جذابیت و زیبایی مهم اسـت. )شـکل 12(

تصویر شماره 12- اسب در تصویر سمت چپ دارای سر ایده آل است. به فاصله بین چشم ها و موقعیت چشم ها نسبت به سر توجه کنید. سر 
اسبی که در قسمت سمت راست قرار دارد نسبت به طول آن بسیار باریک است.

ویژگی هـای سـاختاری رایج سـر که عموماً مشـاهده می شـوند عبارتنـد از: بینی رومی و فـک پالتر. بینی 
رومـی بـه وضعیتـی گفتـه می شـود کـه در آن قسـمت جلـوی صورت اسـب بـه جـای صاف بودن به سـمت 
بیـرون محـّدب اسـت )شـکل 13(. ایـن ویژگی معمـوالً تأثیری بر کیفیت اسـتفاده از اسـب نمی گـذارد، جز 
اینکـه زیبـا نیسـت و اغلـب بـه وزن سـر اسـب می افزایـد. فـک پالتـر وضعیتی اسـت کـه فک هـای بیش از 
حـد بـزرگ را در اسـب نشـان می دهـد. همچنین از ظرافـت ظاهری حیـوان می کاهد و نامطلوب اسـت، زیرا 
وزن سـر را سـنگین می کنـد و در توانایـی اسـب برای خم کردن سـر در قسـمت قفا اختالل ایجـاد می کند.

تصویر شماره 13- اسب سمت چپ تصویر، سر زیبایی با شکل صاف و ظرافت کافی دارد. اسب وسط تصویر و همچنین اسب سمت راست 
تصویر، بینی رومی دارند دارد.
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سـایر مالحظـات مهـم هنـگام ارزیابـی سـر، انـدازه سـوراخ های بینـی و انـدازه و شـکل چشـم اسـت. 
سـوراخ های بینـی بایـد بـزرگ و گرد باشـند تـا زمانی که اسـب ورزش سـنگین می کند و نیاز دارد به شـدت 
نفـس بکشـد، بتواندحداکثـر هـوا را دریافـت کـرده و وارد ریه هـا کنـد. همچنیـن مطلـوب اسـت که اسـب 
چشـم های درشـت و تیره ای داشـته باشـد که دور از هم و در قسـمت بیرونی سـر قرار گرفته باشـد تا دید 
خوبـی در اختیـار حیـوان قـرار دهـد. درک میـدان دید اسـب بـرای فهمیدن ایـن مطلب که چـرا محل قرار 
گرفتـن و همچنیـن انـدازه چشـم اهمیت دارد، مهم اسـت. اسـب ها دید تک چشـمی وسـیع تری نسـبت به 
دیـد دو چشـمی دارنـد. اسـب از هر چشـم تصویر متفاوتـی را به خوبـی دریافت می کند )دید تک چشـمی( 
امـا دیـد دوچشـمی محدودتـری دارد )دیـدن همان تصویر در هر دو چشـم از چیزی که مسـتقیماً در مقابل 
آن قـرار دارد(. بـه دلیـل ایـن عوامـل، اسـب هایی با چشـم های کوچـک یا چشـم هایی که خیلـی نزدیک به 
هـم هسـتند کیفیـت دیـد مطلوبـی ندارنـد، زیرا ممکن اسـت میدان دیـد آنها محدودتر باشـد. )شـکل 14(

 

تصویر شماره 14- میدان دید اسب.

از دیگـر نقاطـی کـه می تـوان در ناحیـه سـر مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار داد گوش هـا هسـتند. گوش 
اسـب بسـته بـه تیپ و نژاد اسـب از نظـر ظاهری تفاوت هایی دارند: اسـب های خونسـرد گوش های گوشـتی 
بـا نوک هـای »بلنـد« دارنـد، یعنـی گوش هایـی گـرد، کـه اغلـب بـا خـز مـو پوشـیده شـده اند و به صـورت 
مـورب به سـمت سـر اسـب قـرار می گیرنـد. اسـب های خونگـرم گوش هـای سـبک تر و نازک تـری دارند که 

به صـورت عمـودی و بـا نوک هـای نـوک تیـز قـرار گرفته اند.
حـال کـه در مورد شـکل ظاهـری گوش های عـادی توضیحاتی داده شـد به انـواع ناهنجاری های ظاهری 

در مـورد گـوش اسـب می پردازیم. در بیـن ناهنجاری ها می تـوان موارد زیر را مشـاهده نمود:

شکل 15 - گوش های خرگوشی که 
بلند و باریک هستند

که  االغی  گوش های   -  16 شکل 
ضخیم، بلند و نسبتاً پهن هستند.

که  لوپ  گوش های   -  17 شکل    
تمایل به طرفین دارند.
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ناهنجاری هـای ذکر شـده در باال - شـکل نادرسـت گوش های اسـب فقـط به اصطالح نقص هـای زیبایی 
اسـت کـه به هیچ مشـکلی برای سـالمتی یا توانایی هـای بدنی تبدیل نمی شـود.

بـا ایـن حـال، بایـد بـه "تحـرک" گوش ها دقت شـود. اگر اسـب بیـش از حـد گوش های خـود را حرکت 
دهـد، ممکـن اسـب بـه دلیل خلـق و خـوی او )بیش فعالـی، عصبی بودن( باشـد، فقـدان کامـل حرکت در 

مـورد گوش هـا می توانـد به معنای ناشـنوا بودن اسـب باشـد.
در حالـی کـه ارزیابـی سـر اسـب از منظـر ظرافـت و تناسـب حائـز اهمیت اسـت، بـه همان انـدازه مهم 
اسـت کـه تشـخیص دهیـم در هنـگام تعییـن تعـادل، سـر بـه اندازه سـایر نسـبت هایی کـه قباًل بحث شـد 
مهـم نیسـت. ظرافـت و جذابیـت سـر هرگز نباید بر سـایر معیارهای تعادل یا درسـتی سـاختار بـدن حیوان 

ارجحیت داشـته باشـد.

نحوه ارزیابی ساختار درست
پس از بررسـی اسـب از نظر تعادل، دومین موضوع مورد حائز اهمیت، درسـتی سـاختار اسـت. درسـتی 
سـاختار اسـب عمدتـاً بـا سـاختار و موقعیـت اسـتخوان های انـدام حرکتـی تعیین می شـود. این امر بسـیار 
مهـم اسـت زیـرا پاهای اسـب در عملکرد حیوان در بیشـتر رشـته های سـوارکاری تأثیـر باورنکردنـی دارند. 
هـر گونـه نقـص سـاختاری باعث انحـراف در محلی که اسـب ضربات ناشـی از گام برداری را جـذب می کند، 
می شـود. نقص هـای سـاختاری بـر نحوه حرکت اسـب تأثیر می گـذارد و در آینـده می تواند منجـر به لنگش 
بـه دلیـل فشـار بیـش از حـدی کـه بـر روی نواحی خاصـی از بدن در طـول حرکات ورزشـی وارد می شـود، 
گـردد. اسـب تقریبـاً 65 درصـد وزن خـود را بـر روی پاهـای جلویی خود حمـل می کنـد و در نتیجه پاهای 
جلویـی را بـه محتمـل ترین ناحیه، برای آسـیب های ناشـی از ضربه یا صدمـات وارده تبدیـل می کند. نقص 
سـاختاری باعـث انحـراف در نحـوه حرکت اسـب و بروز ایراد در شـیوه قرار دادن سـم های خـود روی زمین 
می شـود و بنابرایـن بـر نحـوه حرکت فشـار ناشـی از ضربه به سـمت پـا تأثیر می گـذارد. هرچه پاهای اسـب 
از نظـر سـاختاری، بـی نقص تـر باشـد، ضربه به طور مسـاوی توزیـع می شـود و احتمال آسـیب های مزمن یا 

حـاد در بدن اسـب کمتـر می گردد.

پهن  قاعده ی  که  خوکی  گوش های   -  18 شکل 
دارند و به سمت جلو مایل هستند

شکل 19 - گوش های موشی که کوتاه و کوچک هستند و  
نوک گرد دارند
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ترکیب بندی پاهای جلو

هنـگام تجزیـه و تحلیل سـاختار پاهای اسـب، مهم اسـت که اسـب را از نمای جانبی، نمـای جلو و نمای 
عقـب بررسـی کنیـد. هنـگام مشـاهده پاهـای جلـو از نمـای جلـو )رو بـه روی اسـب(، بایـد بتـوان یک خط 
مسـتقیم از نقطـه شـانه تـا زمیـن ترسـیم کـرد که پـا را دقیقاً از وسـط به دو نیمه مسـاوی تقسـیم می کند 
)شـکل 20(. ُسـم و زانو باید به سـمت جلو باشـند و از خط وسـط به نصف تقسـیم شـوند. پهنای ُسـم ها در 
کـف پـا بایـد تقریبـاً به انـدازه عرض پاها باشـد زیرا از سـینه منشـا می گیرند. انحـراف از این تناسـب باعث 

می شـود کـه فشـار اضافی بـر روی نواحـی مختلف پاها وارد شـود.

 

تصویر شماره 20- شکل پای جلو که از روبرو مشاهده می شود. ترکیب ایده آل در اسب سمت چپ نشان داده می شود. تمام تصاویر دیگر 
نشان دهنده ترکیب ساختاری نامطلوب پاهای جلو هستند.

درک ایـن نکتـه مهم اسـت کـه همه ایـن نقص های سـاختاری می توانند منجـر به لنگش و ایراد شـوند، 
زیـرا باعـث بـروز فشـار متمرکـز بیش از حـد روی ناحیه خاصـی از پاها می شـوند. به عنوان مثال، اسـب های 
دارای قفسـه سـینه باریـک مسـتعد فـرود آمـدن قسـمت خارجـی دیـواره سـم پیـش از سـایر بخش هـای 
ُسـم بـر روی زمیـن هسـتند. ایـن افزایـش فشـار در خـارج از دیـواره سـم می توانـد منجـر بـه عارضه  هایی 
ماننـد رینگ بـون )رشـد بـی رویـه بافـت غضروفـی بر روی اسـتخوان پسـترن و یا کافیـن که در مـوارد حاد 
می توانـد دور اسـتخوان را در بـر بگیـرد(، سـاید بون )عارضه ای که منجر به اسـتخوانی شـدن غضروف های جانبی 
پـا می شـوند، و غضروف هـا حالـت ارتجاعـی خود را از دسـت می دهنـد(، heel bruising التهاب پاشـنه )فشـار بیش 
از حـد بـر پاشـنه ُسـم در اثـر برخـورد بـا زمیـن ناهمـوار و یـا بیـش از حـد محکـم(. در نقطـه مقابل، ُسـم ها در 
اسـب های دارای سـینه عریـض به سـمت بیـرون تمایـل دارند )سـگ دسـت(. این امر باعث می شـود وزن، بیشـتر 

در قسـمت داخلـی ُسـم اسـب توزیـع شـود و همچنیـن آنها را مسـتعد ایجـاد رینگ بـون و سـاید بون می کند. 

انحرافات زانو 

زانوهـای متمایـل بـه داخـل، زانوهـای ضربـه ای و ... باعـث افزایـش فشـار روی ایـن مفصـل و رباط ها و 
تاندون هـای متصـل بـه آن می شـود. زانوهـای متمایـل به داخل غالباً با ُسـم های شیر دسـت همراه هسـتند، 
عـالوه بـر این دارای چرخش اسـتخوان قلم دسـت، فتالک یا پسـترن هسـتند. این باعث می شـود که فشـار 
شـدید بـر روی نقطـه چرخـش وارد شـود. همه ایـن انحرافات باعث ایجاد یـک خط نابرابـر در مقابل ضربات 
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وارده می شـود. ضربـه ناشـی از هـر قدمـی کـه اسـب برمـی دارد باعـث می شـود فشـار وارده به طـور نابرابـر 
به سـمت بـاال حرکـت کنـد. ناحیـه  ای که بیشـتر ضربـه را جـذب می کند بیشـتر آسـیب می بیند.

هنـگام ارزیابـی پاهـای اسـب، باید اسـب را از جهـات جانبی نیز مورد بررسـی قـرار داد )شـکل 80(. یک 
خط مسـتقیم باید از مرکز کتف از طریق لبه جلویی زانو کشـیده شـود و سـم را به دو نیمه مسـاوی تقسـیم 
 .»camping under« و »camping out« کنـد. انحرافـات سـاختاری کـه ممکـن اسـت مشـاهده شـود عبارتنـد از
اسـبی کـه »camping out« اسـت، پاهایـش بیـش از حـد به جلو مایـل خواهد بود و باعث می شـود که فشـار 
زیـادی بـر روی سـم هـا و همچنیـن مفاصل زانـو و بخلوق وارد شـود. این مفاصـل باید تقریباً به سـمت عقب 
کشـیده شـوند تـا اسـب در این حالت بایسـتد. ایـن موضع می توانـد به دلیل نقص سـاختاری باشـد یا گاهی 
اوقـات نشـانه ای از درد ُسـم ماننـد درد ناشـی از بیماری ناویکوالر باشـد. اسـبی کـه »camping under« باشـد. 
پاهایـش بیـش از حـد زیـر بـدن قرار می گیـرد و باعـث افزایش فشـار روی رباط هـا و تاندون های پا می شـود. 
همچنیـن باعـث می شـود اسـب وزن زیادی را در قسـمت جلویی انـدام حرکتی تحمل کند که سـبب لنگش 
ناشـی از فشـار شـود و همچنیـن باعـث می شـود اسـب گامـی کوتـاه و نامنظم و مسـتعد سـکندری خوردن 

داشـته باشد.
مهـم اسـت که بدانیم نحوه ایسـتادن اسـب به شـدت بـر نمای ایسـتادن حیـوان از پهلو تأثیـر می گذارد. 
قبـل از اینکـه بـه ایـن نتیجـه برسـیم کـه اسـب به طـور طبیعـی مایـل بـه بیـرون یـا مایـل بـه زیـر بـدن 
می ایسـتد، مطمئـن شـوید کـه اسـب به طـور طبیعـی و صاف ایسـتاده اسـت. بسـیاری از اسـب ها صرفـاً به 

ایـن دلیـل کـه بـه درسـتی توسـط مهتـر ایسـتاده نشـده اند، به ایـن شـیوه قـرار می گیرند.

تصویر شماره 21- شکل ساق پای جلو وقتی از پهلو دیده می شود.

دو حالـت دیگـر کـه ممکن اسـت از پهلوی اسـب مشـاهده شـود عبارتنـد از: زانوهای گوسـاله ای )زانوی 
مایـل بـه عقـب( و زانوهـای بـه جلو مایل شـده. اگر خط فرضـی زانو را بـه دو نیم نکند و در عوض به سـمت 
جلـوی زانـو باشـد )یعنـی زانـو بـه نظـر می رسـد کـه به شـکل اشـتباهی بـه عقـب مایل می شـود(، اسـب 
به عنـوان زانـو گوسـاله ای در نظـر گرفتـه می شـود. ایـن معمـوالً مشکل سـازتر از نوع دیگر اسـت زیـرا باعث 
فشـار بیـش از حـد بـر روی رباط هـای پشـتی و تاندون هـای سـاق پـا و همچنین فشـار روی جلـوی مفصل 
کارپـال می شـود و اسـب را بیشـتر مسـتعد ابتـال بـه آرتـروز کارپـال می کنـد. اگـر این خـط در پشـت زانو 
باشـد )یعنـی زانـو بـه نظر به جلو خم شـده اسـت حتـی زمانی که اسـب کامـاًل وزن را روی سـاق پا تحمل 
می کنـد(، اسـب "زانـو خمیـده" یـا "زانـو زانـو زده" در نظـر گرفتـه می شـود. این ویژگی سـبب می گـردد تا 

فشـار به طـور نابرابـر روی پا توزیع شـود.
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ترکیب بندی پاهای عقب

پاهای عقب اسـب نیز باید از نظر انحرافات سـاختاری با مشـاهده آنها از کنار و از پشـت اسـب بررسـی 
شـوند. هنگامـی کـه از پشـت قسـمت عقبـی اسـب را بررسـی می کنید )ایسـتاده پشـت اسـب و بـه دم آن 
می نگریـد.( بایـد بتوانیـد یک خط مسـتقیم از باسـن اسـب را از وسـط مفصل خرگوشـی به سـمت قوزک پا 
فـرض کنیـد )شـکل22(. سـم های روی پـای عقب بـه اندازه ُسـم های جلو صاف نیسـتند. طبیعی اسـت که 

اینهـا اندکـی به سـمت بیرون مایل باشـند. 

تصویر شماره 22- شکل پاهای عقبی که از پشت مشاهده می شود. اسب سمت چپ نمایانگر ترکیب ایده آل است در حالی که بقیه نشان 
دهنده نقص های ساختاری هستند که معموالً مشاهده می شوند.

اسـب هایی کـه  Cow-hockedزانـو چسـبیده یـا Bow-legged زانـو پرانتـزی هسـتند متحمل فشـار اضافی 
روی پـا و مفاصـل می شـوند )عارضـه بـاگ اسـپاوین کـه در اثر پوکی اسـتخوان در اسـب های جـوان، تنش 
بیومکانیکـی، تمریـن بدنـی پرفشـار، لنگـش در انـدام حرکتـی مقابـل و نیـز ایـن نقـص سـاختاری مرتبط 
دانسـت(، و همچنیـن تداخـل احتمالـی هنـگام حرکت اسـب به دلیـل قرار گرفتن بخشـی از پاهـا. نزدیکتر 
از حـد معمـول بـه هـم در اسـب هایی کـه پاهـای کمانـی دارند. اسـب های زانـو پرانتـزی اغلب در اسـتفاده 
صحیـح و فشـار دادن پاهـای عقـب خـود بـا مشـکل مواجه می شـوند و بنابرایـن غالبـاً توانایی ورزشـی یک 

اسـب با سـاختار مناسـب را ندارند.
هنـگام بررسـی پاهـای عقـب اسـب از نمـای جانبی در حالی که اسـب به صـورت مربعی )چهار دسـت و 
پـا صـاف( ایسـتاده اسـت، بایـد بتوانیـد خطی عمود بـر زمین رسـم کنید که بـا نقطه ی اتصال دم به پشـت 

اسـب، پشـت مفصل خرگوشـی و پشـت بخلوق مماس شـود. شکل23(.
ایـن ترکیـب پـای عقب به اسـب اجـازه می دهد تـا وزن را به خوبی روی قسـمت عقب خـود تحمل کند 
و در حیـن حرکـت پاهـا را بـه زیـر خود کشـیده تـا از حداکثر قـدرت خود بهره منـد گردد. اسـبی که حالت 
داسـی شـکل دارد در حالت ایسـتادن به نظر می رسـد که خمیدگی بیش از حد در مفصل خرگوشـی دارد. 
هنگامـی کـه زاویـه مفصـل خرگوشـی در یـک اسـب داسـی شـکل طبیعی بـه نظر می رسـد، پاهـای عقب 

.)Camed-out( اغلـب بیشـتر از آنچه که باید پشـت اسـب قـرار می گیرنـد
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ایـن ویژگـی فشـار شـدیدی را بـه مفصـل خرگوشـی و تاندون هـا و رباط هـای اطـراف وارد می کنـد و 
می توانـد منجـر بـه عارضه هایـی ماننـد  curbed hocks, bog spavin و bone spavin  شـود. اسـب هایی کـه 
انـدام حرکتـی با شـکل مخالف اسـب های داسـی شـکل دارند، زوایای بسـیار مسـتقیمی نسـبت بـه مفصل 
خرگوشـی خـود دارنـد. این فشـار شـدیدی را بـر روی مفصـل خرگوشـی وارد می کند و همچنیـن می تواند 

باعـث ایجـاد باگ اسـپاوین و بون اسـپاوین شـود.

تصویر شماره 23- شکل پاهای عقبی که از پهلو مشاهده می شود.

ساختار اندام حرکتی تحتانی

آخریـن نکتـه مهـم هنـگام بررسـی پاهـای اسـب، چـه جلـو و چه عقـب، زاویـه و طول پاسـترن اسـت. 
پاسـترن به عنـوان ضربه گیـر بـرای ضربـه ناشـی از فرود سـم بـر روی زمین عمـل می کند و بر سـالمت کل 
پـا تأثیـر می گـذارد. زاویـه پاسـترن معموالً بـا زاویه شـانه مطابقـت دارد و هنـگام اندازه گیـری از خط افقی 
زمیـن بایـد تقریبـاً 45 درجـه باشـد )شـکل 78(. پاسـترن ها باید به انـدازه کافی بلند و شـیب دار باشـند تا 
ضربـه را جـذب کننـد. زاویـه بیـش از حد صاف )اغلـب به دلیـل کوتاه بودن بیـش از حد پاسـترن ها( باعث 
افزایـش لـرزش سـاق و مفاصـل در هنـگام حرکـت اسـب می شـود و می توانـد منجر بـه ورم کـردن، بزرگ 

شـدن سـزاموئید و درد مفاصل شـود )شکل 24(
 پاسـترن هایی کـه بیـش از حـد صـاف هسـتند نیـز ممکن اسـت بـر اسـتخوان ناویکـوالر تأثیـر بگذارند و 
باعث تماس آن با اسـتخوان پشـت کوتاه شـده و منجر به فرسـایش اسـتخوان یا تشـکیل اوفه های اسـتخوانی 
شـود. علیرغم مشـکالت مربوط به پاسـترن های خیلی کوتاه و مسـتقیم، ممکن اسـت پاسـترن خیلی بلند یا 
شـیب دار باشـد )شـکل 83(. اسـب های مبتال بـه این مشـکل دارای افزایـش خمیدگی مفصل فتالک هسـتند 

کـه به طـور بالقـوه امکان هیپرفلکسـیون و آسـیب به مفصـل و سـاختارهای اطراف را فراهـم می کند.

تصویر شماره 24- تصویر اسب سمت چپ نشان دهنده زاویه ُسم ایده آل است. تصویر وسط پسترن با زاویه زیاد و تصویر سمت راست پسترن 
با زاویه بسیار کم و عمود را نشان می دهد.
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نکتـه مهـم دیگـر هنـگام بررسـی زاویه پاسـترن این اسـت که بررسـی کنیـد که زاویـه پاسـترن و زاویه 
 club-footed " ،ُسـم تقریبـاً یکسـان هسـتند. اسـبی با زاویه ُسـم بسـیار تند در مقایسـه بـا زاویـه پشـتی آن
پـا چماقـی" اسـت )شـکل 25(. ایـن نامطلوب اسـت زیـرا زاویه تند ُسـم اسـب نه تنهـا نحوه حرکـت آن را 
تغییـر می دهـد بلکـه اسـب را مسـتعد لنگـش پـا می کنـد. عـالوه بر این، داشـتن ُسـمی کـه در مقایسـه با 

زاویـه پاسـترن بسـیار زاویه تنـدی دارد، برای اسـب مطلوب نیسـت.

تصویر شماره 25- در این تصویر اسبی با زاویه ُسم بسیار تند در مقایسه با زاویه پشتی آن،  " club-footedپا چماقی" نشان داده شده است.

ارتباط بین ساختار متناسب بر نحوه حرکت اسب
شـکل پاهـا به طـور قابـل توجهی بـر نحوه حرکت اسـب تأثیـر می گذارد. اسـبی با پاهای صاف و درسـت 
حداکثـر دامنـه حرکتـی را دارد و بـدون هیـچ گونه مزاحمتـی تمیز و صحیـح حرکت می کند )بـدون اینکه 
بـه پاهـای دیگـر ضربـه بزنـد(. اسـب هایی کـه دارای انحرافـات سـاختاری در پاهای خـود هسـتند، معموالً 

هنـگام حرکـت پاهـای خود را مسـتقیم بـه جلو حرکـت نمی دهند.
اسـب هایی بـا سـم های دارای پنجـه بـه داخل )شـیر دسـت( معموالً هنـگام حرکـت کمان رو بـه خارج 
می زننـد. از آنجایـی کـه اسـب زانـوی خـود را خـم کـرده و پایـش را به عقـب برمی گردانـد، باید سـاق پای 
خـود را به سـمت خـارج از یـک خـط مسـتقیم بچرخانـد تـا آن را دوبـاره در مقابـل خود قـرار دهـد. این به 
دلیـل زاویـه طبیعـی اسـت کـه پاهای اسـب بـه دلیـل پنجه به داخـل بـودن در آن قـرار دارد. با ایـن حال، 
ایـن مشـکل بـه انـدازه اسـب بالغـی کـه پنجـه به خـارج اسـت، نیسـت. ایـن اسـب ها در حالی که بـه جلو 

حرکـت می کننـد "کمـان بـه داخـل" می زنند.
ایـن باعـث مـی شـود پاهـای اسـب به طور بالقـوه تداخل کنـد و در حالـی که یک پـا را به جلـو می راند، 
بـه پـای دیگـرش ضربـه بزند. )نکتـه جانبی - با افزایش سـن کره هـا و پر شـدن ماهیچه ها، بیـرون زنگی پنجه 
پـا در کره هـا اغلـب تا بزرگسـالی ادامه نمی یابد(. اسـب هایی که قفسـه سـینه تنـگ و باریک دارنـد و در نتیجه 
فاصلـه بیـن انـدام حرکتی آن ها کم اسـت، تمایـل بـه »Rope walk« دارند، یا هنگام حرکـت یک پای جلویی 

را روی پـای دیگـر عبـور می دهنـد، و همچنین تمایل بـه تداخل پاها دارند )شـکل 26(.
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تصویر شماره 26- تأثیر انحرافات ساختاری بر حرکت اسب. تصویر A دارای فرم ایده آل حرکت است و مسیر مستقیم دارد. اسب در تصویر 
B دارای پاهای گشاد )پنجه به خارج( است و هنگام حرکت کمان گام را به داخل می کشد. اسب در تصویر C، پنجه به داخل است و هنگام 

حرکت کمان گام را رو به بیرون بر می دارد. اسب در تصویر D قفسه سینه باریک است و هنگام حرکت پاها را در جلوی هم برمی دارد.

عـالوه بـر تماشـای اسـب از جلـو و عقب بـرای تعیین شـیوه گام بـرداری، تماشـای حرکت اسـب از پهلو 
نیـز بـرای تعییـن طـول و کیفیـت گام مهم اسـت. در برخـی از رشـته ها و نژادهـا، مانند اسـب های کوارتر و 
تروبـرد، اسـب بایـد گام بلنـد و صافـی داشـته باشـد که بسـیار صاف و بـا حرکت بسـیار کم زانو توأم باشـد 
)شـکل 27(. بـرای نژادهـای خاصـی ماننـد عرب هـا، مورگان هـا و َسـِدل بِرد هـا، اسـب بایـد خم شـدن زانو 
بیشـتری داشـته باشـد و پاهـای خـود را باالتـر ببـرد )شـکل 87(. برای همه اسـب ها مهم اسـت کـه پاهای 
عقـب خـود را بـه خوبـی زیر خـود بیاورند تا حرکت خـود را تقویت کننـد. همچنین هنگام تماشـای حرکت 
اسـب از تمـام زوایـا مهـم اسـت که مطمئن شـوید اسـب در هیـچ نقطـه ای از قدم هایش"تداخـل" نمی کند 

یـا پاهایش را بـه یکدیگـر نمی زند.

تصویر شماره 27- اسب در این مثال نشان دهنده اسبی با حرکت کمی زانو و طول گام بلند است.

 

تصویر شماره 28- اسب در این مثال نشان دهنده اسبی است که درجه حرکت زانو بیشتری دارد.
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ارزیابی عضالت

کمیـت و کیفیـت عضلـه می توانـد یکـی دیگـر از مالحظات مهـم در هنگام ارزیابی سـاختار باشـد، البته 
نـه در حـد تعـادل، درسـتی سـاختار و نحـوه حرکت. مهم اسـت که بدانیم درجه عضله سـازی تـا حد زیادی 
توسـط نـژاد تعییـن می شـود، به طـوری که برخـی از نژادها به طـور طبیعـی ماهیچه های سـنگین تری دارند 

)ماننـد اسـب کوارتر آمریکایی( نسـبت به سـایرین )مثـاًل اصیل عرب(.
نقـاط روی اسـب بـرای ارزیابی عضله عبارتند از: قفسـه سـینه و سـاعد، کمـر، زانـو و ران. در این مناطق 
می تـوان کمیـت و کیفیـت عضلـه را ارزیابـی کـرد. یک V"" عمیق سـینه ای در قفسـه سـینه مطلوب اسـت 

.)29 )شکل 

تصویر شماره 29- فلش سیاه نماینده الگوی ماهیچه ای کاماًل مشخص روی کل بدن اسب را نشان می دهد. V"" که تعریف ماهیچه را در 
قفسه سینه نشان می دهد.

