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 نقص پرورش اسب در توسعه گردضگری و استغالزایی استان گلستان
 

 آؿَسهحوذ لشُ تاؽ

 ghareh44@yahoo.comاػتادیاسگشٍُ علَم داهی داًـگاُ گٌثذکاٍٍع     

 

 چکیده

تا اؿتغالضایی ٍ اػة دس دًیا ّویـِ یکی اص صٌایع  صٌعت ّای سایج ٍ تفشیحات ػالن اػت.اػثذٍاًی ٍ ػَاسکاسی یکی اص ٍسصؽ اهشٍصُ 

پشٍسؽ اػة دس حَصُ گشدؿگشی ٍسصؿی ٍ اکَلَطیکی )اکَتَسیؼن( ّن دس دًیا اّویت التصاادی صیاادی داسد.   اػت.  تاال گشدؽ هالی تؼیاس 

ِ  ٍ غشافیاییج طثیعی، ٍ ظشفیت ّای ّا لاتلیت تش اتکا تا اػتاى گلؼتاى   لْشهااًی،  ٍ ٍسصؽ ّاای  ػاَاسکاسی  لطاة  عٌاَاى  گشدؿگشی، تا

تَدُ ٍ هشکض عوذُ  پشٍسؽ یکی اص تْتشیي ًظادّای اػة اصیل ایشاًی یعٌی اػة تشکوي هی تاؿذ. دس ایاي هٌطماِ    ّوگاًی کـَس ٍ تفشیحی

یکای اص پتاًؼایل ّاای تؼایاس لاَی ٍ       وٌذاى صیادی داسد.ّوِ ػالِ تطَس هٌظن دس فصَل تْاس ٍ پاییض هؼاتمات اػثذٍاًی تشگضاس ؿذُ ٍ عالل

تَاًوٌذی ّای اسصؿوٌذ ٍ تالمَُ دس تَػعِ التصادی، اجتواعی، ٍسصؿی ٍ فشٌّگی اػتاى گلؼتاى، تذٍى ؿک تَػاعِ صاٌعت پاشٍسؽ اػاة     

گشدؿاگشاى داللای ٍ    اص تاَجْی  لاتال  حجان  هیتَاًاذ  جارتِ ّا ػایش کٌاس دس اکَتَسیؼتی ٍ جارتِ طثیعی یک عٌَاى تِ اػة صٌعتاػت. 

اها تٌا تِ دالیل هتعذد صاٌعت اػاة دس اػاتاى    ًوایذ.  کـَس ًصیة تَجْی لاتل اسصی دسآهذ ٍحتی  جزب کشدُ سا اػة تِ عاللوٌذ لاسجی

االتشدى احیاء ٍ تَػعِ پشٍسؽ اػة اصیل ایشاًی تشکوي تذٍى تَجَد آٍسدى یک هحای  هؼاتعذ ٍ تا   گلؼتاى تِ جایگاُ ٍالعی ًشػیذُ اػت. 

ػطح ػَاسکاسی ٍ عاللوٌذ ًوَدى ٍ هـاسکت هشدم دس اهَس اػثذاسی ٍ ػَاسکاسی یک اهش غیش التصادی اػت. جْت تَػعِ پشٍسؽ اػة ّای 

اصیل ایشاًی، تذٍیي تشًاهِ ّا ٍ اجشای طشح ّای هٌاػة ضشٍسی تِ ًظش هی سػذ.  لزا دس ایي همالِ چالؾ ّای اػاػی ٍ ساّکاسّای تَػاعِ  

 ة دس اػتاى گلؼتاى هَسد تشسػی لشاس هی گیشد. صٌعت اػ

 

   اػة تشکوي، اؿتغالضایی، گشدؿگشی، اػتاى گلؼتاى. واژه های كلیدی:
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 مقدمه

ایشاى یکی اص هعذٍد ًماط کشُ صهیي اػت کِ اص ًعوت ّای الْی تؼیاس فشاٍاًی اص جولِ ًفت، هعادى هختلف، هٌاتع طثیعای، اًاَاد دام ٍ   

