پرورش اسپ به روش ساده
حسینی حسنیار شغنانی
 ۸حمل ۱۹۳۱

اسپ یکی از قدیمی ترین حیواناتی است که توسط بشرر الیری شردس اسرتا قردالت الیری سرازا اسرپ ترا
کنون لبهم لیباشدا دانشمندان عیم بیولوژا تا کنون قادر نیسرنند کره را ره بره ردا شردن کرر اکرو
اسرراهاا الیرری اکررو کابررالو را ر شررن
)ررر
اسررینیو و اسررپ لرراا حشرری اکررو
بسازندا لنوز بصورت لشخص لعیوم نیست که این سه گونه طاق سرم در هره زلرانی از لرم ردا شردس
اندا هیز دیگرا که لموارس لورد دقت دانشمندان قرار داردو لی تاکنون به دریا)ت پاسخ درست آن قادر نشردس انردو ایرن اسرت کره آیرا
گونه اسپ الیی در اثر اننخاب طبیعی بو ود آلدس یا اننخاب لصنوعی توسط انسان نیز درکار بودس استا قدیمی ترین سرنگوارس لرا
تصا یر ر ا سنگ که بدست آلدس اند و داللت بر الیی سازا اسپ لیکنندا از ر ا لطالعه این سنگوارس لا بر لی آیرد کره اسرپ
لفنهزار سال پیش از لیالد الیی شدس استا
انسررران در ا ل اسرررپ را بررره لغصرررد تهیررره ررر ا شرررکار
لیکرررردو از گوشرررت پوسرررت بررره احنمرررال قررروا از
اسنخوانش نیز در سراکنن اسری ه و آالت ابرزار شرکار
اسنفادس لیکرردا برا گ شرت زلران اسرپ رام شرد الیری
گردیررردو کررره انسررران ترررا کنرررون از گوشرررتو شررریر آن
بصررورت گسررنردس اسررنفادس لیکنررد در تمررام نغرراط عررالم
اسرررپ در حمرررل نغرررل نیرررز نیرررز کررراربرد سررریه دارد ا
دانشرمندان بیولرروژا برررین بررا ر انررد کرره اسررپ بررراا بررار
نخسررررت در ار پرررراا شرررررقیو قفغرررراز شررررمالی آسرررریاا
لرکررزا الیررری شررردس اسرررتا برررا لرررر ر زلررران انسررران بررره
اصرررالس اسرررپ دسرررت زد در اثرررر اننخررراب لصرررنوعی
هن ردین نرروا از نررااد اسررپ را بو ررود آ ردو کرره الررر ز
لریک از آنها در لوارد گوناگون کاربرد دارندا
لدتها عغیدس برین بود کره پیردایش اسرپ الیری از اسراهاا
حشی ) (Equus ferus przewalskiiلیباشدا
الر ز دیگر ثابت شدس استو کره )ریریه )روق نادرسرت
بودسو بیکه رد اعرالا اسراهاا الیری یرک نروا اسرپ کره
دیگرر الرر ز رود نردارد بنرام تارپران )( Tarpan
یاد لیشود لیباشدا
الررر ز اسررپ در پررن قررارس دنیررا یا)ررت لیشررودو بررراا
لغاصد گوناگون آنرا پر رش لیدلنردا پا لشرهاییکه در
لررورد پیرردایش اسررپ در قررارس الریکررا صررورت گر)نرره و
نشرران لیدلرردو کرره تررا آلرردن ار پانیرران برره ایررن سرررزلین
درینجا پسناندارانی زیست لینمودنرد کره از ن رر )زیکری
قیا)ه کییی شبیه به اسپ بودس اندا این اسپ سانان قبرل
ازینکرره الریکررا کشررد شررود در اثررر عوالررل نررا لعیرروم از
بررین ر)نرره انرردا برردین ل رراا اسررپ را بررراا نخسررنین بررار
ار پانیان به الریکا آ ردس اندا
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خوراک اسپ
اسپ یکری از حیوانرات گیرالخوار یرر نشرخوار کننردس اسرتا در برکری از کشرورلاا آسریایی بخصروز آسریاا لرکرزا اسرپ را در
لناطق کشک ص رایی نگالدارا لیکنندا این حیوان در زلسنانهاا سرد لواا بیابانی ر زلراا سرخت را پشرت سرر لیگ رانردو
با نهایت لشکل کود را تغ یه لیکندا در )صل زلسنان در اثر سررلاا شردید بسریارا از کررس لراا اسرپ در اثرر کمبرود عیو)ره از برین
لیر ندا اسپ یکی از حیوانات بزرگ ثه عیفخوار لیباشد که در لغایسه با سایر گیاکواران الیی به اا بیشنر نیاز داردا