در قسـمت عقبـی، ماهیچـه روی ران و زانـو نیـز بایـد بـه خوبـی مشـخص باشـد، امـا به حالت تـوده ای 
نباشـد. وقتـی کـه از پشـت به اسـب نگاه کنیـد ماهیچه هـای اطراف زانـو باید عریض و توسـعه یافته باشـد 
)شـکل 30(. عضلـه اطـراف زانـو داخلـی و خارجـی نیـز بایـد پهن و به خوبی مشـخص باشـد. به طـور کلی، 

داشـتن یـک الگـوی ماهیچـه ای صـاف و کاماًل مشـخص در کل بدن اسـب مطلوب اسـت.

تصویر شماره 30- فلش های سیاه نشان دهنده عضالت گسترده روی قسمت ران هستند . وقتی از پشت به آن نگاه کنید، این قسمت باید 
وسیع ترین قسمت اسب باشد

همچنیـن مطلـوب اسـت کـه بـازو و عضلـه ران دارای مشـخصه و بلند و صاف باشـد نه به شـکل کوتاه و 
برجسـته. هنـگام معاینـه اسـب از پهلو، عضالت پشـت و کمر باید صاف و مشـخص باشـد. پشـت باید بدون 
زوایـای شـدید یـا برآمدگـی بـه لگن بچسـبد. ماهیچـه روی کل خـط باالیی)تاپ الیـن( باید صاف باشـد و 

به طـور یکپارچـه در کنار هم امتداد داشـته باشـد )شـکل 31(.
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تصویر شماره 31- نقاطی برای ارزیابی عضالت روی اسب هنگام مشاهده از پهلو.

ارزیابـی ظاهـری شـامل تجزیـه و تحلیـل ویژگی ها و تیپ اسـب از منظر تعادل، درسـتی سـاختار، نحوه 
حرکـت، ماهیچه سـازی و نـژاد و ویژگـی جنسـی اسـت. نـژاد و ویژگـی جنسـی در مطالب فوق مـورد بحث 
قـرار نگرفـت، زیـرا آنهـا معمـوالً کمترین اهمیـت را در ارزیابی سـاختار دارنـد و می توانند بین نژادها بسـیار 
متفـاوت باشـند. اساسـاً، ویژگـی نـژاد بـه سـادگی بـه ایـن اشـاره دارد کـه چگونـه یـک اسـب ویژگی های 
اسـتاندارد ایـده آل بـرای نـژاد خـود را نشـان می دهـد. تصاویر اسـب های ایده آل هر نـژاد را معمـوالً می توان 
در وب سـایت ها یـا بروشـورهای سـازمان نـژاد مـورد نظـر یافـت. ویژگی هـای نـژاد نبایـد بر تعـادل، صحت 

سـاختاری یا نحـوه حرکت ارجحیت داشـته باشـد.
سـاختار مناسـب بـرای اینکـه اسـب بتوانـد متعـادل، قدرتمنـد و دارای قابلیـت مانـور باشـد و همچنین 
بـرای حفـظ سـالمت در طـول عمـرش مهم اسـت. ارزیابی یک اسـب بر اسـاس سـاختار آن باید ایـده ای در 
مـورد کاربـری حیـوان و نیـز کیفیـت ظاهـری آن را ارائه دهـد. در هر قاعده اسـتثنائاتی وجـود دارد، و قطعاً 
اسـب هایی بـا سـاختار ضعیف هسـتند کـه عملکردهـای فوق العـاده ای دارند، و اسـب هایی با پاهـای کج که 
هرگـز قدمـی لنـگ برنمی دارنـد. بـا ایـن حال، نـگاه کردن بـه ترکیب یکـی از قابـل اعتمادتریـن پیش بینی 

کننده هـای توانایـی ورزشـی و سـالمت در اکثر اسـب ها اسـت.
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اصول ساختمان و تاسیسات پرورش اسب 

شـواهد باسـتانی یافته شـده در جسـتجوهای باسـتان شناسـی چنین نشـان می دهد که اهلی سـازی و 
به کارگیـری اسـب ها از حـدود سـه هـزار سـال پیش توسـط اقـوام آریایـی صورت گرفته اسـت. این شـواهد 
حاکـی از آن اسـت کـه در گذشـته دور اسـبها در جـوار انسـان ها و در غارهـا از گزنـد حیوانـات وحشـی 

می شـده اند.  محافظـت 
پـرورش اسـب، بـه فرآینـدی گفتـه می شـود کـه طـی آن اسـب ها با هـدف خاصـی نگهـداری و پرورش 
می یابنـد. در سراسـر جهـان هـر جـا که شـرایط اقلیمـی و وضعیت مناسـبی را بـرای حیات ایـن موجودات 

فراهـم آمـورده باشـد می توانیـم گله هـای آزاد اسـب ها را ببینیـم. 
در ایـران باسـتان اسـب از جایـگاه ویژه ای بـه منظور کاربرهـای مختلف برخـوردار بوده اسـت. همچنین 
اسـبهای این سـرزمین از نظر خط خونی و اصالت در جهان شـناخته شـده هسـتند. در گذشـته به واسـطه 
عـدم امـکان دسترسـی آزاد بـه منابـع علمـی روز و نیـز ضعـف ارتباطـات اسـب دارها ناگزیـر از نگهـداری و 
پـرورش اسـب صرفـاً بـا تکیه بر روش های سـنتی و بـا قواعـد و آموزه های پیشـینیان بوده انـد و این موضوع 

سـبب عـدم بهـره وری حداکثری در ایـن زمینه بوده اسـت. 
در حـال حاضـر در ایـران اسـبداری بـه دو روش سـنتی و مـدرن صـورت می پذیـرد. بـا توجه به شـرایط 
گوناگـون اقلیمـی در نقـاط جغرافیایـی گوناگون روش متناسـب با آن منطقـه اتخاذ و مـورد بهره برداری قرار 
می گیـرد. به عنـوان مثـال در مناطـق گرمسـیری و کویـری کاربـرد اصطبـل بـرای پرورش اسـب بـه منظور 
حفـظ سـالمت حیـوان منطقـی به نظـر می رسـد. در صورتیکـه در مناطق شـمالی کشـور که دسترسـی به 
مراتـع میسـر بـوده و درجـه حـرارت و بـرودت هوا معادل تر اسـت، اسـب ها به صـورت گلـه ای و در مجاورت 

چـادر و محـل زندگـی انسـان ها نگهداری شـده و پـرورش می یابند. 

اصول کلی ساخت تأسیسات پرورش اسب

بـرای احـداث تأسیسـات پـرورش اسـب بایسـتی به مـواردی از قبیـل جهت وزش بـاد، میـزان بارندگی، 
درجـه حـرارت و بـرودت هـوا و ..... دقت شـود. رعایت این نکات سـبب تأمین شـرایط زیسـتی مسـاعد برای 

حیـوان، پاییـن آوردن ضریـب ریسـک و بهره بـرداری حداکثـری از امکانات محیطی خواهد شـد.
نکات مهم در انتخاب محل تأسیسات پرورش اسب

- دسترسی به مسیرهای ارتباطی مناسب با شهر و روستاها
- فاصله مناسب از اماکن مسکونی و صنعتی به منظور عدم انتقال آلودگی ها. 

- دقـت در جهـت وزش بـاد بـه دلیـل جلوگیـری از انتقال آلودگـی و بیماری به سـایر اماکـن، همچنین 
پشـت بـه بـاد بـودن تأسیسـات و غالبا به سـمت مشـرق سـاخته شـود تـا از حداکثر نـور در فصل زمسـتان 

گردد. بهره بـرداری  
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- کاشـت درختـان در حاشـیه محیـط تـا حـدود زیـادی سـرمای ناشـی بادهـای زمسـتانی و یـا شـدت 
گرمـای تابسـتان را تعدیـل می نمایـد.

- ترجیحاً نزدیک یا در محدوده مراکز برگزاری مسابقات در نظر گرفته شود.
- عدم تأسیس باشگاه پرورش اسب در زمین های زراعی. 

- دسترسی راحت به آب سالم و گوارا.
- عدم ساخت و ساز در مسیر طوفان، سیل و زلزله و همچنین در نظر گرفتن امکانات ایمنی.

- نزدیک بودن به اماکن تأمین علوفه.

ویژگی های تأسیسات پرورش اسب

- گرم و خشک باشد.
- مجهز به زهکشی مناسب باشد و زیرساخت ها نیز خشک باشند.

- مجهز به انشعابات آب و برق باشد.
- بهره مندی از نور طبیعی مطلوب داشته باشد.

- ساخت به نحوی باشد که به حداقل تعداد کارگر نیاز باشد. 
- استانداردهای ایمنی )تأسیسات برقی، ضد حریق و ...( به خوبی لحاظ شده باشند.

- تأسیسـات بایسـتی بـه منظـور جلوگیـری از نفـوذ رطوبـت مقـداری باالتر از سـطوح همجوار سـاخته 
شـده و زهکشـی مناسـب داشـته باشند.

- بـه منظـور بهـره وری حداکثـری از منابـع انـرژی محیطی، تأسیسـات بایسـتی به نحوی احداث شـوند 
تـا درب ورودی جایـگاه پشـت بـه بـاد بـوده و همچنیـن با وجـود درب و پنجره هـای زیاد نهایت اسـتفاده از 
تهویـه مناسـب و کاربـرد نـور طبیعی برای روشـن کـردن محیط صورت پذیرد تـا از کاربرد منابـع الکتریکی 

زیـاد بـرای تأمیـن نور و درنتیجـه افزایش حـرارت و هزینه اجتنـاب گردد. 
- در نظر گرفتن تأسیسات کافی و مناسب، شرایط و روند نگهداری و پرورش اسب را آسان می نماید. 

از جملـه مواردی کـه در طراحـی محـل نگهـداری اسـب بایـد در نظـر گرفته شـود می توان به مـوارد زیر 
اشـاره کرد:

1- حفـظ بهداشـت و سـالمتی حیـوان، که هـم برای حیـوان و هم برای افـرادی که با حیـوان در تماس 
هسـتند ضـروری به نظر می رسـد.

2- مقاوت سازه ها، ایمنی و راحتی کار و همچنین هماهنگی قسمت های مختلف تأسیسات و محیط اطراف. 
3-آرامش محیط، عایق بندی مناسـب تأسیسـات، سـهولت در دفع ضایعات، رعایت خشـکی محیط و عدم 

بـروز رطوبـت ماندگار، تهویه مناسـب، نـور کافی، فضای کافی بـرای نگهداری و تمرین هر اسـب.



                                                                               فصل دوم - اصول ساختمان و تاسیسات پرورش اسب

39

جایگاه های اصلی پرورش اسب

1- جایگاه تکی

در ایـن مـدل جایـگاه، اسـب ها بـه صـورت تکی نگهداری شـده و با توجـه به نگهـداری حیـوان در داخل اتاقک 
)باکـس(، )بـه صـورت آزاد و یـا مقید شـده با طنـاب(، به دو نوع جایگاه بسـته و جایگاه آزاد تقسـیم می شـود. 

در جایـگاه بسـته اسـب ها قـادر به حرکت هسـتند اما قـادر به گشـت زنی در محوطه اصلـی نخواهند بود 
بلکـه دایـره حرکـت آنهـا بـه اتاقک و یا طـول طنابی که بـا آن مقید شـده اند محـدود می گردد. از محاسـن 

ایـن جایـگاه بـه حفظ گرمـا و نیز صرفه جویـی در هزینه هـا می توان اشـاره نمود. 
در ایـن جایـگاه، طـول اتاقـک از قاعـده آبشـخور تـا لبـه جوی فاضـالب، حـدود دو برابـر طول بـدن حیوان و 
عـرض آن حـدود 1.5 متـر در نظـر گرفتـه می شـود. ارتفاع دیوار آن سـه متر و شـیب کف حـدود%2  خواهد بود. 

تصویر شماره 32  - نمایی از اصطبل یک ردیفه

 

تصویر شماره 33 -  نمایی از اصطبل دو ردیفه

در جایـگاه بسـته، بـرای تعـداد کمتـر از 12 رأس اسـب، اتاقک ها به صـورت یک ردیفه و برای بیشـتر از 
12 رأس اسـب، اتاقک هـا بـه صـورت دو ردیفه پشـت سـر هـم در نظـر گرفته می شـود؛ )شـکل 32 و 33(، 
ضمنـاً در جلـوی حیـوان یـک راهـرو به عـرض یک متر بـرای خـوراک دهی به حیـوان و در عقـب آن، یک 
راهـروی دو متـری ) در یـک ردیـف( و یـا یـک راهـروی سـه متـری )در دو ردیف( بـرای سـرویس دهی به 

اسـت. حیوان ضروری 
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2- جایگاه آزاد

در اتاقـک آزاد، کـه اسـب کامـاًل آزاد اسـت، مسـاحت هـر اتاقـک بـرای اسـب های سـواری، 3 در 3.5 متر و 
بـرای مادیـان، 3 در 4 متـر  و بـرای سـیلمی )اسـب نریـان بـا ارزش تولیـد مثلی( نیـز 3 در 4 متر اسـت.

در برخـی منابـع ایـن انـدازه بـرای اسـب های سـنگین 4.3 در 3.7 متـر، بـرای پونی هـا 3 در 3.7 متـر و برای 
کره همراه مادیان نیز 4.6 در 4.6 متر پیشـنهاد شـده اسـت. )حداقل عرض اتاقک نباید از سـه متر کمتر باشـد(

در جایـگاه آزاد، دیواره هـای جایـگاه بایـد بیـن 20 تا 30 سـانتیمتر ضخامت داشـته و دارای 1 متر و 45 
سـانتیمتر ارتفـاع باشـند و یک شـبکه سـیمی یا نـرده ای به ارتفاع یک متر در قسـمت بـاالی آن قرار گرفته 
باشـد، به طوری کـه اسـب ها یکدیگـر را ببیننـد. با توجـه به اجتماعی بودن اسـب ها این مسـئله بسـیار حائز 
اهمیـت اسـت. وجـود آخـور و آبشـخور مناسـب و نیـز یک درب جهـت ورود و خروج اسـب به اتاقـک نیز از 

سـایر اجـزای محل نگهـداری به حسـاب می آیند. 
جایگاه هایـی بـا گنجایـش بیـش از 10 رأس اسـب، بـه صـورت دو ردیفه با یـک راهروی سـرویس دهی 
مشـترک بـه عـرض 2.5 تـا 3 متـر بیـن آنهـا درنظـر گرفتـه می شـود؛ همچنیـن در ایـن جایـگاه، اتاقـک 
جداگانـه ای بـا ابعـاد 4 در 5 متـر به عنـوان اتـاق زایمان مادیـان در نظرگرفته خواهد شـد. در ایـن اتاقک ها، 
مادیـان پیـش از زمـان زایمـان بـه مـدت چندیـن روز یـا حتـی چندین هفتـه تحت بررسـی و نظـارت قرار 

می گیرنـد. )شـکل 34(

 

تصویر شماره 34- نمایی از اصطبل های دو ردیفه

3- جایگاه گروهی

اسـب های جـوان و یـا اسـب های پونـی، را می تـوان در جایـگاه گروهـی نگهـداری نمـود. در ایـن جایگاه 
بـرای نگهـداری یـک رأس مادیـان و کـره اش حـدود 12 مترمربـع، برای اسـب بالغ حـدود 10 متـر مربع، و 

بـرای اسـب پونـی حـدود 5 متـر مربع مسـاحت لحـاظ می گردد. 
در بیرون از جایگاه گروهی، فضایی به عنوان گردشـگاه وجود دارد که بایسـتی حدود سـه برابر مسـاحت 



                                                                               فصل دوم - اصول ساختمان و تاسیسات پرورش اسب

41

اصطبـل مقابـل باشـد. این جایگاه دارای سـه درب اسـت که دو درب بـا عرض یک متر جهـت ورود و خروج 
اسـب ها و یـک درب بـا عـرض سـه متر جهـت تخلیه کود مـورد اسـتفاده قرار می گیرنـد. در ایـن جایگاه در 
ازای هـر 5 رأس اسـب یـک آبخـوری خـودکار و یـا در ازاء هـر 10 رأس اسـب یـک آبشـخور حوضچه ای در 
نظـر گرفتـه می شـود؛ بـا وجود این که اسـب ها موجـودات اجتماعـی و عالقمند بـه زندگی گروهی هسـتند، 
محـل ورود و خـروج اسـب ها تحـت نظـر بـوده و هیـچ اسـبی از نظـر دور نمی مانـد. در برخـی جایگاه ها در 

هنـگام خـوراک دهی هر اسـب بـه صـورت جداگانه مقید می شـود. 
 

تصویر شماره 35- نمایی از اصطبل های یک ردیفه

 

تصویر شماره 36- نمایی از اصطبل های دو ردیفه

سقف اتاقک محل نگهداری اسب

طراحی و احداث سـقف مناسـب، برای اتاقک های پرورش و نگهداری اسـب نیز بسـیار حائز اهمیت اسـت. به 
ایـن منظـور، به طـور معمول از مصالحی همانند شـیروانی، ایرانیت، تیرچه بلوک و .... اسـتفاده می شـود. 

در طراحـی سـقف، چنانچـه بـرای احـداث اصطبـل از نظر زمین مشـکلی وجود نداشـته باشـد، می توان 
ارتفـاع دیـوار خارجـی را حـدود دو برابـر ارتفـاق اصطبل انتخـاب نمـود و آن را به صـورت دو طبقه طراحی 
نمـود. در ایـن صـورت ارتفـاع دیـوار خارجـی دارای دو سـقف بـوده و طبقـه دوم را می تـوان به عنـوان انبـار 

علوفـه در نظـر گرفـت؛ ایـن طراحـی بـه صرفه جویـی در هزینـه زمیـن و کارگر کمـک می کند. 
سـقف اتاقـک )باکـس( و جایـگاه )اصطبل( نگهداری اسـب باید به گونه ای طراحی و سـاخته شـود که )شـکل 
36(، در گرم تریـن شـرایط، درجـه حـرارت محیـط داخلـی کمتـر از 15 درجـه سـانتیگراد باشـد. اسـب ها به طور 

کلـی نسـبت بـه سـرما مقاومـت خوبـی از خود نشـان می دهند، ولی نسـبت به گرما بسـیار حسـاس هسـتند. 
سـقف های شـیب دار، نـور و تهویـه کافـی را تأمیـن می کننـد، امـا سـقف های مسـطح  از ایـن نظـر گاهاً 
مشـکل سـاز می شـوند اما برای احداث واحد مسـکونی در باالی آن مسـاعد هسـتند. مصالح مورد اسـتفاده 
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در سـقف ها نبایـد هـادی باشـد و در اثـر برخـورد هوای گرم ناشـی از تنفس و تعرق اسـب ها عـرق نکند. در 
صورتی کـه قسـمت های داخلـی سـقف عایـق نباشـد، رطوبـت موجود در هـوای گـرم داخل اتاقـک )باکس( 
بـه صـورت قطـرات آب بـر روی سـقف جمع شـده )میعان(، و بـه آرامی روی بدن اسـب ها می چکد و سـبب 
خیـس شـدن بـدن حیـوان و کف بسـتر می شـود.؛ بـرای اجتناب از بـه وجود آمدن این مشـکل، الزم اسـت 

در باالترین قسـمت سـقف، شـکافی با عرض مناسـب طراحـی گردد. 

 

تصویر شماره 37- انواع سقف های جایگاه

)Paddock گردشگاه اسب )پادوک

بـرای ایجـاد شـرایط مناسـب در یـک مجموعـه پـرورش اسـب، بایـد فضاهـا، سـاختمان ها و تأسیسـات 
دیگـری عـالوه بـر بخش هـای اصلـی در نظـر گرفتـه شـود و بـا طراحی و تعبیـه مناسـب آنها، ضمـن ایجاد 

آرامـش و آسـودگی خاطـر اسـب و اسـب دار، رسـیدن بـه اهـداف واحد پـرورش اسـب را میسـر نمود. 

پادوک )گردشگاه اسب(

اسـتاندارد خاصـی از نظـر ابعـاد و سـاختار کلی سـاختمانی بـرای طراحی و احـداث گردشـگاه )پادوک( 
وجـود نـدارد؛ اندازه هـای زیـر بـرای طراحی و سـاخت پـادوک پیشـنهاد می گردد. 

بخش مسقف به ابعاد: 66 در 33 متر
بخش های غیر مسقف به ابعاد: 73 در 36 متر

ایـن ابعـاد پیشـنهادی اسـت و می تـوان فضایـی بزرگ تـر و یـا کوچک تـر را بـا توجه به شـرایط باشـگاه 
درنظـر گرفـت. صـرف نظـر از اندازه ها، الزم اسـت کف پادوک، برای ُسـم و حرکت اسـب شـرایط مسـاعدی 
داشـته باشـد، بـه ایـن معنـی کـه تا حـد مناسـبی حالـت ارتجاعـی و نرمی داشـته باشـد و هنـگام حرکت 
اسـب، تولیـد گـرد و خـاک نکنـد. در پادوک هـای غیر مسـقف، طراحـی و احـداث زهکش مناسـب و ایجاد 

یـک گردشـگاه خوب بـرای هرگونـه شـرایط جوی ضروری اسـت. 
انجام زهکشی مناسب در گردشگاه، معموالً به روش های زیر صورت می گیرد:

میـدان گردشـگاه بایسـتی بلندتـر از سـطوح کناری باشـد، به طـوری که هـرز آب به راحتـی از آن خارج 
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شـود. شـیب زمیـن نبایـد بـه اندازه ای باشـد کـه اسـب ها در حالت ایسـتاده روی شـیب قـرار بگیرند چون 
در طوالنـی مـدت موجـب آسـیب بـه اندام هـای حرکتی و سـتون مهره ها می شـود. 

حالـت فنـری و انعطاف پذیـری در پـادوک همـراه با مقاومـت و دوام آن، معمـوالً از درآمیختـن مواد آلی، 
شـن و خـاک حاصـل می شـود؛ به طـور مثـال می تـوان از ترکیب دو سـوم خاک اره با یک سـوم ماسـه بادی 

نمود.  استفاده 

حصار و حصارکشی در جایگاه پرورش اسب

حصـار و حصارکشـی، یکـی از جذاب ترین بخش هـای محل نگهداری و پرورش اسـب ها به شـمار می رود. 
به طـور کلـی، همـه انـواع حصارهـا برای اسـب ها مناسـب نیسـتند. حصارکشـی نیاز بـه یک سـرمایه گذاری 

عمـده دارد، بـه همیـن دلیل بایسـتی پیـش از برنامه ریـزی و اجرا مورد بررسـی  و ارزیابی قـرار گیرد. 
حصارکشـی مناسـب ، اسـب ها را محفـوظ نگهداشـته و از گزنـد و آسـیب حیواناتـی، ماننـد سـگ حفظ 
کـرده و نیـز از بازدیدکننـدگان جـدا می کنـد. در حقیقت هدف از حصارکشـی، اعمال مدیریـت بر نگهداری 
اسـب، بـا ایجـاد چراگاه هـای کنتـرل شـده و جداکـردن گروه های مختلف اسـب، بـا توجه به جنس، سـن و 
ارزش آنهاسـت. حصاری که به خوبی طراحی، نصب و نگهداری شـده باشـد، حس زیبایی شناسـی و ارزش 

یـک محـل پـرورش و نگهداری اسـب را افزایـش می دهد. 
حصارکشـی نـا ایمـن، خطرنـاک و دارای طراحـی و سـاخت ضعیـف، از ارزش جایـگاه پـرورش اسـب 
می کاهـد و نشـان دهنده ضعـف مدیریـت مجموعه اسـت. اسـبدار هایی کـه از حفاظ های ناایمن و نامناسـب 
اسـتفاده می کننـد بعضـاً مجبـور به پرداخـت هزینه های بـاالی دامپزشـکی به جهـت ترمیم خسـارات وارده 
بـه سـالمتی اسـب ها می شـوند. غالبـاً، در یـک محـل نگهـداری اسـب، بیـش از یـک نـوع حصـار اسـتفاده 
می شـود. حصارهـای گوناگـون، ممکـن اسـت در مراتـع، چراگاه هـا و میادین اسـب دوانی مورد اسـتفاده قرار 
گیـرد. گروه هـای مختلـف اسـب ها، از جملـه سـیلمی ها، مادیان هـا و کـّره  اسـب ها هـر یک نیازمند شـرایط 

حصارکشـی متفاوتی هسـتند. 
حصارهـا بایسـتی بـه انـدازه کافـی بلند، محکـم، بـا دوام، قابـل روئیـت، دارای فواصل متناسـب و دارای 
جنـس مناسـب بـدون هیچگونه زائـده ای که در اثر تماس با بدن اسـب موجب آسـیب دیدن حیـوان گردد، 
باشـد. جنـس حصارهـا می توانـد از چوب، فلز، سـیم الکتریکی مخصوص )ولتاژ ضعیف(، شمشـاد و ... باشـد.

تأسیسات پرورش و نگهداری اسب می تواند شامل موارد زیر باشد:
1-اصطبل

2- اتاقک )باکس(
3- گردشگاه

4- نعل بندخانه
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5-زین خاته
6-درمانگاه )بیمارستان اسب(

7- ساختمان عملیات بهداشتی و قرنطینه
8- انبار کنسانتره

9- انبار علوفه
10- سیلوها

11- اماکن اداری، رفاهی و نگهبانی
12- محل تخلیه کود

13- مخازن آب حوضچه ای و هوایی
14- مانژها

15- جایگاه تماشاچیان
16- استخر آب درمانی

 



فصل سوم:
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اصول تربیت اسب 

نکات مهم سوارکاری در جاده:
لبـاس و لـوازم سـوارکار هـا بایسـتی اسـتاندارد، سـالم و کامل باشـد. اسـتفاده از چکمه ی مناسـب برای 
محافظـت سـاق و مـچ پـا و همچنیـن دارای انعطـاف کافی بـرای اینکه سـوار بتواند پاشـنه ی پا را پاییـن براند و 

همچنیـن دارای کـف اسـتاندارد کـه به راحتـی از رکاب ها خارج نشـوند.
دسـتکش و کاله بـرای حفـظ ایمنـی سـوار ضـروری اسـت. بهتر اسـت بـرای سـوارکاری در شـب حتماً 
لبـاس یـا کاله یـا بازوبنـد سـوار و همچنیـن مـچ بندهای اسـب شـب نما باشـد یا حتـی االمـکان نفـرات جلویی و 
عقبـی از لبـاس سـفید اسـتفاده کـرده و نیـز ترجیحـاً اسـب های نفـرات اول و آخـر گـروه نیله باشـند تا در 
شـب بـه خوبـی دیـده شـوند. زین و برگ سـالم بوده و به خوبی وارسـی و بسـته شـوند و هیچ گونه اشـکالی 

در آن هـا نباشـد. شـاّلق کوتـاه به دسـت سـمت ترافیک قرار داشـته باشـد. 

 

تصویر شماره 38- لباس مناسب سوارکار برای سوارکاری در جاده را نشان می دهد.

کنترل مهم ترین نکته در سواری جاده است.
سوارکار باید نشست صحیح و متناسب با مسیر داشته و به خوبی قادر به اجرای مستقل اثرات باشد.

حرکت های انتقالی بایسـتی توسـط سـوار و اسـب به خوبی آموزش دیده شـده باشـند که در قسمت های 
بعـدی به تفصیل توضیح داده شـده اند.

اسب و سوار بایستی قادر به اجرای ایست و توقف کامل و نیز کنترل هیجان باشند.
گام اسب بایستی منظم و پیوسته باشد تا صف را بر هم نریزد و از گروه عقب یا جلوتر حرکت نکند.

اسب و سوار بایستی قادر به اجرای اثرات روی دوایر و قوس ها باشند.
آگاهـی از قوانیـن عبـور از تقاطع هـا، میادین، دور زدن هـا، عالئم راهنمایـی و رانندگی در جـاده )اخطار، 

هشـدار، ممنوعیـت هـا و چـراغ راهنمایی و رانندگـی ...( جزو ضروریات سـواری در جاده اسـت.
التزام به حقوق شهروندان و حریم آنها و رعایت قوانین از موارد مهم برای حفظ امنیت سواران است.

