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 چکیده
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 زا کمکایجاد تغییر در رفتار، به سازگاری اسب با عوامل تنشهایی با ساز تنش است. سازوکارهستند، که گاهی زمینه

ای کنند، که تحت عنوان رفتارهای کلیشهکنند. برخی از این سازوکارها، اسب را تشویق به انجام رفتارهایی تکرارشونده میمی

یری از شیرگ بار در دورهای نخستین شوند. رفتارهای کلیشهتهدیدی برای رفاه اسب، محسوب می شناخته شده و به عنوان

ثر است. همچنین کمبود فیبر، در دسترس نبودن ؤاز شیرگیری در وقوع آن مرسد، که تنش اند و به نظر میمشاهده شده

 ایهای در ارتباط است. روشرفتارهای کلیشه با افزایش ، ارتباط اجتماعی محدود و تمرین کم،گیحوصلبیی کافی، علوفه

یعی های طبسازوکارسرکوب ها با ای وجود دارد، اّما اغلب این روشتلفی برای کنترل رفتارهای کلیشهدارویی و فیزیکی مخ

ر کنند، به همین دلیل، به نظنمی ایرفتارهای کلیشه تر کرده و کمکی به رفع علت، اسب را مضطربتنشکننده تعدیل

 تر است.زا، موثرتر واقع شده و در عین حال کم هزینهتنشرسد، که بهبود عوامل مدیریتی، با کنترل و کاهش عوامل می

 ، مشکالت رفتاریزاعوامل تنشاسب ورزشی،  :کلیدی کلمات

 02-11: پیاپی( 11)شماره  1، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_76950.html 

 مقاله مروری

 ایران ،کرج ،تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس ،دامی علوم گروه کارشناسیان دانشجوی 09،

 
https://doi.org/10.22059/domesticsj.2020.76950 



 

Nedaie Fard and Gholami; An overview of causal factors and management of … 

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 20, Issue 1 (Serial Number 16), Spring 2020 

 مقدمه

ها در طبیعت موجوداتی اجتماعی، با زندگی اسب

آزادانه هستند و بیشتر طول روز را به چریدن در مراتع 

های امروزه در برخی مراکز پرورش اسب، اسبرانند. ذگمی

شوند نگهداری میاهلی همانند نیاکان خود به صورت آزاد 

هایی با سلسله مراتب مشخص زندگی و هنوز هم در گروه

کنند. برای یافتن علوفه کافی مسافت زیادی را طی کرده می

و بیشتر وقت خود را مشغول چریدن هستند، امّا دیگر با 

تهدیدهای مشابهی، برای بقا و فرار از شکارچیان مواجه 

 در باکس باغلهای ورزشی، اسب در مقابل .نیستند

 شوند.چک داخل اصطبل( نگهداری میکو هایجایگاه)

