
 

   

بررسی مقایسه ای واکنش اسبچه خزر به 
تصویرخود، آینه و ترکیبی از این دو 

bb

چكید ه 
تنهایی و انزوا، سرچشمه فشــار روانی در گونه های گله ای حیواناتي مثل اسب می باشد. در واکنش به انزوا، عالئم رفتاری 
بی قــراری روی می دهد که دربردارنده حرکات، پا زدن، چرخش و تولید صدای نامعقول می باشــد. ایجاد یک همراه بدل با 
استفاده از یک آینه ثابت، می تواند وقوع رفتارهای قالبی را در اسب ها در مدت زمان استراحت آن ها در باکس کاهش دهد. 
محدود شــدن در جایگاه و نداشتن تمرین کافی غیر از ایجاد آسیب های فیزیولوژیكی، باعث بروز عادت ها و ناهنجاری های 
رفتاری مانند گازگیری آخور، بستر خواری و... می شود که بهبودی و درمان آن ها به راحتی امكان پذیر نمی باشد. با عنایت به 
اهمیت سالمت روان و جسم اسب ها، برآن شدیم که با هدف بكارگیری ابزاری خاص، شرایط آرامش بیشتری را برای اسبچه 
فراهم کنیم. ابزاری که در این تحقیق مورد اســتفاده قرارگرفته، ابزاری در دســترس و کم هزینه است که درصورت تعبیه 
شدن در محل نگهداری حیوان، موجبات آرامش و احساس امنیت حیوان را فراهم می آورد. در این تحقیق واکنش اسبچه به 
تصویر خود و تاثیر استفاده از آینه در باکس نگهداری حیوان مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون بصورت 4 رفتار تریتمنت 
متفاوت از نظر عوامل ســرگرم کننده و در محیط یكسان و استاندارد از نظر بهداشت و کلیه فاکتورهای نگهداری حیوان در 
باکس، انجام شد. هر رفتار تریمتنت شامل 2 عامل سرگرم کننده است که واکنش حیوان به هریک از عوامل، ضبط و بررسی 
شده است. نتایج بدست آمده نشــانگر واکنش مثبت حیوان به تصویر خود در آینه است که در اسبچه ها که سوق به گله 

دارند، نوعی حس امنیت ایجاد می کند و حیوان ساعات تنهایی در باکس را با آرامش طی خواهد نمود.
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Abnormal behaviors of the horses are among the most important problems, in the ridding clubs, with the loneliness and 
boredom the two most important causes of these abnormal behaviors. The man power scarcity is the important reason 
many ridding clubs face and this is the reason why the abnormal behavior are mostly observed in such clubs. Current 
study is the first report regarding facial expressions of the Caspian Pony to different objects. Totally 10 Caspian ponies 
were used in this study. The pictures were taken both in the calm and in the furious (nervous) situation The pony’s pictures 
were the alternatives we used in this research to combat the man power scarcity!. We also used mirror to compare the 
expressions of the ponies to the pictures and mirror. The results of this study showed that the ponies showed more atten-
tion to the picture in calm position when compared with the picture in nervous position. In the box with the mirror and the 
picture (in calm position) in it, the ponies paid much more attention to the mirror than the picture. We conclude that despite 
of resistant of ponies for leaving outdoor and entering to indoor (paddock to box), installing mirror can prevent (almost 
completely) the horse’s boredom and loneliness, a very cheap (but not wise! alternative for manpower). The results of this 
research were applicable and were suggested to many ridding clubs with the horses with stereotypic behaviors, received 
almost completely positive results.

 Key words: Facial, Expression, Caspian pony, Mirror.

مقدمه
مطالعه رفتار شناسی حیوانات تا نیمه ی آخر قرن 19، به عنوان يک علم 
چارلز  کارهای  به  مربوط  تحقیقات  مالحظه ترين  قابل  نمی رفت،  شمار  به 
داروين و سايرين بود که تئوری تکامل با انتخاب طبیعی را مطرح کردند. 
دراين روش،  دنبال شد،  مطالعه  مقايسه ای  پیشرفت روش  با  اين موضوع 
رفتار دو يا چند گونه را برای کشف مکانیسم رفتار مطالعه می کردند. آخرين 
اواسط  بود.  ژنتیک  بر روی  و سايرين   Gregory Mandel تحقیقات  مورد، 
فیزيولوژيست های  زياد شد.  رفتارهای حیوانات  مطالعه  به  قرن 20 عالقه 
تولید مثل شروع به مطالعه رفتارهای تولید مثلی و دانشمندان تغذيه شروع 
اتولوژی  نتیجه علم  الگوها و رفتارهای غذا خوردن نمودند. در  به مطالعه 