دستگردان کردن اسب در زمین های آسفالت، محل عبور دوچرخه و پیاده روها ممنوع است.
در سـواری گروهـی رعایـت فاصلـه ی حداقـل نیم طول اسـب با اسـب جلویـی و حرکـت در گروه های 4 
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تـا 8 نفـری به جهـت کنتـرل آسـان تر گـروه در ترافیـک و تقاطع هـا و نیز حفظ فاصله مناسـب بین اسـب ها 
ضروری اسـت.

پیوسـته نگریسـتن بـه عقـب، طرفیـن و جلـو جهت ارزیابی مسـیر بـرای توقف یـا حرکت و نیـز عالمت 
دادن بـا دسـت بـه راننـدگان و نیـز سـواران در صـف، متضمـن ایمنـی و حفظ سـالمت سـواران و اسـب ها 

می رود. به شـمار 
بـرای عبـور از تقاطع هـا بایسـتی تـا منتهی الیـه روبـرو به مسـیر ادامـه داده و سـپس به جهت مـورد نظر 

بپیچیـم تـا از برخـورد ناگهانـی با اشـیا و افراد اجتناب شـود.
قبل از ورود به میدان باید از ترافیک آن آگاه شویم.

فقط پس از خلوت شدن از میادین و تقاطع ها عبور کرده و حتما از حاشیه بیرونی میدان می گذریم.
از کنـار خودروهـا و اشـیاء کنـار مسـیر بـا حفـظ فاصلـه ی ایمن و بـا احتیاط از جـاده خلوت عبور شـود 

زیـرا هـر لحظـه ممکـن اسـت صدایی یـا حرکتـی موجب ترسـیدن اسـب و رفتن او بـه میان جاده شـود.
با نعلبندی متناسب با نوع کف جاده به گشت برویم تا از ُسر خوردن اسب جلوگیری شود.

رعایت نزاکت موجب جلب احترام و حفظ آرامش همگی خواهد بود.
بیمـه حـوادث و انـواع بیمه هـای مسـئولیت بـرای جبـران خسـارات احتمالـی بـرای اسـب ها و سـواران 

اسـت. ضروری 
همواره فردی آشنا به مسیر حرکت باید همراه گروه باشد.

مربی بایستی دارای حس ادراکی باشد.
عـدم انقبـاض عضـالت در بـدن سـوار )مربـی(، عـدم درگیـری ذهنـی و جسـمی، عـدم وجـود هـر نوع 
حـرکات اضافـی بسـیار مهم اسـت تـا فرد بتوانـد درک صحیحی از نوع، کاربرد و میزان فشـارها داشـته باشـد. 
حـس در مربـی بایـد بـا شـناخت صحیـح و کافـی از همـه ابعـاد ایـن ورزش اعـم از اسـب، سـوارکاری، ابـزار، 
کمک هـا و ..... چنـان قـوی شـود و به مرحله ای برسـد که مربی فکر کند، و اسـب خواسـته مربـی را اجرا کند.

آرامش )نرمی، راحتی، ثبات(
نشست سنگین )حس کردن لبه های استخوان خاجی(

حّس قوی )مربی فکر می کند و اسب درخواست مربی را اجرا می کند(
آرامـش  جزئـي  از شـخصیت  و خصوصیـات  اخالقي  اسـب  اسـت  و حتي  از طریـق  پیشـرفته ترین  روش ها 
هـم  قابـل  آمـوزش  نیسـت  و اغلـب  عصبانیـت  هـم  بخشـي  از خصوصیات  ذاتي  اسـب  اسـت  کـه  مي تواند در 
نتیجـه  بـه  کار کشـیدن  در سـنین  پائیـن  و یـا روش  غلط  تربیت  باشـد. علت  هرچه  باشـد بایـد در پي  درمان  
بـود. گاهـي  بـا خونسـردي ، آگاهـي  و تجربه  و اگر علت  جسـمي  باشـد، با کمک  دامپزشـک  مي تـوان  عیب  را 
رفـع  کـرد. ولـي  گاهـي  - حتـي  در مورد انسـان ها- خصوصیـات  بد، چـه  ذاتي  و چه  اکتسـابي  یـا تغییرپذیر 

نیسـتند و یـا مشـکل  می تواننـد تغییر کننـد و یا تعدیل  شـوند.
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نبایـد آرامـش  را بـا تنبلـي  و یـا بي میلي  اشـتباه  گرفـت . آرامش  یعنـي  برقراري  رابطه  بین  اسـب  و سـوار 
بـدون  اینکـه  اسـب  در قبـال  چیره گـي  و تأثیر سـوار مقاومت  نشـان  دهد.

اسـب  و سـوار باید شـادمانه  با هم  هماهنگ  باشـند و از اسـب  خواسـته  نشـود که  هوشـیاري ، شخصیت  و 
شـوق  خـود را قرباني  ایـن  هماهنگي  کند.

مربـی بایـد شـناخت کافـی در خصـوص چگونگـی اسـتفاده از ابزار داشـته باشـد؛ اسـبان 
بسـیاری را در طـول سـال هـا دیده ایـم کـه با اشـتباهات عملکـردی مربـی دچار صدمـات جبـران ناپذیری 
شـده اند مثـل رشـد نامتـوازن و برگشـت ناپذیـر عضـالت زیرین گردن و یا آسـیب بـه مفاصـل و مهره های 

کمـری و ... .
شناخت صحیح کمک ها: 

1-کمک های طبیعی )نشست، ساق، دست(.
2-کمک های مصنوعی )انواع شاّلق، مهمیز، صدا(.

اسـتفاده نامناسـب از انـواع کمک ها موجب پریشـانی و خشـم اسـب شـده و در نهایت منجر بـه مقابله و 
عـدم فرمان پذیـری و بروز آسـیب می گردد.

استفاده صحیح از کمک های مصنوعی:

واضـح  اسـت  که  اسـب  قادر به  درک  مکالمات  انسـان  نیسـت ، ولی اگر صدای  انسـان  بـا آهنگي  یکنواخت  
بـه  کار گرفتـه  شـود، وسـیله  ارتباطـي  باارزشـي  بـه  حسـاب  خواهـد آمـد. صداهائـي  همچـون  »نـوچ، نوچ « 
ضربـات  شـالق  روي  چکمـه ، صـداي  برخواسـته  از حرکت  مارگونه  شـالق  لنج  در دسـت  سـوار اگـر با رعایت  
اعتـدال  کامـل  و بـدون  ایجـاد رعـب  و هـراس  باشـد بي تردیـد توجـه  اسـب  را جلب  کـرده  و او را بـه  تحرک  

بیشـتر وادار می نمایـد. 

صدا:

اصـوات  آرام ، مقّطـع ، کوتـاه ، پیوسـته  و یکنواخـت  اسـب  را آرام  مي کنـد. بـه  نظـر مي رسـد آن  نوعـي  از 
موسـیقي  کـه  بـا گام  بـرداري  طبیعي  یورتمـه  و چهارنعل  هم خوانـي  دارد، مي توانـد به عنوان  وسـیله اي  براي  
ثبـات  آهنـگ  حرکـت ، بـه  کار گرفته  شـود. صـداي  ما، هیچـگاه  به  آن  انـدازه  کـه  همزمان با دیگـر کمک ها 

بـه  کار گرفتـه  شـود موثّـر نخواهد بود.

شاّلق :

شـاّلق  جزئـي  از ابـزار کار سـوار اسـت و همـراه  داشـتن  آن  نـه  گهـگاه و به عنـوان وسـیله تهدیدآمیـز، کـه  باعـث  
پریشـاني  اسـب گـردد ، بلکه  باید همواره  در دسـت  سـوار باشـد. از یـاد نبریم  که  شـاّلق  از کمک هـاي  مصنوعي  اصلي  

اسـت  و نـه وسـیله اي  بـراي  تنبیـه . شـاّلق  یکـي  از مفیدتریـن  کمک ها بـراي  تفهیم  بهتر مفهوم  فشـار سـاق  اسـت .
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بنابرایـن  محـل  کاربـرد آن  بـه  صـورت  ضربه هائـي  تّقه گونـه  به  پشـت  سـاق  روي  بدن  اسـب  خواهـد بود. 
کاربـرد شـاّلق  بـراي  تنبیـه،  هنگامي  اسـت  که  اسـب  مقاومت  مي کند، سرسـختي  نشـان  مي دهـد و لگدزده  
یـا جفتـک  پرانـي  مي کنـد و یـا اینکـه  گاز مي گیـرد. در ایـن  حالـت  هـم  سـوار کار بایـد ضربه هائـي  مقّطع ، 

سـریع  و فقـط  بـه  پشـت  سـاق ، وارد آورده  و هرگـز چنانچـه  بارهـا دیده  شـده  بر سـر او ننوازد.

نکات مهم برای ُلنژگذاری )تسمه گردان(:

حـس قـوی مربـی برای درک اسـب و نـکات لُنژ، داشـتن مهـارت کافی، اهمیـت آمـوزش و تمرین برای 
کسـب مهارت

محل قرارگیری مربی در هنگام لُنژ )تصویر شماره 39(

تصویر شماره 39- محل قرارگیری مربی در هنگام لُنژ )تسمه گردان(

در هنگام لُنژ تسـمه  در دسـت  خارج  مربي  اسـت  و شـالق  بلند در دسـت  داخل  او، در پشـت  بدنش قرار 
دارد. مربـي  بایـد در مرکـز دایـره اي  واقـع  شـود که  اسـب  پیرامـون  آن  حرکت  مي کنـد. مربی بایـد در مرکز 
دایـره  ثابـت  بایسـتد  و اگـر اسـب  بـه  دسـت  چـپ  تسـمه  گـردان  مي شـود او پـاي  راسـت  را جلو گذاشـته  و 
صـورت  بـه  صـورت  اسـب  روي  پاشـنه ها بـا چرخش  حیـوان بچرخد. بـه  هر حال  حفـظ  این  حالـت  مرکزیت  
مربـي ، بـراي  اسـبي  امکان پذیـر اسـت  که  تربیت  او کامل  بوده  و به  تسـمه  گردان  هم  آشـنا شـده  باشـد، چرا 
کـه  اسـب  بایـد کامـاًل هوشـیار بـوده ، تعـادل  و اعتماد به  نفس  قابل  قبولي  داشـته  باشـد. تا اسـب  بـه  مرحله  
دلخـواه  تربیتـي  برسـد همانند اسـب هاي  جـوان  موقعیت  مربي  بایـد انعطاف پذیري  داشـته  باشـد یعني  باید 
تـا انـدازه  ای پشـت  اسـب  قـرار بگیـرد. ایـن  حالـت  قرارگیـري  مربي  بـه  اسـب  اطمینـان  مي دهد کـه  راه  باز 
اسـت  -درب  باز اسـت - و تشـویق  مي شـود که  به  جلو حرکت  کند. اگر مربي  در خط  شـانه  اسـب  و یا حتي  
جلوتر از او قرار بگیرد، اسـب  سـدي  در مسـیر خود احسـاس  کرده  -درب  بسـته  اسـت  - و از تحرک  مي افتد.

اگـر مربـي  بنـد را جمـع  کـرده ، قطـر دایره  را کـم  کند اسـب  تمایل  پیـدا مي کند به سـمت داخـل  دایره 
مایـل شـود. بـه  نـدرت  اتفـاق  مي افتد که  مربـي  در جلوي  اسـب  قـرار بگیرد. در ایـن  حالت  اصـالح  وضعیت  
اسـب  بایـد به  سـرعت  صـورت  پذیرد و فـرد باید همواره  مراقب باشـد که  موجبات  سـردرگمي  و ترس  اسـب  
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را فراهـم  نکنـد. او همـواره  بایـد چشـم  بـه  چشـم  اسـب  دوخته  باشـد تا بـه  سـرعت  در قبال  هـر ُکنش  غیر 
منتظـره  واکنـش  نشـان  دهـد. او بایـد به طـور ذاتـي  نگـران  اسـب  باشـد، او نبایـد کـه  در حیـن  کار به  هیچ  

موضـوع  دیگـري  به  غیر از اسـب  بیاندیشـد.
نبایـد اسـب  را در فضـاي  محصـور نشـده  تسـمه  گـردان  کـرد، بهتریـن  مـکان  گوشـه هاي  میـدان  و یـا 
محوطـه  مخصـوص  تسـمه گردان  اسـت  و قطـر دایره  هم  هر چه  بیشـتر باشـد بهتر اسـت. اسـب  جـوان  باید 

بیامـوزد کـه  بـه  صداهـاي  مربـي  جـواب  داده  و بـه  جـاي  ترسـیدن  از شـالق  بلند بـه  آن  احتـرام  بگذارد.

سن و زمان مناسب برای لنژگذاری:

بـه دلیـل حسـاس بودن کتف اسـب در ناحیه اتصال اسـتخوان هیومروس به اسـکاپوال )عـدم برخورداری 
از اتصـال مفصلـی قـوی و صرفـاً حمایـت تاندونـی و لیگامانـی( سـن مناسـب بـرای شـروع لنژ گـذاری از 3 

سـالگی به بعد اسـت.
بین 3 تا 3.5 سالگی آموزش لنژ مقدماتی )کله گیر، بند لنژ، شالق لنژ(

بیـن 3.5 تـا 4 سـالگی آشـنایی بـا ابزار )تنگ لنـژ، زین، کله گیـر لنژ، آهن تـو دهنـه ای و....( و در حدود 
4 سـالگی سـوار سـبک و آشـنا بـه اصـول سـوارکاری می تواند اسـب را برای پذیـرش وزن و شـروع آموزش 

سـواری آماده نماید.
بین 4 تا 5 سالگی کار زمینی و پرش مقدماتی )کاوالتی، تیر و موانع کوتاه(

به دلیل حساسـیت اسـتخوان ها از جهت بروز بد شـکلی در شـرایط فشار و رشـد نامتناسب استخوان های 
حسـاس و تحت اسـترس در سـن رشـد، و همچنین تا بسـته شـدن صفحات ایپوفیز در دو سر استخوان های 
بلند در محدوده ی سـن 3 تا 3.5 سـالگی توصیه می شـود اسـب قبل از این سـن برای سـواری و کار سـخت 

تحت فشـار گذاشته نشود.
رشـد تاندون ها و مفاصل، دندان ها و... در محدوده ی 5 سـالگی به حداکثر مطلوب می رسـند. برای اسـب 
پرشـی بـا حـدود وزن 650 کیلوگـرم همـراه با یک سـوار 80 کیلوگرمی روی یک مانع 120 سـانتیمتری در 
شـرایط مطلـوب محیطـی )زمین مناسـب و ...( فشـار زمان فرود روی یک دسـت اسـب وزنی معـادل2850 
کیلوگـرم اسـت؛ لـذا رسـیدن به میزان رشـد کافی و برخـورداری از حد مطلوب اسـتقامت بدنـی نیاز قطعی 

برای افزایش بهره وری حیوان ورزشـکار اسـت.
همانطـور کـه زندگـی در اصطبـل جزو ذات اسـب نیسـت پرش نیـز جزو رفتارهـای خودخواسـته و دائمی 
اسـب نیسـت و بـه واسـطه ی احسـاس نیـاز اتفـاق می افتـد. شـرایط طبیعـی بـا شـرایط تحمیلی ما به اسـب 
متفـاوت اسـت بنابرایـن بـرای اسـبی که تحت شـرایط زندگی در محیط بسـته اصطبل و تحت فشـار ورزشـی 
اسـت بایـد مالحظـات تخصصی صورت پذیـرد. )نعلبندی، تمرین کافـی و با برنامه ریزی، مکمـل خوراکی و ...(
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مدت زمان مناسب برای لنژ گذاری و دفعات لنژ در هفته

به صورت متناوب روی هر دست حّداکثر بین 5 تا 8 دقیقه و جمعاً بین 30 تا حداکثر 40 دقیقه خواهد بود. 
حّداکثر دو بار در هفته برای کار سنگین؛ بهتر است حتی االمکان یک روز در هفته اسب لنژ شود.

بهتر است روز اول هفته را با لنژ مالیم آغاز کنیم.
بیش از 2 بار لنژ در هفته می تواند موجب آسیب به کتف اسب شود.

تصویر شماره 40- نمایی از تسمه گردان اسب.

بـا توجـه بـه اینکـه 30 دقیقـه لنـژ برابـر بـا یـک سـاعت سـوارکاری خواهد بـود و اینکـه کتف اسـب از 
نظـر سـاختاری آسـیب پذیـر اسـت و همچنیـن از آنجا کـه حداکثر زمـان بـرای "فراگیری مفید" در اسـب 
به عنـوان پسـتاندار دارای هسـته های بادامـی شـکل در مغـز؛ در هر جلسـه تمرین حـدوداً 20 دقیقه اسـت، 
بایسـتی تقسـیم بندی زمـان "کار حرفـه ای" بـه صورتـی تنظیـم گـردد کـه اسـب بیـش از حد تحت فشـار 

ذهنـی و اسـتهالک فیزیکی قـرار نگیرد.
توجـه بـه تسـاوی زمـان لنـژ گـذاری روی هـر دو دسـت اسـب نکته بسـیار مهمـی در چگونگی توسـعه 
عضالنـی بـه صـورت متـوازن در دو سـمت بـدن حیـوان به عنـوان ورزشـکاری کـه تعـادل مهم تریـن ُرکـن 

وجـودی اوسـت به شـمار مـی رود.

هدف از لنژ سواره:

بهبود وضعیت نشست سوار )مبتدی و حرفه ای(
اصالح عیوب سوارکار

انجام حرکات ولتیژ )برای در اختیار گرفتن و حفظ ریتم حرکت مشخص(
در لنژ سواره ارتباط مربی با سوار خیلی نزدیک است و نتیجه زودتر حاصل می شود.

لباس مناسب مربی در هنگام لنژ:

چکمه )کفش کار(
دسـتکش )در صـورت عـدم اسـتفاده از دسـتکش امـکان طناب سـوز شـدن دسـتان و آسـیب جـدی به 

دارد( انگشـتان وجود 
کاله
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ماِنژ مناسب برای تسمه گردان

حداقـل قطـر 14 متـر )بـا توجـه به حساسـیت کتف اسـب علـی الخصـوص در اسـبان جوان بایـد حتما 
بنـد لنـژ بـا طـول بیـش از 7 متر اسـتفاده شـود بنابراین بـرای یک لنژگـذاری مناسـب باید حتمـا مانژی با 

قطـر مناسـب داشـته باشـیم.( قطر مانژهـای اسـتاندارد پرش و درسـاژ حداقل 20 متر اسـت.

دارای حصار 

دارای کف نرم و ارتجاعی )به اندازه استاندارد متناسب با فشار روی مفصل فتالک(

ابزار و وسایل لنژ

بنـد لنـژ ) لولـه ای بهتـر از بنـد لنژ تخت اسـت( )بنـد تخت ممکن اسـت تولیـد صدای اضافـی کند و 
دسـت را اذیـت می کند(

بنـدی بـه طـول حداقـل 7 متـر دارای یک قالب ُمدبِر در یک سـمت و دوبل 30 سـانتی در سـمت دیگر 
کـه در دسـت مربی قـرار خواهد گرفت.

اضافه بند لنژ بایستی حتما به صورت حلقه ای منظم در دستان مربی باشد.
بنـد لنـژ بـرای اسـب جوان بایسـتی حداقـل 12 متر باشـد که امکان لنـژ روی دایـره ای با قطـر 20 متر 

میسـر باشد.
بنـد لنـژ چرمـی چنـدان مناسـب نیسـت )بـه دلیـل لیـز خـوردن در صـورت خیـس شـدن و یـا ایجاد 

اصطـکاک بـا دسـتان مربی(.
نوع ُمدبِر بایستی حالت آیرودینامیکی مناسبی داشته و کار با آن آسان باشد.

شالق لنژ

طـول 1.80 تـا 2 متـر، منعطـف، طنـاب متصل به شـالق حـدود 3 متر و دارای دسـته ی سـنگین جهت 
حفـظ تعادل.

با تأثیر روی کفل اسب او را وادار به تحرک می نماید.

هرگز از شالق لنژ برای تنبیه اسب استفاده نمی شود.
تنگ لنژ

دلیل استفاده از تنگ لنژ در ابتدای آموزش لنژ آماده کردن اسب برای استفاده از زین است.
با قرار دادن یکباره زین بر پشت اسب باعث گرفتگی عضالت و ایجاد درد در پشت اسب می شویم.

تنگ لنژ بایسـتی از جنس نرم و ترجیحاً در قسـمت زیرین دارای قسـمت کشـی باشـد و تدریجی سـفت 
شـود تا ایجاد اسـترس نکند.
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تنگـی کـه بـدون زیـن اسـتفاده می گـردد، بایسـتی حتمـا روی پد زین یـا عرق گیر بسـته شـود و از به 
کار بـردن مسـتقیم آن بـر روی بدن اسـب خـودداری گردد.

تنـگ لنـژ دارای سـه حلقـه بـه فاصلـه 15 سـانتیمتر بـرای اتصال بغل بنـد و یا سـینه بندها در هـر طرف و 
حلقـه ای در بـاال بـرای اتصـال ِچک ِریـن یا دم بند اسـت.

هرچقدر اتصال بغل بندها باالتر زده شود اثر سنگین تری خواهد داشت و مختص اسبان با تجربه است.
بهتریـن کله گیـر بـرای لنـژ )Micklem Multibridle( )افسـار ترکیبـی از تسـمه پـوزه بنـد، کله گیـر لنـژ، 
کله گیـر سـرآخور بـا  Dropped Nosebandاسـت( برای اسـب جوان بایسـتی حتمـاً از کله گیر میِکلِم اسـتفاده 
کنیـم و اصـاًل اجـازه اتصـال بنـد لنـژ بـه آهـن تـو دهنـه ای را نداریـم. چون با فشـار بیـش از حد بـه دهان 
اسـب ممکـن اسـت موجـب آزار او و بـروز مقاومـت در دهان اسـب شـویم و در نهایـت منجر به اسـتفاده از 
دهنه هـای سـنگین خواهـد شـد. اتصـال بنـد لنـژ بـه حلقه هـای روی کله گیـر هرچقـدر باالتر باشـد فشـار 

بیشـتری بـه سـر اسـب وارد می کند.

زین 

سـایز و نـوع زیـن نامتناسـب موجـب ایجـاد زخـم روی جـدوگاه و زین زدگـی می گـردد. زین گـذارِی یکبـاره و 
زودهنـگام در اسـبان جـوان موجـب ایجـاد درد و گرفتگـی عضـالت و ثبـت خاطـره منفـی از زیـن در ذهن 
اسـب می گـردد. اگـر تمایـل بـه آموزش اسـب جوان با زیـن داریم بایسـتی حتمـاً رکاب ها خارج شـوند تا از 

برخـورد رکاب بـا بدن اسـب اجتنـاب گردد. 
افسار: آهن تو دهنه ای + کله گیر و دستجلو

قبـل  از وصـل  کـردن  یـک  طـرف  تسـمه  بـه  حلقـه  ی آبخـوري  یـا کله گیـر  مخصـوص ، بنـد باید به  درسـتي  
در دسـت  مربـي  حلقـه  شـده  باشـد. کله گیـر مخصـوص  تسـمه  گردان  سـال ها پیـش  اختـراع  شـده  و بایـد براي  
اسـب هاي  جـوان  مـورد اسـتفاده  قـرار گیـرد، چـرا کـه  بـه  دهـان  او آسـیب  نمي رسـاند، اسـب هاي  مسـن تر را 
مي تـوان  بـا آهـن تـو دهنـه ای و بغل  بند تسـمه  گردان  کرد. قسـمت هاي  فلـزي  کله گیـر مخصوص  نبایـد با بیني  
اسـب  در تمـاس  باشـد و بنـد گونه هـا هم  نباید نزدیک  چشـم هاي  اسـب  قرار داشـته  باشـند. اسـتفاده  مـداوم  از 
بغل  بندهـا ضـروري  نیسـت ، ولـي  پیشـنهاد  می شـود. بغل  بندهـا بـه  تنـگ  و پـس  از آن  بـه  حلقه هـاي  آبخوري  و 
یـا حلقه هـاي  جانبـي  کله گیـر تسـمه  گردان  وصل  مي شـوند. اگر اسـب  از مربـي  خود ترسـیده  و دائـم  حالت  فرار 

داشـته  باشـد چنـدان  تعجـب  برانگیـز نیسـت . بـه  هـر چهار دسـت  و پـا باید مچ  بند بسـت  تـا آسـیب  نبینند.
تسـمه  همـواره  بایـد بـا دهان  اسـب  در تمـاس  بوده  و نه  افتاده  و نه  زیاد کشـیده  شـده باشـد. اسـب  باید 
روي  هر دو دسـت  و در هر سـه  گام  تسـمه  گردان  شـود، او باید بیاموزد که  به  اثرها جواب  داده  و در صورت  
خواسـت  مربـي  ایسـتاده  و منتظـر بمانـد. پـس  از اتصـال  یک سـر تسـمه  بـه  حلقه  ی آبخـوري  و یـا کله گیر 
تسـمه  گردان ، سـر دیگر که  حلقه  اطمیناني  دارد، در دسـت  سـوار مشـت  شـده  و مقدار اضافي  هم  در همان  

دسـت  کمند مي شـود.
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اگر اسـب  به  دسـت  چپ  تسـمه  گردان  مي شـود، تسـمه  در دسـت  چپ  و اگر به  دسـت  راسـت ، تسـمه  
در دسـت  راسـت  گرفته  مي شـود، هرگز نباید اجازه  داده  شـود تسـمه  روي  زمین  افتاده  و یا کشـیده  شـود. 
سـوار بـه  وسـیله  تسـمه  تمـاس  مالیمـي  بـا آبخـوري  و یـا پوزه  اسـب  برقـرار کـرده  و او را بـه  جلـو مي راند، 
بـراي  برقـراري  تمـاس  او تسـمه  را بـه  انـدازه  الزم  بلنـد کـرده ، یـا جمـع  مي کند یا دسـت  خود را بـه  جلو و 
یـا عقـب  مي بـرد، تـا اسـب  را بـه  مرکز دایـره  نزدیک تـر و یـا از آن  دورتر کند، دسـت  سـوار همـواره  باید در 
امتـداد شـانه  خـارج  خـودش  و دهـان  اسـب  باشـد. باالتنه  او باید به  موازات  شـانه هاي  اسـب  باشـد و شـالق  

بلنـد بـه  دسـت  دیگـر مربي  مفاصل  خرگوشـي  اسـب  را نشـانه  بگیرد.

انواع اتصال بند لنژ به آهن تو دهنه ای شامل 5 نوع است:

1- اتصـال سـاده، مسـتقیم بـه حلقـه ی داخلـی آهـن تـو دهنـه ای )بـرای اسـب با تجربـه که بـه داخل 
نمی آیـد(

2- اتصـال بـه هـر دو حلقـه آهـن تـو دهنـه ای بـا اتصـال ُمدبِر بـه حلقـه ی خارجـی و عبـور از دو حلقه 
)اتصـال اشـتباه( )حتـی المقـدور اسـتفاده نشـود چـون بـا ایجـاد حالـت فندق شـکن فشـار بیـش از حد به 

سـقف دهان اسـب وارد مـی آورد(
3- اتصـال بنـد لنـژ بـه حلقـه ی خارجی آهن تـو دهنه ای از بـاالی قفا )با فشـاری که بـر روی قفا اعمال 
می کنـد اسـب را به پایین کشـیدن سـر ترغیـب می کند( فشـار روی هر دو سـمت دهنه به صورت مسـاوی 

تقسـیم می شود.
4- اتصـال بنـد لنـژ بـه رابـط حلقه داخلـی آهن تـو دهنه ای و کله گیری که روی آن بسـته شـده اسـت 

بـه صـورت همزمـان کـه باعـث وارد آمدن فشـار روی کله گیر می شـود.
5- اتصـال مسـتقیم بنـد لنـژ بـه رابط دو حلقـه آهن تو دهنـه ای )فشـار روی لبه خارجی دهان اسـب و 

روی سـقف دهـان اسـب خواهد بـود( نیاز بـه جابجایی طناب لنـژ نداریم.
تسـمه  در دسـت  مربـي  هماننـد دسـتجلو اسـت  در دسـت  سـوار. شـالق  بلنـد هـم  پشـت  مفصل هـاي  
خرگوشـي  اسـب  او را بـه  تحـرک  واداشـته  و بـه  آهنـگ  حرکـت  او نظم  مي بخشـد. حرکت  پي  در پـي  آن  در 
پشـت  مفصل هـاي  خرگوشـي ، همان  نقـش  سـاق ها در پهلوهاي  اسـب  را بـازي  مي کند. وضعیـت  قرارگیري  
مربـي  تمـاس  مالیـم  و قاطعانـه  بـا دهـان  اسـب  و حرکت هاي  پـي  در پي  بـه  جلو راننده  شـالق  بلنـد، چنان  

بایـد هماهنـگ ، کـه  هـم  زمان  با هـم  فعال  باشـند.