اگرچه در اصطبل دسترسی به آب، خوراک و پناهگاه برای 

هایی در قدرت ها آسان شده است، امّا با محدودیتاسب

انتخاب مواد خوراکی، ارتباطات اجتماعی و میزان تحرک، 

در شرایط . (Cooper and Mason, 1998)اند مواجه شده

ها تحمیل شده است، ای جدیدی به آناسارت الگوی تغذیه

و مقادیر های غنی از کنسانتره که معموالً شامل جیره

 های مشخص است.محدودی علوفه خشبی در وعده

ی ورزشی عالوه بر تیمار و تمرین منظم، هااسب

 کنندی سالمتی خاصی هم دریافت میهامراقبت

(Hothersall and Casey, 2011).  در معماری جدید برخی

ها ارتباط چشمی ها، اسب به آسانی با سایر اسباز اصطبل

 ایکند، اّما همچنان برای برقراری ارتباط المسهبرقرار می

گزارش . )(Lesimple et al., 2019با محدودیت مواجه است 

های جوانی که در باکس به صورت تنها کردند که اسب

هایی که دو به دو با با اسبشدند در مقایسه نگهداری می

شدند، اضطراب بیشتری نشان دادند و هم نگهداری می

زمان کمتری را به مصرف خوراک مشغول بودند. عالوه بر 

های ورزشی برای خروج از اصطبل و وقت گذراندن اسب این

)محوطه نسبتاً بزرگ و  های دیگر در مرتع یا پدوکبا اسب

رو هستند، زیرا بیشتر با محدودیت زمانی روبه (شده محصور

مالکان بر این باور هستند که ارتباط آزادنه اسب با سایر 

ها سخت است، ممکن ها، در محیطی که کنترل آناسب

شواهدی .  (Henderson, 2007)است به اسب آسیب برساند

اسب از شرایط زندگی  سازیوجود دارد که با محروم

 ،تحت تأثیر ژنتیک و عوامل محیطی ییهاسازوکارطبیعی، 

رفتار حیوانات را نسبت به محیط زندگی فقیر در اسارت، 

 .کنندسازگار می

 ای ازپیچیده رفتار مجموعه از دیدگاه رفتارشناسان،

 و قادر کندکسب میصفات است که اسب در طول زندگی 

 Cooper and Mason, 1998; Aune)است آن را تغییر دهد 

et al., 2020). ها، برای توصیف مشکالت رفتاری در آن

حیوانات، به چگونگی اثر رفتار بر کیفیت زندگی حیوان 

ممکن است  یعیرطبیغ رفتارهایاز  یبرخکنند. اشاره می

د کنبر این داللت نمیا لزوماً باشد، امّ  بارو خسارت رهنجانا

، کندساز است و رفاه او را تهدید میمشکل وانیح یبراکه 

ها ای که برای بهبود رفاه اسببنابراین، بودجه و هزینه

شود، باید صرف کاهش آن دسته از اختصاص داده می

 یرفتارهایی شود، که به عنوان مشکالت رفتاری شناسای

 .(Burn et al., 2010; Cooper and Mason, 1998)اندشده

مشکالت رفتاری مانند رفتارهای طبیعی در  معموالً

رفتارهای حرکتی، دهانی و جنسی مورد مطالعه  سه گروه

، از گروهی از  (Luescher et al.,1998) گیرندقرار می

ای مشکالت رفتاری تحت عنوان رفتارهای کلیشه

(Stereotypic Behaviors) شود. رفتارهای کلیشهیاد می-

ای، رفتارهایی تکرار شونده، معموالً بدون هدف و دارای یک 

 انجام رسدبه نظر می .(Mason, 1991)الگوی ثابت هستند 

ای با احساس درد مرتبط باشد و کلیشهبرخی از رفتارهای 

ازی ی هموستکنندهعوامل تهدید پاسخ بیولوژیکی اسب به

آن را به عنوان شاخص رفاه مورد بررسی  نتیجه در. است

 .(Henderson, 2007; Waters et al., 2002)دهند قرار می

ای از رفتارهای کلیشهدر گذشته برای توصیف 

 کردند، که بیانگراستفاده می« عادت بد اصطبل» اصطالح

 Redbo)این معنا بود که، این ویژگی بد در ذات اسب است 

et al., 1998).  مکدر حالی که( گریوی و همکارانa9111 )

ی ارفتارهای کلیشهمدیریتی انسانی را عامل ایجاد  واملع

ز ابه دلیل آگاهی پایین مالکان و سوارکاران اعالم کردند. 

ای، تصور بر این است که این رفتارها رفتارهای کلیشه

 McBride)کنند آن را از هم تقلید می هااسبمسری بوده و 
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and Long, 2001)  ؛ در حالی که این باور اثبات نشده است

(McAfee et al.,2002)ممکن است شانس  . در نتیجه

ها در حراج های عمومی کاهش یابد. البته فروش این اسب

ها به فروشندگان اجازه قوانین حاکم بر برخی حراجی

ای، اسب را دهد، که بدون اعالم وجود رفتار کلیشهمی

با وارد  ،. برخی از این رفتارها(Mills et al.,2002)بفروشند 

و تهدید سالمت روانی و جسمانی  کردن ضرر اقتصادی

 آید. یکیک نگرانی برای صنعت اسب به حساب می اسب،

درصد  1/30درصد تا  1/91آماری نشان داد که بین  برآورد

 Roberts)دهند ای را نشان میها، رفتارهای کلیشهاز اسب

et al.,2017) امّا از آن جایی که کولیک و آسیب عضالنی .

