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پویــا تدبیــر دام کوچک 
 واردات و پخــش غــذا و تجهیــزات
حیوانات خانگی ، پرندگان و اگزوتیک
026  33  26  9500            
026  33  26  9600

مارال پیشگامان  شرکت 
جانبــی لــوازم  و  غــذا  واردات  
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            021  66  57  5290
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حیوانات خانگی ، پرندگان و اگزوتیک
026  33  26  9500            
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مارال پیشگامان  شرکت 
جانبــی لــوازم  و  غــذا  واردات  

 حیوانات خانگی
            021  66  57  5290
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ست ب بالمان  کر م ا کابوک با  ز م با  ن و 
ت  ن نی ید  ای تا ما به م ر کابوک  ا  شار م ن

د  ی می با و ه کابوک کامال خ نشر
د ه کابوک نمی با هد نشر ی به  ی و ونه م ی د و   د می با هی  هد  ا به  هی  ا  ت م     
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Leading Article

KABOOK

سا نو مبارک
 در دعای روز نوروز، از خدای متعال درخواست
حاالت بهترین  به  را  ما  حال  که  کنیم   می 
نیکویی در باشیم و هر چه   برگرداند. هرجا که 
 حال ما باشد، نیکوتر از آن هم هست. باید توجه
 داشته باشیم که دگرگونی هر پدیده ای در عالم،
اراده با  ها  تحول  همه  و  است  انسان  دست   به 
در بخواهد  انسان  اگر  گیرد.  می  انجام   انسان 
 وضعیت جامعه خود، کشور خود و زندگی خود
 تحول ایجاد کند، باید این تحول را در خود آغاز
 کند؛ تحول اخالقی و درونی، رفتن به سوی صفا
(شدن) تسلیم  و  پروردگار  عبودیت  انسانیت،   و 
 در برابر اراده خداوند عالم و آفریننده هستی؛ که
این تحول، سعادت انسان ها را تضمین می کند

 امیر حسین خجسته
سردبیر

تربیت توله سگ ها چرا گربه ها عاشق خوابیدن هستند بیماری کلیوی در سگ ها و گربه ها

بهار ١٣٩٨.  شماره ششم .  قیمت: ٣٠٠٠٠ تومان



o ogna ie e 

ه پکی هایی  ما بدنبال ارا
 به خریداران و

 بازدیدکنندگان هستیم که
 نه تنها شام اقامت هت و

 حضور در نمایشگاه است
 بلکه شام بازدید از شهر

بولونیا نی هست

Zoomark 
International 

2019
Event

ی    ی ال دگان  د ازد ا  را ر د  د جد ان  ک ز  
ZOOMARK INTERNATIONAL 2019
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ا برخال سالهای ار خواهد شد( ل  نمایشگاه بین المللی زومارک ٠١٩ از دوشنبه  ماه می تا پن شنبه ٩ می برگ
ار نمیشود)، این امر به حرفه ای های ایتالیایی و بین المللی اجازه خواهد داد تا بازدید خود را شته در آخر هفته برگ  گ
اری نمایشگاه میم مبنی بر برگ  در روز دلخواه انجام دهند و بازدید کنندگان را در چهار روز هفته پخ میکند. این ت
ر سنجی از بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان توسط زومارک گرفته شد و هد آن  در روزهای میان هفته در پی ن

ای بازدید کنندگان نسبت به سال ٠١٧ است ( ٧٠٠٠ بازدید کننده که یک سوم آنها خارجی بودند).ی اف
 

گی های جدید هجدهمین دوره نمایشگاه زوماک است که منجر به چیدمان جدید نی شده است  این یکی از مهمترین وی
ای ای ١٠ درصدی فضای نمایشگاه و اف و  به سالن های ٨ و ٩ و ٣٠ ملح شده اند که باع اف  سالن های ٥

یر شرکت کنندگان شده است.ی طرفیت پ
 

هد ما اینست که بازدیدکنندگان بیشتری قادر به حضور در  مارکو مومولی، مدیر فرو                     میگوید 
ریت خریداران بین المللی که ترجی ییر زمان دادیم تا به نیازهای اک . ما ار دوشنبه به پن شنبه ت  نمایشکاه شوند

ی فروشگاه ها نی هست و در بعضی ور سنتی روز تع  میدهند در طول هفته مسافرت کنند پاس دهیم. دوشنبه ب
ه پکی هایی به ی میباشند. ما بدنبال ارا هر های چهارشنبه و پن شنبه نی تع  مناط ایتالیا فروشگاه ها در بعد از 
 خریداران و بازدیدکنندگان هستیم که نه تنها شام اقامت هت و حضور در نمایشگاه است بلکه شام بازدید از شهر
ه کننده شرکت کنندگان بین المللی برتر تجارت است و ما این کار  بولونیا نی هست. ما به خوبی آگاهیم که رویداد ما ارا

.ی ه میدهد اهای عالی و سرگرمی های عالی را ارا به های فرهنگی متعدد، غ را در شهری زیبا انجام میدهیم که جا

دیک شدن یا توسعه دادن  ور ن  زومارک بعد از یکسال نوآوری های بین المللی در مسکو و کانتون، که در آنها به من
ه خاور  شرکت های بین المللی در بازارهای روسی و چینی،  به همراهی شرکت های ایتالیایی و بین المللی تا ک من

دور پرداخت، آغازی دوباره خواهد داشت.ی
 

 زومارک از لحا اندازه و حضور بین المللی در حال رشد است و با یک یک شرکت کنندگان  ارتبا برقرار خواهد کرد و
ابتی با آنها در ک مراح آماده سازی برقرار خواهد کرد.ی تما 

 
ورت آنالین در هفته آینده در  خریداران و بازدید کنندگان اولویت های کلیدی هستند. لیست کام شرکت کنندگان ب
والتشان وجود خواهد داشت. برای هر شرکت ین انتخا شرکت ها بر اسا کشور یا مح  دستر خواهند بود و گ
ارد ( به زبانهای ایتالیایی و  کننده این امکان وجود خواهد داشت تا اطالعات شرکت خود را با دیگران به اشتراک بگ

والت جدید.ی ه بر روی مح انگلیسی)، با تمرک وی

 www.zooma k.i
o  info ma ion
ao o an i
e @zooma k.i

  
ie a an ini
e @zooma k.i

  

abe a on icini
abe a. on icini@bo ognafie e.i

     
ego  icco
ego . icco@bo ognafie e.i
  



ست ی  فر ز چه  ش  رفت و م د که برند  پی   ور  چ
بت باع شد که  نواق  دکتر والی از دوسال و نیم پی گروه بازرگانی مارال و پویا تدبیر با هم تلفی شدند که این امر م

 یکدیگر پوش داده شود و گامی در جهت تکام یکدیگرباشد. شرکت پویا تدبیر تنها پخ کننده کشوری در زمینه پت
ام صنفی کشاوری است اما شرکت های دیگر که به عنوان شرکت پخ فعالیت دارند،  است و دارای مجوز پخ از ن
ر داشتیم تا برای شرکت پویا تدبیر واردات را ا حدود  سال بود که در ن  برند خاصی را در سبد پخ خود ندارند. ل
اکره با شرکت مارال له کاری و نبود افراد الزم در این حوزه از این کار بازماندیم. در طی م ر بگیریم اما به دلی مش  درن

بت در واردات اما در بخ پخ  که گروه واردکننده قوی است، در این مسیر گام برداشتیم. گروه مارال با وجود نکات م
یت های زیادی حاص شد. با کاه راه های واردات و ایجاد  دارای ضع بود که با تلفی این دو  در کنار هم موف
یت های چشمگیری دست والت پرامی به موف ویت کردیم و حاال با تولید ، مح  محدودیت در این زمینه، شاخه تولید را ت

یافت.ی

د رفی ک ان نی خو ر م وس ی  ا ماب
ی سال ١٣٧٧ از دانشگاه آزاداسالمی واحد کازرون هستم که از همان سال دم، فار التح ور کمالی م  بنده دکتر شاه

ا در سال ٨٤ به دلی ه ورود به تولید غ شکی را در شیراز تاسی کردم که تا کنون فعال است. در حی ب دام  اولین م
ایی در حجم ای حیوانات اقدام شد که در این راستا با مجتم صنعتی گوشت فار ارتبا گرفتم و غ ات و غ  نبود تجهی

ه فعالیت کردم. س بر اسا  ٣ تن در ماه عرضه می شد اما به دلی مشکالت ایجاد شده تنها تا سال ٨٧ در این حی
میم به تاسی شرکت وارداتی با برند تجارت پیشگامان مارال گرفتم. با دکتر والی نی  نیاز های این صن در سال ٨٤ ت

دیک داشتیم که این خود باع ایجاد شراکت شد. تولیدات حال حاضر با کمک کارشناسان  از اوای فعالیت خود ارتبا ن
یه داخلی و خارجی با استفاده بهترین مواد اولیه انجام می شود و امید است که بتواند برند فراگیری شود. برنامه هایی  ت

برای صادرات با در ترکیبات به چهار زبان دنیا انجام شده است .ی
 

ی ید رما اتی ب ی ما به   تو ا   ت  ز  ید و  رفی ک تان ر م ا خو هری  ا م بو
ه لوازم  سعید ملک بوشهری متولد ١٣٤٠ هستم و بی از  ٣٠ سال است که در این صنعت فعالیت دارم.  بنده در حی
رم صن پت، صن شیکی است که نیاز به ویری و غیره فعالیت داشتم اما به ن  آرایشی، لوازم دیجیتال و صوتی و ت
اری دارد. به جرات می توانم بگویم که من به حیوانات عالقه ای نداشتم اما حال چنان وابستگی به حیوانات  سرمایه گ

دارم  که حتی مسافرت هم همراه خود می برم.ی
 

ار  کار ر می زنید س د  د م ر ه باز ر به 
 .بوشهری بله حتما. هر صنفی مشکالت خود را دارد و با تمام وجود عالقه مند هستم

ها ا ت د و  د  ید  ش تو ر ب د که و ور  ید چ ی بد مان تو می بر و پر ر خ ا  ی  ر و ک  
د ه  بو و  ید م نبا تو ا به  ید  ید می ک غ تو

 از سال ١٣٨٤ که وارد بازار کار شده ایم، نیاز به تولید احسا می شد و به تولید عالقه مند بوده ایم اما مشکالتی بر سر
 راه تولید بود که ازجمله آن اینکه امکان رقابت با جن خارجی وجود نداشت و قیمت های تمام شده در ایران بیشتر از
ای خشک تولید شد اما سوددهی الزم  قیمت آن در خار بود. چندین مرتبه تولیدات متفاوتی ازجمله پوشال، یونجه و غ
والت سوددهی الزم را نداشت و مجبور ر تولید و توزی این مح ین های ب  در شرکت پخ ما نداشت. در بح بی
ای قیمت دالر تولید در داخ در راستای حمایت از کاالی داخلی  شدیم تا از سبدکاالیی خار شود. امسال در پی اف

 برایمان به صرفه شد.ی

ی

 با کاه راه های واردات و
 ایجاد محدودیت در این

 زمینه، شاخه تولید را
ویت کردیم و حاال با  ت

والت پرامی به  تولید ، مح
یت های چشمگیری  موف

دست یافت

Pramy Food

Interview

ت د و ا  ر  ی ی  رند پرا ا 
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ی رنو غ ی  ست بر ت  و و ر  مان  ی بر م ای سازمان  ر اند س  
ست  روند د  افت  ر انه  د وز ساخت  مار م د بارکد و  ید   تو

ما د  ر  ست تا  د  ما  ای کوچ نی  دی  ه ب ی ب ی بر  
ست نه بو  ر د ن می  د د  ا  ن ا سازی  ابد   ش  ت کا



InterviewInterview
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هنی زیاد نسبت به اضای   در سال ٩١ دکتر کمالی با یک شرکت در شیراز در بح تولید قرارداد بست اما به دلی ت
میم بر آن شد که استانداردهای الزم را  بازار دام کوچک، منجربه شکست شد و مجدد مکاتبات انجام شد و این بار ت
ای خشک بت برندها شدیم که هم اکنون برند پرامی به عنوان برند مادر غ یم کنیم. خوشبختانه موف به   خودمان تن
 س و گربه محسو می شود. مایا پت برای جوندگان و پرندگان استفاده خواهد شد و تا ٤ ماه آینده به بازار عرضه می

ای اسب است که به صورت اکسترود در اختیار قرار خواهد گرفت.  شود. برند مارسلوپت، برند غ

ید رما بت ب د  افت  ر ی که  ا د بارکد و ت ر خ ا 
دم بارکدهای اخ شده هم اینترنشنال و هم داخلی هستند. هم اکنون در سیستم بارکد دارای ٤٥٠ آیتم به  کمالی م
ره های چشمی، خمیردندان و دهان شویه ها به بازار عرضه خواهد وها، لوسیون ها، ق بت رسیده هستیم. در آینده شام  
نی هایی با یک شرکت ات ادامه دارد و هنوز به نتیجه دلخواه نرسیده ایم و در این زمینه رای ی ه تولید پد تح  شد. در حی
ره ادرارنی در آینده در سبدکاالیی قرار خواهد گرفت اما به شر اخ مجوزهای  در حال انجام است. در بخ تولید ق
شکی است و خواستار  رسیدگی این سازمان هستیم. وقتی برای اخ مجوز برای دام کوچک اقدام  خا از سازمان دام

ر و طیور اطالعات دارند و در قیا آن پاسخگو ما هستند. ه دام ب  می شود، کارشناسان مربوطه در حی

ت و یمت  ونی که  ر ک ر باز ست که  است سو   ش کشیدن برند د به چا ه م ال ه کابوک   م
د ر د  ید چ تامی می ک ونه  ی ر چ ما پروت ر  ت   و تامی  ر  ه  ام ست و  یار با  ب

ست ی  یا ن  د  ر د  ست و چ نی  یو
ین ر تولیدکننده پروت  بوشهری کسانی که با آن کار می کنیم، از سال ٩١ آشناییت ایجاد شده است. شخ مورد ن
ر انسانی است و ما از ضایعات به هی عنوان استفاده ین طیور مورد استفاده در واق قاب م  جانوری و طیور است. پروت
 نمی کنیم. بخ هایی مورد استفاده قرار می گیرد که کارخانجات برای تولید همبرگر از آن استفاده می کنند و خوراک
ین حیوانی والت دارای ٩ تا ٣ درصد  پروت ین حیوانی به جرات می توان گفت که مح ه پروت  انسانی است. در حی
ین گیاهی مانند سویا استفاده نمی شود.  روز قب از تولید گوشت تبدی به پودر شده و وارد سیستم  است و از پروت
شکی تهیه و با نین یک سری الشه ها در کشتارگاه تل می شود و بیماری ای ندارد و با مهر دام  تولید می شود. هم
ال دار منت می شود. بسیاری از مواد اولیه مانند ویتامین ها و اسیدهای آمینه داخ ایران وجود ندارد و  ماشین یخ
انیا وارد کنیم. در ضمن برخی طعم دهنده ها از فرانسه وارد می  مجبور هستیم از کشورهایی ازجمله کره جنوبی و اس

ین از پودر ماهی با کیفیت استفاده می شود.  شود. برای تامین پروت

د و نمی رو ا خر ز  ر د  ناتی مان یو  چر به سر 
ا کرده است که روی بسته بندی آن عک خرگو  دکتر والی یک برند خارجی که از سال ١٩٧٠ شرو به تولید غ

 است. بعد از پر و جو مشخ شد که این برند خرگو را به عنوان پت قبول دارد و از گوشت خرگو در تولید خود
ا در پایین عک خرگو در بسته بندی خود نوشته است که به دلی حمایت از حیوانات به  هرگ استفاده نمی کند. ل
 هی عنوان از گوشت خرگو استفاده نمی کند. ما نی سعی کرده ایم پیرو این مساله باشیم. گراز را نی وارد نکرده ایم
ر گرفتن استاندارد، شکار از حد طبیعی جلوتر می اضای گوشت گراز، شکارچیان بدون در ن ای ت  چرا که در صورت اف
مه وارد نشود. از آنجایی که پرور دام  رود. ما می خواهیم جلوی شکار غیر اصولی گرفته شود تا به محیط زیست ل
یر خواهد  برای صادرات آزاد است، اگر بتوانیم با آن ها لینک شویم و از این طری گوشت تهیه کنیم، این امر امکان پ
 بود. در ابتدای کار خود با آقایان بوشهری و کمالی به عنوان منشوراخالقی نوشتیم و قسم خوردیم که تولیدات منجر به
 شکار غیرقانونی و آسیب به محیط زیست نشود. به راحتی می توان ضایعات کشتارگاه را در روند تولید قرار داد و به آن
ر تحلی می روند چراکه فاقد  اسان و طعم دهنده اضافه کرد و به خورد حیوانات داد اما حیوانات پ از چندسال م
ین قاب ج است. از آنجایی که خودمان پت داریم، اگر قرار باشد به مروز زمان کبد یا کلیه خود را از دست بدهند،  پروت

ای تولید شده باید به سود حیوانات باشد. آن پول حالل نخواهد بود. غ

دی ه ب ست که ب ن  ست  ا سو کر  ه که  ن ر  و  ی و ار خا ن ی  ر و ک ه  مو ز م  
ار می رفت ن ست  او  یار م ر ب و  ر و ر باز ر که  ا ا  دی  ه ب ه  پی با ب مو ی م میش  

ت ن چی ت  مان به فرو می رسید  د بو  ی  دی که تب ه ب که ب
 دکتر والی بسته بندی حال حاضر به مدت ٣ ماه زمان برد. کیفیت نو بسته بندی چندین مرتبه مورد آزمای قرار گرفت.
ب بمانیم، بسته بندی پ از تولید آماده شد و پی بینی نشده بود که بسته بندی تا این  چون نمی خواستیم از تولید ع
ول با کیفیت و بسته بندی نهایی در تاری ٥ بهمن ماه عرضه می ١ مح ول  ا از ١٩ مح ان زمان گیر باشد. ل  می
ای پت داخلی شاهد بوده ایم آن است ه که در تولید غ ی پ از تکمی فرآیند تولید عرضه خواهد شد. آن  شود و ماب

ای ویت و اف  که هر دوره تولید با دوره پی فر دارد و حیوان دچار بیرون روی می شود. ما سعی داریم تا در جهت ت
 کیفیت فرمول خود اقدام کنیم.