مراحل تعویض دست اسب در لنژ:

کاهش سرعت
پنهان کردن شالق

ایستاندن اسب )ما به سمت اسب حرکت می کنیم( از چرخاندن اسب حول محور دایره کوچک اجتناب شود.
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جابجایی بند لنژ
شروع حرکت روی جهت جدید

نکتـه: بـا تسـمه  بایـد مالیم  و با احسـاس  بـوده  و بـدون  ضربه زدن  بـه  دهان  اسـب  حرکـت  او را تعقیب  
کنـد. اگـر اسـب از مسـیر خـارج شـد بایـد قـدری او را همراهی کـرده و باز بـه مسـیر بازگردانیم. بـه دلیل 
حسـاس بـودن کتـف اسـب و خـودداری از ایجـاد آسـیب های فیزیکـی از کشـیدن ناگهانـی اجتناب شـود. 
تمریـن  بایـد در کمـال  آرامـش  انجـام  شـده  و از هرگونـه  جنگ  و جدالـي  پرهیز شـود. درسـت  و کامل ترین  
روش  در تسـمه  گردان  بـراي  اسـب هاي  جـوان  زدن کلگیـر تسـمه  گردان  بـر روي  کله گیـر آبخـوري  اسـت . 
بـه  شـرطي  کـه  کله گیـر تسـمه گردان  بـه  درسـتي  روي  سـر اسـب  نصب  شـده  و هیچ گونه  فشـاري  بـر روي  
اسـتخوان  دمـاغ  او وارد نکنـد. بهتـر اسـت  تنگ  ورشـویي  بر روي  زین  اضافه  شـود و بغل  بندها پـس  از اتصال  

بـه  آن  بـه  حلقه هاي  آبخـوري  وصل  شـوند.
بغل بندهـا از آنجـا مفیـد هسـتند کـه  از همـان  ابتـدا اسـب  را در چهـار چـوب  مطلـوب  تربیتـي  قـرار 
مي دهنـد. بـراي  اسـب  جـوان  بغل بندهـا نباید رهـا، آویخته  و بي  اثر باشـند، آن هـا باید هر دو به  یـک  اندازه  
روي  آبخـوري  اثـر بگذارنـد. اگـر اسـب  بـدون  بغل  بند تسـمه گردان  شـود و میل  به  گریز داشـته  باشـد مربي  
فقـط  مي توانـد سـر و گـردن  او را بکشـد و هیچ  تسـلطي  بر شـانه  خارج  او نخواهد داشـت . ایـن  حرکت  باعث  
مي شـود اسـب  تُُپق  زده  و به  مفاصل  دسـت  و پاي  خود آسـب  برسـاند. به  هنگام  شـروع  تسـمه گردان  اسـب  

جـوان ، بهتـر اسـت بـرای کنترل جهت حرکت اسـب دسـتیاري  کنار خود داشـته  باشـید. 

ابزار کمکی

زمان بنـدی بـرای کار بـا ابزارهـا بهتـر اسـت بـه صورتـی باشـد کـه دو تایـم اول اسـب در دو جهت گرم 
شـود و در دو تایـم دوم بـه صـورت تدریجـی از ابزارهـا در دو جهـت اسـتفاده گردد. 

بغل بنـد )بـرای اسـب جـوان کاربـرد دارد بـرای حرکـت متعادل تـر و ارتبـاط بهتـر با آهـن تو دهنـه ای( به 
صـورت تدریجـی سـنگین شـود. پـوزه کمـی جلوتـر از خـط عمـود باشـد. بیش از حـد کوتـاه کـردن بغل بندها 
موجـب عقـب کشـیدن بیـش از حد سـر و گـردن و باالی دهنه افتادن اسـب و ایجاد مشـکالت متعدد می شـود.

شـامبون )فقـط در لنـژ کاربرد دارد و برای اسـبان بـا تجربه( بر قفا اثر گذاشـته و موجـب پایین آوردن 
سـر و گـردن می شـود. شـانه ها بـاال آمـده، مفصل خرگوشـی فعال تـر شـده، موجب انعطـاف مفصل لگـن، ران و 

افزایش تعادل و گرد شـدن پشـت اسـب می شـود.
ِدگـوگ )محـل اثرگـذاری سـه ناحیـه قفـا، دهان و گردن اسـب اسـت( بـه منظور برطـرف نمودن سـفتی و 
انقبـاض ایـن ناحیـه کاربرد دارد، تسـمه از بین دو دسـت اسـب به باالی سـر اسـب می رسـد و پـس از عبور 
از حلقه هـای کنـاری آهن تو دهنه ای مجدد زیر قسـمت سـینه اسـب بسـته می شـود و با مثلث ایجاد شـده 
اسـب را وادار می کنـد تـا سـر خـود را در ایـن محـدوده نگهـدارد. در حالـت بعدی تسـمه از قسـمت سـینه 

اسـب بـه آهن تـو دهنه ای متصل و سـپس به دسـتان سـوار می رسـد.
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تعلیمی ثابت  ساده ترین روش برای نگهداشتن سر و گردن اسب در یک موقعیت خاص.
نـوار لنژ پِسـوا برای حفظ سیسـتم عضالنی اسـب و اسـبانی کـه درد عضالنی در پشـت و کمـر دارند. 

بـه دلیـل طراحـی متقـارن این ابزار اسـب از دوطرف بـدن به طور متـوازن کار خواهد کشـید.

انواع روش های لنژگذاری

لنژ ساده )با بغل بند(

لنـژ دوطرفـه )با دو بنـد لنژ( کنترل بیشـتر بر بدن اسـب، مناسـب برای اسـبانی که تمایل بـه افتادن 
بـه خارج دایـره را دارند.

لنـژ پِسـوآ در موقعیـت اول پسـوا چهـار نعـل داده نمی شـود. موقعیـت اول و دوم قابـل اسـتفاده برای 
اسـبان جـوان نیـز هسـت ولـی موقعیت سـوم و چهارم بـرای تجمع بـه کار رفتـه و در مورد اسـبان با تجربه 
کاربـرد دارد. )در اتصـال نـوع اول ادامـه ی بند به قسـمت بین سـینه ی اسـب متصل می شـود، در حالت دوم 
بـه حلقـه ی پایینـی تنـگ متصل می شـود؛ در حالت سـوم به حلقـه ی باالیی تنـگ متصل شـده و در حالت 
چهـارم کـه سـنگین ترین حالت اسـت بـه صورت ضربدری بـه باالترین حلقه هـای تنگ متصل خواهد شـد.(

لنـژ برقـی اتصـال مسـتقیم بنـد لنـژ به کله گیـر خواهـد بود و یـا اسـب ها در باکس هـای آهنـی از هم 
تفکیـک شـده و بـه دنبـال هـم حرکـت می کننـد، در برخـی مـوارد برخورد کفل اسـب بـه دیـواره ی توری 
بیـن اسـب ها باعـث ایجـاد یـک شـوک الکتریکـی ضعیـف جهـت تحریک اسـب بـه حرکـت به او می شـود. 
به طـور کلـی لنـژ برقـی بـه دلیـل تعویض دائم دسـت در فضای محدود آسـیب زاسـت. بسـتر لنـژ برقی هم 

بسـیار مهم اسـت.
لنـژ در آب )اسـب تـا بـاالی مفصـل knee در آب اسـت کـه عالوه بـر خاصیـت آب درمانی باعـث ایجاد 

تحـرک در عضـالت و مفاصل اسـب می شـود(

مهمیزها:

مهمیزها هم  عصاي  دسـت  سـوارکار هسـتند. سـوارکاري جوان  حق  اسـتفاده  از آن ها را نداشـته  و به  جز 
در مـوارد اسـتثنائي  بایـد بـه  چکمه هاي  سـوارکار بسـته  باشـند. هرگـز از آن ها بـراي  تنبیه  اسـتفاده  نکنید. 
ولـي  به عنـوان  کمـک  مصنوعي،  تأکیدي  هسـتند بـر اثرهاي  صادره  از سـاق  سـوار کار و پاالینده  حساسـیت  
اسـب  و شـایان  گفتـن  اسـت  کـه  مهمیزها بایـد همواره  و بسـیار دقیق  بـه  کار گرفته  شـوند. مهمیزهـا نباید 
غیـر مسـئوالنه  بـه  بدن  اسـب  کوبیده  شـوند کـه  بسـیار ناراحت  کننده  اسـت  و اثـر مقاومتی  در اسـب ایجاد 
می کند. حالت  درسـت  سـاق هاي  سـوارکار مهمیزها را به  موازات  هریک  از طرفین  اسـب  در تماس  با قفسـه  
سـینه  او قـرار داده  اسـت  کـه  هرگـز نـوک  آن هـا به سـمت  اسـب  چرخیـده  نیسـت . اگـر الزم  باشـد، فقط  به  
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هنـگام  مشـاهده  سرسـختي ، مي تـوان  آن  را در حالیکـه  بـه  طرف  باال کشـیده  مي شـوند با بـدن  او در تماس  
قـرار بگیـرد. از مهمیزهـا فقـط  به عنـوان  کمک هاي  مصنوعي  باید اسـتفاده  شـود و همه  اسـب ها آن  را قبول  

کـرده  و در کاربـرد آن هـا تأکیـد بر کمکـي  مصنوعي  اسـت ، نه  بر ایجـاد مزاحمت .
مهمیـز بـرای انتقـال اثـر بـه اسـب کاربـرد دارد و عامل فشـار عضالت سـاق سـوار اسـت. سـواری که به 
خوبـی قـادر بـه حفـظ ثبـات و اجتنـاب از حـرکات کنتـرل نشـده ی سـاق ها نیسـت اصـاًل نبایـد از مهمیز 

کند. اسـتفاده 
اِعمال فشار: 4 انگشت پشت تنگ )در هنگام استفاده از اثر دو، با پای داخل(  

اثر دادن به اسب با پای خارج یک وجب پشت تنگ )اثر چهارنعل(  
نکتـه: "اعمـال اثـر چهارنعـل روی پـای خـارج به دلیل این اسـت که اسـب حرکت را با پـای خارج   
آغـاز و بـا اریـب خـارج و سـپس دسـت داخـل ادامـه می دهـد، بنابرایـن بـا ایـن اثر به اسـب آمـوزش دیده 

تفهیـم می شـود کـه بایـد کدام پـا را ابتـدا حرکـت دهد."

پاداش : 

درک  و بـذل  سـخاوت  بارزتریـن  خصیصـه  هـر سـوارکار و یـا مربـي  اسـت . چرا که  اگـر در رابطه  با اسـب  
سـوء تفاهـم  و یـا مشـکلي  پیش  آمـد، عاقالنه تریـن  کار تجزیـه  و تحلیل  صبورانـه  به  همراه  موقعیت  سـنجي  
اسـت . ضربه هـاي  نوازش  گونـه  کـف  دسـت  بـه  ناحیة  انتهائـي  گردن  نـه  اینکه  آزار دهنـده  که  در همـه  موارد 

تربیتي  حیوانـات  کاربرد دارد.
اسـب  مفهـوم  دوسـتانة  ضربه هـاي  مالیم  کف  دسـت  سـوار بر گـردن  خـود را درک  مي کند. این  حرکـت  داراي  
ارزش  روانـي  مثبـت  اسـت  و سـوار نبایـد از بـذل  آن  دریـغ  کنـد. ضربه هـاي  نوازش  گونـه  کـف  دسـت  بـر گـردن ، 
پیاده شـدن ، دادن  قطعـه اي  هویـج  و یـا حّبه اي  قند و صداهاي  مهرآمیز، عصاي  دسـت  هسـتند. واضح  اسـت  که  از 
ایـن  ابـزار بـه  هیـچ  وجـه  نباید به عنوان  رشـوه  براي  حل  مشـکالت  اسـتفاده  شـود. به عنـوان  مثال  اگر اسـبي  میل  
بـه  همـکاري  نداشـته  و سـعي  مي کنـد َگه گیـري )امتنـاع از اطاعـت و درگیـر شـدن بـا مربـی(  کـرده  و از اجراي  

فرمـان  سـرباز زنـد، سـوار باید هوشـمندانه  و بـا قاطعیـت  او را تنبیه  کـرده  و وادار بـه  تمکین  نمود.

تنبیه :

همـواره  بایـد بـراي  طـول  زمـان  و یـا تـداوم  تنبیه ، محدودیـت  قائل  شـد. تمام  سـعي  و همت  سـوار باید 
صـرف  تربیـت  اسـب  و تفهیـم  اثرهـا بشـود. بـه  هـر حـال  اگـر َگه گیـري  ادامـه  پیـدا کنـد بایـد بـا تنبیه  به  
مقابلـه  برخواسـت . سـوار در ایـن  زمـان  نباید از کـوره  دررفته  و پـس  از چند ضربه  پي  در پي  و مالیم شـالق ، 
مي توانـد بالفاصلـه  نـوازش  کـرده  و بـه  او یـادآوري  کنـد کـه  هنـوز دوسـتي  پایـدار اسـت . اگـر تنبیـه  ادامه  
داشـته  باشـد، اسـب  علـت  را درنیافتـه  و فقـط  درد را حس  مي کند. سـوار خبره  به  ندرت  دسـت  به  خشـونت  
مي زنـد. تجزیـه  و تحلیـل  مشـکل  و پـي  بـردن  بـه  علت هـاي  بدرفتاري  اسـب  همـواره  نتایج  قابـل  قبول تري  

دارد. پي   در 
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فرامـوش  نکنیـم  کـه  خشـونت  بي مـورد اسـب  را رنجیده  خاطـر مي کنـد. ابتدا بایـد اطمینان  پیـدا کنیم  
کـه  بدرفتـاري  اسـب  ناشـي  از سـوء رفتـار مـا در برقـراري  ارتباط  نیسـت . بـا آبخوري  بـه  دهان  اسـب  ضربه  
زدن  روش  پسـندیده اي  نیسـت  کـه  همـواره  هـم  نتیجه اش  معکوس  اسـت . تنبیه  اسـب  همواره  بایـد همانند 

تنبیـه  بچه اي  تُخس  باشـد.
در نظـر داشـته  باشـید کـه  اغلب  نافرماني هاي  اسـب  ناشـي  از زین  زدگـي ، درد در  اندام هـاي  حرکتي  و یا 
بیماري هـاي  امعـاء و احشـاء اسـت . ضرب المثلـي  مي گوید: هـرگاه دانـش   از دري  بیرون  برود، خشـونت  و بد 

رفتـاري  از در دیگري  وارد مي شـود.
اسـتفاده صحیـح و مناسـب از کمک هـای طبیعـی: توجـه بـه ترکیب بنـدی اعضـای بـدن سـوارکار و 
تخصیـص زمـان کافـی بـرای تمرین بسـیار ضـروری اسـت تا فرد به سـاختار متناسـب بـرای اعمـال اثرات 
صحیـح بـه اسـب دسـت یابـد. آنچـه  اهمیـت  دارد، بـه  درسـتي  روي  زیـن  نشسـتن  و توانائـي  بـه  کارگیري  
درسـت  کمک هـا بـراي  تأثیرگـذاري  و در اختیارگرفتـن  اسـب  اسـت . بـه  ایـن  ترتیـب  پایـه  هنر سـوارکاري  
نشسـت  درسـت  اسـت . به عنـوان مثـال سـواری که قـادر نیسـت پنجه ی پـای خـود را ُمماس با بدن اسـب 
نگـه دارد، قـادر بـه اعمـال اثر نشسـت سـنگین نخواهد بود چـون این انحراف پنجه به سـمت خـارج یا داخل 
عـدم اتصـال مطلـوب قسـمت ران بـه لگن خاصره و سـاق ها را بـه همراه خواهد داشـت و در نتیجه نشسـت 
مطلوبـی وجـود نداشـته و بـا توجـه بـه اهمیـت50 درصـدی نشسـت در بیـن اثرهـا عواقـب آن در سـواری 
مشـهود خواهد بود. انواع مختلفی از نشسـت ها شـامل نشسـت سـبک )Soft( برای پرش، نشسـت سـنگین 
)Heavy( در هنـگام کارزمینـی و نشسـت عمیـق )Deep( بـرای درسـاژ طـی مراحـل مختلف آموزش اسـب و 
سـوار، بـرای تمرینـات مختلـف مـورد نیـاز هسـتند که سـوار بایسـتی قـادر بـه اجرای آن ها باشـد. سـواری 
کـه قـادر بـه کنترل حرکات و میزان فشـار دسـتانش در محل مناسـب نیسـت چـه در هنـگام کار زمینی با 
نشسـت مناسـب و خصوصـاً در حالـت تکیـه بـه رکاب ریتـم حرکت اسـب را برهـم زده و با ایجـاد مزاحمت 
بـرای اسـب، وزن او را روی دسـت ها انداختـه و حتـی ممکـن اسـت موجـب تحـت فشـار قـرار گرفتـن فک 

پاییـن اسـب و پشـت دهنه افتادن اسـب شـود.

نشست صحیح و حالت دست هاي  سوارکار:

شـانه ، باسـن  و پاشـنه  سـوارکار روي  خط  عمود رسـم  شـده  از باال بـه  پائین  قـرار دارند. زانو بـدون  زاویه ، 
سـاق  پشـت  تنـگ ، قرارگیري  درسـت  پهنـاي  پنجه  در داخل  رکاب  و پاشـنه  کمـي  پائین تر از پنجه ، شـانه ها 

جلوتـر از اسـتخوان  نشـیمن  گاه  و دسـت ها در امتداد دهان  اسـب  قـرار می گیرند.
حالـت  کمـر سـوارکار: باسـن  سـوارکار بـه  جلـو کشـیده  شـده  و شـانه هایش  عقب تـر قـرار گرفته انـد. به 

هیـچ عنـوان نبایـد بـا دادن قـوس زیـاد به کمر سـوار فشـار وارد شـود. 
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زین:

یکـي  از پیـش  درآمدهـاي  نشسـت  درسـت  و معمولـي ، زین اسـت که  بایسـتی به  درسـتي  طراحي  شـده  
باشـد. عمیق تریـن  قسـمت  زیـن  -نشـیمن گاه- بایـد در عمیق ترین  قسـمت  پشـت  اسـب  درسـت  در پشـت  
جـدوگاه ، قـرار بگیـرد. در ایـن  حالـت ، بدون  هیچ  نیازي  بـه  کاربرد پَـد و تغییر وضعیت  مصنوعي  زین ، سـوار 

بایـد بتوانـد به  راحتي  در قسـمت  جلوي  نشـیمن گاه  زین  مسـتقر شـود.
بـه  هنـگام  نشسـت  درسـت  وزن  سـوار بایـد بـه  تسـاوي  روي  دو اسـتخوان  باسـن  اسـتخوان هاي  تحتاني  
لگن  خاصره و محل  اتصال  آن ها تقسـیم  شـود. تماس  درسـت  این  سـه  نقطه ، نشسـتن  درسـت  و مطمئن  را 
میّسـر می سـازند. عالوه  بر این  سـوار با بخشـي  از نشـیمن  خود روي  زین  مي نشـیند و وضعیت  آن ها تعیین  
کننـده  زاویـة  پائیـن  و باالتنـه  هسـتند. اسـتخوان هاي  تُهیـگاه  بایـد بـه  حالت  عمـودي  روي  اسـتخوان هاي  

نشـیمن  قـرار گرفتـه  و هرگز بـه  عقب  متمایل  نشـوند.

حالت  قرار گرفتن  ساق  و کف  پاي  سوار:

پنجه هـای پـای سـوار بایسـتی بـه انـدازه ای داخـل رکاب هـا قـرار گرفته باشـند که هـر لحظـه از رکاب 
خـارج نشـوند و ُممـاس بـا بدن اسـب نگهداشـته شـوند، پاشـنه کمـی پایین تـر از پنجـه وزن بـدن را روی 
پاهـا نگـه مـی دارد تـا اتصـال ران و لگـن خاصره با زین به درسـتی برقـرار گردد. سـاق ها نباید بیـش از حد 
بـه جلـو و یـا عقـب مایـل باشـند؛ باید به درسـتی زیـر بدن سـوار قرار گیرنـد و هیچ گونـه انقباضی نداشـته 

باشـند و همچنیـن از تـکان خـوردن سـاق ها و برخـورد مهمیـز با بدن اسـب اجتناب شـود.
اگر اسـب  روي  چهار دسـت  و پا ایسـتاده  و سـوار روي  سـه  نقطه  اشـاره  شـده  نشسـته  و اسـتخوان هاي  
تُهیـگاه  او عمـود باشـد، باالتنـه  سـوارکار مي بایسـت  روي  اسـتخوان هاي  تُهیگاه  قـرار گرفته  به  همـراه  آن  بر 
خـط  گرانیـگاه  )مرکـز ثقل( اسـب  عمـود باشـد. بالفاصله  پـس  از گرانیگاه  اسـب ، محل  اتصال  سـتون  فقرات  
راحت تریـن  و صحیح تریـن  نقطـه  بـراي  نشسـتن  اسـت . چفـت  و بسـت  ایـن  محـل  اتصـال  چنان  اسـت  که  

خود هیـچ  حرکتـي  ندارد.
پهنـاي  سـاق  سـوارکار بایـد بـا بدن  اسـب  تمـاس  کامل  داشـته  باشـد. ران هـا بـدون  وارد کـردن  هر نوع  
فشـاري  یـا منقبـض  بودن ، حالـت  سـاق ها را تعیین  مي کننـد. حالت  درسـت  زانوها تضمین  کنندة  نشسـتن  
درسـت  اسـت . اگـر وضعیـت  مفاصل  پـاي  سـوارکار اجازه  بدهـد اتصـال  مفصل ها و ارتبـاط  آن ها بـا یکدیگر 
درسـت  باشـند کشـکک  زانـو بایـد بـدون  هیـچ  انقباضـي  به  طـرف  جلو قـرار گیـرد. هیـچ  نـوع  انقباضي  در 
هیچ  یک  از عضله هاي  سـوار قابل  قبول  نیسـت  و سـوار ملزم  اسـت  کامالً آرام  و راحت  روي  اسـب  بنشـیند. 

سـاق ها بایـد پشـت  تنگ  در طرفین  قفسـه  سـینه  اسـب  قـرار گرفته  باشـند.
تعییـن  درجـه  دقیـق  زاویـه  زانـو بسـتگي  کامل  بـه  وضعیت  کلـي  سـاق  و ران هـاي  سـوارکار و چگونگي  
ترکیـب  آن  و طـول  ران هـا دارد. مشـکل  و مهـم  ایـن  اسـت  کـه  ران  و سـاق ها و زانو -پاهاي  سـوار- اسـب  را 
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تحت  فشـار دائم  نگذاشـته ، او را نچالنده  و تماسشـان  با طرفین  قفسـه  سـینه  مناسـب  و مالیم  باشـد. تماس  
سـاق  سـوارکار بـا اسـب  تـا آن  اندازه  اسـت  کـه  گرماي  بـدن  او را احسـاس  کـرده  و در عین  حال  بـا لغزاندن  

سـاق  قادر باشـد پوسـت  اسـب  را هم  جابجـا کند.
ضربـان  مقّطع  و مداوم  سـاق ها الزم  نیسـت  و اسـب  را نسـبت  به  اثرهـاي  معمولي  بي  تفـاوت  مي کند. مچ  
پاهـا بایـد کامـالً آزاد، نـرم  و انعطاف پذیر باشـند. هر نـوع  انقباضي ، مفصل هـا را قفل  کرده  و امـکان  اثر دادنِ  
بـه  موقـع  به  وسـیله  سـاق ها و به خصـوص  مهمیزها را از سـوار مي گیـرد. اثردهـي  مچ ها باید مشـابه  تلنگري  
بـر روی پهلوهـای بـدن اسـب  عمـل  کنـد. اگرچـه  عقاید دربـارة  چگونگـي  وضعیت  کف پا و پاشـنه ها بسـیار 

متفـاوت  اسـت  ولـي  همـگان  بر این  بـاور اسـتوارند که  پاشـنه ها نباید به  داخـل  و خارج  چرخیده  باشـند.
هـر دو حالـت  منجـر بـه انقبـاض  در پاهـا شـده و پیامـدش  حالـت  غلـط  زانوهـا خواهـد بـود. وضعیـت  
پنجه هـا داخـل  رکاب  بـه  همـان  حالت  طبیعي  یعني  مشـابه  زماني  اسـت  که  سـوار روي  خط  مسـتقیمي  راه  
مـي رود. بسـیاري  بـر ایـن  باورنـد کـه  پاشـنه ها بایـد تا حـد ممکن  بـه  پائین  فشـار داده  شـوند. بـه  هر حال  
اگر قرار باشـد که  پاشـنه ها به  پائین  فشـار داده  شـده  و با زور، اصرار بر استقرارشـان  در همان  محل  داشـته  
باشـیم ، نتیجـه اش  قفـل  شـدن  مفاصـل  مـچ ، انقبـاض  عضالت  سـاق  و حالت گیـري  غلـط  زانوهـا خواهد بود 
کـه  باعـث  مي شـود پنجه هـا بـه  جلـو رفته  و سـاق  و پاشـنه  قادر بـه  خلـق  اثرهاي  حسـاس  نباشـند. در این  
حالـت  اگـر وضعیت  نشسـت  سـوار بـه  هم  بخـورد، او بـر روي  لُنَبرها افتاده  و نشسـت  به  عقب  میـل  مي کند. 
بـه  جـای فشـار دادن  پاشـنه ها بـه  پائیـن  بهتـر اسـت  تا حد امـکان  -کـه  باعث  خارج  نشـدن  پنجـه  از رکاب  

نشـود- پنجه هـا باال داده  شـوند.
بهتـر اسـت  پنجه هـا بیـش  از 4 یـا 5 سـانت  باالتـر از پاشـنه ها قـرار نگیرند. پهنـاي  پنجه هـا -پهن ترین  
قسـمت  پنجه هـا- بایـد داخـل  رکاب  قـرار بگیرنـد تـا مفاصـل  مچ هـا قـادر باشـند بـه حالـت نـرم  و جهنـده ، 
ارتجاعي تریـن  وضعیـت  ممکـن  را بـراي  پاهـا بـه  وجـود بیاورند. فـرو رفتن  بیـش  از حـد پنجه  در رکاب  سـاق  و 
مـچ  را از حرکـت  انداختـه  و خـارج  شـدن  بیـش  از حـد آن  ممکـن  اسـت  منجـر به  خارج  شـدن  پـا از داخل  
رکاب  شـود. بـراي  کنتـرل  وضعیـت  درسـت  پاهـا اگر درسـت  نشسـته  باشـید و از باال بـه  پائین  نـگاه  کنید، 

کشـکک  زانـو باید پنجه  را پوشـانده  باشـد.
نشسـت سـبک )پـرش(: بـه هنـگام پـرش، نشـیمن از زیـن جـدا می شـود کـه بـه آن »تکیه بـه رکاب« 
»نشسـت سـبک« و یـا » نشسـت پـرش« می گوینـد. ایـن جـدا شـدن نشـیمن از زیـن می تواند انـدک و یا 

کمـی بیشـتر و یـا بـه کلی بـاالی زین باشـد.
باال تنه به جلو متمایل می شود.

در حالـت تعلیـق اسـب روی مانـع، بـاال تنـه کامـاًل بـه جلـو کشـیده شـده و نشـیمن از زیـن جدا   
می شـود تـا سـوار بتوانـد حالـت تعـادل داشـته باشـد.

 با حفظ این حالت، مرکز ثِقل سوار درست روی مرکز ثقل اسب منطبق می گردد.
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ران هـا، زانوهـا و پهنـای پنجه هـا وزن سـوار را تحمـل می کننـد. بنـد رکاب هـا کامال عمـود بوده و   
پاشـنه ها هرچـه پایین تـر از پنجه هـا قـرار گرفته انـد.

زاویـه ران بـه سـاق در محـل زانو کاماًل بسـته اسـت و زانو هرچه بیشـتر بـه برگه زین چسـبیده تا   
سـوار تکیه گاه هایـش مطمئن تر باشـند.

بـه هنـگام جـدا شـدن اسـب از زمیـن پاشـنه ها هرچـه بیشـتر تحـت فشـار هسـتند تـا سـاق هـا   
همچنـان پشـت تنـگ باقـی بماننـد و تـکان نخورنـد.