 ، تأثیر آشکارتری بر عملکردیاشهیکل یرفتارهانسبت به 

 گزارشبه ندرت ، یاشهیکل یرفتارهاها دارند، ورزشی اسب

در  . در حالی که(Cooper and Mason, 1998) دنشویم

، انحراف از رفتارهای طبیعی و سالمت یاشهیکل یرفتارها

ش ای مانند کهای فیزیکی ثانویهتواند به آسیبروانی، می

ها منجر شود آمدن رباط، کولیک و فرسودگی دندان

(Roberts et al.,2017)ی. لذا شناسایی علل شیوع رفتارها 

ها، برای جلوگیری از ی کنترل و درمان آنای و نحوهکلیشه

در مقاله حاضر با مرور های احتمالی ضروری است. آسیب

 وعیصورت گرفته، علل ش یهاپژوهش نیتراز مهم یبرخ

و نحوه کنترل  یورزش یهادر اسب یاشهیکل یرفتارها

 .گرفته استقرار  بررسیها مورد آن

 ایکلیشهبندی رفتارهای دسته

های دهانی و کلیشه ای در دو فرمرفتارهای کلیشه

های دهانی، گیرند. کلیشهحرکتی مورد بررسی قرار می

کنند. ، حلق و مری اسب را درگیر میدهان، دندان

، جویدن (Crib Biting)ها، گاز گرفتن آخور ترین آنشایع

 (Wind sucking)و بلعیدن هوا  (Wood Chewing)چوب 

. در رفتار گاز گرفتن (Canali and Borroni, 1994)هستند 

آخور یا هر جسم ثابتی را  آخور، اسب با دندان ثنایا، لبه

گیرد. با انقباض عضالت گردن، گردن را کمانی شکل می

 (Waters et al.,2002)کشد کرده و هوا را به درون مری می

البته معموالً هوا  (.9)شکل  کندمانند ایجاد می صدای نالهو 

 .(Lebelt et al.,1998)گرداند بلعد و به حلق برمیرا نمی

دهد که رفتار گاز شناسی نشان میواهد دیرینهش

ها، از زمان اهلی شدن در اواخر عصر گرفتن آخور در اسب

 McBride and)سنگی، مشاهده شده است پارینه

Hemmings, 2009).  0223بچمن و همکاران در سال 

هایی با عادت گاز گرفتن آخور گزارش کردند که اسب

درصد  4/92( بین Crib Biterهای یا اسب CBهای )اسب

درصد از زمان حضور در اصطبل را به گاز گرفتن  2/44تا 

را مستعد کولیک CB های اسب آخور پرداختند. این مسئله

 .(McBride and Hemmings, 2009)کند اسپاسمی می

معموالً پیش از ظهور رفتار گاز گرفتن آخور، رفتار 

 Freymond et)شود ها گزارش میجویدن چوب در اسب

al.,2019).  (، اسب هر نوع 0در رفتار جویدن چوب )شکل

 Waters)بلعد جود و میماده چوبی موجود در محیط را می

et al.,2002).  به علت آسیبی که ممکن است به اسب یا

 ,Cooper and Mcgreevy)شود ساختمان اصطبل وارد 

و قرار  هاای که برای تعمیر حصارها، باکسهزینهو  (2006

دادن پوشش فلزی بر سطوح چوبی، به مالکان تحمیل 

 Krzak) آیدپایین میها این اسبشانس فروش ، شودمی

et al.,1991) رفتار بلعیدن هوا، مشابه گاز گرفتن آخور .

است، امّا با این تفاوت که در بلعیدن هوا، اسب دیگر با 

 Cooper and)گیرد گاز نمیهایش جسم ثابتی را دندان

Mcgreevy, 2006) بلعد و هوا را می(McBride and 

Hemmings, 2004). همزمان با گاز  تواندالبته اسب می

 بلعیدن هوا را هم انجام دهد. گرفتن آخور،

های حرکتی، وابسته به حرکت اسب هستند. کلیشه

و چرخش در  (Weaving)پاندولی  ها، حرکتترین آنشایع

 ,Canali and Borroni)است  (Box Walking)باکس 

. در حرکت پاندولی، اسب، سر و گردن خود را به (1994

دهد، که گاهی شانه ای به طرفین تاب میطور تکرارشونده

ها، این شود. اسبو اندام حرکتی قدامی هم درگیر می

 Cooper)کنند حرکت را معموالً پشت در باکس اجرا می

and Mcgreevy, 2006; Waters et al.,2002).  شواهد

دهد که حرکت پاندولی به مشکالت ارتوپدی، کش نشان می

انجامد ها، ضعف عملکرد و ضعف جسمانی میآمدن رباط
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(McBride and Hemmings, 2009)  چرخش در باکس به .