ست ی ن  ی خار ا به غ ید  ابی می ک رز ونه  ر چ اند س ر ب  ید خو ر  تو
شکی برایمان در اولویت است. برای ای خارجی است. استانداردهای سازمان دام  دکتر والی بله تولیدات قاب رقابت با غ
ای تولید شده بارکد و شماره مجوز ساخت جداگانه دریافت شده است. این روند حتی برای بسته بندی های  تعداد غ
لب کاه یابد. شفا سازی انجام شده اقدامی آینده نگرانه بوده است.  کوچک نی اعمال شده است تا در آینده احتمال ت
ا اگر در محتویات و ییر آن قاب قبول وزارت ارشاد نیست. ل ه می شود و ت ال ترکیبات به مح اخ بارکد ارا  برای م

بت شده است تفاوتی باشد، شام جریمه و اختیار خواهد شد. ه که بر روی بسته بندی  آن

ست ن  ت به چه می ر سا ما  ید  رفیت تو
ا استفاده می شود، اکسترودرکروزدانمارک ارها صحبت شود. دستگاهی که برای تولید غ و سخت اف دم الزم است ابتدا در خ  کمالی م
ا در ساعت را ایجاد کرده است که بسته به نیاز بازار تهیه می شود. در زمینه رقابت ات آن تریم آمریکاست.  توانایی تولید  تن غ  و متعل

ر تر کرده است. ه افراد این بازار را ب ر است و سلی نی خواهان به چال کشیدن تولیدکنندگان هستیم.   بازار کنونی ب

ید بو می ک ا  د  ما بیا ید به سر  ی تو ر بر ای  ر برند
دم خیر کمالی م

ای ه که در تولید غ  آن
 پت داخلی شاهد بوده
 ایم آن است که هر دوره

 تولید با دوره پی فر
 دارد و حیوان دچار
 بیرون روی می شود. ما
 سعی داریم تا در جهت
ای کیفیت ویت و اف  ت
فرمول خود اقدام کنیم
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ی ما بر ی  ید و پیش بی ر می ک ر ف ا ری خو به  ف ف ر  ا  ند  ا  ر نی ا ر  ت به ف و ی و  ان م د یدک ز تو یاری   ب
ست د  دسا  چ

،  دکتر والی از روز اول فعالیت که با شرکای خود صحبت کرده ایم، مبنای کار را بر صادرات قرار دادیم. در این راه با کشورهایی ازجمله عمان، عمارات، اسلوونی، عرا
ای دالر می توانیم با قیمت مناسب برای خودمان و قیمت بسیار ارزان برای کشورهای ربایجان، گرجستان و روسیه لینک شده ایم به دلی افت ریال و اف انستان، آ  اف

د صادرات صورت گیرد. در این راستا این کشورها خواستار استانداردهایی شده اند که باید بررسی شود. هم اکنون نی ٥٠ تن سفار از کشور عرا داریم.ی  م

ست ا  ف ه  ا ر  م می به ف ه پر مو ا م ند  ه  ی نرف ای مد ی  ک  کوچ به سمت تشو ان خور د یدک چر تو
ه ای را گرفته ات منفی علیه کار ما نی زیاد است. وقتی یک حیوان در لواسان دخترب  دکتر والی صن دام کوچک به عنوان یک صن علمی روبه پیشرفت است. تبلی
ایسه سال هاست که با ماشین های تولید داخ قت های زیادی در جاده ال در م  است که ما هم مخال این قضیه بوده ایم اما به ک تعمیم داده می شود. برای م
 ها اتفا می افتند اما این کارخانه بسته نمی شود. رشته ما رشته ای است که باید بازده زمانی داشته باشد اما فعاالن این حوزه تر از آن دارند که در آینده این رشته
ی ی های مدادی، ١٧ مدل تشوی ا امیدواری زیادی به آینده این بازار وجود ندارد. دستگاه های تولید تشوی اری برای آن ریسک محسو می شود. ل  شود و سرمایه گ
 را باهم تولید می کند و بی اولیه آن گوشت و سیرابی است اما نیازمند کارخانجات دام و طیورهستیم تا این مواداولیه را تامین کنند اما چون همیشه تر از سرمایه

ی های سافت داخ بازار عرضه گردد.ی فول مانده است .امیداست تا  ماه آینده چند قلم از تشوی اری بر این حوزه وجود داشته است، م  گ

د ر ی  د سوپر دن می ک ما  ی  ا ش ز غرفه نما ان خو که  ر ی مش می بر ه پر مو م
  دکتر والی بله البته، ابتدا باید بگویم که برای س ها بسته بندی ١، ٣ و ١٠ کیلویی در ماه آینده خواهیم داشت و برای گربه ها بسته بندی ٥٠٠ گرمی،  کیلویی و

١٠ کیلویی خواهیم داشت.ی

و ا نمی  ن ی  دی سم ه ب  چر ب
رگترین معضالت در واحد بسته بندی کارخانجات، بخ بسته بندی است چراکه بسته بندی ها به صورت ١٠ ، ٠ و ٣٠ کیلویی پر می شود دم یکی از ب  کمالی م
و می خواهد که بدون تما با دست انسان بتواند ٥٠ گرم پر شود. در حال حاضر برای تمامی شرکت های تولیدکننده امری  و این بسته بندی ها یک دستگاه مخ
وری که گروه پویا تدبیر و مارال به عنوان دو گروه بازرگانی  مشک ساز است. شرکت تولیدکننده ما این قول را به ما داده که این بخ را به واحد تولید اضافه کند. همان
ی پت سو دهد به همین دلی تمامی ای تخ  و پخ حرفه ای تا به حال عم کرده اند، شرکت تولیدکننده هم اکنون نی می خواهد خود را به سمت تولید غ

ر داریم که چاپ و زین بسته بندی نی در خود کارخانه انجام شود.ی  نواق در بازار امروز برطر خواهد شد. در بخ بسته بندی نی در ن

ت ان  ی بر ا ش  ربه چه چا ی  ید غ ست تو یار بدغ  ربه ب ی که  ا ن ز 
ا  دکتر والی در بح گربه دو بخ جداگانه برای موضو تولید و فرو وجود دارد. س ها به دنبال پر کردن شکم هستند اما گربه ها به دنبال آن هستند که از غ
ر کنندگان ای گربه تولید شده موف به کسب رضایت بی از ٧٠ درصد م ایی در دنیا وجود ندارد که تمامی گربه ها آن را بخورند . هم اکنون غ ت ببرند. هی غ  ل

ینه سنگین بود.ی  شده است که رسیدن به این مرحله متحم ه

د ر ر  س ر  ری  ی مش د ی  ی بر ما کانا ا  ی  ر و ک
و واردکنندگان  ر کنندگان،  م تولیدکنندگان،  با  ارتبا مجموعه  برای  ای  ه  دری و  است  برداری  بهره  قاب  شته  ماه گ از  یییییییییی    بله، سایت  والی   دکتر 
ی با رم ورودی داشته باشند و همراه با اپلیکیشن مربوطه  صادرکنندگان است. همکارهای داخلی مانند کلینیک ها و پت شاپ ها می توانند در این سایت پروفای شخ
ادات ر را مشاهده کند. صدای مشتری از دیگر بخشی های مهم این سایت است که پیشنهادات و انت  به راحتی بر روی گوشی موبای خود اکس و فاکتور های مورد ن
اصی این برند است و نمونه آن در ایران اها در برند پرامی کامال اخت ادات سازنده هستند.   امروز ٣ مدل از غ د هستیم که انت  در دید عموم قرار می گیرد. ما معت
و توله س و مادراست که از ٥ بهمن با بسته بندی ای استارترمخ و پوست و مو وغ ای مخ یم شده و غ  تولید نمی شود که مخت گربه ها و س های ع

جدید در بازار عرضه می شود.ی

د ر ان کابوک  د ن ی خو ی بر ب
ا داد. مجله کابوک در مدت زمان کوتاه پیشرفت خوبی داشته است و در س  دکتر والی با تشکر از مجله کابوک جهت وقتی که برای معرفی برند پرامی اخت

اد به صورت حضوری به داروخانه انت والت ما استفاده کنند. در صورت  از مح از مخاطبان این مجله خواهشمندم  به سایت ما مراجعه کنند و   باالیی قرار دارد. 
شکی نی خواهشمندم که اقداماتی جهت خرو این رشته از شرایط تر کنونی ال دهند. از سازمان دام یم انت شکی دکتر والی مراجعه نمایند و آن را مست  دام
ب می  انجام شود. هرچند امروزه اگر کسی بترسد وارد این رشته شود، می تواند به نف من باشد و منجر به سود بیشتر من می شود اما در آینده از بازارهای جهانی ع

ار به این بازار ورود کنند تا رقابت سالم تری عاید بازار شود.ی مانیم. نیاز است هم اکنون افراد سرمایه گ

e .com 



تولید
انواع قفس 
پوشاك
 اسباب بازى 
و کلیه ملزومات حیوانات خانگى

کارخانه : تهران - فیروز بهرام - کوچه نسیم - پالك ٣

مدیریت: 09121134235

فروش: 0912287686

@ Seven_Sales_Manager



Best Material

اك حیوانات خانگى د خو ى    تولید ک

وس ار    ان

High Quality Pet Products



ید ی رام ما ب ا س ر ای یر را م توانید  ال زن ا  ام مد  ت

Leash & Collar , made from high quality buffalo leather , Made in IRAN

ت���ق ��ر و ���ت ا�ا�ی

ر ایران ا ا  زو و زززز  ز  وز  ارا م یوانا خان  وما  د م ید ک ی تو GMP  ISOاو



Comming Soon
وس ار    ان

ما   هوای جای شما را داريم

ت شا شما ر ش                   ا م   



We Make  Products 
with Best

 Ingredients

یه شد از ب موا اولیه ت

محصولی مشترک از شرکت
پیشگامان مارال و پویا تدبیر دام کوچک 

پویــا تدبیــر دام کوچک 
 واردات و پخــش غــذا و تجهیــزات
حیوانات خانگی ، پرندگان و اگزوتیک
026  33  26  9500            
026  33  26  9600

مارال پیشگامان  شرکت 
جانبــی لــوازم  و  غــذا  واردات  

 حیوانات خانگی
021  66  57  52  90 93
021  66  90  5 0

ا و ا و ک م

مو   

www.ptdvet.com

w w w . p t d v e t . c o m

ری ا م توانید از  ار ا   زی پ برا 
ایید دام ن وبسایت ا

The Best Product for
 Animals



Fidar Patira
ا ا  یو ور  ه  ی  اتی تو ر  ی  

گ ا ا  یوا ما  د م ید ک تو

ان وانا  ا  و ک 

د انه ب و  ر  ا  اخت کانا یر  ارا بو ار و  ر و  ر بدون  خاك بس
د انه ب و  ارا  ارش  و  ا به  ه  ب ر ب ه پو ربه با رای ر  ید خاك بس تو

ر ی بدون  یر کامال  بو
ان ند ان و خ وند ر  ید خاك بس تو

ت و می ا پ ر و  س ه   وش خوک خر ان  وند ید خوراك  تو
ان وند و  وی م ید ت تو

د ه و خور  ا ای  و  ر  د  ه  س ه ی  ر ه  ید یون تو
ریا ن باک ید  ه ی کامال  ر ا  ید پو تو

الم د ا مدیریت : مه
021 22 81 36 71
021 22 81 36 72
912 122 0 128

cutecatlitter56@gmail.com
cutecatlitter

Anti

 Bacterical





 همه ما دیده ایم که س هایمان هنگام خوا حاالتی را نشان می دهند که در هنگام بیداری هم آن کارها را انجام می
ی، الهام بخ این قضیه هستند که س هایمان  دهند. دست و پا زدن، نالیدن، غریدن، دم تکان دادن، حالت خوردن چی

چه خوابی می بینند.ی

نی شان می  ا ا و خو  ی ر به س  ا چه چی
ت می توانیم باور کنیم که ی له بسیار محدود است. اما با اطالعاتی که در دست داریم در ح  اطالعات ما راج به این مس
ی ا در         و کنوی لو   س ها هم خوا می بینند. طب اخبار         ، متیو ویلسون  یکی از استادان بخ علوم اع
ه با خاطره، خوا و رویا داشته اند.آن ها دریافتند العاتی در راب ، در سال ٠٠١ ، م ی  یکی از دانشجویان فار التح
ه بودند، سلول ا به عنوان جای  که وقتی مو ها در حال یادگرفتن برای طی کردن یک مسیر دایره ای برای دریافت غ

ین این الگوی شک گرفته در م هن آن ها ایجاد می کرد. مح ی (نورون ها ) آن ها یک الگوی مشخ در   های م
 آن ها را وقتی که خوا بودند دوباره بازبینی کردند.آن ها متوجه شدند که در دو حالت خوا و بیداری الگوی شک

ریبا باهم برابر هستند.ی ت سرعت فعالیت خاطرات با سرعت فعالیت م در زمان بیداری ت ی گرفته یکسان است. در ح

د د می ک ا   ر مور س  ش  زما ا  
 آیا می توانیم آن چه که در مورد خوا و رویا برای مو ها و انسان ها شناخته شده است، به س ها هم نسبت دهیم

ه حد من این است - مگر اینکه چی خا و وی اد دارد که می توانیم این کار را انجام دهیم. او می گوید   ویلسون اعت
ا همین کار را انجام می دهند. طب اطالعات به  ای درباره ی مو و انسان وجود داشته باشد - گربه ها و س ها دقی
مشابه پستانداران  همه  در  کند،  می  خیره  و  آوری  جم  را  خاطرات  که  م  از  بخشی   ، و  وکام هی آمده   دست 
و یک انسان و گربه را وکام ور هی و یک مو و س و همین وکام اگر شما هی  است.پروفسور ویلسون می گوید 
اویری از د است که وقتی س ها می خوابند ت ایسه کنید خواهید دید که تمامی قسمت ها مشابه هستند. او معت  م

ا همان اتفاقی که در هنگام خوا برای انسان ها می افتد.ی هن آنها پخ می شود، دقی شته در  اتفاقات گ

ا این حالت برای س ، اتفا می افتد. دقی  در انسان ها بیشتر خوا ها در طول دوره         (حرکت سری چشم ) خوا
حی می م و س  ها پی می آید. وبسایت روانشناسی امروز می گوید که در طول دوره         نف کشیدن ها من
ه های چشم در این دوره باع می شوند که با وجود بسته بودن چشم حرکت  شود.شاید حرکت ناگهانی و تند ماهی
 سری آن ها از پشت پلک ها، دیده شوند. در طول این دوره است که حرکات بدن با رویاها ارتبا برقرار می کنند (تکان

دادن پاها، تولید صدا و ...) که همه آن ها را تجربه کرده اند.ی

ی ا باور ک ه با خو س  ب ر ر ی  ی که ما می خو چی
ور اینکه آن ها خوا نمی بینند سخت است. درست م  وقتی که س های خود را هنگام خوا نگاه می کنیم ت
له که بهترین دوست چهارپای ما در حال خوا ی در مورد مو ها انجام داده اند، باور این مس العاتی که ویلسون و لو  م