بازوها، آرنج و ساعد و کف دست ها، جلوی باال تنه قرار می گیرند.  
ساعد و کف دست ها به همراه دستجلو، خط مستقیمی تا دهان اسب رسم می کنند.  

انگشـتان سـخاوت مندانه در اختیار سـروگردن اسـب هسـتند و در صورت نیاز به دهان اسـب دست   
می دهند. جلـو 

 تماس با دهان اسب هر چه نرم تر است.
سوار از میان دو گوش اسب مستقیم جلو را نگاه می کند.  

تصویر شماره 41- نمایی از پرش با اسب از روی مانع ضربدر )ایکس(

اسـتقالل کمک هـای طبیعـی: برای اعمـال اثـرات صحیـح و ایجاد کنتـرل روی حـرکات، سـوار باید 
قـادر بـه اسـتفاده مسـتقل از کمک هـای طبیعی )تفکر، نشسـت، سـاق، دسـت، صدا( باشـد.

اجتنـاب از بـروز هـر نـوع انقباضـی در بدن ضروری اسـت، بنابر این داشـتن ذهـن آزاد و دانـش کافی از 
دالیـل و نحـوه اجـرای انـواع نرمش هـا و چگونگـی اثـر آنهـا بر عملکـرد سـوار می توانـد کمک شـایانی به 
رفـع ایـرادات سـوار و در نهایت دسـتیابی به فرم صحیح  سـواری محسـوب گردد که جـزو ارکان اصلی برای 

داشـتن حس قـوی به شـمار می رود.
برخـورداری از شـناخت اسـب و ابـزار و همچنیـن بهره منـدی از مهـارت کافـی کـه در طول 
زمـان و بـا تمرینـات فـراوان حاصل شـده باشـد جـزو ضروریـات یـک مربـی بـرای لنژ گـذاری و یا 
سـوارکاری و تربیت اسـب اسـت. به دالیل مذکور بایسـتی از دادن وظیفه ی لنژگذاری )تسـمه گردان( اسـب 
بـه مبتدیـان اکیـداً اجتنـاب گـردد و لنژ فقط توسـط مربی، کمـک مربی و یا فـرد آموزش دیده انجام شـود.
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آرامـش در اسـب یـک ویژگـی ذاتـی اسـت. چنانچه اسـبی ذاتاً استرسـی و ناآرام باشـد با پیشـرفته ترین 
ابـزار قـادر بـه القـای حـس آرامـش و حفـظ آن در دراز مـدت به اسـب نخواهیم بـود. در مورد سـوارکار نیز 
داشـتن تمرکـز و آرامـش بسـیار مهـم اسـت امـا بیشـتر از حیوان امـکان آمـوزش آن با انجـام تمرینات میسـر 
اسـت ولـی به طـور کلـی آرامش مطلـوب آرامش ذاتی اسـت که بـا آموزش نیـز جهت دار شـده و ارتقـا می یابد.

رفتـار مربـی و افـرادی کـه بـا اسـب سـر وکار دارند بسـیار در مـورد حفظ آرامـش و ایجاد حـس اعتماد 
بیـن اسـب و سـوار اهمیـت دارد. اسـب ها به عنـوان موجوداتـی کـه خاطره سـازی از طریـق بـاال 
رفتـن ضریـب هیجـان )مثبت یا منفی( در هسـته های بادامی شـکل مغزشـان شـکل می گیرد 
و هـر چقـدر ایـن ضریـب هیجـان باالتـر رود عمـق حفـظ خاطره نیـز بیشـتر خواهد بـود؛ نیازمنـد آموزش 
صحیـح بـا حفـظ آرامـش از طـرف خـود حیـوان و مربـی هسـتند و همچنیـن بایسـتی بـه این نکتـه توجه 
داشـت کـه ایـن آموزش هـا در صورتـی مفیـد خواهد بود کـه توأم بـا ایجاد خاطـرات هیجانـی مثبت )روش 
تشـویق محـور( و مسـتمر )زمانبـر( باشـد. اسـب ها قادر بـه فراموش کـردن خاطـرات عمیق ذهنی 
نیسـتند و مـا نیز قادر بـه کنترل کامـل رویدادهـای منفی محیطـی و اجتنـاب 100 درصدی از 
حـوادث نیسـتیم بنابرایـن اهمیـت رفتـار مثبت و درسـت مربـی در این مورد بسـیار شـایان 

توجـه و نیازمنـد کنترل و تفکر اسـت. 
 نکته: عجله کردن در کار با اسب هیچ نتیجه ای جز پشیمانی به همراه نخواهد داشت. 

شـناخت آناتومـی، فیزیولوژی و رفتارشناسـی اسـب بـرای درک بهتر حـرکات و برخوردی 
درسـت با رفتارهای اسـب، اهمیـت ویـژه ای در جلوگیری از خطـر و بروز آسـیب دارد. به عنوان 
مثـال اسـبی کـه در حـال بـازی کـردن هنـگام لنـژ اسـت به هیـچ عنـوان نباید بـا حـرکات ناگهانـی مربی 
متوقـف گـردد زیـرا امکان آسـیب بـه بدن حیـوان وجـود دارد. چنانچه مربـی از ابعاد فیزیکی و روانی اسـب 
شـناخت کافی نداشـته باشـد ممکن اسـت با ترس و یا اعمال خشـونت به خودش و اسـب آسـیب بزند، در 
حالـی کـه مربـی مجـرب که از ابعاد رفتارشناسـی اسـب آگاهی دارد با دیدن رفتار اسـب قـادر به پیش بینی 

حـرکات او و اتخـاذ تصمیـم درسـت در قبـال آن خواهد بود. 
تکامـل و تطبیق پذیـری محیطی راز بقای اسـب به عنـوان موجودی تک سـمی و تک معـده ای بوده 
کـه در حـدود 50 میلیـون سـال بـه طول انجامیده تـا از موجودی 3 انگشـتی و کوچک به موجـودی با جثه 

بزرگ و تک سـمی تبدیل شـده اسـت.
ژنرال  »هاري  دي  چیمبرلین «، یکي  از بزرگترین  اسـبداران  آمریکا مي نویسـد: سـوار نباید فقط  سـوارکار، 
کـه  بایـد اسـبدار باشـد، تـا بتواند به  بنیان وجود اسـب  پي  ببـرد. باید اسـب  را درک  کرد. شـناخت  حافظه  و 
فراسـت  او، معایـب تنبیـه  بـي  موقـع  و مزایا و فوائد تشـویق ، هوشـیاري  و مجموعه  افکار او و بازتـاب  آن ها به  
عهـده  ی مـا خواهـد بود. بـا عدم  اطـالع  از هریک  از ایـن  گرایش ها، یا میـزان  تأثیرپذیري  جسـمي  او )میزان  

شـنوائي ، بینائـي  و بویائـي ( مشـکل  بتوانیم  به  عمـق رفتار او پي  بـرده  و همواره  سـردرگم  خواهیم  ماند.
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حافظه  و فراست  اسب  

اسـب  حافظـه  بسـیار خوبـي  به  خصوص  بـراي  به  خاطر سـپردن  خاطرات  بـد دارد. البتـه  در اینجا منظور 
از حافظـه ، قـدرت  برقـراري  رابطـه  علـت  و معلولـي  نیسـت  بلکه ، منظـور مجموعـه اي  از برداشـت ها، محل  و 
موقعیت هاسـت . بـه  همیـن  دلیـل ، به خصـوص  در طول  مـدت  آمـوزش  ابتدائي ، بایـد از هر آنچه  که  اسـب  را 

مي ترسـاند اجتنـاب کرد.
برقـراري  رابطـه  بـا اسـب  بـه  حافظه  او بسـتگي  دارد، چـرا که  او بایـد تفاوت  عالئـم  صادره  از طـرف  ما را 
تشـخیص  دهـد و مفهـوم  هریـک  را بـه  خاطر بسـپارد. اسـب  بیشـتر از طریق  صـدا و نحـوه  رفتارمـان، ما را 
مي شناسـد تـا از روي  قیافـه ، بـا نشسـتن  سـوارکار روي  زیـن ، اسـب  او را خواهـد شـناخت، به  نـدرت  اتفاق  
افتـاده  کـه  اسـبي  مهتـر خـود را مجـروح  کنـد که  نشـان  از آشـنائي  بـا او اسـت . اسـب هائي  را مي شناسـیم  
کـه  فقـط  مهتـر آن هـا مي توانـد بـه  خلوتشـان  وارد شـود و غریبـه  را به حریـم  خـود راه  نمي دهند. اسـب ها 
اصطبـل  و اتـاق  خـود را مي شناسـند و یـا میدانـي  را کـه  در آن  مسـابقه  داده انـد. آن هـا اغلب  اگر ُگم  شـوند 

راه  اصطبل شـان  را پیـدا مي کننـد.
در رابطـه  بـا میـزان  فراسـت  اسـب ، عقایـد متفـاوت  اسـت . بـا اطمینـان  مي تـوان  گفت  اسـب ها یکسـان  
نیسـتند و برخـي  از دیگـران  بـا هوش ترنـد. شـاید مـا بایـد در قبـال  اسـب  کـه  ظرفیـت  حافظـه اش  همانند 
سـایر حیوانات  به  حداکثر نرسـیده  اسـت ، بیشـتر احسـاس  مسـئولیت  کنیم . از طرف  دیگر، آن ها در اصطبل  
خـود محبـوس هسـتند و فقـط  بـه  هنـگام  خـوراک  و یـا در زمـان  تمرین هـا با انسـان  سـر و کار دارنـد و یا 
اغلـب  در مزرعـه  و یـا پـادوک  بـه  چرا و گشـت و گـذار  اوقات را  سـپري  مي کننـد و کم تر انسـاني  را در کنار 
خـود مي بیننـد. آن هـا بـه  انـدازه  سـگي  دسـت آموز که  در همـه  حال  در کنـار صاحبـش  وقـت  مي گذراند با 
انسـان  سـر و کار ندارنـد. قضـاوت  عیني  درباره  فراسـت  اسـب  چندان  سـاده  نیسـت ، در حالیکه  اسـب ها هم  
بـه  انـدازه  سـایر حیوانـات  باهوشـند و هـر اسـبداري  با گـذران  اوقـات  و در کنار آن ها و مشـاهده  رفتارشـان  

مي توانـد بـه  شـعور و فراسـت  آن هـا پي ببرد.
نمي تـوان  منکـر تـا اندازه اي  شـعور اسـب ها بـه  همـراه  حافظه  و قـوه ادراک آن ها شـد. در همین  راسـتا، 

اطاعـت  محـض  آن هـا هرگز بـه  واکنـش  تبدیل  نمي شـود. هرگز نبایـد قدرت غریضـه را نادیـده گرفت.

بینائي  اسب  

به  مشـابه  چشـم  انسـان ، چشـم  اسـب  هم  با چشـم  سـایر حیوانات  متفاوت  اسـت . یکـي  از ایـن  تفاوت ها 
مشـهود، طرز قرارگیري  چشـمان  روي  سـر اسـت که معموال در حیواناتی که شـکار هسـتند به این صورت 
دیده می شـود . چشـم  انسـان  همانند بسـیاري  از حیوانـات  جلوي  صورت  قـرار گرفته  و دیدي  مسـتقیم  دارد. 
ولـي ، چشـم هاي  اسـب  طرفین  سـر او قـرار گرفته ، دیـدش  دو طرفه  اسـت  و بنابراین  دوبیني  دارد. اسـب  هم  
هماننـد انسـان  بایـد چشـم  خـود را بـه  موضـوع  مـورد دید در جلـو بـدوزد و او همزمـان  نمي توانـد دو مورد 
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را در دو جهـت  مختلـف  ببینـد. بـه  هـر حـال  گـردن  بلند اسـب  چرخش  سـر براي  قـراردادن  چشـم  در خط  
مـورد دیـد را، راحت تـر مي کند.

دیـد انسـان  و اسـب  تـا آنجا کـه  به  نقاط  کـور مربوط  مي شـود اختالف  آن چنانـي  ندارند. براي  تشـخیص  
ایـن  موضـوع  بایـد سـر را بـاال و یـا پاییـن  نگه  داریـم  تا به  مانند اسـب  دنیـا را ببینیـم . در حقیقـت  وضعیت  
گـردن  بلنـد اسـب  او را در موقعیتـي  بهتـر از مـا قـرار داده  تـا بتوانـد حتي  آنچـه  را که  در پشـتش  هم  اتفاق  
مي افتـد، ببینـد. اسـب  هـم  مثـل  ما، در نزدیک شـدن  بـه  مانع  یا هرگونـه  تغییـر ناگهاني  در پسـتي  و بلندي  

زمیـن ، ابتـدا چشـم  به  نقطـه  جهش  دوخته ، سـپس  بلنـدي  را تخمیـن  مي زند.
گفتـه  مـی شـود کـه  اسـب  کـور رنگ  اسـت  و اشـیاء را بـه  رنـگ  خاکسـتري  مي بینید، بـا توجـه به کم 
بـودن تعـداد سـلول های مخروطـی در چشـم اسـب نسـبت بـه انسـان، کـه وظیفه تشـخیص رنـگ را دارند 
شـّکي  نیسـت  کـه  اسـب ها رنـگ  را متفـاوت  از آنچـه  انسـان  مي بینـد، تشـخیص  مي دهنـد، ولـي  هر سـوار 
و یـا اسـبداري  مي دانـد کـه  اسـب ها بیـن  رنگ هـاي  مختلـف  تفـاوت  قائـل  مي شـوند. بـه  هنگام  سـواري  در 
شـب  درمي یابیـم  کـه  آن هـا بـه  خوبـي  گربـه  مي بیننـد و بـراي  قـراردادن  پایشـان  روي  زمیـن  مي توانند به  
خوبـي  دیـده  و یـا شـاید احسـاس  کننـد زیـرا تعداد سـلول های اسـتوانه ای که مسـئول تشـخیص نـور در 
چشـم هسـتند، در چشـم اسـب ها بیشـتر از چشـم انسـان اسـت. سـوارکاران  با تجربه به  هنگام  سـواري  در 
شـب ، دسـتجلو را روي  گـردن  اسـب  انداختـه  و اجـازه  مي دهند خـود راهش  را پیـدا کند. به  هنگام  سـواري  
آزاد، اسـب  از روي  چاله هائـي  مي پـرد کـه  ممکـن  اسـت  حتي  سـوارش  آن  را ندیده  باشـد. اسـب  بـه  راحتي  

رشـته هاي  سـیم  و طنـاب  روي  زمیـن  را دیـده  و از روي  آن  پـرش  مي کنـد.
بُـرد دیـد اسـب  چقـدر اسـت ؟ براي  جـواب  باید گفت : کـه  موضوع  مـورد دید تا چه  انـدازه  جالـب  توجه  و یا 
خطـر آفریـن  اسـت ! تجربـه  مي گوید اسـب ها تا چندین  متـر دورتر را به  خوبـي  دیده  و اگـر موضوع  متحرک  
باشـد مسـافتي  بیشـتر را هـم  خواهددیـد. اسـب ها در زاویـه ای در حدود 30 درجه در پشـت سـر و تا حدود 
یـک متـر روبـرو نقطـه کـور داشـته و بهتر اسـت برای نزدیک شـدن بـه آن ها از زاویـه 45 درجـه جلویی به 
آن هـا نزدیـک شـویم تـا در حریـم امـن قـرار بگیریـم. دید اسـب هاي  ترسـو )خجول ( اشـکالي  نـدارد، آن ها 
از ندیده هـا و یـا موضـوع  نامشـخصي  کـه  نمي تواننـد آن  را بـا دیده هـاي  پیشـین  خود مقابلـه  کنند، حـذر کرده  و 
احتیـاط  مي کننـد. اسـب ها ذاتـاً موجـودات مهاجمـی نیسـتند امـا در مواقعی که احسـاس خطر نماینـد و میل 

بـه دفـاع داشـته باشـند بعضـاً رفتار دفاعـی آن ها به صـورت رفتـار تهاجمی از جانب انسـان تعبیـر می گردد.

شنوائي  اسب 

شـنوائي  در اسـب  قوي ترین  حس  اسـت . شـکل  و میزان  تحرک  گوش ها میزان  شـنوائي  اسـب  را بسـیار 
بـاال بـرده  اسـت . گوش هـاي  مقّعرگونـه  که  قادرند به  سـرعت  هرچـه  تمام تر به صـورت جداگانه بـه  هر طرف  
بچرخنـد، صداهـاي  دوردسـت  را بـه  خوبـي  مي شـوند. گـردن  بلنـد هم  مزیتي  اسـت  تـا او بتواند بـه  راحتي  
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سـر را بـه  طـرف  جهـت  صـدا بچرخانـد. گاهـي  سـوارکاران  نمي تواند علت  ناگهاني  سرآسـیمه  شـدن  اسـبي  
را درک  کنـد کـه  صدائـي  در حـدود یـک و نیـم کیلومتـر دورتـر )با توجـه به وسـعت فرکانس و طـول موج 

صدا(  پریشـانش  کرده  اسـت .
اسـب ها مي آموزنـد کـه  اصـوات  خاصـي  همانند صـداي  شـیپور و یا بـوق  را از دیگـر صداها تمیـز دهند. 
اصـوات  مالیـم  او را آرام  کـرده  و اعتمـادش  را جلـب  مي کنـد، غـرش  رعـد، صـداي  طبـل ، فریادهـاي  گوش  

خـراش  او را ترسـانده  و یـا سرآسـیمه اش  مي کند.
جالـب  اسـت  بدانیـد که  اگر اسـبي  نسـبت  به  صداي  شـلیک  تفنگ  حسـاس  باشـد، اگر از فاصلـه  بیش  از 
یـک  و نیـم  کیلومتر گلوله اي  شـلیک  شـود، نسـبت  بـه  صـداي  آن  واکنش  نشـان  مي دهد. اسـب ها از طریق  
سـم ها، لرزه هـاي  زمیـن  را احسـاس  کـرده  و ضـرب  آهنگ  پـاي  انسـان  و یا حیوانـي  را که  نزدیک  مي شـود، 
تشـخیص  مي دهنـد. بنابرایـن اسـتفاده از صـدا به عنـوان یک کمک طبیعی کمک بزرگی در شـرطی سـازی 

حیوان در شـرایط مختلـف آموزش به شـمار می رود.

دیگر حس هاي  اسب  

حـس  بویایـي  اسـب  فعـال  اسـت  و از بوي  بـد متنفر! اسـب ها فقط  از بینـي  تنفس  مي کنند کـه  به  هنگام  
ضـرورت  هواگیـري  بیشـتر در هنـگام دویـدن  مي تواننـد بـه  مقـدار مـورد نیـاز هـوا وارد ریه ها کننـد. آن ها 
حتـي  از بینـي  هـم  بوئیـده  و بوهـاي  مختلـف  از جمله  غذاهـاي  دلخواه  را تشـخیص  دهند، ولي  قـدرت  تمیز 

علوفة  سـمي  را ندارند.
در طـول  جنگ  مشـخص  شـد که  اسـب  بوي  خـون  را مي شناسـد و سـلیمي ها، مادیان  فحـل  را از فاصله  
زیـاد تشـخیص  مي دهنـد. از بـوي  دود سـیگار خوششـان  نمي آیـد و داروهـاي  افزودني  داخل  خـوراک  را هم  
تشـخیص  مي دهنـد. از طـرف  دیگـر بعضي  از اسـب ها خـوش  خوراک تـر از دیگراننـد. )آن هـا در انتخاب  غذا 
سـلیقه ای کامـالً مخصـوص  به  خـود دارند( تقریبـاً همگي  نمک ، شـیریني  و سـبزینه ها را دوسـت  دارند و از 
آنجـا کـه  نمي تواننـد )بـه دلیل اسـفنکتر یـک طرفه مری بـه معده و نیـز کام نرم بلنـد( همانند انسـان  و یا 

سـگ  اسـتفراغ  کننـد، ممکـن  اسـت  در اثر خـوردن  هر نوع  گیاهي  سـمي  تلف  شـوند.
دود و آتـش  اسـب ها را به شـدت  وحشـت  زده  مي کنـد به طوریکـه  مشـکل  بتـوان  آن هـا را نگه  داشـته  و یا 
از فرارشـان  جلوگیـري  کـرد، آن هـا به طـور معمول  از رفتن  بـه  طرف  آتش  امتنـاع  مي کنند مگر بـراي  اینکار 

آمـوزش  ببیند مانند اسـب هاي  سـیرک . 
تمـام اندام هـای اسـب حسـاس هسـتند و گرمـا، سـرما، درد و خوشـی را تشـخیص می دهند. اسـب ها با 
اسـتفاده  از موهـاي  بسـیار حسـاس  اطـراف  لب هـا، سـوژه های  غیرقابل  دیـدن  و یـا بوئیدن  را لمـس  کرده  و 

آن هـا را تشـخیص  مي دهند.
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گام ها 

تصویر شماره 42- نمایی از نحوه حرکت اسب در گام قدم، یورتمه و چهارنعل

در گام قـدم ، هـر یـک  از چهـار دسـت  و پاهـا حرکتي  جداگانـه  دارنـد، به طوري که  اگر دقـت  کنیم  چهار 
ضـرب  آهنـگ  مشـخص  بـه  گـوش  مي رسـد و حرکـت  هـر پـا را دسـت  همـان  سـمت  تعقیـب  مي کنـد. در 
مراحـل  اولیـه  تربیـت  دومیـن  ضـرب  آهنـگ  که  ناشـي  از برخـورد دسـت ها با زمین  اسـت ، قدرت  بیشـتري  
دارنـد، هـر مرحلـه  از حرکـت  بایـد منظـم  و مرتـب  بـوده  و طـول  گام هـا هـم  برابـر باشـند. در تمـام  طـول  
مـدت  قـدم،  انـدام  اسـب  روي  سـه  محـور قرار دارد. سـر و گردن  اسـب  کمـي  به  بـاال و پائیـن  و جلو حرکت  
مي کننـد. اگـر ضـرب  آهنگ هـا منظـم  نباشـند، اسـب  از همـان  دسـت  و یـا پائـي  که  صـداي  برخـوردش  با 
زمیـن  ناهماهنـگ  اسـت ، مجروح  اسـت  و طـول  حرکت  به  جلـوي  آن  هم  کوتاه تر اسـت . در ایـن  حالت ، قدم  
نامنظـم  اسـت  و اگـر دسـت  مجـروح  و یـا لنگ  باشـد، به  هنـگام  قـرار گرفتن  آن  روي  زمین  اسـب  سـر خود 

را بـاال مي گیـرد تـا وزن  کمتـري  روي  آن  بیفتد.
اسـبي  کـه  بـدون  سـوار و آزادانـه  در مزرعـه  چـرا مي کنـد، بـراي  انتقـال  حرکـت  از قـدم  بـه  چهارنعل  و 
برعکـس  یورتمـه  مـي رود. تشـریح  یورتمـه ، کـه  گامـي  دو مرحله ایسـت  و دسـت  و پـاي  اریب  هم  زمـان  و با 
فاصلـه  مسـاوي  بـه  جلـو حرکـت  مي کننـد، سـاده ترین  اسـت . در زمـان  تعویـض  یـک  اریـب  به  اریـب  دیگر 
مرحلـه اي  هـم  تعلیـق  وجـود دارد. از طـرف  دیگـر، همواره  دو جاي  سـم  روي  زمیـن  باقي  مي ماند کـه  از این  
طریـق  اسـب  را قـادر مي کنـد کـه  بـدن  خـود را روي  خـط  مسـتقیم  در حالـت  تعـادل  نگـه  دارد. در یورتمه  
معمولـي  جـاي  سـم  پا درسـت  جاي  سـم  دسـت  روي  زمین  قـرار مي گیرد. اگر اسـب  لنگش  نداشـته  باشـد، 

سـر و گردنـش  حرکت  مشـهودي  نخواهند داشـت .
در چهـار نعـل  سـه  ضـرب  آهنـگ  شـنیده  مي شـود. اگـر اسـب  به  دسـت  چـپ  حرکـت  مي کنـد مراحل  
حرکتـي  عبارتنـد از: پـاي  راسـت ، پـاي  چـپ  و دسـت  راسـت ، دسـت  چپ  کـه  بالفاصلـه  بعـد از آن  مرحله  
تعلیـق  اسـت  کـه  هـر چهار دسـت  و پاي  اسـب  هم  زمان  روي  هـوا قرار مي گیرنـد و پس  از این  مرحله  اسـب  
دوبـاره  ابتـدا پـاي  راسـت  خود را روي  زمین  مي گذارد. در چهار نعل  پشـت  اسـب  نوسـان  دارد، سـر و گردن  
افراشـته اند و سـر کمـي  حالـت  بـاال و پائیـن  رونـده  دارد. چهـار نعـل  حرکتـي  اسـت  آهنگین ، طول  شـلنگ  
مسـاوي  و کل  حرکـت  بایـد مـوزون  و جهنده  باشـد. اگر اسـب  تحرکش  را از دسـت  بدهد، ضـرب  آهنگ ها از 

سـه  بـه  چهـار تبدیل  مي شـود، کـه  مفهومش  غلـط  بـودن  و ناهماهنگـي  در چهار نعل  اسـت .

یورتمه

قدم

چهارنعل
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گام هـاي  جمـع، متوسـط، کار و کشـیده بیـن  حداکثـر تجمـع  تـا حداکثـر کشـیدگي اند. از طـرف  دیگر 
سـوار بایـد بیامـوزد کـه  بـراي  »به  دهنه  کـردن  اسـبش ، ابتدا از طریـق  حرکت هـاي  انتقالي  از گامـي  به  گام  
دیگـر -قـدم  بـه  یورتمـه  و یـا انتقالي  در هـر گام  -یورتمه  کار به  متوسـط - بهترین  موقع  اسـت  کـه  واژه هاي  

مخصـوص  خـود را در رابطـه  بـا گوناگوني  گام هـاي  اصولـي  تعیین  کند .

هدف از لنژ کردن اسب:

آشنایی اسب با ابزار

ایجاد حس اعتماد بین اسب و مربی که برای تربیت پذیری اسب بسیار ضروری است.
کاربرد در آموزش سواری اولیه.

آموزش مجدد اسبی که بد تربیت یا مدتی کم کار یا بیمار بوده )بازتوانی تدریجی(
بهبـود وضعیت سـاختاری عضـالت توجه بـه وضعیت عضـالت و نحوه بکارگیری آنها توسـط اسـب 

و بررسـی ایـرادات موجـود در برنامـه تمریـن متناسـب با نیاز اسـب و تالش جهت رفـع آن ها.
بهبـود کیفیـت گام بـرداری تمرینـات انتقالـی و انتقالی معکـوس، انواع حرکـت در گام هـای مختلف 

)جمع، متوسـط، کار، کشـیده(
امـکان بهره بـرداری مناسـب از زمـان و نیز ایجاد تنـوع در تمرینـات )نیم سـاعت لنـژ برابر با 

یک سـاعت سـوارکاری است(

گرم کردن اسب برای تمرین یا مسابقه

افزایش فرمان پذیری 

تخلیـه انـرژی اضافی بـرای اجتنـاب از حـرکات هیجانی اسـب و بروز آسـیب های احتمالـی می توان 
از آرام بخش هـا اسـتفاده شـود. اسـب بایـد در لنـژ تحت کنترل باشـد که بـه خودش آسـیب نزند.

ابزارهـای تخصصـی بایـد بـا توجـه به سـن اسـب و نـوع مبحث آموزشـی اسـتفاده شـود به عنـوان مثال 
اسـبی کـه هنـوز بـه درسـتی 60 درصـد وزنش به قسـمت عقبی منتقل نشـده نباید بـا ابزار شـامبون تحت 
فشـار قـرار بگیـرد چـون نـه تنهـا نتیجـه ی مطلوبـی نخواهـد داشـت بلکـه موجب بروز آسـیب جسـمی و 
روحـی خواهـد شـد. اول بایـد ریتـم، تمـاس، حرکـت بـه جلـو و ... آموختـه شـود سـپس مبحـث تجمع به 
اسـب آمـوزش داده می شـود. آمـوزش اسـب با تجربـه برای تجّمع بـرای اسـب رده 140 به باال کاربـرد دارد. 
در مـورد نحـوه ی گام بـرداری و پـرش بـا اسـب بایـد به تیـپ بدنـی و نحوه ی حرکـت ذاتی اسـب توجه 
نمـود زیـرا آمـوزش فقط امکان ارتقا کیفیـت را فراهم مـی آورد. در صورتی که قابلیت و توانمندی )اسـتعداد 



                                                                                                                             فصل سوم - اصول تربیت اسب

69

یـک رفتـار( در ذات اسـبی نباشـد، بـا توجـه به محدوده سـن مفید اسـب بـرای بهره بـرداری ورزشـی و نیز 
هزینه هـای بـاالی نگهـداری، امـکان آمـوزش توانمنـدی به اسـب صرفاً با تمرین میسـر نخواهد شـد.