تشلَسداس اػت. یکی اص ایي هٌاتع ٍ ثشٍت ّای هلی کـَس، ٍجَد اػة ّای اصیل ایشاًی تَدُ کِ ػاتمِ تاسیخی چٌذ ّضاس ػالِ داسد. تاِ  طیَس 

 (. 5ایشاًی داسًذ ) ءگَاُ تاسیخ، هْذ اٍلیِ پشٍسؽ اػة دس دًیا کـَس ایشاى تَدُ ٍ اجذاد توام اػة ّای اصیل ٍ هوتاص جْاى هٌـا

ػَاسکاسی جضئی اص ادتیات ٍ فشٌّگ هشدم هؼلواى ایشاى اػت ٍ دس اػالم تِ اّویت ٍ اسصؽ ػَاسکاسی ٍ آهَصؽ آى اػثذاسی ٍ ٍسصؽ 

اگش چاِ اػاة   ایشاى دس دًیا تا داؿتي ًظادّای اصیل ٍ ؿٌالتِ ؿذُ هاًٌذ اػة تشکوي هعشٍفیت فشاٍاًی داؿتِ،  تاکیذات فشاٍاًی ؿذُ اػت.

 (6ٍ  2، 1) ٍلی تا کوی غفلت ٍ کن تَجْی اهکاى داسد ایي رلیشُ صًتیکی اسصؿوٌذ اص دػت تشٍد، اػتاصیل ایشاًی ثشٍتی پایاى ًاپزیش 

اهشٍصُ ًؼل تؼیاسی اص اػثْای اصیل ایشاًی تِ دالیل هتعذدی اص جولِ غاست ٍ چپاٍل تی سحواًِ اػاتعواسگشاى دس چٌاذ لاشى الیاش ٍ     

اض تَدُ ٍ دس حال  اص تیي سفتي هی تاؿذ. هتاػفاًِ دس اثش کن تَجْی ٍ عذم کٌتشل ّوچٌیي تَاػطِ کن تَجْی لَد ها تِ ػشعت سٍ تِ اًمش

ٍاسدات ًظادّای لاسجی، ایي هٌثع طًتیکی لؼاسات عظیوی دیذُ ٍ تا کاػتِ ؿذى للَف ًظادی اػاثاى ایشاًای تاِ ٍجْاِ تایي الوللای آى       

 (. 5لطوات صیادی ٍاسد ؿذُ اػت )

تا اؿتغالضایی ٍ اػة دس دًیا ّویـِ یکی اص صٌایع  صٌعت اص ٍسصؽ ّای سایج ٍ تفشیحات ػالن اػت.اػثذٍاًی ٍ ػَاسکاسی یکی اهشٍصُ 

اػة هاًٌذ ًفت، هعادى ٍ هٌاتع طثیعی، یک ثشٍت هلی هحؼَب ؿذُ ٍ اص اتضاسّای الصم جْت ٍسٍد تاِ عشصاِ    ٍ تاال تَدُگشدؽ هالی تؼیاس 

کِ تا ایي پیـیٌِ گشاًثْای تاسیخی، فشٌّگی، اجتواعی ٍ تاا ٍجاَد   تشسػی کشد  تایذتشایي، سلاتت جْاًی اص ًظش التصادی ٍ ٍسصؿی اػت.  تٌا 

 .(6ٍ  5) چشا صٌعت اػة دس ایشاى اص چٌیي سًٍمی تشلَسداس ًیؼتتاکیذات دیٌی 

 

 اهمیت پرورش اسب در استان گلستان

التصادی، اجتواعی، ٍسصؿی ٍ فشٌّگای اػاتاى گلؼاتاى،     یکی اص پتاًؼیل ّای تؼیاس لَی ٍ تَاًوٌذی ّای اسصؿوٌذ ٍ تالمَُ دس تَػعِ