اسپ در حالت عادا در عیفچر بصورت لنوسط در یک شبانه ر ز  011 – 52کییروگرام عیرد لیخروردا اسرپ لمچنران بره آب زیراد
نیز نیاز داردا تغ یه نوشیدن آب اسپ به سن زن زن )زیکی ارتباط لسنغیم داردا ر یهمر)نه اسپ بصورت لنوسط در یرک
شبانه ر زو در تابسنان به  01 – 01لینر آب نیاز داردو در )صل زلسنان در لناطق سردسیر نیازلندا اسپ به آب کمنر لیباشد به
 52 – 51لینر کالش لی یابدا
کوراک اساسی اسپ عبارت است از و عید کشک البا سبزو لی گرالی اسراداران اساهایشران را برا نری گنردم کراس سرفید نیرز
تغ یه لیکنندا در شغنان که از زلانهاا نهایت قردیم اسرپ بره لغصرد سروارا حمرل نغرل پرر رش لری یابرد بره گونره تغریبرا لعکرو
تغ یه لیشودا اساداران اساهایشان را با و نی گندم کاس سفید تغ یه لیکنندو بسریار بره نردرت در یررس آن عیرد کشرک سربز
را ایا)ه لیکنندا لرهند رشغه یکی از بهنرین عیو)ه است که اسپ آنرا د ست دارد در نهایت براا تغ یه اسپ لفید نیز ثابرت شردس
استا
در کشورلاا لخنید بخصوز در شور ا سابق دانشمندان در پا لشهاییکه در لورد تغ یه اسپ انجام دادس بودندو لیخواسنند یکری
از یه ات دیگرا را ایگزین و نمایندو که لفیدتر ارزاننر باشدو لی تالش بجایی نرسیدا الر زس در برکری از کشرورلا لاننرد
اینالیاو اساانیا پرتگال اسپ را با ودر لشک -شغنانی تغ یه لیکنندا )غط یگانه هیزا را کره لینروان برا رو لعا یره کررد رودر
لیباشدو که تغریبا حین ترکیب ایی و را دارا لیباشدا
اسپ حیوانیست که بیشنر از سایر حیوانات کانگی عمر لیکندا طول عمر اسپ به هند )اکنور اساسی از قبیرلو گونره یرا نرواو ل ریط
زیستو طرز تغ یه بسنگی داردا اسپ بطور لنوسط لینواند از  51الی  01سال عمر نمایدا )غرط هنرد رانرس اسرپ برودس انرد کره الری
 01سال عمر کردس اندا طول عمر اسپ برا سرالت آن لیچگونره رابطره ا نرداردا حراال کره حررم از سرالت در لیران آلرد بره لرورد
کوالد بودو اگر در بارس اندازس گیرا قد بینداا اسپ سخن گوییما اندازس گیرا قد اسپ در لناطق لخنید بصورت لخنید صورت
لیگر)تا در برکی لناطق قد اسپ را از سم پاا پیش تا نوک گوش لیگر)نندو در الاا دیگر از سم پاا پیش تا آکر اننهاا گرردن
شیوس لاا دیگرا لم ود داشنند لنوز لم دارندا باالکرس دانشمندان شیوس دید را پیشنهاد کردند که لورد قبرول اسراداران اقره
شدا سر گردن اسپ الایی انرد کره لمروارس در حرکرت انرد قابییرت بینرد کرردن پرایین کرردن آن لربروط بره حیروان لیباشردو یعنری
لمیشه ثابت نیسنندا بنا براا اندازس گیرا قد اسپ د گاس یا )  withersرا کهو یگانه ل یی است که از ن رر اسرنخوان بنردا
ثابت است در حالت عادا نغطه ثابت بدن حیوان لیباشدا
قد اسپ را بصورت لنوسط 0لنرر 60
سررراننی لنرررر یرررا حرررد د  06رررب تعیرررین
کردس اندا اساهاییکه بینردا انهرا از  06ترا
 02رررب باشررردو بایرررد زنشررران نیرررز از
 021تا  211کییروگرام باشردا زن اسرپ
برره نوعیررت تغ یرره نرروا بهرررس بررردارا
بسنگی داردا
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جیره اسپ
اندازس
کوراکه

ا به کییوگرام براا زن  211کییوگرام
در ا قات بیکارا کاگ در قت کار کاگ

نی نغغز – شغنانی
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و یا لعادل آن
عید کشک لانند رشغه

باروری و توسعه
اسپ حیوانی است که نیاز به لراقبت کوب حسا
یر را است .