 دیدن اتفاقات اخیر است، م بازی کردن در پارک س ها، خوردن یک استخوان و دنبال کردن سنجا ها، وسوسه
انگی است.ی

ه ایمن برای خواسته ها و عالی ریه سیگموند هرک خوا دیدن را یک دری  موسسه ملی سالمت می گوید که طب ن
اهای ریه ممکن است درست باشد، وقتی که س ما می خوابد، درباره ی شکار گربه ها ، غ  ناخودآگاه می داند. این ن

ه از روی می را در خوا می بیند.ی اهای خوشم ه دریافت می کند و برداشتن غ نامحدودی که به عنوان جای

 وقتی که س ما می ،
 خوابد، درباره ی شکار

اهای  گربه ها ، غ
 نامحدودی که به عنوان

ه دریافت می کند و  جای
ه اهای خوشم   برداشتن غ

 از روی می را در خوا
می بیند

Do Dogs 
Dream?
Dog Info

د ی ی  ا خوا  ا  
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وز با ا نه   د  د و خو ببی زی ک اپر د رو ن ا  می تو ه س   
د ن و و ن ه  مو ور  ی ت ست و با نرسید  می به    

ست ر  و د کمی  خو ببی

M   M   

M 
M 



 در طول این دوره مهم، توله س ها افکار خود را ایجاد می کنند .این افکار در باقی زندگی این س ها با آن ها خواهد .
ن شوید تا م  بود.به عنوان والدین یک س این شما هستید که باید از یادگیری کام در ها توسط سگتان کامال م
ر شوند. البته این به این معنی ، اجتماعی و به عنوان یک دوست همراه و معاشرتی ب  آن ها  بتوانند با اعتماد به نف

نیست که باید خیلی سخت کار کنید.ی

 ما در اینجا ١٠ بازی به شما معرفی می کنیم که انجام آنها به س شما کمک خواهد کرد تا در مسیر درست زندگی ا
 قرار بگیرد.ی

و  موز م
بتی دارند، برخورد داشته باشد، احتمال اینکه در برخور با دیگران بترسد،  هر چه س شما بیشتر با افرادی که رفتار م
ه ها و ... بخواهید تا با ادها و سن های متفاوت پیدا کنید. از افرای که یونیفرم می پوشند، ب  کمتر می شود. افرادی با ن
 س شما ارتبا برقرار کنند. اگر سگتان نسبت به این افراد بی میلی نشان دهد یا از آن ها بترسد، هرگ او را مجبور به
 برقراری ارتبا نکنید. هرگ دست سگتان را به سمت کسی که از او ترسیده بلند نکنید، این کار تر او را شدیدتر خواهد
ای س است) را از فاصله ای مناسب پرتاپ کند ور غ ت بخشی (من ی بخواهید که چی ل  کرد. به جای این کار از شخ

دیک شود.د و به سگتان اجازه دهید که با سرعت به آن ن

ی ا بازی نوب ن
ی بدهید که سگتان دوست ه چی  تعدادی از دوستان خود را در یک جا جم کنید و به هر کدام از آن ها به عنوان جای
 دارد (م یک تکه استخوان و...). یک دایره تشکی بدهید به طوری که سگتان در وسط این دایره قرار بگیرد. بازی به
. فیدو، بیا ال می گوید  این صورت است که یکی از افراد اسم س را با صدایی شاد و خوشحال صدا می زند و برای م
ه ا را دریافت  این کار س را تشوی می کند تا به سمت صدا برود.خیلی زود س به سمت این فرد می رود و جای
 می کند.س همه افرادی که این دایره را تشکی داده اند تا آخرین نفر این کار را به نوبت انجام می دهند. هر بار که
 س شما این بازی را به خوبی انجام می دهد و به سمت افراد مختل می رود، برای دفعه بعدی افراد بیشتری دعوت
ر تر کنید تا سگتان مجبور شود فاصله ی بیشتری را به سمت کسی که او را صدا می زند، طی  کنید و این دایره را ب
ه ی بی میلی نشان داد و به سمت او نرفت، از آن شخ بخواهید تا جای  کند. در این بازی هم اگر سگتان نسبت به شخ

ه به سمت آن بدود.د سگتان را پرتا کند تا س برای به دست آوردن جای

د  ا  ا فو  د
 خیلی از توله س ها با شنیدن صداهای بلند یا عجیب و غریب شوکه می شوند. همین االن یک وسیله بردارید و با آن
 صداهایی بلند تولید کنید و به س خود یاد بدهید که صداها ترسناک نیستند. بهتر است که این صداها را در فاصله های
ال، در سمت دیگر اتاقی که سگتان قرار  مختل از س خود ایجاد کنید تا بتوانید عک العم او را تست کنید. برای م
ه هم برای س خود پرتا کنید. نگاه مان با خامو کردن سشوار یک جای   دارد،  سشوار را روشن کنید و س هم
 کنید که س شما در مورد صدا کنجکاو است یا ترسیده اگر ترسیده باشد، فاصله ی صدا را بیشتر و یا شدت صدا را
دیک تر کنید. بهترین عک العم این است که خود س به سمت  کمتر کنید. ولی اگه نترسیده باشد، صدا را به او ن
.  صدا بیاید. بعضی مواق ممکن است به طور ناگهانی صدایی ایجاد شود که س شما را بترساند، م صدای رعد و بر
ور سری به او بگویید ه برای سگتان داشته باشید و همین دیکی خود یک جای  برای این مواق بهتر است که همیشه در ن

ه ا را بدهید.د صدایی که شنیده مربو به چیست و جای

د یت  ی ما ا به م ال 
ت ی را از دهان او دربیاورید یا مان به دردسر افتادن او شوید اگر زمانی نیاز داشتید تا قالده سگتان را برای اینکه چی

 باید از یادگیری کام
 در ها توسط سگتان

ن شوید تا آن م  کامال م
 ها  بتوانند با اعتماد به

، اجتماعی و به عنوان  نف
 یک دوست همراه و

ر شوند معاشرتی ب

Puppy Training

Dog Info

ا تول د  ا ی   وز ی و  ا از اج  د 
ید  خود انجام د
ید د انجام د رگز نبا ورد   و دو    
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دو دن که  ی  ما ور  ر طو  ا  ن  د س  ا  م  ه س   تو
یرند ا می  ی  ی ر ر به زند ا ای ز ر  ه طو می کشد   ٢

1

2

3

4
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ه ی میان شما و سگتان شود.این موضو می تواند  بگیرید، باید بدانید که گرفتن قالده می تواند باع خرا شدن راب
 بعدها منجر به رفتارهایی مانند دوری از شما و یا حتی پرخاشگری منجر شود. بازی هایی که مربو به گرفتن قالده

گرفتمت ، س قالده س  هستند، می توانند از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کند. با صدای بلند و شاد بگویید که 
ارید.ی ه در دهان او بگ ایی را به عنوان جای را به نرمی و آرامی بگیرید و در نهایت غ

ید  ز  ک ان ر نو س
شکی  انجام دهید، به همین  ممکن است زمان هایی وجود داشته باشد که شما باید جراحتی را بررسی کنید، یا کارهای پ
ت ببرد. برای او  خاطر به س خود یاد بدهید که وقتی به او دست می زنید و لمس می کنید، راحت باشد و از آن ل

ه بدهید. س گو ه تهیه کنید. یکی از گو های را لم کنید و به او جای ت بخشی به عنوان جای های ل  چی
ه ه دیگری به او بدهید. هر یک از پنجه های پای را لم کنید و برای هر کدام جای  دیگر را لم کنید و جای

 جداگانه ای به او بدهید. این کار را تا زمانی که همه قسمت های بدن را لم کنید، انجام دهید. حتی روی دم س
ه بدهید. او را به صورت کنترل شده ب ه بدهید. دندان های را معاینه کنید و به او جای  خود دست بکشید و به او جای

ه بدهید. باید دقت کنید که س شما لم کدام قسمت از بدن را دوست ندارد س برای اینکه  کنید و باز هم جای
ه ور برای آن جای  یاد بگیرد تا لم آن قسمت از بدن را دوست داشته باشد، آن قسمت را کمتر لم کنید و همین

های بهتری به او بدهید.ی

ز ی نو نش بر
ط در صورتی او را نواز کنید که می نشیند.  سگی می خواهید که به مردم حمله نکند به او یاد بدهید تا بنشیند و ف
ی که سگتان آن را دوست دارد را باالی بینی ا نگه دارید و س به آرامی آن را از باالی سر رد کنید و در  چی
ه ک می دهد، پشت به سمت ، آن را حرکت دهید. وقتی که س بدن را برای گرفتن جای  امتداد پشت و دم س
ه ا را بدهید. بعد از اینکه این کار را ٥ بار تکرار ، جای مان با نشستن س  پایین کشیده می شود و می نشیند. هم
). این  کردید، سعی کنید که یک بار بدون دادن هی پاداشی، این کار را با  حرکت دست  امتحان کنید (م دفعات قب
 کار دست شما را به یک راهنما و نشانه  تبدی می کند. س ها نشانه ها و سیگنال های دست را راحت تر از سیگنال
 های کالمی درک می کنند و می فهمند. با یک دست به س خود عالمت بدهید تا بنشیند و وقتی که نشست، با دست
ن شدید سگتان به سیگنال دست پاس می دهد، حاال می توانید سیگنال کالمی م ه بدهید. وقتی که م  دیگر  به او جای
فیدو، بشین و بعد عالمت دست را به او نشان دهید و وقتی که نشست به نید  ال اسم او را صدا ب  را هم اضافه کنید. م
 او پادا بدهید. وقتی که سگتان این مراح را به خوبی یاد گرفت، می توانید سیگنال دست را به طور کلی ح کنید.

ط به سیگنال کالمی پاس خواهد داد.ی در نتیجه س شما ف

ی ن با کر با زمی ما کر
 موق حمام کردن مجبور نیستید که با س خود دعوا کنید. اگر سگتان به اندازه کافی کوچک است او را داخ  وان یا
ه ای به او بدهید. ه بدهید. یکی از پاهای او را خی کنید و دوباره جای  سینک قرار دهید. آ را باز کنید و به سگتان جای
ط مراقب باشید که آ وارد چشم های نشود. بعد  س این کار را تا زمانی که تمام بدن او خی شود انجام دهید. ف
ه ای بدهید. این کار را برای پای نید و به او جای و و صابون است. این بار هم به یکی از پاهای صابون ب  از آن نوبت شام
ادامه نید،  ب تا زمانی که به تمام بدن سگتان صابون  ه بدهید. این کار را  او جای باز هم به  انجام دهید و   دیگر هم 
ه  دهید.بعد از آن نوبت به آ کشیدن بدن می رسد. در این مرحله هم بعد از آبکشی هر قسمت از بدن سگتان، به او جای

نین شما می توانید  لبه داخلی وان یا سینک را آغشته به کره بادام زمینی کنید تا باع سرگرمی س  ای بدهید. هم
 شما در طول حمام کردن شود. اگر نشانه هایی از تر یا دعوا از طر س خود دیدید، بهتر است که آرام باشید و تا
 زمانی که سگتان خود را با این کار وف دهد، این قضیه را متوق کنید. به مرور زمان سگتان متوجه خواهد شد که

روزهای حمام کردن، یکی از بهترین روزهاست.ی

هر ز  بیرون 
ایی به عنوان  س خود را به محیط های مختل ببرید تا  مکان های مختل را ببیند. حتما همراه خود برای سگتان غ
ازه هایی که س ها اجازه ورود دارند، راند. او را به م ن شوید که اوقات خوشی را می گ م ه همراه داشته باشید و م  جای
ال بیماری ها  نگران هستید، می توانید یک پتو یا مالفه قاب شستشو همراه خود داشته باشید و  ببرید. اگر در مورد انت
) سبد خرید بکشید. سگتان را داخ سبد خرید قرار هید و با هم تمام فروشگاه را بگردید. این کار به  آن را روی (ک
نین س شما می  اجتماعی شدن او نی کمک می کند. می توانید این مالفه و یا پتو را بعد از رفتن به خانه بشویید. هم
ن شوید که این هم بازی ها واکسیناسیون شده و کامال سالم باشند. م  تواند همبازی هایی  داشته باشد. ولی باید م
باید دقت کنید که  همبازی های سگتان، س ها را دوست داشته باشند.چون برخی از س ها نسبت به نین   هم
دیکی شما مدرسه ای  همجن های خود احسا دوستی ندارند. آیا می توانید سگتان را به مح کارتان ببرید آیا در ن
در که سگتان را به مکان های بیشتر و متنو تری  وجود دارد که سگتان بتواند با دان آموزان ارتبا برقرار کند هر چ

ببرید، همان قدر تر او از دنیای اطراف کمتر خواهد شد.ی

د  ان ر به مدرسه ببر س
ه پیدا کنید. یک کال خو باید دارای  برای سگتان یک مهدکودک با کیفیت خو و مبتنی بر سیستم پادا و جای
یلکرده باشد. بیشتر تمرک باید روی مسا مهمی م  اجتماعی کردن و لم کردن و دست زدن  مربی با تجربه و تح
لی م رفتار درست در خانه، امور تربیتی و مراقبتی و شناسایی سیگنال نین باید مسا  به س باشد. این آموز ها هم
 های استر را پوش دهد.مربی باید س ها را برای انتخا همبازی های مناسب آموز دهد  و اجازه ندهد که شرور

بودن و گردن کلفتی را یاد بگیرند.ی

ست  یا  بت و  ی مر ری نو ک  ر به 
ر است برای س خود بخرید و در حالی که خودتان اسبا بازی را با دست  یک اسبا جویدنی که به اندازه کافی ب
 نگه داشته اید، به او اجازه دهید تا با آن بازی کند و آن را بجود و در همین حالت به او پادا بدهید. با این کار به او یاد

دیک بودن دستتان به اسبا بازی های خو است و او نباید از وسایلی که دارد، نگهبانی کند.ی می دهید که ن

 باید بدانید که گرفتن ،
 قالده می تواند باع

ه ی  خرا شدن راب
 میان شما و سگتان
 شود.این موضو می
 تواند بعدها منجر به
 رفتارهایی مانند دوری
 از شما و یا حتی
پرخاشگری منجر شود

ی ید ا  ن ر مور س خو  د  ر نبا ی که  و چی ا  و 

ا ر پارک س  ر 
ول ممکن است س های بیمار یا مهاجم  را به پارک بیاورند. شما کنترل خیلی کمی روی  هرگ س خود را برای اجتماعی کردن به پارک س ها نبرید، افراد غیر مس

غریبه ها دارید و نباید اجازه بدهید که آن ها باع تر س شما شوند.ی

د ی س نبر خ غ ان ر  ا ست 
ای  ی هستید و می توانید غ ای س را از او دور نکنید و دوباره آن را به او باز نگردانید. شاید فکر کنید که در این حالت به او یاد می دهید که شما ر ور هر بارغ  همین
ی را به طور ناگهانی از او دور  او را کنترل کنید، اما واقعیت این است که در این حالت شما به او یاد می دهید که فردی غیر قاب پی بینی هستید و می توانید هر چی

ای ند. به جای این کار چند مشت پر به غ ای دست ب ای می شود و به کسی اجازه نمی دهد که به غ بانیت و حسا شدن س نسبت به غ  کنید. این کار باع ع
ر می آید.ی بت به ن ای س به جای ترساندن او، عملی م دیک شدن دست شما به غ   اضافه کنید. در نتیجه ن

ر  خیلی از افرادی که س دارند، به خاطر تر از بیماری ها، س خود را قب از کام شدن واکسیناسیون بیرون نمی برند. شما باید مراقب باشید ولی این را هم در ن
مان با آخرین دوره تربیت س است. شرو رناک است.معموال آخرین دوره واکسیناسیون، هم  داشته باشید که به تاخیر انداختن زمان تربیت و اجتماعی کردن سگتان، خ