تذٍى ؿک تَػعِ صٌعت پشٍسؽ اػة اػت. یکی اص هٌاطك هْن پشٍسؽ اػة دس ایشاى اػتاى گلؼتاى اػت کِ هْذ پشٍسؽ یکی اص تْتاشیي  

 (. 6ًظادّای اػة اصیل ایشاًی یعٌی اػة تشکوي هی تاؿذ )

لذهت ٍ اصاالت ایاي اػاة ّواشاُ تاا       شٍفیت جْاًی اػة اصیل ایشاًی، ًظاد تشکوي اػت.تذٍى تشدیذ یکی اص ًظادّای تی ًظیش ٍ تا هع

ؽ رلیشُ طًتیکی تؼیاس اسصؿوٌذ ٍ اص ثشٍت ّای هلی کـَس هحؼَب هی لصَصیات پؼٌذیذُ اؽ اص جولِ اػتماهت، ػشعت ٍ َّؽ ػشؿاس

 (. 5ٍ  2ؿَد )

َدُ ٍ دس حال حاضش ًیض هؼاتمات اػثذٍاًی دس آى تا ًظن ٍ تضتیة لااف دس  اػة دس هیاى هشدم ایي هٌطمِ اص جایگاُ ٍاالیی تشلَسداس ت

  ِ  هیاى ؿَس ٍ عاللِ فشاٍاى هشدم دس هیادیي ػَاسکاسی گٌثذ ٍ تٌذستشکوي تشگضاس هی ؿَد. هؼاتمات اػثذٍاًی اص صهاًْای فذین دس ایاي هٌطما

شاُ تَدُ اػت. ایي هؼاتمات دس گزؿتِ تا ؿیَُ ّای ػٌتی ٍ تاا صافا ٍ   سایج تَدُ ٍ تشگضاسی اى ًیض ّویـِ تا اػتمثال گشم ٍ پشؿَس هشدم ّو
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صویویت تَػ  اػة ّای تشکوي دس هؼافات طَالًی اًجام هی ؿذُ، اها دس حال حاضش ایي هؼاتمات تا ؿشکت اػة ّاای دٍلاَى ٍ اػاة    

 (. 6ٍ  2ّای تشٍتشد لاسجی تشگضاس هی ؿَد )

یکی اص هْوتشیي هشاکض پشٍسؽ اػة تِ ؿواس هی سٍد ٍ هشدم هٌطمِ عـك ٍ عاللِ فشاٍاًی تِ تا ایٌکِ اػتاى گلؼتاى ٌَّص ّن تِ عٌَاى 

ایي اهش داسًذ، اها تِ طَس کلی ػالتاس اجتواعی دس ساتطِ تا اػة ًؼثت تِ گزؿتِ دگشگَى ؿذُ اػت. دس ایي هٌطمِ ّن اػة کن کن اعتثااس  

 (.5جتواعی ٍ فشٌّگی آى کاّؾ یافتِ اػت )ٍ اسصؽ گزؿتِ لَد سا اص دػت دادُ ٍ اّویت التصادی، ا

تشای تَػعِ ٍسصؽ ػَاسکاسی ٍ پشٍسؽ اػة ًیاص تِ تِ یک ّوت دػتِ جوعی، ّوفکشی ٍ ّوااٌّگی تایي هتَلیااى هختلاف )ّی ات      

عالی اػاتاى(،  ػَاسکاسی، اهَسدام جْادکـاٍسصی، اداسُ کل داهپضؿکی، هشکض تحمیمات کـاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی، داًـگاّْا ٍ هشاکض آهَصؽ 

 (.6ٍ  5کاسؿٌاػاى، پیـکؼَتاى، هشتیاى، ٍ پشٍسؽ دٌّذگاى هَجَد دس اػتاى هی تاؿذ )

ؿشط الصم تشای هَفمیت دس چٌیي تشًاهِ ّایی تحت تشًاهِ سیضی هٌاػة ٍ سٍؿي ؿذى اػتشاتظی کَتاُ ٍ تلٌذ هذت اػت. تذیي تشتیة 