آمـوزش قـدم بعـد از آمـوزش یورتمـه و چهـار نعـل انجـام می شـود زیرا قـدم یـک گام چهـار مرحله ای 
اسـت و سـخت تر از سـایر گام ها اسـت.

یورتمـه ی کار )اثـر پـا جـای اثـر دسـت( متعادل تریـن نـوع یورتمـه اسـت. به طـور کلـی متعادل ترین و 
سـاده ترین حرکـت اسـب، یورتمـه اسـت. چـون یـک گام دو مرحله ای اسـت.

حرکـت  انتقالـي  از تبدیـل  گامـي  بـه  گام  دیگر شـروع  مي شـود. از ایسـت  بـه  قـدم ، از قدم  بـه  یورتمه ، از 
یورتمـه  بـه  چهارنعـل  و برعکـس . ایـن  تبدیـل  گام ها و تغییـر سـرعت ها حرکت  انتقالـي  نامیده  مي شـوند.

 Scope and a careless horse, you don’t have much but you have got something to work with.

On the other hand, if you have no scope, you have nothing at all.
اگـر شـما یـک اسـب اسـکوپ دار امـا نـه چندان دقیـق داریـد، باز هم چیـزی بـرای کار کـردن خواهید 

داشـت. اما اگر اسـب شـما اسـکوپ نداشـته باشـد، شـما هیچ چیز نخواهید داشـت.
نکتـه: اسـبی کـه در خصـوص نحـوه گام بـرداری و پـرش از روی موانـع اسـکوپ نداشـته باشـد بـه درد 

فعالیـت حرفـه ای نمی خـورد. 
اسکوپ: آرامش کامل، طول گام با دامنه ی مرتفع بدون صرف انرژی اضافی

نکته: از جمله دالیلی که موجب می شود بتوانیم از اسب سواری بگیریم می توان به: 
1- استثمار پذیر بودن

2- فرم بدن اسب
3- فاصله بین دندان های پیش و آسیای میانی که محل قرار گیری آهن تو دهنه ای است اشاره کرد.
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اصول سوارکاری 

پنج اثر اصلی در سوارکاری

ایـن اثرهـا به عنـوان یـک زبـان بین المللـی برای آموزش اسـب به صـورت عملی سـالیان طوالنی اسـت 
کـه در سـوارکاری کاربـرد دارنـد. بسـیاری از سـوارکاران روزانـه بـه صـورت نـا خـودآگاه و خـودکار از انواع 
ایـن اثرهـا اسـتفاده مـی کننـد. اطالع از تئـوری هر عملی در فنـون گوناگـون از جمله سـوارکاری و آموزش 
اسـب، با شـفاف سـازی ذهن سـوارکار برای دانسـتن اینکه بـه چه دلیلی هر عملی را بایسـتی انجـام دهد و 
یـا از انجـام آن خـودداری نمایـد؛ موجـب می شـود کـه آن رفتار در ذهن سـوار حک شـده و به مـرور زمان 
نهادینـه گـردد. بنابرایـن توانایـی توضیـح چرایـی و چگونگـی هـر کاری در ایـن رشـته ی ورزشـی می تواند 
انگیـزه ای در جهـت درک بهتـر و تـداوم در انجـام کار ایجـاد نمایـد. از طریق ایـن پنج اثر سـوارکار می تواند 
کنترلـی دائمـی بـر تمام اندام اسـب خود داشـته باشـد، آن هـم از طریق جواب و واکنش درسـتی که اسـب 

از خـود نشـان می دهد.

اثرهای ساده و مرکب

اثـری کـه در آن از یـک عضـو بـدن بـرای اعمال اثر اسـتفاده شـود اثر سـاده و اثـری که بـرای اعمال آن 
متعاقبـاً از دو عضـو بـدن اسـتفاده گـردد اثر مرکـب نام دارنـد. اثرهای مرکب به دو دسـته موافـق یا مخالف 
تقسـیم می گردنـد. زمانـی که سـاق و دسـت هم جهـت اعمال اثـر می نمایند اثـر مرکب موافـق و زمانی که 

سـاق و دسـت غیـر هـم جهت اعمـال اثـر می کنند بـه آن اثر مرکـب مخالف گفته می شـود.
ایـن بـه ایـن معنـا نیسـت کـه در هنـگام اعمـال یک اثر سـایر اعضـای بـدن سـوارکار بیـکار می مانند و 
یـا کار خاصـی انجـام نمـی دهنـد، بلکه هـر کدام دسـت کم وظیفـه ی کنترل کننـده و یا حفـظ حالت موثر 
بـرای تـداوم اثـر را بـر عهـده دارند. یک سـوارکار در هر حالتی بایسـتی از نشسـت صحیح و متناسـب با کار 
مـد نظـر )نشسـت سـبک در پـرش، نشسـت سـنگین در کار زمینی و نشسـت عمیق در درسـاژ( و دسـتان 
همـراه و سـاق های فعـال بـا همـان حرکـت را داشـته باشـد. )به عنـوان مثـال بـرای اعمـال اثـر یـک، سـاق ها و 
دسـت خـارج وظایـف خـود را به عنـوان عامـل فشـار، کنتـرل و ایجاد نیـروی محرکه اجـرا خواهنـد نمود و 
اثـر اصلـی بـرای ایـن حرکـت به وسـیله ی دسـت داخل سـوار به عنـوان هدایت کننده سـر در جهت مسـیر 

دایـره اعمال خواهد شـد.(
اثـر یـک دسـت جلـوی بـاز- مسـتقیم )سـاده( در مسـیر یـک دایـره دسـت داخـل به عنـوان دسـت اثر 
دهنـده فعـال اسـت و در حالیکـه مـچ گردشـی 90 درجـه در جهـت عقربـه سـاعت دارد به سـمت داخـل 
متمایـل می شـود به طوری کـه انگشـتان روی دسـتجلو، آسـمان را نـگاه می کننـد و آرنـج نزدیـک بـدن 
اسـت. در موقـع عمـل، سـوار بایسـتی از کشـش دسـتجلوها بـه عقب اجتنـاب نمـوده و آرنـج را از بدن جدا 
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ننمایـد. دسـت خـارج تابع دسـت داخـل کمی جلـو و پائین تر از دسـت داخل قـرار گرفته و به عنوان دسـت 
کنترل کننـده حرکـت سـر و گـردن اسـب را درجهت حرکت کنترل می کند. فشـار هر دو سـاق پشـت تنگ 
فقـط بـرای تحـرک اسـب، به طـور مسـاوی اعمـال می شـود و نشسـت سـوار کمـی متمایل به سـمت داخل 
می گـردد. ایـن اثـر بـرای آمـوزش کّره ها کاربـرد دارد. بـرای مسـیرهای منحنی در سـطوح بـاالی پرش نیز 

بـکار گرفته می شـود.
پـوزه ی اسـب به سـمت داخـل متمایـل می شـود و سـر و گردن اسـب به سـمت داخل خمیده می شـود و شـانه 
داخـل کمـی سـنگین شـده و به طـور کلـی شـانه ها بـه نوبـه خـود از سـر و گـردن پیـروی می نماینـد و قسـمت 
عقـب اسـب هـم تابـع حرکت قسـمت جلـوی آن اسـت. بنابراین اسـب در حال پیشـروی در مسـیر حرکت 
بـه گـردش در می آیـد. نتیجـه ایـن اثر این اسـت کـه در صورتی کـه خمیدگی سـر و گردن و تحـرک ایجاد 
شـده کافـی باشـد اسـب به سـمت داخـل متمایل شـده و بر روی قـوس دایـره ای بزرگ بـه گـردش در می آید و 

بـدن اسـب شـانه ها را تعقیـب می کند.
اثـر دو )مرکـب موافـق( دسـت داخـل به موازات شـانه اسـب بـه عقب می آید و دسـت خـارج کمـی پائین و 
جلوتـر حرکـت را کنتـرل می کنـد. پـای داخـل، پشـت تنگ فشـار آورده و قسـمت عقب اسـب را به سـمت 
خـارج دایـره می رانـد و پـای خـارج، حرکـت قسـمت عقب اسـب را تنظیـم می کند. در آخر نشسـت سـوار 

کمـی متمایـل بـه داخل خواهـد بود.
پـوزه ی اسـب متمایـل بـه داخـل اسـت. سـر متمایـل بـه داخل می شـود. سـر و گـردن به سـمت داخل 
خمیـده شـده، شـانه داخل سـنگین تر شـده و هر دو شـانه به سـمت مسـیر حرکـت می کنند. قسـمت عقب 
در اثـر انحنـاء سـتون فقـرات در خـالف جهـت حرکـت شـانه ها بـه حرکـت در می آیـد. نتیجه ایـن اثر این 
اسـت کـه اسـب روی قـوس دایـره ای کـم و بیش کوچک گـردش می کنـد. این اثر در گوشـه ها بـرای حفظ 
قـوس اسـب مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. این اثـر هم چنیـن به عنـوان اثری قاطـع در گردش روی دسـت 

مورد اسـتفاده سـوار قـرار می گیرد.
اثـر سـه دسـت جلوی مخالـف یا اتـکاء )مرکب مخالف( دسـت خـارج کمی بـاال آمده با حرکت به سـمت 
مقابـل از روی گـردن اسـب عبـور می کند. دسـت داخل کمـی پائین تر، حرکت سـر و گردن اسـب را تنظیم 
می کنـد. فشـار هـر دو سـاق بـرای ایجـاد تحـرک مسـاوی اسـت کـه در عیـن حـال پـای داخـل حرکت را 
تنظیـم می نمایـد و در همـان حـال پـای خـارج با اثری جانبـی فعال تر عمل کـرده و ایـن کار منجر به قوس 

برداشـتن اسـب به دور سـاق داخل سـوار می شـود. وزن سـوارکار به سـمت خارج تمایل دارد.
پوزه ی اسـب کمی متمایل به خارج اسـت و مرتفع ترین نقطه سـر به داخل متمایل اسـت. سـر و گردن 
کمـی بـه داخـل متمایل شـده اند. شـانه داخل کمی سـنگین شـده چرا که وزن گردن اسـب به شـانه داخل 
تحمیـل می گـردد. قسـمت عقـب بـدون هیچ گونـه اثـر مخالفـی حرکت شـانه ها را تعقیـب می کنـد. نتیجه 
اثـر ایـن اسـت کـه اسـب در سـمت مخالف حرکت دسـت خـارج روی قـوس دایره ای بـزرگ به گـردش در 
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آمـده و قسـمت عقـب او حرکـت شـانه ها را تعقیـب می کند. این اثـر برای قوس هـای بزرگ کاربـرد دارد.
اثـر چهـار دسـت جلوی مخالـف متضـاد ) جلـو شـانه( )مرکـب مخالـف( در حالی کـه مچ دسـت راسـت 
سـوار گردشـی90 درجـه دارد بـه صورتـی کـه انگشـتان دسـت بسـته و آسـمان را نـگاه می کند، دسـت به 
طـرف ران مخالـف بـه حرکـت در می آیـد به طوری کـه دسـت جلو جـدوگاه اسـب را قطـع می کنـد. دسـت 
چـپ جلـو و پائین تـر حرکت سـر و گـردن را تنظیم می کنـد. پای چپ فعال بوده قسـمت عقب را به سـمت 
راسـت می راند )سـاق چپ پشـت تنگ فشـار می آورد( و پای راسـت تنظیم کننده حرکت اسـت و نشسـت 

سـوارکار متمایـل به چپ اسـت.
در ایـن حالـت پـوزه و سـر اسـب بـه راسـت و داخـل بـدن متمایـل می شـوند. سـرو گردن بـه راسـت خمیده و 
شـانه چـپ سـنگین تر شـده اسـت. قسـمت عقـب در جهـت مخالـف حرکـت شـانه ها به سـمت راسـت بـه 
حرکـت در می آیـد. نتیجـه اثـر ایـن اسـت که اسـب از قسـمت جلویی بـدن روی قـوس دایره ای نـه چندان 
بـزرگ به سـمت چـپ بـه حرکـت در می آید. ایـن اثر در بـازی چـوگان و در اجـرای حرکت گـردش روی پا 
)پیروئـد( مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. ارزش اصلـی ایـن اثـر تصحیح کنندگی بـرای نگه داشـتن و یا جابه 

جایی شـانه ها اسـت.
اثـر پنـج   Leg Yield یـا تکیـه )مرکـب موافـق( ایـن اثـر قوی تریـن اثـر دسـت جلو اسـت کـه اغلـب بـا 
عنـوان اثـر واسـطه از آن یـاد می شـود و یـا عنـوان ملکـه ی اثرهـای دسـتجلو را بـه خـود می گیـرد. دسـت 
راسـت سـوارکار از روی شـانه راسـت به سـمت چـپ بـه حرکـت در می آیـد به طوری کـه خـط فرضـی ادامه 
دسـت جلو بعـد از جـدوگاه سـتون فقـرات اسـب را قطع کند. دسـت چـپ پائیـن و جلوتر حرکـت را تنظیم 
می کنـد. پـای راسـت فعـال بـوده و قسـمت عقـب را به سـمت چپ می رانـد و پای چپ سـوار تحـرک ایجاد 
می نماید. نشسـت متمایل به چپ اسـت. پوزه و سـر اسـب متمایل به راسـت و داخل شـده و سـر و گردن 
بـه راسـت خمیده می شـوند. شـانه ی چپ سـنگین تر شـده و قسـمت عقـب به موازات شـانه به سـمت چپ 
حرکـت می کنـد. نتیجـه اثـر ایـن اسـت کـه در اثـر خمیدگـی سـر و گـردن به سـمت راسـت، شـانه و کپل 
چـپ سـنگین تر می شـود. دسـت جلوی راسـت از روی مرکـز ثقـل اسـب عبـور می کنـد و تمامی سـنگینی 
را به سـمت چـپ منتقـل می نمایـد و از آنجـا کـه تحـرک زیاد اسـت اسـب بـا انرژی هر چـه تمام تـر به طور 
مـورب و بـر روی چهـار محـور به سـمت چـپ حرکت می کنـد و در این حالت سـرو گـردن در جهت مخالف 
حرکـت شـانه ها و قسـمت عقـب قـرار می گیـرد. ایـن اثـر به عنـوان مهم تریـن اثـر سـوارکاری برای رشـد و 

توسـعه عضـالت مهم بدن اسـب، تعادل و بدنسـازی بسـیار کاربـرد دارد.
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تصویر شماره 43- نمایی از نحوه حرکت اسب در گام چهار نعل  مخالف  و تعویض  دست  روي  هوا

چهار نعل  مخالف  و تعویض  دست  روي  هوا 

چهـار نعـل  مخالـف  حرکـت  تمریني  بسـیار مفیدي  اسـت  و هر اسـب  پرنده اي  بایـد آن  را بیاموزد. اسـب  
را بسـیار نـرم  کـرده  و تمریـن  بسـیار مفیـدي  بـراي  هماهنگي  اثرهاي  سـوارکار اسـت . در عین  حال  روشـي  
اسـت  بـراي  اصـالح  کجي  اسـب . در نهایت ، اسـب  پرشـي  کـه  چهار نعـل  مخالف  را آموخته  باشـد بـه  راحتي  

تعویـض  دسـت  روي  هـوا را مي آموزد.
قبـل  از شـروع  آمـوزش  چهـار نعل  مخالف ، اسـب  باید به  خوبي  متعادل  و جمع  باشـد. پیشـنهاد مي شـود 
در شـروع  چهـار نعـل  روي  خـط  مسـتقیم  بوده  و در سـمت  دیگر میـدان  به  نیـم  دوره اي  با قطر زیـاد برویم  و در 
برگشـت  دسـت  عـوض  نکنیـم . سـپس  بـه  آرامـي  نواخت  حرکـت  را فعال تـر کنیم  کـه  حرکت  را براي  اسـب  

سـاده تر مي کنـد.
سـوار نبایـد بـه  هیـچ  وجـه  تغییـري  در وضعیت  خـود بدهد، یعني  تصـورش  بر این  باشـد کـه  چهار نعل  
موافـق  اسـت  و نواخـت  حرکـت ، میـزان  درجه  انحناء و وضعیت  نشسـت  او بـه  همان  حالت  چهـار نعل  موافق  
حفـظ  شـود. سـاق  داخـل  قبلي  سـوار در همـان  وضعیت  قبلي  باقي  مي ماند و فشـار آن  هم  بیشـتر مي شـود 
تـا اسـب  بـا تحـرک  بیشـتري  حرکـت  کنـد، در حالي کـه  وضعیـت  سـاق  خارج  هـم  تغییـر نکرده  و از اسـب  

مي خواهـد پاهایـش  حرکت  دسـت هاي  او را تعقیـب  کنند.
دسـت جلوي  خـارج  شـانه  خـارج  را کنتـرل  کـرده  و اسـب  را هدایـت  مي کنـد. به  عبـارت  دیگـر وضعیت  
سـاق ها و دسـت هاي  سـوار و اثرهـا و فشـارهاي  آن هـا هیـچ  تغییـري  نمي کنـد؛ فقـط  جهـت  حرکت  اسـب  
تغیـر کـرده  و اسـب  برخـالف  انحنـاء خـود به  جلـو مـي رود. سـوار مي تواند بـه  همیـن  راحتي  از چهـار نعل  
موافـق  بـه  چهـار نعـل  مخالـف  بـرود. در ابتدا اسـب  بایـددر گوشـه ها به  خوبـي  خمش  داشـته  باشـد و بهتر 
اسـت  بـا، از گوشـه  روهـاي  مکـرر چندیـن  بـار جهت  عوض  شـود یـا روي  8  بـزرگ  و مارپیچ  بـدون  تعویض  

دسـت  حرکـت  کرد.
تمریـن  تعویـض  دسـت  روي  هـوا بـه  اسـب هاي  پرش ، بایـد در گام کشـیده  آمـوزش  داده  شـود و نه  گام 
جمـع . اگـر ایـن  تمریـن  در گوشـه  و بـه  هنـگام  حرکت  بـا گام  چهار نعل  مخالف  اجرا شـد، اسـب  بـه  راحتي  
دسـت  عـوض  مي کنـد. یـا اینکـه  روي  نیـم  دوره اي  حرکت  کرده  در رسـیدن  به  خط  مسـتقیم  دسـت  عوض  
شـود. قبـل  از شـروع  تمریـن  تعویض  دسـت  روي  هوا بهتر اسـت  چنـد بار حرکـت  انتقالي  معکـوس  از چهار 
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نعـل  بـه  یورتمـه  و سـپس  انتقالـي  مسـتقیم  از یورتمـه  به  چهار نعل  تمرین  شـود. بـا کاهش  تدریجـي  تعداد 
گام هـای یورتمـه  مي تـوان  در گوشـه ها و روي  قـوس  دایـره اي  دسـت  را روي  هوا عـوض  کرد.

حـال  بـه  چگونگـي  اجـراي  اثرها در چهار نعل  به  دسـت  راسـت ، اشـاره  مي کنیم . سـاق  داخل  اسـب  را به  
چهـار نعـل  مي انـدازد، دسـت  داخـل  جهـت  حرکت  را نشـان  مي دهد، دسـت  خـارج  آهنگ  حرکـت  را حفظ  
مي کنـد، سـاق  خـارج  عقـب  تنـگ  هدایت کننده  قسـمت  عقب  اسـت . قبـل  از اجراي  اثـر تعویـض ، از طریق  
نیـم  توقـف  اسـب  را جمع تـر مي کنیـم  و سـاق هاي  سـوار بایـد فعال تـر شـوند تـا مفاصل  خرگوشـي  بیشـتر 
درگیـر شـوند. در مرحلـه  تعلیـق  و قبـل  از قرار گرفتن  دسـت  هادي  جدید روي  زمین ، سـوار بـا دقت  هرچه  
تمام تـر محـل  قرارگیـري  سـاق هاي  خـود را عـوض  مي کنـد. در ایـن  لحظه  سـر اسـب  بـه  همراه  وزن  سـوار 
بایـد کمـي  بـه  داخـل  متمایـل  شـوند. کلیـه  ایـن  فعـل  و انفعال هـا بایـد در مرحلـه  تعلیق  بـه  اجرا گـذارده  

شـوند. اسـب  بایـد در حالي کـه  بـراي  تعویـض  جهـش  مي کنـد، کامالً مسـتقیم  و به  جلو باشـد.
اگـر اسـب  تعویـض  را روي  خـط  مسـتقیم  به  درسـتي  انجـام  داد، مي توان  پـس  از هر چهار یا پنـج  گام، روي  
هـوا دسـت  عـوض  کـرد. تعویـض  دسـت  یـک  به  یک  یـا دو بـه  دو بـراي  اسـب هاي  پرش  ضـروري  نیسـت ، چرا 
کـه  هـم  اثـر معکـوس  داشـته  و گاهي  وسـیله اي  دفاعي  مي شـود براي  اسـب  بـه  هنگام  نزدیک  شـدن  بـه  مانع .

توانایـی اجـرای مسـتقل اثرهـا توسـط سـوار مبتـدی و سـپس در مراحل حرفـه ای جـزو ملزومـات اولیه و 
ضـروری بـرای کسـب مهـارت کافـی در اجـرای اثرهـای پنجگانه سـواری اسـت. توصیـه می شـود به عنوان 
یـک روش موثـر سـوارکار در لنژ بدون بهره مندی از دسـتجلوها به نشسـت سـنگین و حفظ تعـادل و کنترل 
سـاق هـا دسـت یابـد تـا پس از کسـب ایـن مهـارت ها و در دسـت داشـتن دسـت جلوها قـادر به اسـتفاده 
موثـر از اثـر دسـتجلو و توانایـی در کنتـرل میـزان فشـار روی دسـت جلوها داشـته باشـد. اثـر دسـت ها که 
از طریـق دسـتجلوها و آهـن هـای تـو دهنـه ای به اسـب منعکس می شـود توسـط اثر سـاق، نشسـت و تنه 
حمایـت مـی شـود و بایـد به خاطر داشـت اگرچه اثر دسـت ها بایسـتی خیلی اندک و همیشـگی باشـد، اما 

به عنـوان آخریـن پـل ارتباطـی با اسـب محسـوب می گردد.
بـا توجـه بـه اینکـه نهادینـه شـدن یـک توانمنـدی در سـوار نیـاز بـه ممارسـت و تمریـن فـراوان و نیز 
شـناخت کافـی از اسـب به عنـوان همکار ورزشـی و اصـول سـوارکاری دارد بایسـتی صبر، آرامش و پشـتکار 

سـرلوحه ی تمرینـات یـک سـوارکار خوب باشـد.

گام و حرکت های انتقالی

حرکـت  انتقالـي  از تبدیـل  گامـي  بـه  گام  دیگر شـروع  مي شـود. از ایسـت  بـه  قـدم ، از قدم  بـه  یورتمه ، از 
یورتمـه  بـه  چهارنعـل  و برعکـس . ایـن  تبدیـل  گام ها و تغییـر سـرعت ها حرکت  انتقالـي  نامیده  مي شـوند.

تمریـن گام هـا و حرکت هـای انتقالـی اسـب بایـد دائم تکرار شـود تا، اسـب به راحتـی بتواند بـا گام های 
سـه گانـه حرکـت کـرده و بـه همـان راحتـی از یـک گام بـه گام سـریع تر و یـا بالعکـس حرکـت کنـد. اگر 
زمـان کافـی بـرای تمریـن گام های اسـب اختصاص دهیـد، او درهر یـک از گام های سـه گانه: قـدم، یورتمه 

و چهارنعـل بـا ریتـم و قـدرت مناسـب حرکت خواهـد کرد.



پرورش و نگهداری اسب )1(

78

حرکت هـای انتقالـی بایـد بـه خوبـی، قاطـع و در عین حال بسـیار مالیم اجرا شـوند. اثرهـا را در ابتدا در 
یـک نقطـه بـه اجـرا بگزاریـد تـا از این ویژگی اسـب کـه حرکت هـا را قبـل از فرمان بـه اجرا کنـد، بهره مند 

شـده و آمـوزش او را سـاده تر نمایید.
اسـب بایـد بیامـوزد بـا کوچک تریـن فرمـان ایسـتی کامـل را اجرا کند. بـرای ایـن منظور، حرکت ایسـت را 
از قـدم سـاده شـروع کنیـد. در حالـی کـه باال تنـه کمی به عقـب متمایل شـده، در عمـق زین فـرو بروید، بعد 
در حالـی کـه سـاق ها فشـار می آورنـد، انگشـتان دسـت ها جمـع می شـوند تـا، اسـب ایسـت کنـد. مدتـی این 
تمریـن را تکـرار کنیـد و بـه همـراه پیشـرفت آموزش اسـب از فشارسـاق ها و اثردسـت ها کاسـته و اثر نشـیمن 
را جایگزیـن کنیـد تـا جائـی کـه اسـب با راسـت شـدن بـاال تنه ی سـوار، ایسـت کند. اگر اسـب شـما ایسـتی 
مسـتقیم نمی کند و کج می ایسـتد، سـاق سـمتی که اسـب به ان سـمت منحرف می شـود وارد عمل شـده او 
را بـه راسـتای دلخـواه هدایـت می کنـد. برای ایسـت از گام یورتمـه و چهار نعل هـم اثرها به همین نحو اسـت.

 

تصویر شماره 44- نمایی از نحوه حرکت اسب در گام چهار نعل 

جمع و بازکردن گام ها 

آمـوزش جمـع و بازکـردن گام هـا برای اسـب از اهمیت خاصی برخوردار اسـت. ایـن تمرین نه فقـط انعطاف پذیری 
سـتون فقـرات او را بهبـود می بخشـد بلکـه، پاهـای او را هـم به زیر می کشـد. جمع و بازکـردن گام هـا در حرکت قدم، 

یورتمـه و چهارنعـل، اطاعت پذیـری اسـب را افزایـش داده و او را گـوش بـه فرمان تر می کند. 

 

Leg Yielding تصویر شماره 45- نمایی از نحوه حرکت اسب در گام حرکت هاي جانبي
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 Leg Yielding حرکت هاي جانبي

حرکت هـاي جانبـي ، مفاصـل را انعطـاف  پذیـر کـرده ، عضلـه هـاي دسـت و پـا را نـرم کـرده و حالـت 
مي دهـد. اسـب را جهنـده  تـر کـرده، پاهـا را بیشـتر بـه زیـر کشـیده و حالـت سـر و گـردن او را بهبـود 
مي بخشـد. خمش هـاي جانبـي، نقائـص عضالنـي در گـردن و فک را از بین مي برد و به خاطر داشـته باشـید 
کـه فقـط پائیـن بـودن پـوزه و یـا جمع بودن سـر، دلیـل بر بـه دهنده بودن اسـب نیسـت، بلکه اسـب باید 
درحالـي کـه پـوزه را بـه زمیـن عمـود کـرده کامال گـوش بـه فرمان هاي سـوار داشـته باشـد، چهار نعـل غلط و 
تعویـض دسـت روي هـوا، هـم بـراي دسـت یابي بـه آهنـگ دلخـواه گام هـا اهمیـت داشـته و موجـب حفظ 
تعـادل بیشـتر در گردش هـا مي شـوند، تـا اسـب بتواند هماهنگـي دلخواه به هنـگام پرش در یک خط سـیر 

مسـابقه را حفـظ کند. 
بـراي تعویـض دسـت، اسـب باید هـم زمان جاي دسـت هاي خـود راعوض کند. و مناسـب ترین زمـان براي 
ایـن تعویـض چهارمیـن مرحلـه از مراحـل چهارگانـه چهـار نعل یعني مرحله ایسـت کـه هر چهار دسـت و پای 

اسـب روي هـوا هسـتند ) مرحلـه تعلیـق( و بهترین اتمام سـومین مرحله )دسـت داخل( مي باشـد . 
●    این تمرین هاي درساژ به اسب شما مي آموزد که :

بیشتر گوش به فرامین داشته باشد.   ●
متعادل بودن، پاها به زیر کشیده شد و آهنگي  مناسب داشته باشد.   ●

گام هائي سبک و جهنده داشته باشد.  ●
گردن آزاد بوده و به دهنه باشد.   ●

گاهـي بـه هنـگام سـواري روي زمیـن و یـا در بیـن موانـع بـا جمـع و بـاز کـردن گام هـای اسـب خود، 
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه اسـب به انـدازه کافـي تحرک داشـته و پاها کاماًل به زیر کشـیده شـده  باشـند.