ود شوار و تکرارشونده اسب در باکس گفته میراه رفتن دایره

(Waters et al.,2002) .ممکن است منجر به  این رفتار

 .(Roberts et al.,2017)فرسودگی عضالنی در اسب شود 

 
 (Crib Biting)نمایی از رفتار گاز گرفتن آخور  -9 شکل

 
 (Wood Chewing)نمایی از رفتار جویدن چوب  -2شکل

 ایعوامل ایجادکننده رفتارهای کلیشه

رسد عوامل مدیریتی )مانند روش از به نظر می

دهی، طراحی اصطبل، ی خوراکشیرگیری، نوع جیره، شیوه

کاربری اسب، مقدار تمرین، جنس بستر، میزان خروج از 

های یاصطبل و محدودیت در ارتباط اجتماعی( و ویژگ

ها )از جمله جنسیت، نژاد و سن( در شیوع اسب شخصیتی

 ;Luescher et al., 1998)مؤثر است  ایشهیکل یرفتارها

McGreevy et al., 1995; Bachmann et al., 2003) . در

ای در کره ی از شیرگیری، شیوع رفتارهای کلیشهدوره

 رهک هایی که در باکس از شیرگیری شدند، نسبت بهاسب

هایی که در مرتع یا پدوک از شیرگرفته شدند، به طور اسب

تا دو برابر افزایش یافت  معناداری بیشتر بود و تقریباً 

(Waters et al., 2002). 

های دهانی با مصرف معموالً شیوع کلیشه

هایی با قابلیت هضم باال اّما فیبر پایین، گرسنگی و خوراک

 ;Waters et al., 2002)اسیدیته معده مرتبط است 

Cooper and Mason, 1998) انتظار برای دریافت خوراک .

زا است. کرزاک و تنشو گرسنگی، برای اسب موقعیتی 

گزارش کردند که همزمان با خالی  9119همکاران در سال 

یابد. معموالً های دهانی افزایش میکلیشهشدن معده، 

شوند، همزمان به هایی که در مراتع نگهداری میاسب

ها، دسترسی دارند، در حالی که در اصطبل خوراک

شود و همزمان معموالً به نوبت انجام می دهیخوراک

نیست، به این معنا است که اسب برای زمان بیشتری گرسنه 

 هایو محرکتنش تری در معرض ماند و مدت طوالنیمی

 .(Redbo et al., 1998 )قرار دارد  ایشهیکل یرفتارها

اکومبنس مغز )مرکز  هستهمصرف خوراک با تحریک 

)نوعی مخدر  به آزادسازی اندورفینپاداش در مغز( 

انجامد، که خود منجر به آزادسازی دوپامین می زاد(درون

 در اسب فعالیت دوپامین .(Dodman et al., 1987)شود می

نتایج مطالعات  کند.ایجاد احساس لذت و سرخوشی می

نشان دادند، که شمار  0221براید و همینگز در سال مک

 اکومبنس مغز در هسته D2و  D1های دوپامینیگیرنده

رسد گاز گرفتن آخور بیشتر است. به نظر می CBهای اسب

ب به سازگاری اسبا افزایش فعالیت مسیرهای دوپامینرژیک 

ای هکند، زیرا با افزودن آگونیستزا کمک میبا عوامل تنش

 McBride and)ای افزایش یافت مخدر، رفتارهای کلیشه

Hemmings, 2004)تر، خوراکهای خوش. مصرف جیره

مُالس، با افزایش گاز گرفتن آخور  مانند خوراک حاوی

زاد درونکه منجر به افزایش ترشح مخدرهای  همراه است،

. (Dodman et al., 1987; Gillham et al., 1994)شود می

خوراکی یونجه، برای تحریک ترشح اندورفین البته خوش

. بررسی (McGreevy and Nicol, 1998)کافی نیست 

، نشان داد که در هنگام CBهای اسب ی دردناکی درآستانه

تر نپاییی دردناکی از سطح پایه، آستانه گاز گرفتن آخور،

ای به کاهش تنش و بود. بنابراین، انجام رفتارهای کلیشه

برانگیختگی کمک کرده و برای اسب نوعی خودتشویقی 
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 ,.Nicol et al., 1999; Lebelt et al)شود محسوب می

1998).  