میم گیری در مورد الب متناق زیادی در این مورد وجود دارد، ت های ضروری به سگتان بعد از این دوره، بسیار دیر است. با توجه به اینکه م  تربیت و یاد دادن چی
ر شکان و افراد دیگر توصیه می کنند که باید تا آخر دوره واکسیناسیون منت  اینکه چه کاری باید انجام بدهید، سخت است. خیلی از پرور دهندگان حیوانات، دام
ار انجمن بهداشت حیوانات آمریکا در سال ٠١٥               در ه با رفتار س ها، این توصیه صحی نمی باشد.طب گ  بمانید. اما با توجه به آموز های اخیر در راب
 مورد دستورالعم های مربو به خانواده س ها و گربه ها، هی دلیلی برای به تاخیر انداختن زمان کال های تربیتی س ها و گربه ها تا زمان کام شدن دوره
دان آگاهی عمومی بی از هر رات ناشی از ف ایی مناسب، وجود ندارد. خ یم غ  واکسیناسیون به خاطر تر از ابتال به بیماری ها، به شر رعایت نکات بهداشتی و ر
شکی عالی را مورد توجه قرار می دهد. انجمن  گونه بیماری است.                تنها سازمان برای اعتبار بخشیدن به بیمارستان حیوانات است و استانداردها برای دام
ه با تربیت آنها قب از واکسیناسیون کام باید استاندارد باشد. س هایی که به طور مناسب مراقبت از س ها در راب شکی در رفتار حیوانات، یادآور می شود که   دام
لی چون تر و خشونت شوند. در مکان های  تربیت نشده باشند و در محیط ها، ارتبا با مردم مختل  و تجربه های متفاوت قرار نگرفته باشند، ممکن است دچار مسا
 عمومی مراقب س خود باشید. حواستان باشد که به سمت س های بیمار  و یا حتی آن هایی که ممکن است بیمار باشند نرود و پاهای او را بعد از برگشتن از مکان

های عمومی کامال تمی کنید.ی
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و ا  ای   ش

ک  ار  پ ی  ان  د ان  با پر زاد  ش  اتوبان 
یک ی ک   ک ر  پ رمش یابان  الی   رورد ش ش  

حی وار پیام   کوچ  باد  ب اد  ش   
ا روز     ی پور  ش ی دکتر ت ش تان دام ار بی
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  برخی از طوطی های خانگی تمام طول سال را فریاد می زنند. اما بیشتر آن ها در ف بهار که به خاطر عم جفت یابی
ییرات هورمونی می شوند، این کار را با صدای بلندتری انجام می دهند. واقعیت این است که پرنده ها در حیات  دچار ت
ایی به عنوان یده دم فریاد می زنند تا یکدیگر را بیدار کنند و جستجو برای پیدا کردن غ  وح فریاد می زنند. آنها در س
، زمانی که می خواهند به صورت گروهی برای خوردن شام برگردند، فریاد می  صبحانه را شرو کنند. آن ها هنگام غرو
 زنند. اما رفتاری که برای پرندگان در حیات وح کامال طبیعی است می تواند برای کسانی که صاحب طوطی هستند

و اگر این افراد به همراه پرندگانشان در آپارتمانی که همسایه ها هی  یک رفتار آزار دهنده به حسا بیاید، به خ
 احساسی نسبت به این موجودات ندارند، زندگی کنند. پ صاحبان این پرنده ها زمانی که آنها فریاد می زنند چه کاری

می توانند انجام دهند

 متاسفانه این افراد هم شرو به فریاد کشیدن می کنند که باع بدتر شدن اوضا می شود. پرندگانی که اسیر هستند،
 به دالی مختلفی فریاد می کشند. به طور کلی، آن ها برای بیدار کردن یا جم کردن گروه پرندگان در یک مکان، فریاد
، بیشتر آن ها برای جلب توجه صاحبان خود، فریاد می زنند. پرندگان فریاد می زنند و صاحبانشان به  نمی زنند. برعک
 سمت آن ها می روند (پرندگان این کار را انجام می دهند چون برای آن ها نوعی جلب توجه محسو می شود، حتی اگر
بت  این رفتار، یعنی فریاد زدن، آغاز می ویت م نند تا ساکت شوند) و به این ترتیب چرخه ت  صاحبانشان سر آن ها داد ب
اتفاقی می بعد چه  فریاد زدن می کنند و  به  به دنبال آن صاحبان آن ها هم شرو  زنند،  فریاد می   شود. طوطی ها 

پرنده ها و صاحبان آن ها این کار را ادامه می دهند و به همین ترتیب این چرخه ادامه پیدا می کند.ی افتد

ویت می کنند. گاز گرفتن یکی دیگر از این رفتار  فریاد زدن تنها رفتاری نیست که صاحبان طوطی ها ناخواسته آن را ت
رد یا راه برود. اگر طوطی ها  ها است. بعضی وقت ها صاحبان طوطی ها دست خود را نگه می دارند تا طوطی روی آن ب
ه تمایلی به پریدن نداشته باشند، ممکن دست صاحب خود را گاز بگیرند.در این زمان صاحب طوطی شرو  در آن لح

 به فریاد کشیدن می کند (در واق ناخواسته به پرنده توجه و اهمیت نشان می دهد) و دست خود را کنار خواهد کشید
ویت رفتار گاز گرفتن در طوطی می شوند زیرا پ از این پرنده عم پریدن را انجام نخواهد داد  (و به این ترتیب باع ت
ند که این کار برای پرنده نوعی توجه محسو می شود) و به این ترتیب یک چرخه ی دیگر به وجود  تا صاحب فریاد ب

خواهد آمد.ی

ری که با ای  رف و کار از  ن  ا ز بر فر ر بر د  ی  ن خان یو ا  ی که  فر ابر   ب
د د ب ار با وند چ ا می  ن  بانیت 

ر می شوند و پرنده شان را نادیده می گیرند یا آن را به ک دیگری   در بیشتر مواق این افراد از نگهداری پرنده ها من
 که قدرت تحم بیشتری دارد، می دهند. این اتفا حتی ممکن است چند سال بعد از نگهداری پرنده ها  زمانی که آن

ها به بلو جنسی  می رسند، هم اتفا بیفتد.ی

ه تمرین در روز می توانند این روابط را نجات دهند و دوباره از داشتن پرنده  اما خیلی ها نمی دانند که تنها با چند دقی
، میگوید که رفتار در خال ر نمی دهد. در واق ما همه ت ببرند. دکتر سوزان فریدمن ، به عنوان مدر  خانگی خود ل
( های خو (تال پرنده برای جلب توجه صاحب  رفتارها را یاد گرفته ایم و بخشی از آن ها برای به دست آوردن چی
له در مورد تمام رفتارهای های بد و ناخواسته (م عم پریدن پرنده روی دست) می باشد. این مس  و یا جلوگیری از چی
 انسان ها و حیوانات صحی است.به این موضو فکر کنید رفتارها ماندگار می شوند ، چرا برخی از این رفتارها تکرار می

شوند در حالی که نباید انجام شوند

ی که من به مراجعینی که با پرنده خود مشک رفتاری دارند، یاد می دهم این است که آن ها می توانند با استفاده  چی
بت بودن در این شرایط به معنی پادا ویت اص م بت بودن این مشکالت و مسا را ح کنند. ت ویت اص م  از ت

ا، خاراندن سر ر به فرد باشد. (م غ اب رفتار های خو اوست. پاداشی که برای او منح  دادن به حیوان خانگی در م
ه ای که حیوانات خانگی متفاوت را خوشحال می کنند باهم متفاوت هستند و شما باید  او، سخنان محبت آمی و...). جای
ر بگیرید که باع خوشحالی او می شود. اگر افراد در این مورد موف عم کنند، حیوان ی را به عنوان پادا در ن  چی
ار به قف برای شته خواهد داشت (م ضربه زدن با من عا رفتار اجتماعی قاب قبول تری نسبت به گ  خانگی آن ها ق
شته م فریاد کشیدن برای رسیدن به  جلب توجه به جای فریاد کشیدن). در این حالت پرنده رفتارهای ناپسند گ
ه ای دریافت نمی کند اب عم فریاد زدن، جای  خواسته های را نخواهد داشت. در نهایت وقتی پرنده ببیند که در م
نین افرادی ویت خواهد کرد. هم ار به قف را در خود ت اب رفتار ضربه زدن با من اشت و در م  آن را کنار خواهد گ

بت به آن ها رفتارهای جدیدی یاد بدهند (م ویت رفتارهای م  که حیوان خانگی دارند می توانند با استفاده از اص ت
)، حتی اگر این رفتارها به صورت اتفاقی و غیر قاب پی بینی شده اتفا بیفتند.ی به صدا درآوردن زن

ین رفتارهای مشک ساز قبلی شوند البته به شرطی که این  در نهایت این رفتارهای تازه یاد گرفته شده، می توانند جایگ
 آموز ها در شرایط و موقعیت درست انجام بگیرند. به این ترتیب اگر پرنده یا دیگر حیوانات خانگی شما مشک رفتاری
 دارند و شما می خواهید این مشکالت را برطر کنید، باید بدانید که این مشکالت قاب ح شدن هستند و شما می
ویت کنید. با این حال به یاد داشته باشید که حیوانات م ماشین نیستند. آن ه خود و پرنده تان را ت  توانید دوباره راب
 ها هم م ما می توانند روزهای خو و بد داشته باشند و زمانی که در حال آموز رفتارهای
ب ع به  قدم  یک  حتی  اینکه  یا  برود  پی  خوبی  به  چی  همه  است  ممکن  هستید   جدید 

برگردید.ی

 هی قر جادویی یا راه ح یک شبه برای ح مشکالت رفتاری وجود ندارد. اما شما می توانید
ور فداکاری، یک بار دیگر زندگی شادی را کنار حیوان خانگی  با تمرین روزانه و صبر زیاد و همین

خود داشته باشید.ی

 اگر پرنده یا دیگر
 حیوانات خانگی شما
 مشک رفتاری دارند و
 شما می خواهید این

 مشکالت را برطر
 کنید، باید بدانید که

 این مشکالت قاب ح
 شدن هستند و شما می
ه خود  توانید دوباره راب
ویت  و پرنده تان را ت
کنید
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وی ا، ت و درت ب ودن

رافیایی را دارد و فضای سرسب و دلنشین کوه ها و جنگ های سرسب  هرچند که امل در ف بهار بهترین وضعیت ج
ی انسان ها می دهد، اما دیدن آن در ف زیبای پایی هم خالی از ل نیست. بی شک افتی خا به روح های ل  آن ل

و خود می کند ر طبیعی این مکان زیبا، نگاه هر دوست دار طبیعتی را به شدت مج دیدن منا

به توریستی بوده و  بدین ترتیب شهرستان امل با وجود باغات زیبای چای و مناط ییالقی خو آ و هوا دارای جا
 هرساله مسافران زیادی را از دیگر شهرهای کشور ج می کند. موقعیت این شهرستان به گونه ای است که به دلی

به های توریستی داخلی و خارجی بسیاری برخوردار است و بستر مناسب برای  مناط ییالقی و باغات زیبای چای از جا
د سفر به گیالن و امل  توسعه صنعت گردشگری دارد. اما با این وجود در امل هت جهت اقامت وجود ندارد، اگر ق

 را دارید و خیلی اه صرفه جویی نیستید، بهتر است در ویالهای محلی اقامت کنید. در این صورت به ییال امل بروید
 و در خانه هایی که جهت اجاره وجود دارد می توانید اقامت کنید. اما اگر اه سفرهای ارزان قیمت و ماجراجویانه هم

ین در این طبیعت زیبا بهترین انتخا پی روی شماست هستید، کم

ری کنید، حتما فرصتی هم برای خرید سوغاتی از این شهر دارید. میم گرفتید ٤ روز را در این طبیعت زیبا س  اگر ت
هر ر  ن که  هستند  امل  دستی  صنای  از  چو  خراطی  و  کاری  نازک  پشمی،  های  دستبا  بافی،  شب   چادرهای 
، گ گاو زبان و انوا فرآورده های دامی نی می تواند ، گردو، عس  گردشگری را به خود جلب می کند. ضمن اینکه فند

ه می باشد .سوغات شما از این من

ره داریم که در یک فرصت کوتاه مدت می خواهند به امل سفر کنند  و اما یک پیشنهاد هم برای عکاسان طبیعت و من
عا ا تری برای عکاسی دارد. در این صورت ”روستای تابستان نشین“ ق ه طبیعت بکر و ج  اما نمی دانند کدام من
 بهترین انتخا پی روی شما خواهد بود. روستای تابستان نشین، با طبیعتی بهشت آسا در جنو شهر امل قرار دارد.

ارتفا روستا از س دریا ٣٩٠ متر و دارای طبیعتی با چشم انداز بسیار رویاییست

ه زیبا و کوهستانی آسان و ه ای ییالقی نبوده و راه دسترسی به این من ، من  روستای تابستان نشین بر خال اسم
ط حدود ٤ تا ٧ کیلومتر فاصله دارد. این روستا چشم اندازهای فو ، ف  دارای جاده ای آسفالته است و از مرک شهر امل

این روستا حکم فرماست دل هر باغات چای، صدای بکر طبیعت و آرامشی که در   العاده ای دارد که بسیار زیباست، 
گردشگری را می رباید و باع می شود تا دوباره به این روستای زیبا سفر کند

ری ر ای  به  ا  
 تاال زربیجار، چشمه آ
 معدنی لوزان، غار تالین،

 غارتالبن گور و هفت خم
 تله سره، غار سیاه استخر،

یب ه ییالقی خ  من
ه جنگلی  دشت، من

 خرما، پارک جنگلی هلو
 دشت، سه شنبه بازار

، روستای بلوردکان،  امل
 روستای تابستان نشین،

 روستای حسین آباد و
روستای زرچاک

Amlsh 

Tourism

ی با م ی ر  انی و تار ی کو ر  ت ب ی  طبی با مش و ز ر ید  و ر می  
ید ر ک یالن س ان  س ر  ش  م ان  هرس ما به  ید  ربه ک  ت
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ا ش در  ا  ا د ح ا را   
ی ر  ران  ا



ابت شده است. یک گربه  این قضیه که گربه ها خوابیدن را بیشتر از شکار کردن، بازی کردن و خوردن دوست دارند، 
نین ان ممکن است برای گربه های دیگر بیشتر باشد. هم ١ ساعت در روز می خوابد و این می  خانگی حدود ١٣ تا 
رگتر به خوا بیشتری نیاز دارند. دالی مختلفی وجود ه گربه ها  در حال رشد هستند نسبت به گربه های ب  چون ب

دارد که چرا گربه ها بیشتر وقت خود را صر خوابیدن می کنند.ی

ی ی و ر غ ن
 گربه ها شکارچیان فعال در شب  هستند، پ تعجبی ندارد که در شب فعال باشند و در طول روز استراحت کنند. اگر
 می خواهید که فعالیت های شبانه آن ها را به حداق برسانید، هنگام غرو آن ها را با بازی هایی سرگرم کنید تا برای
ایی که گربه ها می خورند ن مهمی در نحوه زندگی آن ها دارد. تا زمانی نین غ ی زیادی نداشته باشند. هم  شب انر

که گربه شما گوشتخوار است، به راحتی و در مدت زمان کمی خسته خواهد شد.ی

ن   چر ز
 خوا گربه ها بسیار سبک است. اگر دقت کنید می بینید که بیشتر وقت ها چشم های آن ها کامال بسته نیست بلکه
ط در حال چرت زدن هستند. با توجه به قانون طبیعت، در دنیای بیرون، گربه ها اگر می خواهند که زنده بمانند باید  ف
نین تهدید ها و شکارچی ها بی خبر کند، ی که آن ها را از دنیای اطرا و هم  هوشیار باشند. گربه ها به خوا عمی

فرو نمی روند.ی

یت  ان و مو م
نین دمای محیط ، صندلی، داخ جعبه های کارتونی، لبه پنجره و... . هم  گربه ها می توانند در هر جایی بخوابند.روی می
 هایی که گربه ها در آنجا می خوابند، مهم است. در روزهای گرم آن ها به جای خوابیدن در تخت خود، روی کاشی های

خنک می خوابند. به همین ترتیب، در یک شب سرد آنها به آرامی روی کوسن یا روی تخت، می خوابند.ی

ت ی چی مه خو بر  
درها هم که فکر می کنید، نمی خوابند.ی ی خود را حف کنند، اما احتماال آنها آن خوا به گربه ها کمک می کند تا انر

رد (در حالی که ممکن ٧٥ زمان خوابیدن، چرت زدن یا ”استراحت چشمهای“ یک گربه در ”خوا سبک“ می گ  حدود 
ت از خود یا ال، برای محاف ر برسند). آنها به راحتی بیدار می شوند (برای م  است تمام این اشکال خوا یکسان به ن
ا). هنگامی که گربه ها در خوا سبک هستند، می توانید آن را تشخی دهید. زیرا گو هایشان مو می  خوردن غ
 زند و به صدا واکن نشان می دهند حتی اگر چشم آنها باز نشود. گربه ها قادر به خوا در حالت نشسته می باشند.

)ی (این خیلی خا نیست
ی.