شد.  ٍصاست جْادکـااٍسصی ٍ فذساػایَى ػاَاسکاسی اص هتَلیااى پاشٍسؽ اػاة ٍ       اّویت التصادی پشٍسؽ اػة جایگِ لَد سا پیذا لَاّذ ک

 ٍ  ػَاسکاسی تَدُ ٍ ایي ًْادّا فشاّن کٌٌذُ تؼتش ٍ ّذایت کٌٌذُ ٍ ًاظش تخؾ غیش دٍلتی )تعاًٍیْا، تاؿگاّْا ٍ پشٍسؽ دٌّذگاى اػة تاَدُ 

 (.6ٍ  5ٍ حوایت ؿًَذ )تخؾ لصَصی هـتاق ٍسٍد ٍ ػشهایِ گزاسی دس ایي تخؾ هی تاؿٌذ ؿٌاػایی 

ّای اصیل تشکوي تشای تَلیذ کشُ اػثْای تٌذ سٍ ،  لی آًْا تا هادیاىّای هختلف ٍ تال ّای تشٍتشد ٍ دٍلَى اص کـَس اکٌَى تا ٍسٍد اػة

دسات اػة اص جولاِ  ًؼل اػثْای اصیل ایشاًی سٍ تِ ًاتَدی اػت. تاالتَدى ّضیٌِ ًگْذاسی، ًثَد تاصاس فشٍؽ، ًثَد تشًاهِ ای هٌاػة تشای صا

 .(5) هـکالت فشاسٍی اػت کِ سًٍذ ًاتَدی ٍ اػة اصیل تشکوي سا ؿذت تخـیذُ اػت

 

 راهکارهای توسعه پرورش اسب

احیاء ٍ تَػعِ پشٍسؽ اػة اصیل ایشاًی تشکوي تذٍى تَجَد اٍسدى یک هحی  هؼتعذ ٍ تاالتشدى ػطح ػَاسکاسی دس کـَس ٍ عاللوٌذ 

اهَس اػثذاسی ٍ ػَاسکاسی یک اهش غیش التصادی تَدُ ٍ لزا تاػیغ تاؿگاُ ّای ػَاسکاسی دس ػشتاػش کـَس هَسد ًوَدى ٍ هـاسکت هشدم دس 

 (:5ٍ  4تـَیك ٍ حوایت لشاس گیشد. ػایش الذاهات الصم عثاستٌذ اص )

شاکاض تحمیماات ٍ   تاػیغ پظٍّـکذُ هلی اػة تشکوي دس اػتاى گلؼاتاى، گؼاتشؽ تحمیماات دس اهاَس هختلاف پاشٍسؽ اػاة دس ه         – 1

 داًـگاّْای اػتاى،

 تـکیل ّؼتِ تخصصی پشٍسؽ اػة دس اػتاى، تَجِ تِ اصالح ًظاد ٍ پشّیض اص تاللی اػة ّای تشکوي تا  ًظاد ّای لاسجی ٍاسداتی،   – 2

اداسُ تاؿاگاُ ّاای   افضایؾ ػطح آگاّیْای علوی دػت اًذسکاساى ٍ عاللوٌذاى پشٍسؽ اػة ٍ اػتفادُ اص کاسؿٌاػاى پشٍسؽ اػاة دس    – 3

                                                                                                    ػَاسکاسی، تذیْی اػت کِ تَػعِ پشٍسؽ اػة ًیاص تِ اػتفادُ اص علَم ٍ فٌَى جذیذ ٍ تِ سٍص اػت.                                          

 تمَیت تعاًٍیْا، حوایت اص ایجاد ٍ تَػعِ فعالیت تاؿگاّْای ػَاسکاسی ٍ عوَهی کشدى ػَاسکاسی. ي اػة تشکويتـکیل اًجو – 4
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حوایت ٍ تشگضاسی هؼتوش ًوایـگاُ ّا، جـٌَاسُ ّا ٍ تاصاسّای فشٍؽ اػة هی تَاًذ هَجة هعشفی ّش چِ تیـتش فعالیت ّاای صاَست    – 5

 گشفتِ دس ایي حشفِ ؿَد.