 

 
ای بین تغییرات شدت گاز گرفتن چوب و مقایسه -9نمودار 

 ,.Clegg et al)حرکت پاندولی در پاسخ به دریافت خوراک 

2008). 

 CB هایبیان کردند، که اسب (9119مولر و همکاران)

ها بزاق کمتری تولید کرده و دهان سایر اسبدر مقایسه با 

نشان داد که  CBهای ای در اسبمطالعهتری دارند. خشک

دو تا چهار ساعت پس از مصرف کنسانتره، رفتار گاز گرفتن 

آخور شروع به افزایش کرد و بعد از شش تا هشت ساعت، 

(، یعنی درست زمانی که 9به اوج خود رسید )نمودار 

 ,.Clegg et al)وارد سکوم شده است  خوراک جهت تخمیر

و به طور معناداری سرعت عبور مواد بلعیده شده از  (2008

. مواد (McGreevy and Nicol, 1998)سکوم کاهش یافت 

های بر پایه غالت که غنی از خوراکی مانند کنسانترهخوش

اند، در مقایسه با علوفه، به تالش کمتری برای نشاسته

جویده شدن نیاز دارند. در نتیجه بزاق کمتری ترشح شده 

-یبیمار یابد، و عامل بالقوهدستگاه گوارش کاهش می PHو 

شود های مهم متابولیکی، مثل کولیک و زخم معده می

(McBride and Hemmings, 2009; Moeller et al 1991) .

کولیک  سابقه CBهای سبهفت درصد از ا که درچنان

در کره  .(Lebelt et al.,1998)عودکننده گزارش شده است 

نوع خوراک مصرفی پس از، از شیرگیری  های جواناسب

نقش مهمی در گاز گرفتن آخور داشت، به طوری که مصرف 

کنسانتره بالفاصله پس از، از شیرگیری، گاز گرفتن آخور را 

گاز گرفتن آخور به  .(Waters et al., 2002)چهار برابر کرد 

 CBهای سباکند، زمانی که افزایش ترشح بزاق کمک می

از گاز گرفتن آخور محروم  (Crib Strap)بند تیک وسیلهبه

ی مصرفی شدند، مدت زمان مصرف خوراک و مقدار علوفه

 ,McGreevy and Nicol)به طور معناداری افزایش یافت

1998; Moeller et al 1991) که به نظر تالشی برای ،

 افزایش ترشح بزاق است. 

جویدن چوب با کمبود فیبر و گرسنگی مرتبط است. 

هنگامی که اسب گرسنه است، جویدن چوب افزایش 

ها، . البته، مصرف کنسانتره(Krzak et al.,1991) یابدمی

با  یهایجایگزین علوفه )مانند پلت یونجه و هیالژ( و علوفه

ای هتواند شاخصمقادیر پروتئین باال و فیبر پایین، نمی

سیری در اسب را فعال کند. در نتیجه اسب دائماً احساس 

 هایی با فیبر باال،تدارک جیرهکند. همچنین گرسنگی می

های دهانی از جمله جویدن چوب، کمک به کاهش کلیشه

 McGreevy et al., 1995; Waters et al., 2002)کند می

تواند عدم تأمین . بنابراین، یکی از علل جویدن چوب، می(

( 0299ی هافرسل و کیسی )فیبر مورد نیاز باشد. مطالعه

شدند، نشان داد که هایی که در مرتع نگهداری میبر اسب

ها جویدن چوب حصارها و درختان در فصل بهار توسط اسب

 فصل بهار مقدارها پیشنهاد دادند که در یابد. آنافزایش می

، که یابدقند در علوفه مراتع افزایش و مقدار فیبر کاهش می

این علت افزایش جویدن چوب است. عالوه بر این، مصرف 

 42کنسانتره در مقایسه با علوفه، زمان خوردن خوراک را از 

 .(Krzak et al.,1991)درصد کاهش داد  4/3درصد به 

رفتارهای  جامهمچنین استفاده از بستر کاه، شدت ان

 . et al.,(McGreevy 919(5ای دهانی را کاهش داد کلیشه

هایی با کمبود فیبر، احتمال البته باید توجه داشت در اسب

اّما نتایج مطالعات ردبو و همکاران  بسترخواری وجود دارد.