اگـر فرمانـي صـادر مي کنید و اسـب آنرا اجـرا نمی کند، ممکن اسـت اثرها ضعیـف بوده ، کامـل نبوده اند 
و یـا اسـب گـوش بـه فرمـان نبوده اسـت. )در تربیت اسـب جـوان، بـرای اتخاذ بهتریـن عکس العمل بسـیار 
مهـم اسـت کـه مربـی متوجـه این نکته باشـد که اسـب در هنـگام عدم اجـرای یک فرمـان: متوجـه فرمان 

نشـده؟ تـوان اجـرای فرمـان را نداشـته؟ و یا نمی خواهـد فرمان را اجـرا کند!(

 Half Halt نیم توقف

اگربخواهیـم تعریفـی سـاده بـرای نیـم توقـف بیان کنیـم، باید بگوئیـم: نیم توقـف را به اجـرا می گذاریم 
تـا اسـبی را کـه بر روی دسـت ها افتاده )بیشـتر وزن او را دسـت هایـش تحمل می کننـد( و از تعادل خارج 
شـده، دوبـاره متعـادل کنیـم. فشـار نشـیمن  و سـاق  اسـب  را بـه  جلـو مي راننـد تا قسـمت  عقب  او بیشـتر 

درگیـر شـود. دسـت ها هم  زمـان مقاومت  کـرده  و پـس  از آن  آزاد مي شـوند.
آماده کردن اسب برای اجرای هر حرکتی احتیاج به اجرای نیم توقف دارد.
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از مهم تریـن اثرهـا در سـواری اسـت که بایسـتی خیلـی زود آموزش داده شـود، اثر نیم توقف از نشـیمن 
 بـه سـاق صـادر می شـود. سـوار باالتنـه را صـاف کـرده و همزمـان بـا سـاق هـا فشـار مـی آورد. انگشـتان 
پی آمـد اثـر سـاق کمـی جمع شـده و بالفاصله باز می شـوند. کاربـرد این اثر چنان اسـت که لحظه ای سـوار 
از اسـب بخواهـد تـا اثـر انتقالـی معکـوس انجـام دهـد و در پی آن بـا تحرک مضاعف اسـب را به جلـو براند. 
بـا نیـم توقف اسـب بـرای حرکت انتقالی آماده می شـود. اسـب بایسـتی حرکـت را کندتر کـرده، متعادل تر 
شـود، پاهایش به زیر بدن کشـیده شـده و سـپس با تحرک بیشـتری پیش رود. این حرکت بایسـتی چنان 
بـه اسـب و سـوار آمـوزش داده شـودکه بـه حرکتـی خـودکار و هشـدار دهنـده تبدیـل گـردد. این اثـر باید 
از سـمت سـوار بـه صـورت رمزگونـه )غیـر قابل روئیت( صادر شـده و از سـمت اسـب بـه صـورت فریادگونه 

)قابـل روئیت( اجرا شـود.

موارد کاربرد نیم توقف

متعادل کردن اسب

چنانچـه  سـنگیني  اسـب  بـه  تسـاوي  روي  دسـت  و پـاي  جانبي  و هـم  زمان  روي  هـر چهار دسـت  و پاها 
تقسـیم  شـده  باشـد، اسـب  به طـور طبیعي  متعـادل  اسـت . زماني  که  عقب  اسـب  تحـت  تأثیر سـوارکار بیش  
از حـد درگیـر مي شـود و پاهـاي  او بـه  جلوتـر )نزدیک تـر بـه  گرانـي  گاه ( کشـیده  مي شـوند، قسـمت  عقب  
پائیـن  رفتـه ، گرانـي  گاه  بـه  عقب تـر میـل  کـرده  و دسـتهاي  او بـا تحمل  وزنـي  کم تـر، آزادتر مي شـوند. در 
نتیجـه ، اسـب  وزن  کم تـري  روي  دسـت ها تحمـل  کـرده ، تعـادل  طبیعـي  او حفظ  شـده  و نیازي  به  سـریع تر 
حرکـت  کـردن  نـدارد. بـا دسـت یابي  به  این  هـدف ، به  تعادل  دلخـواه  در سـواري ، آنچه  »ریچـارد وات  جین « 
بـه  هنـگام  نوشـتن  کتاب  »درسـاژ« منظـور داشـته  یعني  »تعـادل  نتیجه  تحـرک  هماهنگ  با تجمع  اسـت « 

دسـت  پیـدا کرده ایم .
آهسته تر کردن ریتم حرکت.

جمع یا باز کردن گام ها.
سـوار کار آمـوزش دیـده ، همـواره به دنبال محل جهشـي مناسـب )نه دورتـر و نه نزدیک تر( و متناسـب 

بـا گام اسـبش بـا توجه به شـکل مانـع در پیش رو براي پرش اسـت. 
در حالـي کـه بـه مانـع نزدیـک  مي شـوید، از حالـت صحیـح بـدن خـود اطمینـان داشـته و بایـد سـعي کنید 
بیشـتر وزن خـود را روي پنجـه هـای پـا انداخته باشـید. از تعادل و به دهنده بودن اسـب اطمینـان حاصل کنید. 

براي پرش به راحتي از روي مانع باید 
فاصلـه بیـن محلـي کـه هسـتید تـا مناسـب تریـن محـل جهـش را از هـر چـه دورتـر به درسـتي   ●

تخمیـن بزنیـد. 
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بتوانید گام های اسب خود را براي رساندن او به نقطه جهش تنظیم کنید.  ●
بدانید که حالت صحیح حرکت چیست و چگونه باید این حالت را تنظیم کنید.   ●

همواره، همه چیز در سوارکاري به دور سه محور تعادل، آهنگ و تحرک دور مي زند.  ●

مراحل پرش از روی مانع

نزدیک شدن به مانع )در مسیر مستقیم و درست وسط مانع(  .1
منطقه ی جهش  .2

در حال پرواز  .3
فرود اسب  .4

برقراری مجدد تعادل  .5
حرکت تحت کنترل روی دوایر و گردش ها: 

اسـب باید همواره از سـر تا به دمش روی خط مسـتقیم یا قوس باشـد و سـوار و اسـب در اشـکال   ●
مختلـف تمریـن بایسـتی قـادر به حفظ راسـتای مدنظر سـوار باشـند.

مراحل آموزش اسب:
آرامش / ریتم / تماس / صاف بودن / تحرک / تجمع  ●

تصویر شماره 46- نمایی از نحوه تماس سم های اسب با زمین در گام چهارنعل

انواع گام ها

قدم  یورتمه چهارنعل

قـدم
چهار نوع  قدم  شـناخته  شـده  توسـط  فدراسـیون  جهاني  سـوارکاري )FEI( عبارتند از: قدم  آزاد، متوسـط  
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یـا کار یـا معمولـي ، جمـع  و کشـیده ، در قـدم  آزاد اسـب  به طـور کلي  آزادانه  سـر و گـردن  خود را بـه  جلو و 
پائیـن  مي کشـد. قـدم  معمولـي ، متوسـط  یـا کار، حرکـت  آزادانـه ، منظـم ، آرام  و با تحرک  اسـت  کـه  در این  
گام  سـم  پاها جلوتر از سـم  دسـتها روي  زمین  قرار مي گیرند. تماس  دسـتجلوي  سـوار با دهان  اسـب  مالیم  و او 
بـه  دهنـه  اسـت . در قـدم  جمـع ، پاها درگیرترنـد و عقب تر از سـم  دسـت هاي  روي  زمین  قـرار مي گیرند زیرا 
طـول  گام هـا کوتاه ترنـد. دسـت  و پـاي  اسـب  بیشـتر از روي  زمیـن  فاصلـه  مي گیرند و تحرک  بیشـتر اسـت  
و گام  منظـم . گـردن  اسـب  افراشـته  و خمیـده ، پوزة  اسـب  عمود و سـوار تمـاس  مالیمي  با دسـتجلوها دارد. 
در قـدم  کشـیده ، گام هـا همچنـان  منظـم  هسـتند و طـول  گام ها هم  بیشـتر اسـت . سـم  پاها باید بـه  خوبي  
جلوتر از سـم  دسـت ها روي  زمین  قرار بگیرند. در حالیکه  تماس  دسـتجلوي  سـوار قطع  شـده ، اسـب  گردن  

خـود را کشـیده  و سـر او جلوي  خط  عمود اسـت . 
قدم  جمع : اسب  به  دهنه  است  و سوار از طریق  دستجلوها تماس  مالیمي  با دهان  او برقرار کرده  است.

یورتمه  

یورتمـه ، آهنگین تریـن  گام  حرکتي  اسـب  اسـت  و حرکت  با این  گام  اسـب  را کمتر از دیگر گام ها خسـته  
مي کنـد و بهترین  گام  براي  تربیت  اسـب  و آموزش  سـوار اسـت .

یورتمـه  هـم  چهـار نوع  اسـت : جمع ، متوسـط، کار و کشـیده . یورتمـه  کار باید زنده ، با تحـرک  و آهنگین  
باشـد. مفاصـل  خرگوشـي  بایـد بـه  خوبي  فعال  بوده  و سـم  پاها باید در جاي  سـم  دسـت ها قـرار بگیرند. باید 
بتـوان  بـدون  از دسـت  دادن  نظـم  و آهنـگ ، حرکـت  انتقالي  جمـع  و باز را به  اجـرا گذارد. گـردن  باید به طور 
طبیعـي  انحنـاء داشـته  و پـوزه  کمـي  جلوتـر از خـط  عمـود باشـد، در حالیکه  تماس  بـا دسـت جلوها مالیم  
اسـت . اسـب  بـا گام  یورتمـه  کار مي توانـد مسـافت هاي  طوالنـي ، سـوار را بدون  خسـتگي  حمل  کنـد، که  به  

همیـن  دلیل  در مسـابقه هاي  صحرائي  مورد اسـتفاده  وسـیعي  دارد.
یورتمـه  متوسـط  بیـن  یورتمـه  کار و کشـیده  اسـت . حرکت  اسـب  به  جلوتـر و گام هـا کشـیده تر و همچنان  
منظم انـد. سـم  پاهـا کمـي  جلوتـر از سـم  دسـت ها روي  زمیـن  قـرار مي گیرند. توسـعة  ایـن  گام  چندان  سـاده  
نیسـت ، چـرا کـه  بـه  راحتي  تضعیف  شـده ، تحرکش  را از دسـت  مي دهد و یا بسـیار نامنظم  و کشـیده  مي شـود. 
در یورتمـه  جمـع  گام هـا کوتاه تـر، دسـت  و پاهـا بیشـتر از روي  زمیـن  بلند شـده  با طـي  فواصل  کمتـري  روي  
زمیـن  قـرار مي گیرنـد. عقـب  اسـب  به طور فزاینـده اي  درگیرتر مي شـود، گـردن  خمیده تر، سـر افراشـته  و پوزه  
عمـود، سـم  پاهـا عقب تـر از سـم  دسـت ها روي  زمیـن  قـرار مي گیرنـد. بـا تماسـي  مالیم  اسـب  به  دهنـه  مانده  
در طـول  مـدت  حرکـت  در حالي کـه  تحـرک  و نظـم  همچنـان  باقي  اسـت  کمي  از سـرعت  او کاسـته  مي شـود.

هرگـز در مسـافت هاي  طوالنـي  یورتمـه  جمـع  نرویـد، بـه  ایـن  حالـت  جمـع  مانـدن  براي  اسـب  بسـیار 
مشـکل  اسـت  و بـه  همیـن  خاطـر بالفاصله  پـس  از مدت  یـا مسـافتي  کوتاه  یورتمـه  جمع ، حرکـت  بعدي  را 
بـا دسـت جلوي  آزاد دنبـال  کنیـد. در یورتمـه  کشـیده ، اسـب  بـا شـلنگ هاي  بلنـد، منظم  و جهنـده  حرکت  
کـرده  و گام هـای او حداکثر پوشـش  ممکن  را دارا هسـتند. شـانه هاي  اسـب  آزادانه  به  جلـو حرکت  مي کنند، 
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جاي  سـم  پاها به طور مشـخص  و مشـهود جلوتر از جاي  سـم  دسـت ها روي  زمین  دیده  خواهند شـد، اندام  
اسـب  کشـیده  شـده  سـر و گردن  به  جلـو و پائین  متمایل  مي شـوند، پوزه  جلوتـر از خط  عمود قـرار گرفته  و 
تمـاس  دسـتجلوها قاطعانه تـر مي شـوند. این  حرکت  براي  اسـب  بسـیار طاقت  فرساسـت  و فقط  هـر از گاهي  
آنهـم  روي  زمیـن  بسـیار نـرم  قابل  اجرا اسـت . به طـور کلي  من  خـود ترجیح  مي دهـم  تمام  گام هـاي  یورتمه  
را بـه  صـورت  آزاد اجـرا کنـم . بـه  نظر مـن ، امروزه  کمتـر سـوارکاري ، از آنچنان  نشسـتي  مطمئـن  برخوردار 

اسـت  کـه  در یورتمه  نشسـته  مزاحم  آهنـگ  و تعادل  حرکت  نشـود.
یورتمه  متوسـط ، در حالي که  اسـب  پشـت  به  دهنه  افتاده  اسـت . توجه  داشـته  باشـید که  پوزه  اسـب  در 

حـدود بین  5 تا 7 سـانتیمتر پشـت  خط  عمود اسـت .
یورتمه  متوسـط  درسـت : حالت  سـر و گردن  اسـب  درسـت  و به  دهنه  اسـت ، شـانه هایش  به  درسـتي  به  

جلو کشـیده  شـده اند و تماس  دسـتجلوهاي  سـوارکار کامل  اسـت .
شـروع  حرکـت  چهـار نعـل : تمایـل  سـوار به  داخـل  اسـت ، دسـت جلوي  داخل  کمـي  آزادتر اسـت ، عقب  

اسـب  بـه  خوبي  درگیر شـده  اسـت .

چهار نعل 

چهـار نـوع  چهـار نعـل  شـناخته  شـده  توسـط  فدراسـیون  جهانـي  سـوارکاري )FEI(  عبارتنـد از: کار، 
متوسـط ، جمـع  و کشـیده .

چهـار نعـل  کار، گامـي  اسـت  فعـال ، متعـادل ، متحـرک  و نـه  آنقدر کوتـاه  که  شـبیه  به  چهـار نعل  جمع  
باشـد. اسـب  در حالي کـه  بـه  دهنه  اسـت ، مفاصـل  خرگوشـي اش  فعالنـد به طوري  کـه  در صورت  لـزوم  قادر 
باشـد بـدون  شـتاب ، گام هـا را کشـیده تر کنـد و همچنـان  با حفـظ  ضرب  آهنـگ  گام  چهـار نعـل ، گام ها را 

جمع تـر کنـد. ایـن  گام  منشـأ گام هـاي  جمـع  و کشـیده  در چهار نعل  اسـت :
چهـار  نعـل  متوسـط ، گامـي  اسـت  بیـن  چهـار نعـل  جمـع  و کشـیده . گامـي  اسـت  با تعـادل  مشـهود و 
مشـخصه  آن ، آهنـگ  مناسـب  اسـت . اسـب  همچنـان  به  دهنـه  و پـوزه اش  کمي  جلوتـر از خط  عمود اسـت . 

گام هـا کشـیده  و منظم انـد. ایـن  مناسـب ترین  گام  بـراي  اسـب  پـرش  در میـدان  مسـابقه  اسـت .
در چهـار نعـل  جمـع ، درگیرتـر شـدن  قسـمت  عقـب  و کوتاه تر شـدن  گام هـا باعـث  افراشـته  و کماني تر 
شـدن  گـردن  مي شـود. از مشـخصه هاي  ایـن  گام  دسـت هاي  سـبک  و آزاد بـه  همـراه  قسـمت  عقبـي  کامالً 
فعـال  اسـت . در حالي که  گام ها آنچنان  کشـیده  نیسـتند، اسـب  متحرک  اسـت  و حرکـت  او آهنگین ، تحرک  
ایجـاد شـده  هیچـگاه  نبایـد بـه  حرکـت  شـتابان  تبدیـل  شـود. چهـار نعل  جمـع  که  چهـار نعل  غلطـان  هم  
گفتـه  میشـود، نیازمنـد تماس  بیشـتري  اسـت  و بـه  همین  دلیل  کاربرد وسـیعي  نداشـته  و پرش  بـا این  گام  
از روي  بعضـي  موانـع  مناسـب  نیسـت . در چهـار نعـل  کشـیده  گام هـا کامـالً کشـیده اند، در حالي کـه  اسـب  
نبایـد سـبکي  و آرامـش  خـود را از دسـت  داده  و عجوالنـه  حرکـت  کنـد. به  دهنه  بودن  اسـب  به  گونه ایسـت  
کـه  سـر و گـردن  بـه  جلو و پائین  کشـیده  شـده  و پوزه  جلوتـر از خط  عمود قـرار مي گیرد. اوج  هنر سـوارکار 
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در هنـگام  پـرش ، توانائـي  بازکردن  گام هاسـت در حالي که  اسـب  از کنترل  خارج  نشـده ، روي  دسـت  نیفتاده  
و بـه  دسـت جلو تکیـه  نمي کنـد. در بسـیاري  از مواقـع  بهتریـن  راه  گریـز از نکتـه  انحرافـي  طراح  مسـیر، باز 
کـردن  گام هـا اسـت  و بـه  همیـن  دلیـل  قـدرت  اجراي  چهـار نعل  درسـت  کشـیده  از اهـم  وظایف  سـوارکار 
پـرش  اسـت . در ایـن  حالـت  سـوار بایـد بتواند خـود را با مرکـز ثقل اسـب  رو به  جلـو هماهنگ  کـرده  و تعادل  و 

باشـد. کنترلش  کامل  
هـر سـوارکاري ، اعـم  از پـرش ، درسـاژ و یـا سـه  روزه ، بایـد بـه  تفاوت  بیـن  گام ها کامالً آشـنا باشـد. این  
نیازهـا، پایـه اي  و اصولـي  هسـتند. بایـد آن هـا را یـک  به  یـک  توسـعه  داد و با گام هـاي  مقدماتي  مـورد نیاز 

بـراي  تربیـت  کـه ، شـرح  داده  خواهد شـد هماهنـگ  کرد.
نکتـه: اسـب هایی کـه در حرکت اسـکوپ )ذاتـی( ندارند بـرای ورزش حرفه ای قابلیـت چندانی نخواهند 

داشـت. اسـب بایسـتی تحرک کافی برای حرکت مطلوب به جلو داشـته باشـد.
چهارنعـل رفتـن روی دسـت مخالـف بدون اینکه اسـب دسـت عوض کنـد نیازمنـد آرامش، کنتـرل و تعادل 
کامـل سـوارکار اسـت، مقـداری سـر اسـب در جهت مخالف قرار مـی گیرد و کتف اسـب را به تحـرک وادار کرده 
و عضـالت کمـر و پشـت اسـب را تقویـت می کند. )محل اثر پاها تعویض می شـود و بایسـتی سـوار کنترل کامل 

داشـته باشـد( ایـن اثـر به اسـب کمـک می کند تـا بتواند صـاف تر در مسـیر به جلـو حرکت کند. 

حرکت به جلو

مفهـوم  بـه  جلـو رفتن ، فقط  حرکت  روي  خطوط  مسـتقیم  پیوسـته  نیسـت . در ورزش هاي  سـواره  مفهوم  
آن  واالتـر اسـت . اسـب  مي توانـد در حالـي کـه  بـه  فشـارها و اثرهاي  سـوارکار جـواب  مي دهد، بـدون  تمایل  

بـه  تحـرک  در سـمت  و یا جهتـي  حرکت  کند.
حرکـت  بـه  جلـو، بـه  تاخـت  فـرار گونه  اسـب  هـم  اتـالق  نمي شـود، کـه  در آن  صورت  سـوارکار بـه  کلي  
کنتـرل  سـرعت  جابجائـي  و نظـم  گام هـا را از دسـت  خواهـد داد. تمایـل  بـراي  حرکت  بـه  جلو یعنـي  قبول  

مشـتاقانه  اثرهـا و اشـاره هاي  سـوار بـراي  افزایـش  تحرک  بـه  جلو.
شـادابي  و تحـرک  هـر دو الزمـه  حرکـت  بـه  جلـو هسـتند کـه  هرگـز نباید بـا عصبانیـت  صرف  اشـتباه  
گرفتـه  شـود و معیـار سـنجش  آن  نظـم  و آهنگ  خدشـه  ناپذیر گام  اسـت . به  هر حـال ، شـادابي  را نمي توان  
از تحـرک  جـدا دانسـت  کـه  تحـرک  بخشـي  ذاتـي  و برخاسـته  از خصوصیـات  دروني  اسـب  اسـت  و بخشـي  
از آن  از طریـق  تربیـت  درسـت  تقویـت  مي شـود. مثالـش  مقایسـه  اسـبي  بدون  تحـرک  به  جلو بـا خودروئي  
اسـت  کـه  راننـده اش  ترمـز دسـتي  را تـا نیمـه  باال کشـیده  و پـي  در پـي  گاز مي دهد کـه  در نتیجـه  خودرو 
نمي توانـد یکدسـت  و روان  بـه  جلـو حرکـت  کنـد. به طـور خالصـه ، اسـبي  کـه  بـه  جلو رانـده  مي شـود باید 
کامـال آرام ، خوشـحال  و هوشـیار بـوده  و سـوارکارش  اطمینـان  داشـته  باشـد کـه  همانگونه  که  مي خواسـته  

روي  اسـب  تأثیـر گزارده  اسـت .
از طریـق  آمـوزش  منظـم  و پیوسـته  حرکت هاي  مقدماتـي ، به  خصوص  بـه  کار گرفتن  ماهرانه  سـاق ها به  
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همـراه  اثرهاي  اسـتادانه  شـالق  و مهمیز و تشـویق هاي  مداوم ، تحرک  اسـب  رو بـه  بهبود می رود.
یورتمـه  در سـواري  آزاد، چهـار نعـل  در مسـیرهاي  طوالنـي  مسـتقیم  و کار در سـر باالئي  و سراشـیبي ها 

تأثیـر بـه  سـزا در بهبـود تحرک  اسـب  دارند.
آموزش اسب و سوارکاری نیازمند حس قوی است.

بـرای دسـتیابی بـه گام جمع، سـوارکار با ایجـاد کمی انقباض در عضالت جلویی شـکم و تغییـر اثر وزن 
قـادر خواهـد بـود تا اسـب را بـه گام جمع ببرد، ایـن رفتارهای طبیعی بـدون بهره گیـری از ابزارهای اضافی 
مـی توانـد کمـک موثـری به سـوارکار در انتقال اثرها داشـته باشـد که نیاز سـوار بـه برخورداری از شـناخت 

دقیـق و حـس قوی را بـه خوبی نمایـان می کند.
برای پرش با اسب بایستی چه کارهایی انجام دهیم؟

کنترل  ●
یافتن مسیر صحیح )حرکت در راستای دلخواه(  ●

ریتم )ایجاد تحرک مناسب با سرعت مطلوب(  ●
تعادل  ●

منطقه پرش )نقطه ی جهش(  ●
 مراحل پرش

نزدیک شدن )کنترل( بایستی به صورت مستقیم وسط مانع وارد شویم.  ●
منطقه ی پرش )نقطه ی جهش(  ●

پرواز )باسکول(  ●
فرود  ●

برقراری مجدد تعادل )تعادل و کنترل(  ●

وظایف مربی

کنترل استرس و تمرکز برای سوار در مسابقات اهمیت بسیار باالیی دارد.
بـرای مربـی خـوب بـودن نیاز اسـت که مربی یک روانشـناس خـوب، یک تربیـت کننده ی اسـب آگاه و 
یـک سـوارکار ماهـر بـا قابلیـت انتقال مطالب به اسـب و شـاگرد باشـد تا بتوانـد در مراحل مختلـف آموزش 
بـه شـاگرد خـود کمـک کند تـا به خوبـی و با موفقیت مراحل را پشـت سـر بگـذارد. مربـی باید قادر باشـد 
تـا روی بـاال بـردن اعتمـاد بنفـس شـاگرد کار کرده و شـناخت کافی از ابعـاد مختلف روانی شـاگرد و قدرت 

مدیریت بحران داشـته باشـد.
مربـی خـوب بایـد بـرای آمـوزش، مسـابقات و تمـام امـور برنامـه ریـزی دقیـق و منظـم داشـته باشـد. 
نعلبنـدی اسـبی کـه بـدون برنامـه ریـزی دقیـق درسـت چنـد روز قبـل از مسـابقه ی مهمـی انجـام شـود 
 به طـوری کـه اسـب زمـان کافی برای دسـتیابی به شـرایط مطلوب )حساسـیت زدایی سـم( نداشـته باشـد، 
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مـی توانـد تمـام زحمـات یـک مربـی، مالـک و سـوارکار را کـه در طول مدت بسـیار کشـیده شـده در یک 
شـب بر بـاد داده و بـی اعتبـار کند.

مثبت باشید 
مربـی بایسـتی بتوانـد با شـناخت دقیـق و آموزش صحیح حـس اعتماد به نفـس را در شـاگردان تقویت 
نمایـد. سـعی کنیـد در طـول آمـوزش هرگز از کلیـد واژه "نه" اسـتفاده نکنید. اسـتفاده از کلمـات دارای بار 

منفـی مـی توانـد اثر مخربـی در روحیه و عملکرد سـوار برجـای گذارد.

اجزای مربی گری:
توانایی شناخت ویژگی های شخصی افراد  ●

توانایی برقراری ارتباط موثر و مدیریت بر شیوه ی زندگی  ●
توانایی مدیریت فیزیکی  ●

بهره مندی از توان تاکتیکی  ●
توانایی مدیریت ذهنی  ●

دانش فنی  ●
مواردی که یک سوارکار پرش باید برای انجام پرش با اسب آموزش ببیند!

سوارکار باید قادر به کنترل خود و سپس قادر به کنترل اسب باشد.
در ابتـدا سـوار بایسـتی بـه حرکـت مسـتقیم روی زمیـن، دوره رو هـا و نیـم دوره رو ها و اجرای اشـکال 

مختلـف تمریـن و اجـرای اثـرات سـوارکاری به صورت مطلوب مسـلط باشـد.
سـوارکار بایـد بـا سـرعت گام 250 تـا 300 متـر در دقیقه سـواری آشـنا شـده و قـادر به گام شـماری و 

تنظیـم سـرعت و دسـتیابی بـه ریتـم منظم و مطلوب گام اسـب باشـد.
اسـب را بایـد در خطـوط اولیـه فعال نگه داشـت تا سـوار بـا تمام وجود روی نشسـت خـود تمرکز کرده، 
حرکت هـای خـود را بـا اسـب هماهنـگ نمایـد و هر چه بیشـتر تعادلـش را اصالح کند. سـوار فرصـت دارد 
نشسـتش را کـه شـالوده تمـاس او با اسـب اسـت هر چه بیشـتر اسـتحکام ببخشـد. از طرف دیگـر موانع به 
سـرعت و یکی پس از دیگری باید پریده شـوند و این کار نیازمند واکنش های سـریع اسـب و سـوار اسـت.

 چگونگی تغییر فواصل با هدف اصالح واکنش های اسب:
فواصل جمع = چهارنعل متعادل و گام جمع  ●

فواصل بیشتر = گام بلندتر )جهت دریافت ریتم مناسب مسابقه(  ●
موانع بدون گام میانی = افزایش قدرت و استفاده از قسمت عقبی بدن اسب  ●

تغییر فواصل به صورت متناوب = حفظ تعادل و تمرکز بیشتر  ●
نکته: باال بردن ارتفاع و سرعت بیشتر ویژه ی اسب های با تجربه است.  ●
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آموزش پرش 

پـرش هـای ژیمناسـتیکی یعنـی ورزیـده کـردن اسـب روی کاوالتـی، موانـع کوتـاه تیرهـای روی زمیـن و 
رشـته ای از موانـع بـه هـم پیوسـته. ایـن تمرین ها اعتماد به نفس اسـب و سـوار را برای شـرکت در مسـابقه ها 
بـاال می بـرد. پـرش هـای ورزیدگـی اسـب را وا می دارد جسـم و ذهن خـود را در مسـیر مثبت بـه کار بیاندازد.