ارید داردا ل ا براا پر رش اسپ

ود دانش تولیرد لثرل پرر رش بسریار

اسب به طور کیی در پایان سولین سال عمر کود بالغ لی شودا درین سن لادیان آلادس اسرت کره براردار شرود تولیرد لثرل نمایردا سرن
لنوسط را هنانکه در باال نیز ت کر یا)ت و  52-51سال تخمین زدس اندا لراقبت لاا یرر اصرولی کرار زیراد از عروالیی لسرنند کره
عمر کوتاس اسپ را به لراتب کوتاس تر لی کنند .
در لادیان لا لیل به فنگیرا را ") یی" لی گویندا طول باردارا اسب  00لاس یا بصورت دقیغنر  061 – 002ر ز لی باشردا اگرر
لادیان بنواند در لالهاا ا لی به کار عادا لعمولی کود اداله دلد پس از لدتی از ن ر زن سنگین تر لی شود قردرت کرارا
ت رک کود را از دست لی دلدا ل ا باید در لالهاا آکر باردارا کار سبکی را به اسرپ دادا در شرغنان دیردس شردس اسرت لادیران لراا
باردار در حین کار یا در زیر کرس به دنیا آ ردس اند.
لدت زایمان اسپ بیشنر از  51دقیغه را در بر نمی گیردا لادیران ا یرب کررس یرک نروزاد بره دنیرا لری آ ردا در صرورت د گانره برودن
یکی از کرس لا لعموالً تید لری شرود یرا لرر د کررس از برین لری ر دا لر ا لادیران لراا د گانره زا هنردان لرورد دلخرواس اسرپ داران
نیسنند .در پر رش کرس لا در قدم ا ل از یک لالگی به بعد لراقب سم آنها بودا بره طرور کیری اسرپ بایرد در سرن سره سرالگی حرکرت
سریعی داشنه باشد به عبارتی ههار نعل بر د این کار باید بد ن سوارکار باشدا در سال لاا ا ل نباید کار زیادا از اسرب کشرید
در یر این صورت کار بر ر ا تولید نیر ا اسپ اثرا لنفی کوالد گ اشت.