های نژاد تروبرد های مدل تراتر و اسببر اسب (9111)

ها بیان کردند که اثر فیبر دریافتی بر شدت متفاوت بود، آن

جویدن چوب به طور معناداری منفی بود، در حالی که اثر 

هایی اسب مدت زمان تمرین، به طور معناداری مثبت بود. 

هایی که هیچ که در طول روز دو بار تمرین داشتند و اسب
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ول در ط تمرینی نداشتند، در مقایسه با گروهی که یک بار

جویدن چوب را بیشتر  روز تمرین داشتند، به طور معناداری

اختصاص دادن زمان بیشتری به  در حالی که .نشان دادند

های نژاد تروبرد به کاهش جویدن تمرین سبک در اسب

  .چوب کمک کرد

حرکت پاندولی، یک ساعت پیش از دریافت خوراک و 

یک ساعت پیش از خروج از اصطبل به اوج خود رسید 

رسد، که حرکات پاندولی بیشتر از . به نظر می(9)نمودار 

 ای باشد، تحت تأثیر تغییراتآنکه تحت تأثیر عوامل تغذیه

ک بینی یشدید محیطی، هیجان، سر رفتن حوصله و پیش

. احتماالً حرکات پاندولی، (Clegg et al., 2008)اتفاق است 

ای است که از آن تالش اسب برای رسیدن به خواسته

تواند دریافت غذا، محروم شده است و آن خواسته می

 ,Henderson)برقراری ارتباط یا خروج از اصطبل باشد 

ا، هسازی اسب از برقراری ارتباط با سایر اسب. محروم(2007

محدودیت در آزادی در پدوک یا مرتع، محیط کوچک 

اصطبل و تمرین شدید و طوالنی، به افزایش حرکت پاندولی 

ازظهر، در هایی که اواخر بعداسب. (Nicol, 1999)انجامید 

ی طول روز شدند، بعدازظهرها نسبت به بقیهپدوک رها می

به طور معناداری حرکت پاندولی کمتری نشان دادند 

(McAfee et al., 2002)ها، باکس آن هایی که پنجره. اسب

 توانستند سر خودشد و میبه محیط بیرون اصطبل باز می

 تری داشتند،پنجره بیرون بیاورند و دامنه دید وسیعرا از 

 ,.Lesimple et al)دادند حرکت پاندولی شدیدتری را نشان 

که به  ،باکسدار در ی میلهاّما استفاده از پنجره. (2019

 دهد،اجازه ارتباط چشمی و لمسی با یکدیگر را می هااسب

 Mills and)حرکت پاندولی را به طور معناداری کاهش داد 

Davenport, 2002) .درساژ، که تجربه  ی رشتههااسب

بیشتری از محدودیت در سر و دهان دارند، رفتارهای 

های دهند، در حالی که اسبای بیشتری انجام میکلیشه

رفتارهای  های پرش، ولتینگ و صحرایی، شدترشته

. (Lesimple et al., 2019)تر است ای خفیفکلیشه

دیگر بیان کرد، که گاز گرفتن آخور و حرکت ای مطالعه

های درساژ و صحرایی در مقایسه های رشتهپاندولی در اسب

 ,.McGreevy et al)استقامت بیشتر بود  های رشتهبا اسب

1995a).   