اسـب بایـد قـادر باشـد بـا کمتریـن دخالت سـوارکار از پـس کار بر آید و اگر الزم شـد، سـوار مـی تواند 
بـرای حمایـت از اسـب در کارش دخالـت کند. 

ارتفـاع موانـع بایـد حداقـل 60 یـا حداکثر 100 سـانتیمتر باشـد. کـه همین ارتفـاع کافی اسـت و باعث 
مـی شـود دسـت و پای اسـب هم سـالم بمانند. آماده سـازی اسـب برای مسـابقه نیـازی بـه تمرینات پرش 
بـا ارتفـاع خیلـی بلنـد نـدارد چون مـی تواند موجب اسـتهالک و آسـیب بـه اندام حرکتی اسـب گـردد، اما 
به طـور کلـی شـناخت کافـی از تـوان و عملکـرد اسـب مـی توانـد کمـک بزرگـی در جهـت چگونگـی طرح 

برنامـه تمرین برای اسـب باشـد. 
با تمرین روی این موانع کوتاه نتایج بسیار خوبی به دست خواهد آمد.

طراحـی مسـیر هـای پـرش ژیمناسـتیک بایسـتی هر چـه دقیق تـر آمـوزش داده شـود. با تغییـر موانع 
و فواصـل از دلزدگـی اسـب و سـوار جلوگیـری نمـوده و بـا ایجاد تنـوع آگاهانه و متناسـب، اشـتیاق و دقت 

اسـب و سـوار را بـاال ببرید. 
بـا تمریـن روی تیرهـا، کاوالتی و موانع متنوع توانایی های مختلف اسـب و سـوار اصالح شـده و هماهنگ 

بـا هـم توسـعه پیدا می کننـد نه، جداگانـه و تک تک.
تمریـن هـا باید آنچنان طراحی شـوند که اسـب و سـوار راحت بـوده و پایان تمرین رضایت بخش باشـد. 
در خصـوص رعایـت اصـول پایـه در تربیـت اسـب بهتر اسـت پایان تمریـن پـس از بهترین عملکـرد هر روز 
در نظـر گرفتـه شـده و اسـب حتما تشـویق شـود، زیرا ایـن مسـئله را در ذهن اسـب تداعـی خواهدکرد که 
سـوار از عملکـرد وی راضـی بـوده و تشـویق نتیجـه ی عملکرد مثبـت اوسـت؛ بنابراین در دوره هـای بعدی 
تمریـن مشـتاقانه بـه فرامیـن سـوار گوش فر خواهـد داد. بـرای گرفتن بهتریـن نتیجه، تمرین برای اسـب و 

سـوار بایـد لـذت بخش باشـد و نه یادآور مشـقت و فشـار.
اهـداف تمریـن عبـارت اسـت از ورزیدگـی، تقویت و هر چـه انعطاف پذیرتر کردن عضالت پشـت اسـب. 
پـرش هـای معقـول بـا ارتفاع و فواصل مناسـب تقویت کننده هر چه بیشـتر عضالت پشـت اسـب هسـتند.

کار روی کاوالتـی هـای چیـده شـده در مسـیر هـای متنـوع و یـا پـرش هـای ژیمناسـتیکی می توانـد 
هفتـه ای دو و یـا سـه روز در برنامـه تمریـن گنجانـده شـود.

آموزش سوار

کاله ایمنـی: همـه سـوارکارها )نـه فقـط مبتـدی ها( همـواره بایـد کاله ایمنی به سـر داشـته باشـند. 
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بـه هنـگام پـرش کاله ایمنـی بایـد حتمـا مجهـز به چانه بنـد و دارای قفل سـالم باشـد تا در هنگام سـقوط 
احتمالـی از سـر بـه خوبی محافظت شـود.

شـالق و مهمیـز: عـالوه بر کاله شـالق و مهمیـز هم مورد نیاز هسـتند )سـوار مبتدی تـا زمانیکه نمی 
توانـد از سـاق هـا یش به درسـتی اسـتفاده کنـد نباید  مهمیز ببنـدد.( فقط سـوارهای با تجربه اجـازه دارند 
مهمیـز ببندنـد تـا در صورتیکـه اسـب به اثر سـاق جواب نـداد از آن هـا کمک بگیرنـد. مهمیزها بایـد اندازه 
بـوده و بـه درسـتی بـاالی قـوزک بسـته شـده تـا، کارآئـی آنهـا کافـی باشـند. یـک ضربه شـالق )بـا اندازه 

متوسـط( پشـت سـاق بـه مراتـب کارآتـر از ضربـه های پـی در پی پاشـنه هـای مجهز به مهمیز اسـت.
 

اصولی که باعث موفقیت سوار در پرش می شود. 
کلیـد موفقیـت در سـواری انضبـاط شـخصی و تمرکـز اسـت. سـوار باید روی نشسـت خـود تمرکز کند. 
بهتریـن روش پریـدن را پیـدا کـرده و بـدون هیچگونـه دخالتـی حرکت های اسـب را تعقیب کنـد. با پیروی 

از ایـن دسـتورها سـوار بـه هیچ مشـکلی بر نمـی خورد.
تا زمانی که سوار روی زمین متعادل نشده و قادر به کنترل اسب خود نیست ،اجازه ندارد پرش کند.

او بایـد آنچنـان اعتمـاد بـه نفـس و مهـارت داشـته باشـد کـه اثرهـا را به اجـرا بگـذارد و مثال بـه هنگام 
حرکـت در گام یورتمـه آزاد دسـتان او نبایـد بـه همـراه بـاال تنـه اش پایین و بـاال برود.

اسـب هـم بایـد بـه اثرهای سـوار جـواب بدهـد مثال بـدون کمک مهمیزهـای پایـه بلند و یا شـالق بلند 
او بایـد حرکت هـای انتقالـی را انجـام داده و به راحتی بایسـتد.

اگر سوار به خود، اسب و مربی اش اعتماد دارد تمرین ها باید هر چه ساده تر طراحی شوند.
سـوار نبایـد در شـروع کار هیجـان زده بلکـه آرام باشـد در غیـر ایـن صـورت او قـادر بـه درک و تعقیب 

حرکت هـای اسـب نخواهـد بود.
سـوار بایـد بهترین مسـیر، مناسـب ترین ریتـم و گام را برای پـرش انتخاب کند و وقتی اسـب به منطقه 

جهـش رسـید درکار اسـب دخالت نکرده واثرهـا را به موقع به اجـرا بگذارد.

منطقه جهش

مناسـب ترین محلـي کـه اسـب از آن، جهـش بـراي پریـدن از روي مانع را شـروع مي کند و بـه راحتي و 
بـا صـرف حداقـل نیـرو، بدون اصابت دسـت و پایـش به تیرها و یـا خود مانـع، از روي آن بـا زیباترین حالت 

عبـور مي کنـد، محل جهـش نامیده مي شـود.
محـل جهـش همـواره در جلـوي هـر مانعي متناسـب با ارتفـاع، عرض یـا، عـرض و ارتفاع آن مانـع قرار 
گرفتـه اسـت. به طورکلـي ارتفـاع، عـرض و یـا عرض و ارتفـاع با هـم تعیین کننـده محل جهش مي باشـند. 
به عنـوان مثـال، بـراي مانعـي عمـودی بـه ارتفـاع 105 سـانتي متر محل جهـش تقریبـاً 120 سـانتیمتر در 
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جلـوي آن مي باشـد.
به طور کلي موانع بر دو نوعند:

موانع ساده: موانعي که فقط داراي ارتفاع و یا عرض هستند.
موانع مرکب: موانعي که داراي عرض و ارتفاع هستند.

تمامـي انـواع بقیـه موانـع ماننـد نردبانـي، بادبزنـي، و ... مشـتقاتي از ایـن دو نوعنـد. تیرهائـي کـه براي 
سـاختن موانع به کار مي روند باید بین 3 تا 4 متر طول و10 سـانتیمتر قطر داشـته باشـند و براي سـاختن 
موانـع بـا عـرض کـم نباید طـول تیـر از دو متـر کمتر باشـد. منطقه جهـش برای پـرش از روی مانع سـاده 

عمـودی کمـی دورتـر و بـرای مانـع مرکـب )داراي عـرض و ارتفـاع( کمي بـه مانع نزدیک  تر اسـت.

برنامه یک ساعت تمرین می تواند شامل:

نرم کردن

حداقـل 10 دقیقـه کار بـا دسـتجلوی آزاد وکار روی کاوالتـی بـا قـدم )آمـوزش قـدم روی کاوالتـی پس 
از آمـوزش یورتمـه و چهارنعـل توسـط سـوار مجـرب انجـام مـی شـود زیـرا قـدم گام 4 مرحله ای اسـت و 

فراگرفتـن آن برای اسـب دشـوارتر اسـت.(

کار

10 تـا 20 دقیقـه پـرش با افزایـش تدریجی و متناسـب موانع. در انتهـا، 10 دقیقه یورتمه با دسـتجلوی 
آزاد و پـس از آن حداقـل 10 دقیقـه قدم آزاد با دسـتجلوی آزاد.

نکته: صرف زمان و حفظ آرامش نتایج درخشانی را برای اسب و سوار به همراه خواهد داشت.   ●
هـر تمریـن دارای سـه مرحله اسـت: گـرم کـردن، نـرم کـردن و برگرداندن اسـب به حالـت عادی. 

ایـن سـه مرحلـه اهمیت یکسـانی برای اسـب و سـوار دارند.

تصویر شماره 47- نمایی از نحوه قرار گیری تیر بر روی پایه های کاوالتی برای دستیابی به ارتفاع های متفاوت
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ارتقا آموزش جهت دستیابی به ریتم مناسب

درچهـار نعـل طـول جابـه جائـی هـر گام اسـب به طـور متوسـط 3/5 متـر اسـت. ایـن فاصلـه زمانـی به 
حسـاب می آید که کاوالتی دوم را در مسـیر قرار داده باشـیم. یک گام را به حسـاب فرود و جهش بگذارید. 
روشـن اسـت کـه ایـن اندازه گیری با تغیـر ارتفاع مانع و سـرعت حرکت تفـاوت می کند. وقتـی ارتفاع پایین 

اسـت نقطـه جهـش و فـرود کوتاه تر می شـود.
بـرای آمـوزش ریتـم بـا گام چهارنعـل در مراحـل ابتدایـی از تیـر روی زمین بـا فاصله 3 متر تـا 3.5 متر 
بسـته بـه گام اسـب و جثـه ی حیـوان بـا تعداد 3 عدد شـروع کـرده و به ترتیب به تعـداد تیرها مـی افزاییم. 
3 عـدد کاوالتـی حـد اکثـر 40 سـاتیمتر بـرای تنظیـم گام مـی توانـد بـه فواصـل 18 متـر روی زمیـن 

گذاشـته شـود و از شـاگرد بخواهیـم بـا 4 تـا 6 گام مسـیر را طـی کنـد.
2 عـدد کاوالتـی بـا فاصلـه 20 متر روی زمین می تواند گذاشـته شـود و شـاگرد مسـیر را بـا 5، 6، 7 و8 

گام طـی کند.
بـرای آشـنایی بـا سـرعت و گام مطلـوب در مسـابقات باید شـاگرد قـادر باشـد 18 متر را بـا 4 گام   ●

بلنـد و فعـال طـی کند.
تمریـن چهارنعـل روی کاوالتی هـا روی خـط مسـتقیم: ایـن تمریـن به سـوار امـکان مـی دهـد در حالت 

تکیـه بـه رکاب حرکت اسـب را حـس کند. 
اولین تمرین پرش چهار مرحله دارد:
روی خط مستقیم به مانع نزدیک شوید.

اسب رابه وسط کاوالتی برانید.
بعد از پرش روی خط مستقیم حرکت کنید.

روی خط مستقیم ایست کنید.
بـا توجـه بـه خلق و خوی اسـب تمریـن می تواند در قـدم و یورتمه هم اجرا شـود. تعویض دسـت تمرین 
را جالـب تـر کـرده و هـر از گاهـی می تـوان تکرارش کـرد. بعـد کاوالتی را بـه بلندتریـن انـدازه برگردانید و 

تمریـن را بـا گام چهـار نعـل تکـرار کنیـد. این تمرین سـوار را با احسـاس پرش آشـنا می کند.
اگـر سـوار توانسـت روی خـط مسـتقیم حرکـت کند مـی تواند پس از پـرش ایسـت کند. او بـرای تنوع 
مـی توانـد بـه جـای ایسـت دایـره زده و یـا دسـت عـوض کنـد تا اسـب عـادت نکند پـس از پرش خـود به 
خـود ایسـت کنـد، بلکـه باید گـوش به فرمان سـوار باشـد )نکتـه ای بسـیار مهم برای مسـابقه هـای پرش(

پـس از اتمـام اولیـن تمرین، سـوار می تواند گام شـماری بیـن دو کاوالتی را شـروع کنـد. او را باید عادت 
داد کـه بـا صـدای بلنـد گام هـا را بشـمارد تـا مربـی متوجه شـود کـه آیـا او مرحله فـرود راه هم به حسـاب 
آورده اسـت یـا نـه )چـه بسـیار مبتـدی هایـی کـه ایـن کار را می کننـد( شـمارش از اولیـن شـلنگ بعد از 
فـرود شـروع می شـود )1،2،3،4،5،...( در حالـی کـه حفـظ ریتم مناسـب حرکـت نباید فراموش شـود. قبل 
از پیچیـدن بـه طـرف مانـع بایـد تحـرک مناسـب بـوده و تا مرحله ایسـت بعـد از مانع ادامه داشـته باشـد.
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تصویر شماره 48- نمایی از نحوه عبور اسب از روی کاوالتی

جایگاه تیر در موانع ژیمناستیک

فاصله ی قرارگیری تیر اوستا با مانع ایکس که با گام یورتمه وارد می شویم 2.20 است.
در بیـن موانـع ژیمناسـتیک تیـر اوسـتاها بـا فواصـل 3 متر به تعـداد گام ها بیـن دو مانع قـرار می گیرند 
تـا گام اسـب تنظیـم شـود و بـه تدریـج از تعـداد تیرها می کاهیم. تیر اوسـتای بعـد از مانع بـا فاصله ی 3.5 

قـرار می گیـرد و تیرهـای بعـدی مـی توانـد فواصل 3 متری با هم داشـته باشـند.
هـر چه اسـب جوان تر باشـد به تیر اوسـتاهای بیشـتری برای پیداکـردن نقطه جهش صحیـح نیاز دارد. 

بـا کسـب تجربـه بیشـتر کم کم تیر اوسـتاها را کـم و به ترتیب حـذف می کنیم.
نکتـه: توصیـه می شـود به جهـت بدچشـمی نکردن اسـبان جـوان و فراهم کـردن امکان تشـخیص   ●

دقیـق فاصلـه مانـع بـرای آنهـا، از تیـر راهنمـا در زیـر پایـه ی جلویـی مانـع اسـتفاده نگردد.
بـرای هماهنـگ شـدن اسـب و حفـظ تحـرک و شـتاب اسـب در طول مسـیر و بهبـود بخشـیدن به گام 
اسـب قبـل و بعـد از مانـع می توانیـم از توالـی کاوالتـی، تیـر و مانع ایکس در مسـیر به شـکل زیر بـا رعایت 

کنیم. اسـتفاده  فواصل 

  تصویر شماره 49- نمایی از نحوه قرار گیری کاوالتی )مربع( ، تیر)دایره(، مانع )وسط تصویر(

دو گام اصـوالً فاصلـه ی تنگـی برای تنظیم گام پرش اسـت و اسـب باید بسـیار ریتم مناسـبی برای پرش 
داشـته باشـد و سـوار صرفـاً مثـل یـک رباط فشـاردهنده عمـل کـرده و ریتـم را حفظ نمایـد. سـوار باید از 

دخالـت در حرکـت اسـب و برهم زدن ریتـم اکیداً خـودداری کند.
طول گام مطلوب یک اسب ورزشی استاندارد معموال حدود 3.5 متر است.
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جدول شماره 1- فواصل بین گام ها در کاوالتی و موانع

فواصل عادی در 
مسابقات

ارتفاع 100 تا 125  
سانتیمتر

ارتفاع 50 تا 100 
سانتیمتر

ارتفاع کمتر از 50 
سانتیمتر

گام

گام کوتاه3 متر---
یک گام5.20 متر5.70 متر6.80 متر7.50 متر
دو گام8.20 متر9 متر9.50 متر10.50 متر
سه گام11.20 متر12.50 متر13 متر13.50 متر

چهار گام14.20 متر16 متر16.50 متر18 تا 17.50 متر
پنج گام17.20 متر19.50 متر20 متر22 تا 21 متر
شش گام20.20 متر23 متر23.50 متر26 تا 25 متر

در طراحـی مسـیر بـرای محاسـبه طـول مسـیر قـوس، پارکورچین ابتـدا متر را بـه اندازه مـورد نظر بـاز کرده و 
سـپس بـه مسـیر قـوس می دهد. طی مسـیر درسـت به سـمت مانع و امتنـاع از حرکت بـه خارج و یـا رفتن به 
داخل قوس ها سـبب می شـود تا سـوارکار مسـافت درسـتی را برای طی مسـیر در اختیار اسـب قرار داده و 
اسـب در منطقـه جهـش درسـت از زمین بلند شـده و با موفقیت مسـیر را طی می کند. چنانچـه در طراحی 
مسـیر بـه پیـچ هـای تنـگ و کم قطـر برخـورد کنیم، بـا کمی بزرگتـر کردن قطـر دایـره و افزایـش یک یا 
دو گام مـی تـوان ریسـک برخـورد بـا مانع را کاهش داده و چه بسـا امـکان جبران خطای زمانـی در ادامه ی 
مسـیر بـرای یـک سـوارکار هوشـیار فراهـم شـود. بدیهی اسـت برهـم خـوردن توالـی حرکت و ریتم اسـب 
موجـب بـر هـم خـوردن ریتـم کلـی سـواری و انداختـن موانع بعـدی و بـروز خطـا در طی مسـیر می گردد؛ 
بنابرایـن قبـول ریسـک های بـاال در طی مسـیر مثل پـرش اریب از روی موانـع و یا زدن پیچ های تنگ با اسـبی 

کـه هنـوز بـه قـدر کافی ورزیده نباشـد امـکان بـروز خطا را بـاال می برد.
● نکته: گونیا کردن موانع ژیمناستیک و در طراحی مسیر بسیار مهم است.

حرکات سوارکار برای دستیابی به ریتم مطلوب

پای خارج سوار کمی باالی تنگ کنترل کننده ی حرکت است.  ●
پای داخل تولید نیروی محّرکه برای به جلو راندن اسب را بر عهده دارد.  ●

دست خارج نقش کنترل کننده دارد.  ●
دست داخل مسیر حرکت را به اسب نشان می دهد.  ●

دسـتجلوها از دهـان اسـب تـا آرنج سـوار یک خط مسـتقیم را تشـکیل داده و دسـت  ها بایـد زاویه   ●
داشـته باشـند، فشـار دسـت ها نبایـد چنـان باشـد که فک اسـب تحت فشـار قـرار بگیـرد. اثر از نشـیمن به 

وسـیله ی سـاق هـا به بـدن اسـب منتقـل می گردد.
سوارکار باید توانایی اجرای اثرها را به صورت مستقل با نشست، ساق ها و دست ها داشته باشد.  ●
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اهمیـت درتـداوم اجـرای صحیح وکنترل شـده ی اثرهـا از آنجایی اهمیت بسـیار می یابد که اسـب   ●
نقطـه اتـکا پیـدا کـرده و حرکـت ریتمیـک و آهنگیـن پیـدا می کنـد و سـوار قـادر خواهـد بود اسـب را در 
راسـتای دلخـواه هدایـت نمایـد، عـدم توجه به حرکت در مسـیر مناسـب برای حرکت به سـمت وسـط مانع 
)در قوس هـا و مسـیر مسـتقیم( موجـب افزایـش و یـا کاهـش طـول مسـیر و چه بسـا برهم خـوردن تعداد 

گام هـای اسـب و نرسـیدن بـه منطقه ی جهـش مناسـب می گردد.
استراحت در بین حرکت ها ضرورت است.  ●

کلید طالیی پرش

حفـظ ریتـم مناسـب و حرکـت در راسـتای درسـت به سـمت مانـع از مهم تریـن ارکان سـواری در   ●
پـرش به شـمار مـی رود.

به جهـت حفـظ ریتـم در مسـیر توصیه می شـود در فواصل زمانـی کمتر از 3 دقیقه تعویض دسـت   ●
نکنیـم، تعویـض دسـت بیـن فواصـل اسـب را درگیـر می کنـد و ریتـم را برهـم مـی زند. سـوار مـی تواند با 
نـگاه کـردن به جهـت مسـیر و انتقـال وزن سـر به جهت مـورد نظر و بـا ظرافت در اجـرای اثرها بـدون برهم 

زدن تعـادل اسـب، او را روی دسـت صحیـح فـرود بیاورد.
چگونگـی طـی مسـیر در دوایر بسـیار مهم اسـت، زیرا اسـبی که به داخـل دایره متمایل شـود قابلیت   ●
هیچگونـه انفجـاری بـرای انجـام حرکـت و پـرش از روی موانـع را نخواهـد داشـت.  بـرای تمریـن در خصـوص 
مسـیرهای دایـره بایـد به سـوار آمـوزش دهیـم کـه دایـره ای به قطـر 15 تـا 20 متـر را در ذهن مجسـم نموده و 
مسـیر را بـا چشـمش دنبـال کنـد. سـوار بایـد قـادر به حفـظ بدن اسـب و خـودش در راسـتای مطلوب باشـد.

 بـرای کسـب مهـارت در طی مسـیر هـای دایره و مسـتقیم با گام هـای مختلف می توانیـم از تیرهای 
خوابیـده روی زمیـن بـه صورت هـای زیر بهره مند شـویم .

   

 

تصویر شماره 50- نمایی از نحوه قرارگیری تیرهای کاوالتی در مسیر دایره
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دو کاوالتی روی قوس دو دایره مماس که حرکت روی آن ها به شکل هشت انگلیسی باشد.
 

تصویر شماره 51- نمایی از فواصل بین کاوالتی ها با در نظر گرفتن تعداد گام اسب در حرکت چهارنعل

 

تصویر شماره 52- نمایی از فواصل بین کاوالتی ها با در نظر گرفتن تعداد گام اسب در حرکت چهارنعل

شماره 53- نمایی از فواصل بین کاوالتی ها با در نظر گرفتن تعداد گام اسب در حرکت چهارنعل برای تنظیم گام
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تصویر شماره 54- نمایی از فواصل بین کاوالتی ها با در نظر گرفتن تعداد گام اسب در حرکت چهارنعل جهت تنظیم گام و سرعت اسب

تصویر شماره 55- نمایی از فواصل بین کاوالتی ها جهت دستیابی به کنترل و تنظیم گام

    

 تصویر شماره 56- نمایی از فواصل بین کاوالتی ها جهت دستیابی به کنترل و تنظیم گام
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تصویر شماره 57- نمایی از نحوه چیدن کاوالتی ها جهت دستیابی به کنترل تنظیم حرکت اسب در قوس

 اندازه گیري گام های اسب 
فواصـل بیـن موانـع بـراي اسـب هایي تعبیـه مي شـوند که طـول هـر گام آن ها در حـدود 3/5 متر اسـت  
بنابرایـن ، اسـبي کـه طـول گام هایـش بیشـتر و یـا کمتـر از ایـن تعداد باشـد بـراي  عبـور از ایـن فواصل با 
مشـکل روبـرو می شـود. پـس قبـل از ورود بـه مانـژ پـرش بایـد انـدازه طـول گام های اسـب خـود را بدانید. 
بـرای ایـن منظـور در طـول خـط حصـار یـک خط پهن سـی متـری را کامـاًل با غلطک صـاف کنیـد بعد، با 
نواخـت حرکـت 350 متـر در دقیقـه بـا گام چهار نعـل در روی این خط پهـن حرکت کنید و بعـد طول، دو 
سـه یـا چهـار گام را انـدازه بگیریـد. بـه ایـن ترتیب طول هر شـلنگ اسـب شـما به دسـت می آیـد. بعد این 

کار را بـرای حرکـت 400و 450 متـر در دقیقـه تکـرار کنید.
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بـرای رسـیدن بـه مانـع هـر گام یـک شـانس محسـوب می شـود و این به ایـن معناسـت که با از دسـت 
دادن هـر گام یـک شـانس بـرای عبـور موفق از مانـع را از دسـت داده ایم.

در پارکـور همیشـه قبـل و بعـد از موانـع مسـیر قـوس دارد، بنابرایـن حرکـت صحیـح روی قوس هـا بـرای 
دسـتیابی بـه ریتـم مطلـوب و حرکـت مسـتقیم به سـمت مانـع و قـرار گرفتـن اسـب در منطقـه پرش درسـت 
بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. اگـر چنانچـه روی قوس کوچک به سـمت مانـع بعـدی در حرکت باشـیم می توانیم 
بـه صـورت اریـب از روی مانـع عبـور کنیـم. اگـر اسـب و سـوار با تجربـه توان جبـران خطـای زمانی را داشـته 
باشـند، می تواننـد کمـی دایـره را بزرگ تـر گرفتـه و یـک یا دو گام قـوس را بزرگتـر کرده و به صورت مسـتقیم 
وارد مانـع شـوند. )سـوار بایـد در حین حفظ ریتم و مسـیر مسـتقیم ورود به مانـع مراقب خطای زمانی باشـد.(

بـرای برطـرف کـردن خمـش بـدن سـوارکار به سـمت داخـل دایـره می توانیـم دسـتجلوها را بـه دسـت 
خـارج داده و دسـت داخـل را پشـت کمـر نگـه دارد. )داشـتن دانـش کافـی از انـواع نرمش هـا و چگونگـی 

مکانیـزم اثـر آنهـا و اشـکال مختلـف تمریـن جـزو ضروریـات حـرکات اصالحی اسـت(
بـرای بـه عقـب برگشـتن و کنترل اسـبان پرخـون توصیه می شـود پاهـا را همچنان میخی کـه در زمین 
فرورفتـه در رکاب هـا به سـمت زمیـن فشـار دهیـم و زانـوان را بـه زیـن نزدیک نماییم، مشـابه اثـری که در 
کـورس بـرای متوقـف کردن اسـبان کاربرد دارد. چـون در این روش عضـالت روی جدوگاه تحت فشـار قرار 

می گیرنـد اسـب بـه عقب بـر می گـردد و تحت کنتـرل قـرار می گیرد.
شـناخت کافی از شـخصیت و قابلیت ها و همچنین محدودیت های اسـب و سـوار کمک بسـیاری در طرح 

برنامـه ریـزی درسـت و هدف گـذاری صحیـح و متناسـب با توان فرد و اسـبش بـرای مربی به شـمار می رود.
در مـورد سـواری کـه بـه یـک سـمت مانـع متمایل می گـردد، توصیـه می شـود کـه از او درخواسـت کنیم 
به جهـت مخالـف مانـع نـگاه کـرده تا خـط مسـیر را بیابـد. باید حرکات سـوار بـه وسـیله تمرین بـا نرمش ها و 

قـدرت بخشـیدن بـه اجـرای صحیح اثـر ها اصالح شـود.
تعریق عضالت پشت زین، پشت ران و عضالت زیر شکم نشان دهنده ی عملکرد عضالت محسوب می شود.

نکتـه: در صورتی کـه پـس از تعریـق روی بـدن اسـب حالـت کـف آلود بـه وجود آمده باشـد )ناشـی از 
خـروج الکترولیـت هـا و پروتئیـن هـا از سـطح پوسـت( بایسـتی حتما کـف را به وسـیله حولـه از روی بدن 
حیـوان پـاک کرد، اسـب را تا مرحله خنک شـدن بدنـش به آرامی با گام قدم دسـتگردان نمود و از شسـتن 
او جـدا خـودداری شـود زیـرا کـف حاصلـه جلـوی تعریق مطلـوب و خنک شـدن بدن اسـب را مـی گیرد و 

موجـب بـاال رفتـن حرارت داخلی شـده و ریسـک شـوک حرارتـی را بـاال می برد.
برنامـه ریـزی بـرای کار روزانه با اسـبان برای یک مربـی می تواند ضامن موفقیت وی باشـد. در صورتی که 
برنامـه ای وجـود نداشـته باشـد، رصـد کـردن دقیـق نتیجـه ی یک عملکـرد یا تمریـن خاص با اسـب امکان 

پذیـر نخواهد بود.
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