 اگر گربه ی شما بیشتر و
 یا کمتر از حالت معمولی و

 یا همیشه می خوابد با
شک خود تما  دام

 بگیرید. خوابیدن بی از
 حد می تواند نشانه ی یک

بیماری و یا درد باشد

Why do cats love 
to sleep
Cat Info

د یدن  ا خوا ا  را گر 
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ال انوا مختلفی از بیماری ها و حتی سبب عفونت  کنه هایی که روی پوست س ها قرار می گیرند می توانند باع انت
ی های مرگبار شوند که شام

 تب کنه ای
 ارلیشیوز

 آناپالسموزی
ا  تب تگ

بیماری الیم  می باشند.ی
فل کنه ای است.ی بی نادر به نام   مشک دیگری که کنه ها می توانند به وجود آورند، ایجاد یک بیماری ع

در نهایت، کنه ها می توانند باع ایجادالتها و عفونت باکتریایی در مح گ شوند.ی

یری ای پیش ی  ت ر س
 پیشگیری، قانون طالیی ای است که می تواند س شما را از بیماری های مربو به گ کنه ها حف کند.در اینجا ٨

ه با پیشگیری، در اختیار شما قرار می دهیم.ی مورد امتحان شده و درست در راب

ست ا  ه  ف ک د که کد ف  یر ا ب
و در تابستان ی های پیشگیری از بیماری های مربو به کنه ها در ک سال بخ  به مردم توصیه می شود که استرات
از شوند.  می  بیماری  ایجاد  باع  و  کنند  می  فعالیت  متفاوتی  های  زمان  در   ، مختل مناط  در  ها  شود.کنه   رعایت 
ه خود، سوال کنید.شما باید در این زمان بیشترین اقدامات و کنترل ه با زمان فعالیت کنه ها در من شک در راب  دام

را در مورد کنه ها داشته باشید.ی

اسید  دی زمی ر بش ی و ب پ
ی با پوش گیاهی را بیشتر ترجی می دهند. آن ها بیشتر وقت ها روی زمین هستند اما می توانند به  کنه ها مناط
 آرامی از شاخه گیاهان و عل ها هم باال بروند. این توانایی باع می شود که آن ها راحت تر بتوانند روی بدن حیوانات
ه ف کنه ها اجازه ندهید که سگتان به محیط  قرار بگیرند و در این کار موف شوند. بهتر است که در بیشتر مواق به وی

های انباشته از گیاهان مختل و عل برود.ی

ید  ا ک س ا  ه  زبی برند ک و  ز م
والت زیادی در بازار وجود دارند که می توانند از زیاد شدن کنه ها جلوگیری کنند یا آن ها را بکشند. بعضی از قالده  مح
 هایی که باع کشته شدن کنه ها می شوند، می توانند به خوبی کار کنند، اما این قالده ها نمی توانند انتخا مناسبی
 برای س هایی که شنا می کنند و آن هایی که با استفاده از دهانشان با س های دیگر بازی می کنند، باشند.  (زیرا
 ممکن است مواد شیمیایی موجود در این قالده ها وارد دهان  همبازی سگتان شود.) راه های دیگر پیشگیری از بیماری
والت مختلفی به این ری موضعی این داروها  به پوست است. مح  کنه ها شام تجوی ماهانه داروهای خوراکی و یا ت
شک خود ور وجود دارند که بیشتر آن ها با داروهای پیشگیری از بیماری مربو به کک ها ترکیب شده است. با دام  من

ارد، صحبت کنید.ی یر را روی س شما بگ ه با اینکه کدام دارو می تواند بیشترین تا در راب

ید   یش و بررسی ک ر روز س خو ر ت
ار در یک فضای باز س خود را کنترل و بررسی کنید. خال شدن از شر این موجودات ه پ از گشت و گ  هر روز به وی
ال بیماری توسط آن ها ه قب از اینکه آن ها فرصتی برای جا گرفتن در بدن س پیدا کنند احتمال انت  کوچک به وی
 را کاه می دهد. گردن، سر و گو های س از جمله مکان های مورد عالقه کنه ها هستند، به همین دلی این قسمت

ها را به خوبی بررسی کنید.ی

 بعضی از قالده هایی که
 باع کشته شدن کنه ها

 می شوند، می توانند به
 خوبی کار کنند، اما این

 قالده ها نمی توانند
 انتخا مناسبی برای س

 هایی که شنا می کنند و
 آن هایی که با استفاده از

 دهانشان با س های دیگر
بازی می کنند، باشند

Dog Free From 
Tick-Borne 

Dog Info

ا ار  ی ا را از   دن ا   
د ی  ا  ح  و  گز   ر  
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ر ر  نها  ی  نا د که تو ی  د ی کوچ ر ز و  ا مو ه   ک
است ن  مت  ای م ور ز فاک ر  یار مهم ا ب بیماری 

1

2

3

4



Horse
equestrian & equipment 

ار ر و ما  اه  م باش
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د ر ه  ید ر ن د می ک ا  ز بدن س  ی که  ا ه  ک
ر می رسد، من می دانم. ولی نگه داشتن کنه هایی که آن ها را از بدن س خود جدا می  این حر خیلی زننده به ن
ال می دهند و با توجه به اینکه بیماری  کنید می تواند کاری مفید باشد. گونه های مختل کنه بیماری های مختلفی را انت
م مشابهی دارند، اطال داشتن از نو کنه ای که روی بدن س شما قرار داشته است می تواند  های حاص از آن ها عال
ر که پر ر یک بار م شک در تشخی درست بیماری کمک کند. من توصیه می کنم که کنه ها را در یک   به دام

شک خود نشان دهید. وپروپی  است نگه داری کنید و وقتی که سگتان بیمار شد می توانید آن ها را دام از الک ای

ید  د ک و  ز بدن  رن  ند ر بی  ه  رف ا  ی که روی بدن س  ا ه  ک
 تمام تال خود را بکنید تا کنه هایی که روی بدن س جای گرفته اند را خیلی زود از بین ببرید. هرچه که کنه ها زمان
ال بیماری هم کمتر می شود. اگر در اینترنت سر کنید ان احتمال انت  کمتری روی بدن س قرار بگیرند به همان می
هایی که می خوانید مراقب باشید.  می توانید ده ها رو مختل برای از بین بردن این کنه ها پیدا کنید. اما در مورد چی
ری نیست و در این رو احتمال سوزاندن موهای سگتان وجود دارد. استفاده  سوزاندن کنه با یک کبریت دا رو مو
نده کردن پوست و موی س و سخت تر کردن کار از بین بردن کنه ها را انجام  از وازلین و کرم های دیگر کاری ج ل
یر و شکننده می کند و در نتیجه احتمال متالشی شدن آن ها را در هنگام  نمی دهد.استفاده از استون کنه ها را آسیب پ
ارد. در نهایت در هنگام شک خود بخواهید تا بهترین رو ها را در اختیار شما بگ  پاکسازی بیشتر می کند. از دام

حداق به  را  خودتان  به  بیماری  ال  انت احتمال  تا  وشید  ب دستک  حتما  کردید،  انتخا  که  روشی  هر  در   استفاده 
برسانید.

ید  میت بد ک بیماری   به و
شکان متخ در زمینه  چندین سال است که واکسن این بیماری ساخته شده است و در دستر است. بسیاری از دام
نان توصیه می کنند که واکسیناسیون س هایی که در مناط عاری از بیماری الیم زندگی می  بیماری های عفونی هم
اب بیماری الیم فراهم می ان ایمنی که این  واکسن در م رهایی در مورد می نین اختال ن  کنند، ضرورتی ندارد. هم

ر واق خواهد شد. میم گیری شما در این باره مو شک در ت عا صحبت با یک دام کند، وجود دارد.ق

د  رمان برو نبا  ی زو به  اسید و خی ال ر بش
 خیلی از س هایی که در تما با کنه ها قرار می گیرند، به هی بیماری ای مبتال نمی شوند. اما در مورد آن دسته ای
شک احتمال میم سری در مورد درمان توسط دام م و ت   که ممکن است به بیماری مبتال شوند، تشخی زود هنگام عال
شک ای می دهد. اگر در بدن س خود نشانه ای از وجود کنه ها دیدید، از دام  به دست آمدن یک نتیجه خو را اف

می باشید. رسید که باید به دنبال چه عال خود ب

رسید م خو ب ز  د  تی که با سو
ه چه زمانی است ف کنه ها در این من

والت پیشگیری کننده از بیماری کنه ها را برای س من پیشنهاد می کنید کدام یک از مح
چه روشی را برای از بین بردن کنه ها از بدن س توصیه می کنید

یری دارد آیا واکسن بیماری الیم روی س من تا
می دارد که باید به آن ها توجه کنم بیماری های حاص از گ کنه ها چه عال

 

 خیلی از س هایی که
 در تما با کنه ها قرار

 می گیرند، به هی
 بیماری ای مبتال نمی
 شوند.اما در مورد آن
 دسته ای که ممکن
 است به بیماری مبتال
 شوند، تشخی زود
میم م  و ت  هنگام عال
 سری در مورد درمان
شک  توسط دام
 احتمال  به دست آمدن
 یک نتیجه خو را
ای می دهد اف
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ها وار ان ر میدان  ا 2 و 3 پارك چی ر  دیم  وار  د از   اتوبان کر ب
44904010 - 12 : ای ت خیابان 



موز
ه سوارکاری می روید، به ر نشستن و حالت بدنی دارند و اگر دفعه بعدی که به تماشای یک مساب  تعداد کمی از سوارکاران موقعیت خوبی از ن
ه و گرم کردن  افراد نگاه کنید تکنیک های سوارکاری متنوعی را خواهید دید.گاهی اوقات، یک اشتباه تبدی به یک عادت غلط  زمین مساب
 می شود که اصالح آن کاری بسیار سخت است. البته اگر تمرک کردن روی کارهای اشتباه به مدت خیلی کم، تا زمانی که آن را اصالح کنید و
 به یک عادت درست تبدی شود، ارز دارد. در ادامه پن مورد از مواردی که بیشتر سوارکاران با آن درگیر هستند را بررسی می کنیم و در

ی ه می دهیم نهایت راهکاری برای ح این مشکالت ارا

ید ا ن ی ن به پا
ارید، ممکن است یادتان برود که به جلو هم نگاه کنید. سر شما  وقتی که تمرک خودتان را روی کاری که بر روی زین  انجام می دهید، می گ
ط به پایین نگاه کنید اسب شما مجبور به تحم وزن بیشتری در قسمت سینه  حدود ده درصد از وزنتان را تشکی می دهد و وقتی که شما ف
 و دست ها خواهد بود و این کار باع می شود که او به سختی تعادل خود را حف کند. برای ح این مشک یک ربان رنگی به یال اسب خود
نید. هر زمانی که موق سوارکاری این ربان را ببینید به این معنی است که در حال نگاه کردن به پایین هستید و باید سر خود را باال  گره ب
ور اگر کسی از روی زمین به شما بگوید که سرتان پایین است می تواند برای ح این مشک به شما کمک کند. یکی از راه هایی  بگیرید. همین
ور کنید یک تکه ن به کاله سوارکاری تان وص شده است و یک ور باید روی زین بنشینید این است که ت  که به شما کمک می کند که چ

نفر در حال کشیدن آن به سمت باال است. در این حالت شما به جای توجه به پایین، به سمت جلو تمرک خواهید کرد.ی

ید  ا ک ید و پشت خو ر  شی  ب
ور استواری و تعادل روی زین را کم کند. شما می توانید استواری و استحکام بدن بی و همین  حرکت به جلو به همراه اسب می تواند شما را ع
یحت های مربیان سوارکاری، یورتمه رفتن (زمان کوتاه) ، سوارکاری ویت کنید. در ها و ن   خود را از طری ورز هایی م یوگا و پیالت ت
 بدون رکا همگی می توانند برای ح این مشک کمک کنند. برای اینکه یاد بگیرید به درستی روی اسب بنشینید، از طری قفسه سینه
ت ی بی هستند. در ح دیک کنید. وقتی که سوارکاران شرو به حرکت می کنند، معموال ع  خودتان را باال بکشید و شانه هایتان را به هم ن
نین اگر بی می شوید، بهتر است، بنشینید. هم  حرکت به سمت جلو امنیت آن ها را کم می کند. اگر موق سوارکاری ح می کنید که ع
ح می کنید که زین اسبتان شما را به سمت جلو هول می دهد و تکان می خورد، حتما آن را به یک فرد حرفه ای در این زمینه نشان دهید.ی

ید  ان ر خ ک ا رن 
 دست های صا در هنگام اسب سواری به طور مرتب با دهان اسب برخورد می کنند و باع حرکت های زیاد و اضافی دست می شود. دست
 هایتان را به گونه ای خم کنید که به شک حر ال در بیایند.به این ترتیب بازوهایتان به صورت عمودی با پهلوهایتان و قسمت پایینی دست
رانید.  هایتان به طر دهان اسب قرار می گیرد. بهتر است برای تمرین درباره ی حالت درست دست ها کال هایی را با یک مربی سوارکاری بگ
(در حالی که و سوارکاری  از پشت  بازوها  افسار، چرخاندان  نگه داشتن  بدون  ها  و حالت درست ها دست   تمرینات درست شام موقعیت 

بازوهایتان را به پهلوها چسبانده اید) ، می باشد.ی

ید  شی ا ب
 اگر یک طر بدنتان از سمت دیگر قوی تر است، این شرایط باع ک شدن شما روی زین خواهد شد. صحبت ها و کال های یک مربی
 سوارکاری با تجربه باع کمک به ح این مشک خواهد شد.در واق باید روی هر یک از رکا ها وزن مساوی ای از بدنتان قرار بگیرد. روی
نید حتما دقت کنید که باالتنه تان را هم ور وقتی که می خواهید دور ب  اسب صا بنشینید تا وقتی که ک شدید زمین نیفتید، و همین
رخانید تا بدنتان ک نشود و نیفتید.گاهی اوقات زین اسب هم ممکن است باع ایجاد مشکالتی شود، به همین خاطر بعد از هربار سوارکاری  ب

آن را کنترل کنید.ی

یرند ر ب ر ی  د به سمت پا ا با ه  پا
یر قرار می دهد. در خانه توپی را روی پله دوم و توپ دیگر را روی پله اول  باال بردن پاشنه پا، شما را روی زین اسب در یک موقعیت آسیب پ
ه های سا پا را ارید. س  پاشنه پایی که روی پله اول قرار دارد را تا جایی که کش در ماهی  قرار دهید و پاهای خود را روی آن ها بگ
 احسا کنید، به سمت پایین بکشید. این کار را چندین بار تکرار کنید و س پاهای خود را جا به جا کنید. روی اسب، برای عم پریدن
انیه به آرامی راه بروید و س دوباره  رکا را کوتاه کنید و روی آن ها بایستید. بعد از آن، برای اینکه دوباره تعادل خود را به دست آورید چند 
نین زمانی به اندازه کافی اعتماد به نف پیدا کردید می توانید این کار را هنگام چهار نع آهسته  نی انجام دهید.ی این کار را تکرار کنید. هم

Horse Training
Horse Care

 آرامشى مطلق 
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ایسه با خرگو های جوان تر قدرت یادگیری سری تری دارند. (البته این  خرگو هایی که سن بیشتری دارند در م
و به ر مخ له به این معنی نیست که شما از آموز خرگو های جوان دست بردارید) آموز ادرار در یک   مس

 این دلی که محیط زندگی خرگو شما را تمی و بهداشتی نگه می دارد، توصیه شده است و این کار در نهایت باع
ر ادرار برای او به این نکته توجه کنید چرا که خرگو ها زمان زیادی را در  سالمتی خرگو می شود. در انتخا 
ت می برند. ادرار خرگو ها بوی بسیار تندی دارد به همین  این مکان خواهند ماند و از آهسته انجام دادن این کار ل

 دلی حتما خو بو کننده یا ج کننده ی بوی قوی ای برای او تهیه کنید. به طور کلی بسترهای ادرار طبیعی م
 یونجه ، جو دو سر ، انوا مرکبات  و کاغ هم هم ج کننده ی قوی ای هستند و هم اینکه چون خرگو ها زمان

رانند، ایمن هستند.ی  زیادی را در این مکان می گ

ر های ادراری که از خار و خاشاک چو های نرم م م کا و سرو ساخته شده اند، خودداری کنید.  از خرید 
والت شما والت توسط خرگو ها باع آسیب به کبد آن ها می شود. به جای استفاده از این مح  استفاده از این مح
 می توانید بستری از یونجه برای ادرار خرگو خود تهیه کنید. البته در این صورت شما باید این بستر را روزانه تا زمانی

که خرگو شما خود این کار را یاد بگیرد، عو کنید.ی

ر ر ای  ر نو ب
ز مرکبا د  ه  ر ساخ ب

 به خوبی انوا بوها را کنترل می کند و یک ج کننده ی قوی می باشد.هم چنین در ترکیب با فضوالت خرگو می
تواند به کود تبدی شود که کودی کمیا و گران قیمت است.ی

ی ا ای س ر  ب
رات ج کننده ی بو هستند که سمی ور دارای  ر ها وجود دارد و همین ی و گرد و خاکی شدن این   احتمال ک