بیان کردند، که کره  (0202همچنین اون و همکاران )

های نریان، هنگام بازی تمایل بیشتری به استفاده از اسب

رفتارهای و شیوع های دهانی نشان دادند ها و رفتاردندان

تر ها بیشها و اختهها در مقایسه با مادیانای در نریانکلیشه

ین در ب یاشهیکلتفاوت شدت شیوع رفتارهای بود. البته 

مدیریتی متفاوت بر  ها، تنها به دلیل اعمال شیوهجنسیت

. (Luescher et al., 1998) هر جنسیت، قابل توصیف است

های جایگاه و در اسبهای نژاد عرب چرخش در در اسب

نژاد تروبرد گاز گرفتن آخور و حرکت پاندولی، بیشتر 

های . همچنین اسب(Luescher et al., 1998)گزارش شد 

ه ای هستند، کجوان بیشتر مستعد انجام رفتارهای کلیشه

 Waters et)اول زندگی، این میزان بیشتر است  در نه ماهه

al., 2002)های دهانی کلیشه . امّا با افزایش سن شدت

. کانالی و (Aune et al., 2020)یابد کاهش می

 هایای در اسب( بیان کردند، رفتارهای کلیشه9114برونی)

شود که معموالً درصد بیشتر مشاهده می 1/03زیر دو سال 

از شیرگیری مرتبط است. امّا نتایج مطالعه دیگری  تنشبا 

نشان داد که با افزایش سن، گاز گرفتن آخور و حرکت 

. البته به (Luescher et al., 1998)یابد پاندولی افزایش می

های ای در مادیانرسد افزایش رفتارهای کلیشهنظر می

 دزا، ماننتنشتر، در اثر عوامل مدیریتی هفت ساله و بزرگ

تغییر کاربری از اسب مسابقه به مادیان داشتی 

(BroodMare)افتد ، اتفاق می(Mills et al., 2002). 

 تغییرات پارامترهای فیزیولوژیکی

، غلظت کورتیزول و (HR)میانگین ضربان قلب 

پالسما، به عنوان پارامترهای  (BE)بتااندورفین 

 ,Nicol)گیرند ، مورد بررسی قرار میتنشفیزیولوژیکی 

هایی با کورتیزول پالسما در اسب غلظت پایه .(1999

از  CBهای ای بیشتر است. زمانی که اسبکلیشه رفتارهای

گاز گرفتن آخور و مصرف خوراک محروم شدند، غلظت 

کورتیزول پالسما به طور معناداری افزایش یافت، که نشان 

ند ککمک میتنش دهد ترکیب این دو رفتار، به کاهش می
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(McGreevy and Nicol, 1998)براید . همان طور که مک

( گزارش کردند، غلظت کورتیزول پالسما 0222و کودفورد )

دقیقه بعد از شروع گاز گرفتن آخور به طور معناداری  42

در مقایسه با  CBهای اسب در HRکاهش یافت. میانگین 

ن که با گاز گرفتها به طور معناداری بیشتر بود، سایر اسب

 .(Cooper and Mason, 1998) آخور کاهش یافت

بیان کردند، تفاوت  9111گریوی و همکاران در سال مک

 هایی با رفتارهایپالسمای اسب BEبین غلظت  معناداری

ندارد. در حالی که نتایج های عادی وجود ای و اسبکلیشه

 BE ( نشان داد، غلظت9111مطالعات لبلت و همکاران )

   د.ها بوسه برابر بیشتر از سایر اسب CBهای اسب پالسمای

 ایکنترل رفتارهای کلیشه

های به وسیله روش ایرفتارهای کلیشهکنترل 

جراحی، هومیوپاتی، فیزیکی و دارویی مرسوم است. از 

 Anti)حرکت پاندولی  ضد و میله (Crib Strap)بند تیک

weaving bar)  به ترتیب برای ممانعت از گاز گرفتن آخور

بند به دور گردن تیک شود.استفاده میو حرکت پاندولی 

خواهد گردن شود و هنگامی که اسب میاسب بسته می

ا شکل کند، بخود را برای گاز گرفتن آخور منقبض و کمانی

ه مدت بند بشود. بعد از استفاده از تیکفشردن گلو مانع می

ساعت، گاز گرفتن آخور به طور معناداری شدیدتر شد  04

(McGreevy and Nicol, 1998)  و غلظت کورتیزول پالسما

 میله. (McBride and Cuddeford, 2000)افزایش یافت 

شود و حرکت پاندولی در باالی درب باکس نصب می ضد

ست، که اسب حرکت پاندولی را باالی تنها زمانی اثرگذار ا

استفاده از داروهای آنتاگونیست  کند.درب باکس اجرا می

مانند نالوکسون و نارکوتیک )نوعی آنتاگونیست مخدر( 

دقیقه  02نالتروکسان در کاهش گاز گرفتن آخور موثر بود و 

گاز گرفتن آخور تقریباً به صفر رسید، ها، بعد از تزریق آن

 Dodman et)امّا اثر معناداری بر حرکت پاندولی نداشت 

al., 1987). 