)صل فنگیرا در اسپ لربوط به ل یط لیباشردا در لنراطق گرلسریر لینروان الغراس سرازا را از لراس حروت شرر ا نمرودا در لنراطق
سردسیر لانند شغنان بهنرین لاس براا فنگیرا الغاس لادیان لاس سنبیه لیباشدا هرون لردت براردارا لادیران  00لراس لیباشردو بنرا در
لاس وزا نوزاد بدنیا لی آیدا لاس وزا یکی از بهنرین لالهایی است برراا حیوانرات از ن رر )ررت عیو)ره از سروا دیگرر کررس در
لالهاا سرد زلسنان کمنر دهار لشکل لیشودا
تولید مثل
 21کییوگرام
زن لنوسط نوزاد
دالنه تغییرات
زن نوزاد نسبت به زن لادر

 52 – 02کییوگرام
%01

بیماریهای اسپ
اسپ در لغایسه با سایر حیوانات در لغابل بیماریها کییی احسا لیباشدا بیمارا در اسپ ر ا د عیت اساسی عرار لیشرود یکری
کمبود کوراکه دیگرا عوالل ل یطی از قبیل سرلا گرلاا زیادا اسپ بیماریهاا زیادا دارد که برکی از آنها برا انسران سرایر
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حیوانات لشنرک اندو لی عدس دیگرا لشخص اسپ لیباشدا یکی از رایجنرین بیماریهراا کره در اسرپ بره ن رر لیرسرد سرر)ه اسرتا
سر)ه بعد از درد لفاصل در اسپ بیشنر از لر لر دیگرا دیدس لیشودا
سرفه چیست؟
سر)ه عالل اصیی سر)ه بر نشیت استا براا درک بیشنر لویروا بایرد ا ل کرود بررانش را شرناکتا برانشرها لعرابر اصریی لروایی
لسنند كه لوا را به داکل با)ت ریه ارد لی كنندا سر)ه نخسنین نشانه برانشیت استا قابل ت کر است که تمام سر)ه لا از برانشیت
ناشی نمیشوندو لی برانشیت در لمه حالت عالل اصیی سر)ه به حساب لی آیدا
درمان بروش ساده
زعفران لسکن سر)ه درلان کنندس بر نشیت اکنالالت دسنگاس تنفس استو لصرم تکه اا از زنجبیل تازس برراا درلران سرر)ه
لفید است ا نعناا برکی از گیالان براا درلان ناراحنی لاا تنفسی لفید لسنند لو ب برطررم شردن سرر)هو کرارش گیروو ریرزش
بینی گر)نگی بینی لی شوند ا هاا گزنه هر یمس -شغنانی نیز براا ر)ه سر)ه لوثر ثابت شدس استا پودینه در اصرل کاصریت
اننی بیوتیک دارد که از آن نیز لینوان در ر)ه اکنالالت تنفسی برطرم کردن سر)ه اسنفادس نمودا
لواا طوییه باید در زلسنان )صل سرلا تا  05 -01در ه باالا صفر باشدا اسپ به لواا آزاد نیاز دارد ر زانه باید حداقل برراا
د ساعت در لواا آزاد نگهدارا شودا
نعل اسپ
تاریخ پیدایش نعل اسپ
در قدیم از لوادلاا دیگر الی )یزا اسنفادس لیشدا
در ر م قدیم یک تخنه )والد را به این شکل لیساکنندا

لی گویند در ر زگار گ شنه یکی از یاگی لاا لثبت اسپ لا لوقه کرید )ر شو کوش نعل بودن آنهرا برودسا در اقره اگرر اسرای
کوش نعل نبودو لمکن بود تا لدتها در نزد صاحبش لیماندا اسپ لا حا) ه قوا دارندا اگرببینید در نعل بندا قبیی اذیت شردس انرد در
نعل بندا بعدا کییی بد کیغی لی کنندا به کاطر لمین ا لین آلوزشی به کرس اسپ لراا ترازس بره دنیرا آلردس لادیران لری دلنردو آلروزش
نعل بندا است؛ یعنی در لمان ساعات ا لیهو دست پاا کرس را باال لی گیرند تا تعادل پیدا کندا این حرکت در حا) ه اسپ لی لاند
بعدلا لم لوقه نعل بندا با نعیبند لمکارا لی کندا
لمکارا اسب نعل بند را نباید دست کم گر)تو برراا پری برردن بره ارزش ایرن لمکرارا بره ارالر سرادسو بره زن  511کییروگرالی
اسب زن  51-01کییویی نعل بند )کر کنید البنه قدرت شدید عضالت پاا اسب لنگام لگد پرانی شراید بره کراطر لمرین لویروا
لنوز لم در بعضی نغاط از دار لاا آرام بخش یا سییه اا به نام «لواشه» یا « لنه بند» لوقره نعرل کرردن اسرنفادس لری کننردا ازقردیم
این د ر ش براا )رلانبردار کردن اسب لرسوم بودسا لواشه یوا دلان اسب بسنه لی شرد ر ا اعصراب لرب )شرار لری آ رد
تو ه حیوان را از نعل بندا د ر لی کردا
اصول كلي رفتار با اسپ:
ر)نار کوش و ارتباط انضباط اصرول و کروش ر)نرار و ارتبراط انضرباط و بره لمران انردازس كره در ر)نرار انسران برا دیگرر انسرانها
دارا المیت است درلورد ر)نار با اسپ نیز دارا ایگاس کاز کود لي باشد ا
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خوش رفتاري:
لمانگونه كه بازتاب ر)نار انسان لا نمودار تربیت آنها ست ر)نار اسپ لا نیز نشان دلندس نروا تربیرت آنهاسرت ا اسرپ لرا بره طرور
كیي نه )غط به پرسنارشان ابسنه لسنند بیكه نسربت بره ر)نرار کصوصریات اکالقري پرسرنار و لراقرب یرا سواركارشران نیرز از کرود
حساسیت نشان لي دلند.