کاربردی به عنوان يک شاخه ی مطالعاتی متولد شد )25 و 27(.
اشاره  زير  موارد  به  توان  می  اسب   شناسی  رفتار  مطالعه ی  ضروريات  از 

کرد :
از مشکل ترين وجوه سوارکاری، آموختن درک اسب و نحوه ی برقراری   -
ارتباط مانند خود اسب است. مثال هنگام تیمار کردن، اسب گاز می گیرد و 

يا رفتار نريان ها در مقابل ماديان ها در مانژ و ... . 
- با شناسايی غرايز و رفتارهای طبیعی اسب های با جنس و سن متفاوت 
را  اسب  روحیات  می توانیم  آن ها،  رفتارهای  از  يک  هر  دلیل  از  آگاهی  و 

شناخته و با او بهتر رابطه برقرار کنیم.
- با شناخت روحیات اسب می توانیم به گونه ای کم خطر و موثر با اسب 

کار کنیم.
برای  می توانیم  راحتی  به  اسب  طبیعی  رفتارهای  از  يافتن  آگاهی  با   -

رويارويی با مشکالت رفتاری آن ها آماده باشیم )29(.
دانش اتولوژی مطالعه رفتار حیوانات در محیط زيست طبیعیشان می باشد، 
که تمرکز آن بر روی رفتارهای ذاتی يا غريزی می باشد )25،16(. اما اکنون 
گونه های اهلی نیز در محیط اطرافشان مطالعه می شوند. در تحقیق حاضر 
واکنش های غريزی اسب های اهلی در محیط اطرافشان مطالعه شده است.

مهم ترين  از جمله  اسب  و جسمی  روانی  از سیستم  و حفاظت  بهداشت   
اسب  روانی  اسب می باشد. سیستم  نگهداری  مراکز  و  باشگاه ها  در  اهداف 
بسیار متاثر از محیط پیرامون است و هرگونه تاثیر مثبت يا منفی، بالفاصله 
بر  لحظه  در  تنها  نه  تاثیرها  اين  می گذارد.  تاثیر  حیوان  عملکرد  روی  بر 
روی واکنش حیوان تاثیر می گذارد، بلکه در دراز مدت منجر به طول عمر 
و افزايش کارايی و يا بالعکس کاهش عمر و کاهش کارآيی و توانايی های 

حیوان می گردد.
باکس های  در  که  است  آن  دهنده  نشان  مختلف  کشورهای  در  تحقیقات 
بازهم  تغذيه ای ،  و  بهداشتی  نکات  رعايت  علیرغم  حیوان،  نگهداری 



4
در

پژوهشوسازندگی

بررسی مقایسه ای واکنش اسبچه خزر به...

واکنش های منفی و بیقراری هايی از حیوان مشاهده شده که منجر به بروز 
آسیب هايی در توانايی و عملکرد حیوان شده و سواالت زيادی را در زمینه ی 
بوجود می آورد )20، 21(. همچنین  اسب  از  نگهداری  نبايدهای  و  بايدها 
ايجاد آسیب ها متغیر است،  بسته به کشورهای مختلف، میزان و احتمال 
برای مثال در کشورهای توسعه يافته علیرغم رعايت کامل شرايط ايده آل 
باکس  در  انتظار حیوان  و  باکس  در  اسب  نگهداری  باکس ها،  استاندارد  و 
موجب بیقراری شده و نوعی تنش روحی در حیوان ايجاد می شود. بنابراين 
نشان داده شده است که بکارگیری روش هايی که تنش حیوان را در باکس 

کاهش دهد، تاثیر به سزايی در بهبود عملکرد حیوان خواهد داشت.

مواد و روش ها
مکان تحقیق: با در نظر گرفتن شاخص های مورد نظر تحقیق و پس از 
بررسی چند باشگاه در نقاط مختلف، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی خجیر 
که مرکز تخصصی پرورش و نگهداری اســبچه خزر در ايران نیز اســت، از 
جمیع جهات بخصوص بکر بودن محیط، عدم رفت و آمدهای مکرر، سکوت 
و آرامش مورد نیاز اسب ها، تعداد اصطبل ها و نوع ساخت باکس ها، مناسب 
تشخیص داده شد و پس از مراجعه و مطرح نمودن چگونگی انجام و اهداف 

تحقیق، مقدمات الزم جهت انجام تحقیق فراهم شد.
 اســبچه: تعداد 10 راس ماديون از نژاد اسبچه خزر با میانگین سنی 4 
سال و میانگین وزن 230 کیلوگرم انتخاب گرديد. از 10 راس موجود, تعداد 

8 راس به رنگ کهر و 2 راس به رنگ نیله انتخاب شد )شکل1(.
باکس: تعداد 4 باکس نگهداری اسب در ابعاد x 2/5 2/5 متر مربع برای 

اين تحقیق در نظر گرفته شدند.
دوربین فیلم بــرداری : تعداد 2 دوربین فیلم بــرداری Sony HD که 

توسط ريموت کنترل دستی هدايت می شد )شکل 2(.