ات الریه  در خرگو ها شود.ی می باشد و می تواند باع ایجاد بیماری 

ی فشر یا ای  ر  ب
 مواد این بستر پ از بلعیده شدن توسط خرگو در دستگاه گوار او به تجم می یابند. اگر این مواد به صورت گرد
و غبار وارد دستگاه تنفسی او شوند احتمال ایجاد مشکالت جدی وجود دارد و حتی ممکن است باع مر او شوند.ی

د ا فشر  ای پو ر  ب
 ارزان قیمت، ج باال و به دلی ح ترکیبات فنولی  آنها در مرحله تولید، غیر سمی هستند. معموال از پوشال چو

های نرم یا سخت تولید می شوند. ترکیب چو در آنها به کنترل رشد باکتری ها و بوها کمک می کند.ی

ر ز  د  ه  ای ساخ ر ب
ر احتمال ابتال به انسداد و گرفتگی  بوها را به خوبی کنترل نمی کنند و ج کننده ی خوبی هم نیستند. در صورت م

های مهلک بسیار باالست.ی

ا روزنامه 
ج کننده خوبی هستند ولی بو را کنترل نمی کنند.ی

ر  آموز ادرار در یک 
و به این دلی که  مخ

 محیط زندگی خرگو
 شما را تمی و بهداشتی

 نگه می دارد، توصیه شده
 است و این کار در نهایت

 باع سالمتی خرگو می
شود

Rabbit  Litter Box

Rodent Info

گون از ید   د اد    خرگو خود 
د اد  ر ادرار ا
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ا و  ت خر ا غیر مم نی و  ی به خر شو س ر و  ر ن  ا   
ن کار ر به رست  موز  ور  ر  د  ن د و می تو ی  و نا با یو  

د ا تبد ک  
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و سر و  ه و  ون ز  د  ه  ای ساخ ر ب
بوها را به خوبی کنترل می کنند ولی در صورت استفاده زیاد ممکن است باع نف کردن در خرگو ها شوند.ی

ی اف ای باز خمیر کاغ و کاغ
ر هستند.ی ر هم کامال بی خ هم ج کننده ی خوبی هستند و هم بوها را به خوبی کنترل می کنند. در صورت م

ای کا و سرو ه  تر
گازهایی تولید می کنند که باع آسیب به کبد می شود.ی

ای غ ه  و ا و  ه  ت
ادیر زیاد، بسیار ارزان تر از سایر ن برای بسترهای تجاری می باشد. در صورت خرید در م م ین خو و م  یک جایگ
نین می توانند به عنوان کود ی دارند و می توانند بوها را به خوبی کنترل کنند. هم  بسترها هستند. قدرت ج متوس
 هم استفاده شوند.ولی اگر خرگو شما اضافه وزن دارد از استفاده از این بسترها خودداری کنید زیرا باع چاقی بیشتر

او می شوند.ی

ر ر ب ر ا  ر ر ک ر ر 
ر ادرار او را در مکان مورد  شما ممکن است گوشه ای از قف خرگوشتان را به عنوان دستشویی برای او قرار دهید.
ه ای بدهید. ممکن است در ابتدا ر قرار دهید و هر بار که خرگوشتان به درستی این کار را انجام می دهد به او جای  ن
ر ادرار تهیه کنید تا خرگوشتان را به استفاده از آن تشوی کنید. یادتان باشد که حتی زمانی که خرگو به  چند 
ویت این رفتار کنید. بعضی از خرگو ها ل باز هستند  درستی این کار را انجام می هد باز هم او را تشوی و سعی در ت
ر ادرار آن ها در گوشه ی دیگری از قف باشد. در این مورد شاید شما به حر او  و شاید دوست داشته باشند که 

ر ادرار را عو کنید. ولی این کار باع خواهد شد که او بیشتر لجبازی کند.ی گو دهید و جای 

ر ز  ر  ر بیرون ر 
د.این اتفا ممکن است به این دلی که ر بری ره از آن را به بیرون از   ممکن است خرگو شما هنگام ادرار چند ق
ر می ایستد و خود متوجه ریختن ادرار به بیرون نمی شود، اتفا بیفتد. در این ب تر از   خرگو شما خیلی ع
ر های در دار استفاده کنید. اما اگر متوجه شدید که این یک مشک اساسی است، احتمال اینکه  صورت بهتر است از 
انه  داشته باشد وجود دارد و باید خیلی زود درمان شود. بعد از درمان عفونت خرگوشتان باید  خرگو شما عفونت م

ر ادرار باشد.ی قادر به استفاده درست از 

ر ادرار  در ابتدا چند 
 تهیه کنید تا خرگوشتان
 را به استفاده از آن
 تشوی کنید.یادتان
 باشد که حتی زمانی که
 خرگو به درستی این
 کار را انجام می هد باز
 هم او را تشوی و سعی
ویت این رفتار  در ت
کنید
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ی د  ی می رس ی که به س ٢ سا د س ر  ز بی  دند که  ان م ز م ید که برخی  ن ا می   
و یر  می  ابت  ال به بیماری  ا مب ن  ز 

 دیابت شیرین یک بیماری هورمونی است که طی آن پانکرا قادر به تولید انسولین کافی نیست. انسولین هورمونی است
ر کمبود قند از بین ) وارد سلول های بدن شود. بدون انسولین سلول های بدن در ا  که کمک می کند تا قند (گلوک
یه سلول ها شرو به ساختن قند بیشتر و بیشتری ور تال برای ت  خواهند رفت. متاسفانه، بعد از این اتفا بدن به من

می کند. به همین خاطر است که قند خون س شما در این بیماری بسیار باال است .ی

تا به وسیله ی سرن های نیاز دارید  انسولین، قند نمی تواند وارد سلول های بدن شود، به همین خاطر شما   بدون 
کوچکی، دو بار در روز به س خود انسولین بدهید.ی

نین در این حالت س ها نیازمند دریافت دو بار انسولین ینه باشد و هم  درمان این بیماری در س ها می تواند پره
شک معاینه شوند.ی در روز می باشند. این س ها برای باقی عمر خود باید به طور مداوم توسط دام

ست ابت  ال به  ما مب د که س  و ه  و نید م ونه می تو چ
ی م بالینی بیماری دیابت شیرین در س ها عبارتند از عال

آ خوردن بی از اندازه
ادرار بی از اندازه

ادرار ناگهانی در خانه
ادرار رقی

چاقی زیاد
تحلی رفتن عضالت

یری  اشتهای زیاد و سیری ناپ
عفونت مجاری ادراری مکرر

ضع
موهای کم پشت یا نامرتب
کوری ناشی از آ مروارید

بی)ی بی(مشکالت ع اختالالت ع

شک  وقتی که سن س شما باالتر می رود، یکی از بهترین کارهایی که می توانید برای انجام دهید این است که از دام
 بخواهید تا برای اطمینان از سالمت سگتان به طور مرتب آزمای خون انجام دهد. این آزمای خون از بروز مشک در
م ور مشکالت کم خونی، عفونت، الکترولیت و دیابت شیرین جلوگیری می کند. هرچه عال  کلیه، کبد (جگر) و همین
 بالینی را زودتر تشخی دهید، درمان با انسولین هم زودتر شرو می شود و در نتیجه س شما هم دچار عوار کمتری

می شود.ی

شک مراجعه کنید.ی کر شده در باال، شدید هر چه سری تر به یک دام م  بنابراین، اگر متوجه هر یک از عال

ی مه می  د  ابت بد ش  زما د  ما با ی مه که چر س  کر پ  ون ب خو ر با  ک

ت  د  نی تری خو مر طو ما  س 
 بیماری یابت شیرین طول عمر س شما را کوتاه می کند و ممکن است به دنبال آن عفونت و یا عوار دیگری هم اتفا

 بیفتد. این بیماری باع سرکو دستگاه ایمنی بدن شده  و احتمال شیو و گستر عوار مربو به دیابت هم بیشتر
می شود که نتیجه ی آسیب های طوالنی مدت و شدیدتر است.ی

د   و ست ن ز  ی خو ر  ا ما بی س 
ر ابتال به آ مروارید از دست می دهند حتی در  آیا می دانستید که بیشتر س های مبتال به دیابت بینایی خود را در ا
های چشم  س هایی که دیابت آن ها به خوبی کنترل می شود، قند اضافی ای که در بدن وجود دارد می تواند روی لن
ها می شود. ها شود که باع اختالل در وضوح لن یر منفی داشته باشد. این قند باع می شود تا آ زیادی وارد لن  تا

 این اتفا باع ایجاد آ مروارید و در نهایت کوری و التها هر دو چشم می شود. هم چنین در صورتی که جراحی آ
ینه خواهد بود.ی مروارید انجام بگیرد، یک جراحی پره

ید کر ی خو و رفه  ی ر  ا پو ز
ور شک به من ی و مالقات دام یم های تجوی ری دو بار انسولین در روز، سرن های انسولین، ر  درمان دیابت شام ت
 انجام مکرر آزمای خون است. هم چنین از آنجایی که س مبتال به دیابت نمی تواند به تنهایی بیرون برود، شاید مجبور

یالت و یا بیرون از خانه هستید، شوید.د به استخدام فردی برای مراقبت از خانه و س خود برای مواقعی که در تع

ت  د  ر خانه خو ری  هانی کم ای نا ر  ر ما   س 
ه ادرار ناگهانی در خانه  یکی از نشانه های بیماری دیابت شیرین نوشیدن بی از اندازه و کنترل نشده و ادرار زیاد به وی
ای قند خون، این س ها در معر ابتال به عفونت مجاری ادراری  هستند. شما خیلی زود  است. هم چنین به خاطر اف

در که س شما کمتر آ ری انسولین س خود را درمان کنید و بیماری او را کنترل کنید. هر چ  می توانید از طری ت
بخورد و ادرار کند، خود هم احسا راحتی بیشتری خواهد کرد.د

 مراقبت از یک س
 دیابتی، نیازمند مالقات
شک به  مکرر یک دام
یم قند خون ور تن  من

 س است. از طر
 دیگر، یک س مبتال به
 دیابت با مراقبت و
 درمان مناسب و درست
 می توان تا سال ها زنده
بماند
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ت  ید  ری خو ی بیش سو ا  د  ان سا با ی که س و
شک در مورد واکسیناسیون  س ن شوم که س من سالم است. شما باید از قب با دام م شک و کسی که س دارد، می خواهم م  به عنوان یک دام

شکی س شما  خود که بی از هفت سال دارد صحبت کنید. س در مورد انجام ساالنه آزمای خون هم با او صحبت کنید. در این صورت مشکالت پ
زودتر برطر می شود و این س زندگی طوالنی تر، شادتر و سالم تری خواهد داشت.

اصی نیاز دارند که بتوانند دو بار در روز به آن ر است. چون این حیوانات به والدین اخت ولیت و تعهد ب  داشتن حیوان خانگی مبتال به دیابت، یک مس
یم قند خون س است. از طر دیگر، یک س ور تن شک به من ری کنند. مراقبت از یک س دیابتی، نیازمند مالقات مکرر یک دام  ها انسولین ت

 مبتال به دیابت با مراقبت و درمان مناسب و درست می توان تا سال ها زنده بماند. همیشه با دقت نشانه های بیماری را در س خود بررسی کنید و اگر
شک برای کمک و انجام آزمای برای تشخی این مشک رو به رشد مراجعه کنید. نشانه مشکوکی دیدید، قب از اینکه دیر شود به یک دام
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 دالی مختلفی وجود دارند که می توانند سبب ابتالی گربه ها به این بیماری باشند. از طر دیگر بیشتر گربه ها تا زمانی
 که بیماری آن ها به مرحله پیشرفته نرسد، هی نشانه ای از بیماری را نشان نمی دهند. حتی می توان از اولین نشانه
ای دفعات ادرار و م شام کاه وزن، اف  های بیماری که در آن ها بروز می کند، به راحتی چشم پوشی کرد. این عال
ر مدفو دار زیادی آ است. بنابراین اگر مشاهده کردید که گربه تان روی زمین ادرار می کند یا   مدفو و نوشیدن م

شک نشان دهید. با این حال هر زمانی که  خود را به طور مداوم خی می کند و همیشه تشنه است، حتما او را به دام
م وجود داشته باشند معموال دلیلی بر صدمه و آسیب کلیه می باشند. خوشبختانه پیشرفت های جدید  این نشانه ها و عال
شکی، تشخی بیماری های کلیوی در گربه ها را آسان تر کرده است. (حتی بدون وجود هی نشانه و  در دنیای دام

عالمتی)

ت ربه چی ر  یه  بیماری ک
یرات گسترده ای روی آنها  گربه ها به سختی به این بیماری دچار می شوند و در صورت ابتال این بیماری می تواند تا
نارسایی کلیه  نامیده می شود) زمانی اتفا می افتد که کلیه های ارد. به طور کلی، بیماری کلیه که(گاهی اوقات   بگ
می  گربه شما کار خود را به خوبی انجام نمی دهند و از کار می افتند. زمانی که کلیه آسیب می بیند، معموال این آسیب دا

است و می تواند مسا و مشکالت مختلفی ایجاد کند.

و ی می  ی ت ه  س و  ا به  ربه  ر  یه  بیماری ک
من  کلیه در گربه ها بیماری م

آسیب حاد  کلیه در گربه ها

د یر ا ب ر  ا بیش ربه  ر  یه  ر به بیماری ک
یرات زیادی روی گربه ها دارد، تشخی زودهنگام آن ضروری است. یادگیری و دانستن  از آنجایی که بیماری کلیه تا

همه چی درباره این بیماری برای هرکسی که گربه دارد، می تواند یک ایده خو و کارآمد باشد.

یه ربار ی بیماری ک ی  ا ه  ن
 بیماری کلیه می تواند دلیلی برای رن بردن و حتی مر گربه ها شود و مبارزه کردن با آن به دلی اینکه بیماری تا زمان

می کردن آنها خود را نشان نمی دهد، سخت است. وارد کردن آسیب ها به بدن و دا
ی می توانند احتمال ابتال به بیماری کلیوی را عا عواملی مانند سن کلیه ، عفونت های دستگاه ادراری، و یا موارد ار  ق

ای دهند. تشوی گربه به نوشیدن آ زیاد، می تواند به سالمت کلیه های او کمک کند. اف

، بی از  هرچه که سن گربه ها باالتر می رود، احتمال مبتال شدن آن ها به بیماری های کلیه بیشتر می شود.در واق
نیمی از گربه هایی که سن آن ها بیشتر از ١٥سال است، به این بیماری مبتال شده اند.

ره ای است که می تواند این بیماری ویرانگر را ماه ها و سال ها زود تر نشان  آزمون                         پیشرفتی غیر منت
دهد. (البته این تست تنها برای بیماری کلیه نیست.)