به عنوان لثال و لالك یا لراقب یا سواركار برد اکرالق اسربي شرر ر ت ویرل لري دلرد كره برد نرام شردس طالرب لمانگونره ر)نرار اسرت.
اسپ برا کوش ر)نار باید آلوزش دادس شود سرادس تررین ایرن آلروزش لرا عبارتنرد از آرالرش كالرل بره لنگرام تیمرارو بینرد كرردن
دست پالا با آرالش برا ن ا)ت اگر سوار کواست سوار شود و ایست بي حركت لاندن پس از اسنغرار كالل سوار ر زین
به )رلان ا حركت كند ا لر آنكس كه با اسپ سر كار دارد باید کود بیالوزد كه هگونه کوش ر)نار را به اسپ آلوزش دلد ا
ارتباط :
آنهاني كه با اسب سر كار دارند باید بیالوزند كه در الر آلوزش لثبت بودس كارشان تردا م داشرنه باشرد اگرر کواسرنه لرا آلروزش
دلندس لبهم لنغییر باشد اسپ به سرعت سردرگم لري شرود ا بنرابر ایرن الزم اسرت بردانیم كره هره نكنره ا را هگونره بیرالوزیم ایرن
الكان پ یر نیست لگر ر ش ص یح كار با اسپ را آلوکنه به لنگام كار با ا كالال لنكي به نفس باشیم.
انضباط و تشویق:
به لنگام كار با اسپ انضباط المیت کاصري دارد ا اگرر حركنري یرط را اصرالس كرردس حركرت صر یح را پراداش بردلیم و اسرپ بره
ز د در لي یابد كه كدالین حركت لا ص یح است سعي در تدا م آنها کوالد داشت ا به این ن و اساي کوش ر)نار کوالید داشت
كه به داشنن ا ا)نخار لي كنید ننیجره اش زنردگي بهنرر بررا اسرپ اسرت ا اسرپ نیازلنرد پرسرنار لسرنوالنه لهربانانره لمرراس برا
قاطعیت است تا ن م پ یر شودا
این لو ودات حشي و عیي ر م اینكه لزاران سال است كه الیي شدس ت ت تربیت قرار گر)نه انرد و لمچنران رایرز ا رداد کرود
را حفظ كردس اندا اسپ نه )غط لي تواند تو سر کور عصبي با شد بیكه لي تواند به لو رود كرالال شرر ر لروذ تبردیل شرود ا
تربیت یط عدم انضباط اكنش لا کطرناكي باشدا
هه بسا كه پي آلد نگهدار
اسب نباید ا ازس داشنه باشد ر)نار یط را اداله دلد كه در این صورت به سرعت هگونگي تدا م آن را آلوکنه آنررا رز عرادات
کود قرار لي دلد ا حركت یط اسب یابد قاطعانه با صداني كمي بیند سرزنش شود ا ا یب ایرن ر ش لروثر لري ا)نرد و ایجراد كمري
تفا ت در صدا قاطعانه بیان شدن آن كا)ي به ن ر لي رسد ا اگر تربیت كنندس ا به طور دانم بر سر اسربش )ریراد بكشرد )غرط ا را
ناراحت كردس کودش لم به ن ر لي رسد احمق یا بد اکالق باشد ا کالصه اینكره سررزنش لردا م بیهرودس اسرت اسرپ بره صردا
بیند کو گر)نه برایش عادت لي شودا اگر صدا قاطه كمي بیند لوثر نیا)ند و یربه لا كد دست ر گردن الزم استا تنبیه
باید بال)اصیه باشد تا اسپ دریابد كه از ا هه لي کوالندا
به ل ض اینكه اسپ درسش را آلوکت دادن پاداش ا ب لي شود كه لي تواند یرربه لرا لالیرم كرد دسرت ر گرردن و صرداني
لهربان یا یک تکه قند باشد ادر ایرن صرورت ا پري لري بررد كره پري آلرد ر)نرار صر ی ش کروش ر)نرار اسرت ا اسراها لو روداتي