تصاوير چاپ شــده ی رنگی با کیفیت باال در ابعاد طبیعی از سر اسبچه 
خزر با مشخصات زير:

الف ( حالت روحی نرمال و طبیعی حیوان ) شکل 3(

 شكل 1- تعداد 10 راس اسبچه خزر مورد استفاده در آزمایش

شكل 2- دوربین فیلمبرداری مورد استفاده در این تحقیق به همراه ریموت و 
نحوه نصب آن در بین باکس ها با قابلیت چرخش بین دو باکس
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ب ( حالت روحی خشمگین و تهاجمی با گوش های خوابیده)شکل 4(
ج ( حالت روحی نرمال و طبیعی حیوان بصورت مات و شطرنجی شده 

(Phasi)

د ( حالت روحی نرمال و طبیعی حیوان با دو خط متقاطع مشکی روی 
 (Divide) .تصوير، به چهار قسمت تقسیم شده است

ه ( به منظور بررســي امکان تشخیص و يا تمايز بین نژادي و يا درون 
نژادي از يک راس اســب،  از نژادی غیر از نژاد اسبچه خزر درحالت روحی 

نرمال و طبیعی نیز تصويري تهیه شد.
آينه از جنس کامپوزيت )شکل 5( در ابعاد x 70 50 سانتیمتر از جنس 
ورق آلومینیوم کامپوزيت )محصول کارخانه Alubond چین( متشکل از دو 
اليه درونی و بیرونی آلومینیوم هر کدام با ضخامت 0/5 میلیمتر و بین اين 
دواليه، پلی اتیلن فشــرده با ضخامــت 4 میلیمتر که عايق صوت و حرارت 
می باشــد و اليه ی فوقانی که پوششی از آلومینیوم با نهايت صیقل می باشد 
که عملکرد آينه را دارد و کلیه نورها و تصاوير را با کیفیت کامل آينه بازتاب 
می کنــد. اين آينــه در مقابل انواع ضربه مقاوم بــوده و از نقطه نظر تحمل 
ترک و شکســت بسیار مناسب تر از بکارگیری آينه است به گونه اي که هیچ 

خطری حیوان را تهديد نمی کند.
شــرايط باکس ها: تعداد 4 باکس در شــرايط استاندارد از نظر دما، نور، 
بهداشــت، ابعاد و شکل هندســی انتخاب شــدند. هرگونه جیره غذايی از 
آخورها خارج، تا هیچگونه جلب توجه غیرضروری توسط اسبچه ها، در حین 

آزمون پیش نیايد.

نتیجه گیری و بحث
در اين تحقیق که برای اولین بار در ايران انجام شــده اســت، واکنش 
اســبچه خزر نســبت به تصوير خود، آينه و ترکیبی از اين دو بررسی شده 
اســت که نتايج بدست آمده، با نتايج بســیاري از محققان ديگر همخوانی 
دارد )17(. الزم به ذکر اســت در اين تحقیق از آينه ای از جنس کامپوزيت 
)بدون خطر شکســتن و ترک( برای اولین بار اســتفاده شده است. پیش از 
اين تحقیقاتی درخصوص اضافه نمودن ادواتی در باکس نگهداری حیوان در 
جهت برقراری آرامش و سرگرم نمودن حیوان انجام شده است )17، 18(.

پس از اطمینان از يکســان بودن هر 4 باکس از هر نظر با يکديگر، در 
هر باکس 2 عامل تحريک بر روی ديوار نصب شد.

در باکس شماره 1 که دو تصوير اسبچه آرام و عصبی نصب شده بود، 9 

شكل 4- حالت روحی خشمگین و تهاجمی با گوش های خوابیده و منخرین 
کشیده )فلش(

شكل 3- حالت روحی نرمال و طبیعی حیوان

شكل 5 - نصب آینه  در باکس
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راس اسبچه حداقل دو بار توجه به تصوير آرام را نشان دادند و فقط اسبچه 
شــماره 4 هیچ توجهی به اين تصويرنشــان نداد. در رابطه با تصوير اسبچه 
عصبی فقط اســبچه شماره 9 يک بار به ســمت اين تصوير رفت، که آنهم 