دارویی یا فیزیکی تنها زمانی مجاز  استفاده از روش

منجر به آسیب رسیدن به  ایرفتارهای کلیشهاست، که 

اسب یا دیگر افراد شود. کنترل دارویی یا فیزیکی، بدون 

انجامد و ممکن است منجر به درمان نمی رفتار، تیافتن عل

به ظهور فرم دیگری از رفتار یا ناتوانی حیوان در سازگاری 

. همان طور (Cooper and Mason, 1998)با محیط شود 

( نشان داد، که 0291مطالعات مانوز و همکاران )که 

 یهای حرکتی، هیچ تأثیری بر عملکرد ورزشی رشتهکلیشه

های نژاد تروبرد نداشت. بر این اساس، نباید کورس در اسب

های حرکتی منع کرد. کلیشه تالش کرد تا اسب را از انجام

، منجر به ایرفتارهای کلیشه ممانعت فیزیکی از انجام

شود و درمان دارویی هم بدون اضطراب و پریشانی اسب می

تنها به معنای سازگار کردن اسب با شرایط  عارضه نیست و

-های طبیعی تعدیلسازوکارنگهداری نامطلوب و سرکوب 

و از منظر  (Cooper and Mason, 1998)است  تنشکننده 

 رفاهی مورد انتقاد است. 

 گیری کلینتیجه

بنابر نتایج بدست آمده از مقاالتی که مورد بررسی قرار 

-در مواجه با رفتارهای کلیشهترین راهکار اند، مناسبگرفته

ها، ای اصالح عوامل مدیریتی است. نگهداری گروهی اسب

ای که محدودیت ارتباطی به ها، به شیوهطراحی اصطبل

 حداقل برسد و قرار دادن آینه در باکس، به پیشگیری از

کند، همچنین اختصاص دادن کمک می ایشهیکل یرفتارها

ا در پدوک یا مرتع و هزمان بیشتری برای رهاسازی اسب

مؤثر واقع شد.  (Ad libitum feeding)ی اختیاری تغذیه

ی کمتر، با ایجاد ی خشبی و کنسانترهبا علوفه تغذیه

از  و افزایش زمان مصرف خوراک، احساس سیری

 دارکتدر شرایطی که کند. پیشگیری میای دهانی هکلیشه

از  استفادهتوان با می، علوفه به مقدار کافی، ممکن نیست

، افزودن استفاده از تور یونجه های جایگزین، مانندروش

سبوس به کنسانتره و یا پخش کردن علوفه در یک 

ی وسیع، دسترسی اسب به خوراک را سخت کرد، محدوده

 تری مصرف کند. تا اسب خوراک را در زمان طوالنی

 سپاسگزاری

 ندهسازها و نظرات از دکتر کامبیز گیور برای راهنمایی

 .شودمیایشان در این مقاله تشکر 
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Abstract  

In recent times, sport horses faced limitations in their choice of ration, social 

interactions, and mobility, which could predispose them to stress. There are mechanisms 

which could assist such horses to cope when facing such challenges, resulting in them 

performing repetitive behaviours, known as stereotypies. These stereotypies are considered 

as a threat to horse’s welfare. Stereotypic behaviors have been first observed during the 

weaning period, and it seems that weaning stress is effective in its occurrence. There are 

other contributing factors, which could result in this behavioural problem such as lack of 

fibre, forage scarcity, boredom, social isolation and limited workout. In order to prevent 

such behaviours, there are a number of physical and pharmaceutical intervention methods 

available; however, the majority of these methods by suppressing the natural stress 

modulatory mechanisms, could cause further distress and do not help to eliminate the cause 

of stereotypic behaviors. Therefore, it appears that improving husbandry practice by 

controlling and reducing stressful factors, is more efficient and less costly.  
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