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 اين. اند دانسته اسب خاستگاه را ايران بسياري واست  بوده برخوردار اي ويژه جايگاه از اسب پرورش تاريخ، طول در 

 پرورش به ويژه توجه دليل به نيز امروزه. است داشته...  و ها جنگ ،كار ،انسان زندگي در ثريؤم نقش نجيب، حيوان

 نگهداري و پرورش ارتباط، اين در پيشرو كشورهاي از ژنتيكي خلوص داراي هاي اسب واردات و ايراني اصيل نژادهاي

 .كند مي تجربه را رشدي به رو شرايط اسب

را ن دام اي در پرورشي نكات بهپرورش دهنده  توجه ،قزوين شهرستان دامپزشكي اداره كارشناس ،جوادي امير دكتر 

آبستني اسب از حيث تولد  هاي انتهاي ماه" :گفته استو دانسته بسيار حائز اهميت  ،نيل به اهداف ترسيم شده براي

 يبا هدف كاهش استرس و بهبود تغذيه، خصوصاً در دو ماه انتها. وي "اي برخوردار است از جايگاه ويژه ،سالمي  هكرّ

   :شود كه توجه پرورش دهندگان به اين نكات جلب مي داده استارائه به شرح زير هايي  توصيه آبستني،

 به% 2 اي هفته و اقدام حيوان ي جيره در اي دانه مواد تدريجي دادن قرار بهنسبت  ،ماديان زايمان به مانده ماه سه از .1

  .شود افزوده آن مقدار

 ي كليه واز بستر موجود خالي محل زايمان  ؛بايد باكس اسب آماده شود آبستني ييانتها روزهاي به شدن نزديك با   .2

  كشي شود.و آب هها شست ها و زمين باكس با آب و دترجنتديوار

از بهترين  يكي .شود اقدام آن كف در جديد بسترقرار دادن  پسس و باكس ضدعفونينسبت به  ،آبكشي از پس .3

  .استكلش  ،بسترها



 است بهتر ؛كرد استفاده% 10وايتكس محلول از توان ميبراي باكس،  ضدعفوني مناسب ي ماده نبود درصورت .4

  .شود آب با شستشو به اقدام ،آن از پس و صورت گيرد فشار با ضدعفوني

  .است برخوردار جفت و پستان سالمت حفظ در اي ويژه اهميت از E مينويتا از استفاده آبستني آخر هاي هفته در .5

 باكس از بايد زايمان زمان ، درفلزي زواياي داشتن صورت در و دنشو ضدعفوني و هشست بايد نيز آخور و آبخوري .6

  .نشود وارد ماديان به آسيبي زايماني زورهاي حين تا دنشو خارج

 پستان و) پرينه( پشت ي ناحيه شستن به اقدام اسب، به استرس شدنن وارد براي زايمانبه  نزديك هاي ساعت در .7

  .شود جلوگيري هكرّ زايمان و خوردن شير زمان در بهداشتي مشكالت از تا شود ماديان

  توان از جوراب استفاده كرد. هاي مربوطه، مي در صورت عدم دسترسي به پوشش ؛داده شود قرار پوشش در اسب دم .8

  .شود گرفته تماس دامپزشك با سرعت هب ،مشكل بررسي براي دباي زايمان، مراحل در پيشرفت عدم صورت در .9

محسوب جفت ماندگي  ،دفع عدم صورت در ؛شود مي دفع ماديان جفت ،زايمان از پس ساعت 4تا  3ً معموال .10

  .را تهديد كند حيوانسالمتي تواند  مي كه شود مي

طور  به جفت زايمان از پس كه شود توجه   .11

 زمين روي خروج از پس جفت .باشد شده دفع كامل

 شبيه بايد كامل، دفع صورت در ؛شود پهن

 با توجه به ،كامل دفع عدم صورت در .باشد F حرف

با دامپزشك  ماندگي، جفتات متعدد ناشي از طراخم

   .گرفته شودتماس 

  

  

 خروج به اقدام زايماني ترشحات خروج از پسشسته شود؛  ماديان پرينه و پستانالزم است  نيز زايمان در پايان  .12

  .شود آن مجدداًشارژ  و باكس از بستر

  ه ماساژ پستان با حوله گرم شود.ب اقدام ،ماديان پستان از شير خروج عدم صورت در .13

  .شود مي فحل مجدداً زايمان از پس روز 9تا  5 ،خاص مشكل وجود عدم صورت در ماديان معموالً .14
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