می تواند تصادفی باشد )شکل6(.
 در باکس شــماره دو که تصاوير اسبچه در حاالت عصبی بصورت چهار 
گوش و فازی نصب شــده بود، هیچیک از اســبچه ها به سمت تصوير فازی 
توجهی نشــان ندادند. فقط اسبچه شــماره 6 )دو بار( و اسبچه های شماره 
هفت و هشــت )يک بار( به سمت تصوير چهار گوش رفتند. ساير اسبچه ها 

توجهی به اين تصوير نداشتند.
در باکس شماره سه که  تصاوير اسبچه آرام و اسبی از نژاد ديگر )سفید 

رنگ( نصب شــده بود، اسبچه شــماره 2  )که اتفاقا" آنهم سفید رنگ بود( 
به سمت اســبی از نژاد ديگر توجه نشان داد. ساير اسبچه ها به هیچیک از 
تصاوير توجهی نشــان ندادند. آيا همرنگ بودن اســبچه شماره 2 با تصوير 
اسبی از نژاد ديگر در اين انتخاب نقش داشته است؟ اسبچه شماره 2 از پنج 

تکرار سه بار به سمت اين تصوير توجه نشان داد!
در باکــس شــماره 4 که تصوير اســبچه آرام و در ســمت ديگر آينه 
)کامپوزيت( کار گذاشته شده بود، تمامی اسبچه ها پس از پیدا کردن آينه، 
به سمت آن رفته و بارها و بارها تحرک خود را در آن مشاهده کردند )شکل 
7(. البته با توجه به اينکه تصوير اســبچه آرام در نقطه مقابل درب ورودی 
باکس قرار داشــت )اينکار عمدا" صورت گرفته بود(، اسبچه ها پس از کمی 

شكل6- باکس اول

شكل 7- باکس چهارم

بررسی مقایسه ای واکنش اسبچه خزر به...
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تامــل و پیدا کردن آينه، ثانیه ها و دقايق بســیاری را در مقابل آينه رفتار 
اکتشافی از خود نشان می دادند.

آزمون طی 5 روز، هر روز بر روی هر 10 ماديان در هر کدام از 4 باکس 
انجام شــد. هر آزمون شامل قراردادن حیوان در هر يک از باکس ها به مدت 

5 دقیقه و ضبط کلیه وقايع و واکنش های حیوانات بود )جدول 1(.
 جهت افزايش درســتی نتیجه گیری و کاهــش خطاهای آزمون، اين 
آزمــون در 5 روز متوالی تکرار شــد. در مجموع ظــرف 5 روز و هر روز با 
10 ماديــان، 50 آزمون انجام شــد که هر آزمون شــامل  8 عامل تحريک 
)هفــت تصوير و يک آينه ( بود که در مجمــوع 400 آيتم )1000 دقیقه( 

فیلمبرداری شده جهت بررسي و آنالیز نتايج بدست آمد.
با بررسی کلیه نتايج بدســت آمده، موضوع مورد بحث اين است که با 
استفاده و نصب يک آينه کامپوزيتی در باکس های نگهداری حیوان، مخصوصا 
اســبچه ی خزر که تمايل بیشتری به حضور در گله در کنار همنوعان خود 
دارد، می توان حس امنیت بیشــتری در حیوان ايجاد نمود و بدينوسیله در 
تمام مدت اســتقرار حیوان در باکس، آرامش حیوان حفظ شده و حیوان با 
تصوير متحرک خود در آينه ســرگرم شده و بیقراری نمی کند، در نتیجه با 
تقويت سیستم روانی حیوان، طول عمر بیشتر و کارآيی بیشتر حیوان مورد 

انتظار است.
حتی پس از آشــنايی حیوان با آزمايش پــس از 3 روز متوالی، باز هم 
حیوان پس از قرارگیری در باکس 1 و 2 و 3، بی قرار است و وجود تصاوير 
نصب شده روی ديوار، برای حیوان قابل توجه نیست و موجبات سرگرمی و 
آرامی حیوان را فراهم نمی کند. حیوان جهت آرام شدن نیاز به حس کردن 
حضور گله ی خود دارد و وجود تصاوير ســاکن و غیرمتحرک، هیچ تاثیری 

در آرام شدن حیوان ندارد.
در آزمون های انجام شــده، ابعاد کامپوزيت نصب شــده محدود بود و 
نتیجه گیری می شود چنانچه کل سطح داخلی باکس و يا سطح ديوار اسب 
کش با کامپوزيت آينه ای پوشیده شود، در کلیه ساعات قرارگیری در باکس 
يا اســب کش، حیوان بطور کامل با تصوير متحرک خود در آينه ســرگرم 

خواهد شد و آرام خواهد گرفت.
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