
 
 

 
 طرق إيواء الخيل

 
واء الخيل و إيعربية األصيلة إن المملكة العربية السعودية بتاريخها العريق في مجال الفروسية تعد الموطن األصلي للخيل ال

 من هذه العوامل: بالمملكة يتأثر بالعوامل المناخية المحيطة و التي تختلف عن عدة أماكن أخرى خارج المملكة و

 درجة مئوية ( 05طقس حار جداً في الصيف ) درجات الحرارة قد تصل إلى  -

 الطقس البارد في الشتاء. -

 اختالف درجات الرطوبة ) عاليه جداً في األماكن الساحلية و جاف جداً في المناطق الصحراوية و وسط المملكة (. -

 قلة المساحات الخضراء و المراعي الطبيعية. -

 لكثير من األتربة و الرمال.وجود ا -

 وجود بعض العواصف الرملية. -

 قلة المياه في بعض األماكن. -

                  
المظالت في البادوكات                                           إليواء )البوكسات(    ا إسطبل                                  

 

 إليواء الخيل هي:و لذلك فإن االحتياجات األساسية 

 هكون مناسبتاالسطبل يجب أن  مساحةاالحتياطات يجب أن تؤخذ باالعتبار مثل إذا توفرت اإلسطبالت فإن بعض  -

الدوران بشكل كامل و الوقوف و الحركة بحرية و من غير أي معوقات و كذلك االستلقاء على بمما يسمح للخيل 

     متر مربع  16 االسطبل الواحد مساحةاألرض و القيام بشكل سهل مع عدم التعرض ألي جروح )مثال: متوسط 

 متر(. 4للخيل الواحد البالغ و االرتفاع ال يقل عن  ( متر 4متر *  4 )

اإلسطبل من أي مواد حادة و كذلك عدم وجود أرضية غير مستوية أو مائلة بشكل كبير كما أن التأكد من خلو  -

االسطبل يجب أن يكون جيد التهوية و مزود بفرشة جيدة مثل نشارة الخشب أو القش أو الرمال مع استخدام مبرد 

 الهواء )المكيف( و خصوصاً في الصيف.

 .يجب توفير مصدر دائم للماء داخل االسطبل -

يجب مراعاة النظافة الدورية لإلسطبل بشكل مستمر و تغيير الفرشة بشكل دوري لتفادي مشاكل الحوافر و ظهور  -

 األمراض و العدوى و كذلك المشاكل التنفسية.

 يجب على الخيل بغض النظر عن توفير اإلسطبالت الجيدة خروجها إلى البادوكات بشكل دوري. -

 ب أن تكون مناسبة للخيل بحيث تمكنها من الجري بحرية.مساحات البادوكات تختلف و لكن يج -

السياج الخاص بالبادوك يجب أن يكون له حواف دائرية و ناعمة لتفادي اإلصابات كما أن أرضية البادوك يجب أن  -

 تكون خالية من األحجار أو المواد الحادة و المهمالت مع توفر المياه النظيفة للشرب.

 .حماية الخيل من الشمس خالل فترات الصيف الحاره إذا كانت الخيل تعيش في البادوكتوفير مظالت في البادوك ل -

 
 