 

 در توسعه گردضگری استان گلستاننقص پرورش اسب 

 هتٌَد ًیاصّای اص حجن اًثَّی تشای ٍ هیکٌٌذ ػفش جْاى ًماط ػشاػش تِ دًیا ثشٍتوٌذ کـَسّای اص گشدؿگش صیادی تؼیاس تعذاد ػالِ ّش

 سؿتِ ػِ اص یکی عٌَاى تِ صٌعت گشدؿگشی اص اهشٍصُ کِ تاالػت عذدی ًظش اص آًمذس هثالغ ایي .هیکٌٌذ ّضیٌِ سا تاالیی هثالغ لَد

   .( 3هیکٌٌذ ) یاد جْاى پَلؼاص تضسگ فعالیت

 تِ عاللوٌذ هتوَل افشاد اص تَجْی لاتل حجن هیتَاًذ جارتِ ّا ػایش کٌاس دس اکَتَسیؼتی ٍ جارتِ طثیعی یک عٌَاى تِ ایشاى اػة صٌعت

ًوایذ. گشدؿگشی ٍسصؿی هفَْم جذیذی دس صٌعت گشدؿگشی دًیا  کـَس ًصیة تَجْی لاتل اسصی دسآهذ ٍ جزب کٌذ کـَس تِ سا اػة

هی تاؿذ کِ دس طی ػال ّای الیش تیـتشیي سؿذ سا داؿتِ اػت. ػَاسکاسی یکی اص هْوتشیي سٍیذادّای ٍسصؿی دًیا تا جزاتیت ٍ 

 (. 7ّیجاًات فشاٍاى ٍ تا پتاًؼیل تؼیاس تا ال تشای جزب گشدؿگش اص ػشاػش دًیاػت )

ى تِ عٌَاى یکی اص هْوتشیي هشاکض پشٍسؽ اػة تشکوي ٍ تا داؿتي جارتِ ّای گشدؿگشی طثیعی فشاٍاى اص جولِ جٌگل، اػتاى گلؼتا

 (.3کَُ، دسیا، جلگِ ّای ػشػثض ٍ دؿت ّای ّوَاس ، پتاًؼیل تؼیاس جْت تلفیك گشدؿگشی ٍسصؿی ٍ طثیعی )اکَتَسیؼن( سا داسد )

ّوگاًی  ٍ تفشیحی لْشهاًی، ٍسصؿی ػَاسکاسی لطة عٌَاى تِ لَد گشدؿگشی ٍ جغشافیایی طثیعی، ٍ ظشفیتْای ّا لاتلیت تش اتکا تا

 ایشاًی اصیل پشٍسؽ اػة هشاکض تضسگتشیي ٍ ای هٌطمِ ٍ هلی ػطح دس اسکاسی ػَ ٍ اػة پشٍسؽ هشاکض هعتثشتشیي تشداسًذُ دس کـَس،

 اػتشاتظیک تشًاهِ سیضی تِ ًیاص اػتاى دس ایي ػَاسکاسی ٍ اػة صٌعت تا هشتث  ًَیي حشف ٍ صٌایع سًٍك ٍ ؿکَفایی تشای تٌاتشایي تَدُ،

 ٍ فشد تِ گشدؿگشی هٌحصش جارتِ ٍ هٌثع یک عٌَاى تِ ایشاًی اػثْای گشدؿگشی تَاًوٌذیْای هعشفی ٍ ؿٌاػایی عشصِ ّویي دس .اػت

 (. 7ٍ  6، 3ؿَد) ٍالع هثوشثوش تؼیاس اػالهی ایشاى تشای هیتَاًذ ایشاى فشٌّگی للوشٍ لاف
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