د ست داشنني لسنند كه براحني با انسان د ست شدس کوش ر)نار اعنماد آنهرا را یرب كرردس لنكري بره نفرس لري شروند کروش
ر)نارتر شدس به لو وداتي د ست داشنني تبدیل لي شوند ا ر ان اسپ لا در كرس گي نسبنا پاك اسرت ر)نرار آنهرا در آینردس پري آلرد
هگونگي کوش یا بد ر)نار آنها در طول د ران نگهدار آنها است ا
چگونگي نزدیك شدن به اسب در اصطبل:
لي بایسرت بره صرراحت گفرت كره اسرب در ن اصرطبل حالرت بره تیره ا)نرادن را دارد اگرهره نمري تروان گفرت كره لمگري لرم ایرن هنرین
برداشني دارند لي الكان دارد كه اساي عصبي و شر ر یا به شردت عصرباني در هنرین شررایطي اكرنش از کرود نشران دلردا حنري
لمكن است اسا ي بسیار کوش اکالق لم به کصروز بره لنگرام کروراك دادن نخوالرد كره کیروتش آشرفنه شرود ا لمروارس بره آرالري از
طر)ین سمني كه )ضا باز تر است به اسپ نزدیك شویدا )ریاد كنان د ان د ان ست کیز كنان بره اسرپ نزدیرك شردن )غرط ا
را سرآسیمه لي كند ا به آرالي با ا ص بت كردس تر ی ا نالش را صدا كنیدا
در نزدیك شدن به اسپ بیگانه از حمیه ناگهاني ا بر حضر باشید ا کوشبخنانه این عمرل از تعرداد كمري اسرپ سرر لري زنرد لري بهنرر
است در برکورد با اسپ بیگانه نكات ایمني را رعایت كرد تا لناسد نشد ا دست دراز كردن از ر در ازس اصطبل بررا نروازش
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اسپ برایش تعجب برانگیز است لمكن است اكنش ا نسبت به این حركت حمیه به طررم در یرا )ررار بره طررم دیگرر اصرطبل
باشد.
استانداردهاي محل نگهداري اسب
اصطبل  :از آنجاني كه اسب بیشنر ا قات شبانه ر ز را در اصطبل بسر لي برد ل ل نگهدار ا باید دارا شرایط زیر باشد
 آ)نابگیر باشد و تا لم کود اسب لم ل یط اطرام ا در لعر تابش نور کورشرید برودس در لعرر الررا ناشري از
عدم تابش نور قرار نگیردا اسب بطور لدا م کود را تخییه لیكند ل یطي لناسب برا رشرد نمرو لیكر بهرا بو رود لري
آ رد لیكر ب الرایي از قبیل كزاز در ل یط آلودس اصطبیي بد ن نور آ)ناب و براحني زندگي لي كنند.
 دارا )ضا كا)ي بودس تا اسب براحني در آن گردش كردس بخوابد بیند شود ا اسبها در صورت احسا النیت داشنن
)ضا كا)ي براحني لي کوابندا
 حرارت ثابني داشنه باشد ا
 دیوارلا آن از لصال ي ساکنه شدس باشد كه در اثر سایش اندالها اسب با آنها وا را زکمي نكند ا
 آکورلا كد آن قابل شسنشو باشد لر هند ر ز یكبار بخصوز آکورلا و تمیز شوندا
 در ازس یا درلا به اندازس كا)ي )ضا برا ر د کر ج اسب داشنه باشند ا
 عید كه ا طبیعي اسب است و قت گ راني در ل وطه باز به ا آرالش لي دلرد ا بعضري از اسربها بره طرور دانرم آزاد
لسنند برکي به تنا ب و لفنه ا یا لالي را آزادانه سر لي كنند ا
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