من کلیه وجود دارد های زیادی برای یادگیری درباره ی بیماری م ت کنید، چی  اگر می خواهید که از گربه خود محاف
شک خود درباره ی  و این دان اولین قدم برای مبارزه با این بیماری است که باع مر بسیاری شده است. از دام

رسید. کارهایی که می توانید برای زندگی سالم تر، شادتر و طوالنی تر گربه خود انجام دهید، سواالتی ب

 بیماری کلیه می تواند
 دلیلی برای رن بردن و

 حتی مر گربه ها شود و
 مبارزه کردن با آن به دلی

 اینکه بیماری تا زمان وارد
 کردن آسیب ها به بدن و

می کردن آنها خود  دا
 را نشان نمی دهد، سخت

است

Kidney Disease 
in Cats
Cat Care

ا ی در گر  ار  ی

د دان د  ا د  اح گر  راد   اتی  ا ن
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ا ربه  ر  یه   ه با بیماری ک ب ر ر د  ی که با ا ز مه تر چی ی  د  ا  
ر  ر یر  ت تا ای ر ت ای ز ربه  ون  ست که  بیماری تا ک نید    بد

ربه ر   ز  د که  م  نشان می  ت ک ر س ک ا  ا ت م ی ر  ست  
یه رن می بر ز بیماری ک ا  ن  ز  ی 

 M ™



کر خواهد شد، به این بیماری دچار شوند و بدتر از همه چی این است که  س ها می توانند بنا به هر یک از دالیلی که 
م مربو به این بیماری را تشخی دادبرخی از اولین نشانه های بیماری کلیوی در س ها ممکن  گاهی نمی توان عال
دار زیادی آ باشد. بنابراین اگر مشاهده ای دفعات ادرار و مدفو  و نوشیدن م ، اف  است شام کاه وزن  نامحسو
ر مدفو خود را به طور مداوم خی می کند و همیشه تشنه است،  کردید که سگتان روی زمین ادرار می کند یا 
می کلیه  آسیب  و  بر صدمه  دلیلی  معموال  م   و عال ها  نشانه  این  کلی  به طور  دهید.  نشان  شک  دام به  را  او   حتما 
شکی، تشخی بیماری های کلیوی در س ها را آسان تر کرده  باشند.خوشبختانه پیشرفت های جدید در دنیای دام

است. (حتی بدون وجود هی نشانه و عالمتی).ی

ت ر س چی یه  بیماری ک
یرات گسترده ای روی آنها  س ها به سختی به این بیماری دچار می شوند و در صورت ابتال این بیماری می تواند تا
نارسایی کلیه  نامیده می شود) زمانی اتفا می افتد که کلیه های ارد. به طور کلی، بیماری کلیه که(گاهی اوقات   بگ
می  س شما کار خود را به خوبی انجام نمی دهند و از کار می افتند. زمانی که کلیه آسیب می بیند، معموال این آسیب دا

است و می تواند مسا و مشکالت مختلفی ایجاد کند.ی

ی و ی می  ی ت ه  س و  ا به  ر س  یه  بیماری ک
من  کلیه در س ها بیماری م

آسیب حاد  کلیه در س ها

ی د یر ا ب ر  ا بیش ر س  یه  ر به بیماری ک
یرات زیادی روی س ها دارد، تشخی زودهنگام آن ضروری است.یادگیری و دانستن همه  از آنجایی که بیماری کلیه تا

چی درباره این بیماری برای هرکسی که س دارد، می تواند یک ایده خو و کارآمد باشد.ی

یه ربار ی بیماری ک ی  ا ه  ن
 بیماری کلیه می تواند دلیلی برای رن بردن و حتی مر س ها شود و مبارزه کردن با آن به دلی اینکه بیماری تا زمان

می کردن آنها خود را نشان نمی دهد، سخت است.ی وارد کردن آسیب ها به بدن و دا
ی می توانند احتمال ابتال به بیماری کلیوی را عا عواملی مانند سن کلیه، عفونت های دستگاه ادراری، و یا موارد ار  ق

ای دهند.ی اف

ینه های درمان برای بیماری پیشرفته کلیه محدود هستند. زیرا در حال حاضر، رو های درمانی م دیالی  و پیوند  گ
یر نیست. تشوی س به نوشیدن آ زیاد، می تواند به سالمت کلیه های او کمک کند.ی کلیه  برای س ها امکان پ

هرچه که سن س ها باالتر می رود، احتمال مبتال شدن آن ها به بیماری های کلیه بیشتر می شود.ی

ره است که می تواند این بیماری ویرانگر را ماه  آزمون                        نوعی آزمای خون و البته پیشرفتی غیرمنت
ها و سال ها زود تر نشان دهد. (البته این تست تنها برای بیماری کلیه نیست.)ی

من کلیه وجود دارد های زیادی برای یادگیری درباره ی بیماری م ت کنید، چی  اگر می خواهید که از س خود محاف
شک خود  و این دان اولین قدم برای مبارزه با این بیماری است که باع مر بسیاری از س ها شده است. از دام

رسید.ی درباره ی کارهایی که می توانید برای زندگی سالم تر، شادتر و طوالنی تر س خود انجام دهید، سواالتی ب

 بیماری کلیه می تواند
 دلیلی برای رن بردن و

 حتی مر س ها شود و
 مبارزه کردن با آن به دلی

 اینکه بیماری تا زمان وارد
 کردن آسیب ها به بدن و

می کردن آنها خود  دا
 را نشان نمی دهد، سخت

است

Kidney Disease 
in Dogs
Dog Care

ا ی در   ار  ی

د دان د  ا د  اح   راد   اتی  ا ن
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بر  ر بر ا  ن  ز  ت  اف ست  و م ا  یار  ا ب ر س  یه   بیماری ک
ا ا ست م ال  ا مش ی زو  ن و تش ی پید کر  بیماری به م

ز بیماری ا  ن  ز  ی  ر  س  ز  د که  م  نشان می  ت ک ر س ک  
یه رن می بر ک

 M ™
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د ی می  ا به  ف ربه  ه  چر ب
پلی استرو  تکام یافته، این بدین معناست ه گربه به صورت دوره ای است چرا که ماده به شک موجودی   ف ب
ی از سال فح می شود  در این وقت از سال او قابلیت چندین مرتبه باروری را دارد. در نیمکره  که او تنها در زمان مشخ
ی سال، چرخه ی تولید م وارد ن است. در ماب و  ی شمالی، ف تولید م گربه سانان از فوریه تا مار و می تا 

آن استرو  یاد می شود.ل مرحله ی نهفتگی می شود که از آن به 

د در بارور  ن ا  ربه  ی چه  بر
ر باستان به عنوان نماد باروری ت، گربه سانان در م ی  گربه ی خانگی همواره با باروری ا شناخته شده است. در ح

ر، به شک یک گربه چهره پردازی شده بود.ل پرست می شدند. بست ، ر النو باروری در م

یم نشده اولین دوره ی فحلی خود (استرو ) را گاهی بین پن تا نه ماهگی تجربه می کنند. ماده ای ه گربه های ع  ب
ل که در دوران فحلی به سر می برد به طور خا به دالی زیر احتماال باردار خواهد شد

 
ریبا هر دو هفته یک بار.ل ، به طور مکرر فح خواهد شد، ت یک گربه ی ماده در ک مدت ف تولید م

 ماده ای که فح است موجودی تماما ارزشمند به حسا می آید. او هر کاری خواهد کرد تا یک گربه ی نر برای خود
پیدا کند، و یا می تواند با چندین گربه ی نر بارور شود.ل

  
اری می کند. تخمک های او زمانی که از تخمدان های ایی تخمک گ ط به طور ال  گربه ی خانگی ف

ار جفت گیری می مانند. این بازه ی زمانی متضمن این است که  آزاد می شوند بین ٣٠ تا ٥٠ ساعت در انت
رم ها با یکدیگر مواجه شوند.ل تخمک ها و اس

ه ، ماده بالفاصله بعد از زایمان به حالت فحلی باز می گردد، حتی پی از آنکه ب  در طول ف تولید م
گربه های از شیر گرفته شوند.ل

 
ویت می کنند. اگر تولید لفه ها احتمال یک، دو یا سه بار زایمان را در طول ف تولید م ت  تمامی این م

ه گربه  م به طور طبیعی ممکن باشد، یک ماده ممکن است به آسانی در بازه ی ده ساله ی بین ٥٠ تا ١٥٠ ب
ه گربه ها به پناهگاه ها یا اتانازی ختم می شود.ل سفانه، سرنوشت بسیاری از این ب به دنیا بیاورد. مت

ید ربه کم ک ه  ن ف ب ر کر نید به ک ونه می تو  چ
ه گربه ی ماده ی خود پی از اینکه حتی اولین فحلی را تجربه کند یم کردن ب  تمام این اطالعات دلیلی محکم برای ع
 خواهد بود. اگر فکر می کنید که به سادگی او را در فضای داخ نگه می دارید، به دور از هر گربه ی نری، ممکن است
رانند صاحبانشان را با ٤  بازه ی کوتاهی از زندگی تان مخت شود. گفته می شود گربه هایی که دوره ی فحلی را می گ

ود، به سوی جهان فریاد  ساعت شبانه روز سر و صدا کردن، همیشه زیر پا بودن، روی زمین غلت زدن، و، برای نی به م
ه گربه، ، دیوانه می کنند. این حاالت هر بار برای هفته ها طول می کشد. در طول ف ب من فحلم  کشیدن که، 

خواه شکی مراجعه و نومیدانه درخواست کنند،   غیرمعمول نیست که عشا خوا زده ی گربه ها به بیمارستان دام
ل یم کنید  می کنم، همین االن ع

ه گربه  در طول ف ب
 است که اجتماعات انسانی
 و پناهگاه های حیوانات پر
 از جنب و جو گربه های
، اندازه و  جوانی از هر شک
 رنگی می شوند. این زمان

 فو العاده ای برای به
یرفتن از یک  سرپرستی پ

ل پناهگاه است

Kitten Time

Cat Info

ن   ربار ی  ا  ر تا به  و  ربه و ه  ف ب ربه سانان به نا  ر  ی  د   پد
ز می پر  ر  ما  ی  ی نشد  ربه ی ما ی  ر  ز سا که  زمانی  د ید   

د ه با ر بر خو  نان  و ز  ی  او  ا ک ه  ب
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انی ا   گر  ز
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ا گارد و نگهبان را   انوا  

د ا ت با تهی ن رند  ا 

ر گا  ا ر  د

ر تهران رپر د

رو ان  ا ار

ر د

ت با ر   اه  باش



ال  کشیدن 
طب گفته های اینگر  آیا تا به حال سگی داشته اید که همیشه در حال کشیدن قالده ا باشد حتی موق پیاده روی

 مارتین ، مربی و متخ در زمینه آموز س ها و مشکالت رفتاری آن ها، بخشی از این مشک ممکن است مربو
ور که .همان می خوای بریم پیاده روی  به کلماتی باشد که از آنها برای جلب توجه س خود استفاده می کنیم. م 
ایجاد هر و مر و دیوانگی در س شما حتی قب از  اینگر توضی می دهد، گاهی اوقات عباراتی مانند این باع  

شرو پیاده روی می شود.ی

ی قب از شرو پیاده روی قالده س خود را به آرامی ببندید و برای جلب توجه او چی  راه ح این مشک چیست
ه  او را دور خانه بگردانید. در نهایت بین زمانی که قالده او را بستید و زمانی  نگویید. وقتی که قالده او را بستید، چند دقی
 که واقعا خانه را ترک می کنید، کمی فاصله بیندازید. قب از اینکه س خود را بیرون ببرید، کمی از کارهای خانه را انجام

یون ببینید.ی دهید و یا برای مدت کوتاهی تلوی

این کارها الگوی هیجانی قب از پیاده روی را که به قالده مربو می شوند، شکست  اینگر در این باره می گوید که 
ی و دیوانگی س شما کمتر خواهد شد.ی در نتیجه انر خواهند داد.

 از جمالت تحریک کننده
 به سگتان قب از پیاده
 روی خودداری کنید تا

 رفتارهای اشتباه احتمالی
را سرکو کنید

Dog Behavioural 
Problems 

Dog Info

ا و ی در   ار ا ی ر  پ 
ا ن  ردن  گونگی ح 
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ز خانه و دن وسا و  و
ی بی از  س ها به دالی بسیاری  به جویدن های مخر در خانه روی می آورند که مهم ترین آنها خستگی و یا انر
 حد است. طب گفته های نیکول وایلد ، مربی و رفتار شنا س ها، اولین قدم این است که وقتی س خود را در خانه
ن می شوید که سگتان به م ارید، اسبا بازی هایی برای جویدن در اختیار او قرار دهید. به این ترتیب م  تنها می گ
ن شوید م م نین یادآور می شود که  ین های دیگری در اختیار دارد. نیکول هم  جای جویدن لوازم با ارز خانه جایگ
بی هنی زیادی داشته باشد. اگر س شما به اندازه کافی فعالیت داشته باشد کمتر ع  که سگتان فعالیت جسمی و 

ی کمتری برای از بین بردن لوازم خانه خواهد داشت.ز ور انر خواهد شد و همین

ر خانه ن  ی کر شو س
ن شوید که هی مشکلی از م راندن دوران کودکی  در خانه دستشویی می کند ابتدا م نان بعد از گ  آیا سگتان هم
وتی اندرسون  توصیه می کند که ادرار کردن نامناسب می تواند ر سالمتی ندارد.کارشنا و مربی رفتاری س ها، ت  ن
د  نشانه ای از مشکالت سالمتی مانند عفونت ادراری و بیماری کوشین  باشد، پ حتما س خود را برای آزمای ن

شک ببرید. اگر هی مشک جسمی ای وجود ندارد، دالی زیاد دیگری وجود دارند که می توانند باع ادرار س  دام
را و رفتارهای یادگرفته شده از خانه قبلی هستند. اندرسون در این باره ، اض  در خانه شوند. این دالی شام استر
د دارید که بدون انجام هی کاری برای  می گوید که شرو دوباره آموز های خانگی یک راهکار خو است.آیا شما ق
شته است. ی مربو به گ ارت چی ط س خود را تماشا کنید پرسه زدن در خانه بدون ن ، ف  جلوگیری از این حواد
و جاهایی که دستشویی می کند را محدود کنید. او را بیشتر حمام  دسترسی س خود به مناط مختل خانه، به خ
ط باید در به او یاد بدهید که ف وتی می گوید  ه بدهید. ت  کنید و هربار که بیرون از خانه دستشویی می کند، به او جای
زمانی که کم کم شرو به یادگیری این موضو کرد می توانید دوباره آزادی و دسترسی  بیرون از خانه دستشویی کند.

ی او به مناط مختل خانه را بیشتر کنید.

 

 اگر دلی پار کردن
 س شما تر است،از
 یک مربی حرفه ای
 بخواهید تا به او کمک
 کند و یاد بدهد که در
 امنیت است و شما
مراقب او هستید

ن  پاس ند
. او شما را نادیده می گیرد، درست م اینکه صدای ، بیا رک  این صحنه برای کسانی که س دارند آشنا است بعد از بازی در پارک س ها، س خود را صدا می زنید 

شما را نمی شنود.چرا سگتان به سمت شما نمی آید
شک و متخ رفتارهای حیوانات، لن دانبر، شما باید به این صحنه از جانب سگتان نگاه کنید.س شما یاد گرفته است که پارک س ها سرگرم  طب گفته های دام
ه ی بیا اطاعت می کند، شما قالده ا را می گیرید و به این ترتیب بازی تمام می شود که این اصال جای  کننده است و وقتی که او از فرمان شما که به او می گویید 
ه کوچکتر ببرید  خوبی برای اطاعت از این دستور نیست. دانبر در این باره پیشنهاد می دهد برای اینکه سگتان جوا شما را بدهد و به سمت شما بیاید، ابتدا او را به من
ی م پارک ببرید. وقتی که او در این کار پیشرفت کرد، س باید به او یاد بدهید که وقتی او را  و به او آموز بدهید که باید جوا شما را بدهد، س او را به مناط
، س خو نید و به او بگویید   صدا می زنید، همیشه به معنی تمام شدن زمان بازی نیست. یک بار وقتی در جایی هستید که سگتان آن جا را دوست دارد، او را صدا ب
برو پسر و به او اجازه بدهید که دوباره بازی کند. بعد از چند بار تکرار کردن این کار، او یاد می گیرد که صدا زدن شما  قالده او را بگیرید و س سری به او بگویید 

وما به معنی پایان بازی نیست.ی ل

ن پار کر
ت ر است.اگرچه بعضی مواق باید از س های خود به خاطر پار کردن های بلند قدردانی کنیم، م وقت هایی که آن ها این کار را برای محاف  این یک مشک ب
دیک شوند. نیکول وایلد، احم نتوانند به خانه ما ن   از قلمرو و محیط اطرا انجام می دهند.این کار باع می شود زمانی که ما در حال کار یا استراحت هستیم، افراد م
، یادآوری می کند که پار کردن یک راه ارتباطی برای س ها محسو می شود. او می گوید که اگه پار کردن سگتان مشک ساز شود، شما نیاز  مربی و رفتار شنا
 دارید تا بفهمید او چرا و به چه دلیلی پار می کند و س به درستی و به مهربانی سعی در ح مشک او کنید. دالی زیادی برای پار کردن س ها وجود دارد و
ی می خواهد، به او یاد بدهید ال وقتی دلی پار کردن س شما این است که چی  برای اینکه بتوانید به درستی با آن برخورد کنید باید دلی این کار او را بفهمید. م
ی که می خواهد نمی ا و ...) . اگر س شما یاد بگیرد که با پار کردن به چی ه ای دریافت نخواهد کرد (توجه، غ  که پار کردن رفتاری است که به خاطر آن جای

اشت.ی رسد، این رفتار را کنار خواهد گ

ت از قلمرو ا است. نیکول در این باره پیشنهاد می  اگر او وقتی که کسی جلوی در خانه می ایستد شرو به پار کردن می کند، در واق این راهی برای دفا و محاف
بت م دادن یک کلوچه به او یاد بدهید که بعد از چند بار پار کردن به داخ خانه برگردد و جلوی در نایستد.با این تمرین، ممکن است او کمتر  کند که با یک چی م

جلوی در بایستد و پار کند.ی

اگر دلی پار کردن س شما تر است، از یک مربی حرفه ای وتی اندرسون  نین پار کردن س شما ممکن است به خاطر تر باشد.طب گفته های ت  هم
ی بخواهید تا به او کمک کند و یاد بدهد که در امنیت است و شما مراقب او هستید.
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ه ترین حیوانات با ،شاید یکی از زیباترین و بام ا هستند.در واق  شکی نیست که خرگو های کوچک  بسیار زیبا و ج
 بدنی نرم و پشمالو  همین خرگو ها باشند.بعضی از آنها واقعا شبیه به اسبا بازی ها هستند که خیلی از مردم دوست
 دارند یکی از آن ها را به عنوان حیوان خانگی داشته باشند.اگر بتوانید از خرگو ها به درستی مراقبت کنید، می توانند
 حیوان خانگی بسیار خوبی باشند.البته هرکسی نمی تواند از آن ها مراقبت کند.متاسفانه خیلی از افراد این موضو را بعد

ار داشتند پی نمی رود،متوجه می شوند.ی ر کردن خرگو ها، وقتی که قضیه آن طوری که انت از خرید و یا ب

ی ت های مهمی وجود دارد که باید آن ها را بدانید ی قب از این که به سرا خرید یک خرگو بروید، ح

ی ری و یا رند  ی نیاز  یا ا به  ر  و  خر
یم یجات تازه می خورند.آن ها به ر دار کمی خوراک خرگو و کمی هم سب دار زیادی عل خشک، م  آنها  هر روز م
ا دادن به س ها و گربه ا دادن به خرگو ها به سادگی غ ایی با فیبر باال نیاز دارند و هرگ حبوبات نمی خورند. غ  غ
ید و به آن ها می دهید تا بخورند.اگر می  ها نیست که به راحتی در یک کنسرو را باز می کنید و آن را در کاسه می ری
ای آماده داشته باشید و هر ال برای او غ  خواهید که یک از یک خرگو نگه داری کنید، باید همیشه در کابینت و یخ

ی را خر کنید.ی ا برای خرگوشتان مبل هفته برای خرید غ

رند  ه نیاز  د  به تو ر ک ر رتبا بر طر  ه به خوبی با  ی  ا بر و  خر
ی که بیشتر  خیلی از افراد، خرگو ها را به خاطر اینکه آن ها را در آغو بگیرند و نواز کنند، دوست دارند. ولی چی
 آن ها هنوز نمی دانند این است که چون خرگو ها ج گونه هایی هستند که شکار می شوند، در آغو گرفتن برای
ا دادن به  آن ها عجیب است و نسبت به آن بسیار حسا هستند و می ترسند.محبت کردن و لم کردن هر روزه و غ
ت خیلی از خرگو ها از این ی ه، باع می شود که آن ها به آغو شما عادت کنند و در ح  خرگو ها به عنوان جای

ت می برند.ی کار ل

د  ی می ک ی خا ا د  ز ا با م و  خر
دار کم می خورند.از به م اما  ا،  غ دارند.آنها روزانه چندین وعده  باالیی  متابولیسم   خرگو ها موجوداتی هستند که 
 آنجایی که خرگو ها همیشه در حال خوردن هستند، همیشه هم در حال خالی کردن باد معده خود هستند.کسانی که
ار را داشته باشند که حتی زمانی که خرگو آن ها بیرون از قف است، ممکن  صاحب خرگو هستند باید این انت
 است باد معده ا خالی شود. همیشه توجه کنید که خرگوشتان وقتی بیرون از قف است در یک محیط تمی قرار داشته
ی شوند. عالوه بر این خرگو ها قف خود را به طور مداوم ور اجازه ندهید که فر و وسای خانه ک  باشد و همین
ین ی می کنند.به همین خاطر شما هر روز باید قف آن ها را تمی کنید و حداق هفته ای یک بار آن ها را جایگ  ک

ین کنید.)ی ی باشد تا راحت تر آنجا را تمی و جایگ کنید. (بهتر است که وسای داخ قف سبک و کاغ
 

رند ی  ای پ بت  ا نیاز به مر ز بیماری  یری  ی پیش  ا بر و  خر
شکی مداوم دارند. این جمله به این  خرگو ها هم م س ها، گربه ها و حیوانات خانگی دیگر نیاز به مراقبت های پ
ن م شک مراجعه کنید تا از سالمت او م  معنی است که وقتی برای خودتان خرگو جدیدی خریدید، ابتدا باید به دام
نین همه خرگو ها برای شک نشان دهید تا سالمت او را تایید کند. هم  شوید، بعد از آن هم هر سال باید او را به دام
 تشخی انگ روده، که در صورت وجود به راحتی درمان می شوند، باید آزمای مدفو دهند.رحم  و تخمدان  همه ی
 خرگو های مون هم بعد از  ماهگی باید از بدن آنها خار شود تا احتمال ابتال به سرطان رحم در آنها وجود نداشته

 تولید گاز زیاد باع
 ناراحتی خرگو ها می

 شود و اشتهای آنها را کور
 می کند و در نتیجه این

 چرخه ادامه پیدا می کند.
 خرگو هایی که مشک

 گوارشی باید سری درمان
 شوند درغیر این صورت

 امکان مر آن ها وجود
دارد

Rabbit Care

Rodent Info

 
ی ن خان یو د  ن ید می تو بت ک ی مر رس ا به  و  ز خر نید  و ر ب  

ی انه خی اس م د بت ک ا مر ن  ز  ند  ی نمی تو رک ه  ب د یار خوبی با  ب
یه ی که  ا و و  ن خر ر کر ا ب د و  ز خر د  و ر ب فر  مو ز   

وند ه می  و م د پیش نمی رو ار  ن ن طوری که 
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ا  ى  ر  م  آ

ا ی از خرگو  ب  را

Rodent Info

کر  ممکن است که مالفه و  باشد. (٥٠ تا ٠ درصد خرگو هایی که تا ٣ سالگی رحم و تخمدان آن ها خار نشود، مبتال به این سرطان می شوند.) خرگو های م
ه برقرار کند پاهای شما ، وسای خانه، ی راب ر جنسی بال می شوند ممکن است که بخواهند با هر چی نین وقتی که از ن  جای خود را به  طور مرتب خی کنند و هم
ر جنسی، تمام شود. خرگو ها بر خال س ها و گربه ها که می توانند چند ی کردن کردن آن ها از ن  حیوانات دیگر و ... . این رفتارهای آزاردهنده می تواند با خن
ر می ر توق فعالیت دستگاه گوار  به خ ا بمانند زندگی شان در ا ا زندگی کنند. اگر آنها حتی یک روز بدون غ ا خوردن زنده بمانند، نمی توانند بدون غ  روز بدون غ
ا که به طور طبیعی در دستگاه  افتد و آ بدن خود را از دست می دهند. در این میان تعداد باکتری های تولید کننده گاز از تعداد باکتری های ضروری برای هضم غ

 گوار وجود دارند، بیشتر می شود. تولید گاز زیاد باع ناراحتی خرگو ها می شود و اشتهای آنها را کور می کند و در نتیجه این چرخه ادامه پیدا می کند. خرگو
هایی که مشک گوارشی باید سری درمان شوند درغیر این صورت امکان مر آن ها وجود دارد.ی

د اسبی نی ی م ن خان یو کی  ر کو ی  ا بر و  خر
ه های کوچک برای هم مناسب ه هایی که سن خیلی کمی دارند، پرتحرک و پر سروصدا هستند. معموال خرگو ها و ب  خرگو ها به راحتی دچار استر می شوند و ب
نند.از طر دیگر پاهای پشتی خرگو ها ه های خیلی شلو حتی ممکن است سبب تر خرگو ها شوند و باع شوند که خرگو ها به خود صدمه ب  نیستند. ب

ر برخورد به یک چی محکم آسیب ببینند.به همین خاطر همیشه باید در این مورد حواستان جم ر پریدن یا فعالیت های دیگر و در ا  خیلی محکم هستند و ممکن در ا
ه ها هم در نگه داری از خرگو ها باید به اندازه کافی دقت و به آن ها رسیدگی کنند.ی باشد. ب
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ا   ما     و    تا        م
ا ت می  ب  ى  گا ا ن سا 

ه ر  ب

ا ماي م   
و ما دا   م



Kitten Care

Caring for a 
kitten

Cat Info

ا ب از  گر  را



Cat Info
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د  د رف به خانه 
ه گربه ها می شود. قب از اینکه او را به حیوانات دیگر در محیط جدید معرفی کنید،  رفتن به خانه جدید باع استر ب
ا را به ، جایی که باید دستشویی کنند و کاسه غ  به او زمان بدهید تا خود را با محیط جدید سازگار کند. جای خوا
 او نشان دهید. وقتی که احسا می کنید که آنها نیاز به دستشویی دارند، گربه تان را به جایی که باید ادرار کند ببرید.
ا بخورند ببرید. آن ها به زودی کارهای روزانه خود را یاد خواهند ا خوردن، آنها را به جایی که باید غ نین در زمان غ  هم

گرفت.ی

ی   ر غ
ا بخورند. از هفته دوازدهم تا  ماهگی، ای جامد می خورند و روزانه باید ٥ وعده غ ط غ  گربه ها تا ٤ هفته بعد از تولد، ف
اهای آماده گربه ها که به صورت کنسرو در سوپرمارکت ها موجود است، می ا برای او کافی است. غ  روزانه ٣ وعده غ
ایی متعادل برای گربه شما باشند. برندها و تولیدکنندگان زیادی وجود دارند که از میان آن ها می یم غ  توانند یک ر
اها به شک کنسرو، یا پته و ... در سوپرمارکت ها، پت شاپ ها و فروشگاه های عرضه  توانید یکی را انتخا کنید. این غ
 کاال موجود هستند. شما ممکن است بخواهید به گربه خود گوشت، ماهی، یا مر تازه خرد شده یا چر شده بدهید. ولی
 باید بدانید که گوشت و ماهی تازه نمی توانند تمام مواد مورد نیاز گربه تان را تامین کند. گربه ها ممکن زیاد به سرا
ر داشته باشید که آ تازه همیشه باید در دستر باشد.کاسه ای که گربه در آن آ  نوشیدنی ها نروند ولی این را در ن

  می نوشد را هر روز بشویید. شیر گاو برای گربه ها توصیه نمی شود چون برخی از گربه ها نمی توانند الکتوز  این شیر را
ارید چون ال نگ ید و آن را داخ یخ ای باقی مانده را دور بری  تحم کنند و باع ایجاد اسهال در آن ها می شود. غ
ارید تا آن را به آرامی در ه گربه ها کنار بگ ای خشک را برای ب  ممکن است توسط باکتری ها  آلوده شود. می توانید غ

طول روز و شب بخورند.ی

ن  ی کر شو س موز 
کردن روزانه  و تمی و خشک، دستشویی کند .جم آوری و تمی ه گربه شما به راحتی می تواند در یک سینی مخ  ب
ان مدفو و ادرار روزانه او را کنترل کنید. رفی که گربه تان در آن دستشویی می کند، به شما اجازه می دهد تا می  

ر باشد.ی ور مدفو آبکی می تواند نشانه خ دار ادرار  و همین ییر در رن و م هرگونه ت

زمان بازی 
ه گربه ها بسیار بازیگو هستند، به آن ها اسبا بازی های مختلفی بدهید تا با آنها سرگرم شوند. البته الزم نیست  ب
وایی می تواند کافی باشد. حتما اسبا بازی های  که این اسبا بازی ها خیلی گران باشند. بعضی وقت ها یک جعبه م
 زیادی در خانه وجود دارند که می توانید از آن ها استفاده کنید. شما حتی می توانید خودتان اسبا بازی های زیادی
دیک  برای گربه تان بسازید. زمان بازی در واق شانسی برای شما محسو می شود تا گربه خود را بهتر بشناسید و به او ن

تر شوید.ی

ی  س ر ی و   تمی
رگتر شد با این کار گی شرو کنید تا زمانی که ب ی و آراسته کردن گربه تان را از همان ب  توصیه می شود که تمی
 مخالفت نکند. تمی نگه داشتن گربه ها ضروری است و نکات بهداشتی و آراستگی با توجه به اندازه موی گربه ها متفاوت
 است.گربه هایی که موی بلندی دارند، نیاز به رسیدگی روزانه دارند تا موهای آن ها پی نخورد. هنگامی که موهای گربه
م موهای گربه تان باع می شود که موهای  نرم است، می توانید با شانه گره های موی او را از بین ببرید. شانه کردن دا

ر برسد. ه ور سالم به ن او درخشان و زیبا شود و همین

نین تمی کردن  هم
م گربه تان باع می  دا
 شود تا سالمتی او را
ور  کنترل کنید و همین
دیکی با او برقرار ه ن  راب
ور می  کنید. همین
 توانید بعد از یک روز
 طوالنی که گربه تان را
افت کرده اید، به او  ن
ه ای بدهید و  جای
خوشحال کنید

ز خو د  سو ر  یر ربه ب ن   ر کر می به ب ه ت ز  ب   
ربه ز  بت  ید مر د بربیا د یت  و هد  م ز  نید  ا می تو رسید که   ب

ر ی  نر ا نیاز به زمان تال و  ه  ا م ب
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ری ن نیاز  ربه تان به  ن  ی تمی کر یه که بر و وسا 
و و نرم کننده شام

بر یا شانه
ناخن گیر

گلوله های پنبه ای
سشوار برای گربه هایی که موهای بلندی دارند

اسیون  ی ک و
١ ری واکسن دوم در هفته   اولین واکسیناسیون گربه ها باید حدودا در هفته ٨ یا ٩ زندگی او صورت بگیرد و زمان ت
شک شما باید برنامه ای ساالنه برای واکسیناسیون گربه تان طراحی کند. باید بدانید که بعضی  ام زندگی او است. دام
ی ندارد و گربه شما را در معر عفونت  از ویرو ها و بیماری ها از طری هوا منت می شوند و به تمی بودن خانه رب
ر نیستند ولی تا حدودی می توانند جلوی ویرو ها و بیماری ها را  قرار می دهد. واکسن ها به طور ١٠٠ درصد مو

ت کنند. بگیرند و از گربه تان محاف

اسیون ک ی ک ن و ی می تو ا بر چه بیماری  ر بر ربه  ر  ه  ب
( ینیا  (عفونت در اسهال و پاراویرو ویرو پنلی ک

ای گربه ها) ویرو هرپ  (آنفوالن
ای گربه ها) ویرو کالیک  (آنفوالن

  ویرو سرطان خون
کالمیدوفیال  (نوعی بیماری باکتریایی)

تیکا ی س  برودتال برون
 بیماری هاری

کرم ها، کک ها و انگ های گو
 گربه ها نسبت به کرم ها حسا هستند و در صورت تشخی ابتال به این بیماری نیاز به درمان سری دارند. کرم ها در
ه گربه ها و گربه های جوان شوند. آن ها در  صورتی که سریعا درمان نشوند می توانند باع ایجاد مشکالت جدی در ب
وی  و کرم ه گربه ها رشد می کنند و باع ضع سیستم ایمنی آن ها می شوند. کرم های نواری ، کرم های حل  روده ب

های قال دار  از شای ترین انوا کرم ها هستند.

ا نشانه 
کاه وزن

کم پشت شدن موها
ه گربه ها ر شدن شکم ب ب

اسهال یا مدفو خونی
استفرا

کم خونی
عه ها شبیه دانه های بلند برن هستند) عد (این ق عه هایی از کرم ها در سورا م وجود ق

وجود کرم ها در مدفو
انوا کرم ها

کرم های نواری

 کرم های نواری دراز هستند و بدن آنها از بخ های زیادی تشکی شده اند. این کرم ها می توانند در روده گربه ها
عد، در مدفو و اهری شبیه به دانه های بلند برن دارند و بعضی وقت ها می توانند در موهای اطرا م  زندگی کنند و 
ورا یلیدیوم نوروس   مح خوا گربه دیده شوند. از معمول ترین کرم های نواری که باع آلودگی گربه ها می شوند، دی
 است و توسط کک ها به گربه ها منت می شود.کک های نابال (الروها) این چرخه را با بلعیدن تخم های کرم ها شرو
می کنند و این تخم ها با خوردن کک های آلوده توسط گربه ها (هنگام تمی کردن گربه ها) وارد بدن آن ها می شود.

ر ال  ای  کر 
ال عات دندان مانند در دهان خود هستند که باع ات  این کرم ها خیلی کوچک هستند. کرم های قال دار دارای ق
یه می کنند.این کرم ها می توانند باع کم خونی، اسهال  آن ها به دیواره روده  گربه ها می شود و از خون آن ها ت
ه گربه شود.آن ها اغلب در مناط مرطو گرمسیری یافت می ی روده و حتی بعضی وقت ها مر ب  خونی، خونری

شوند.

وی ای  کر 
وی وجود دارد سه راه اصلی برای آلودگی گربه ها توسط کرم های حل

ال بازی با خاک). وارد شدن تخم این کرم ها از طری محیط (م
ه گربه ای که قب از زایمان آلوده شده است. پرستاری از مادر ب

، پرندگان و حشرات. خوردن حیوانات و جانورانی که شکار می کنند م جوندگان، مارمولک های آلوده، مو

ا  ک 
 کک ها انگ های خارجی هستند که در هوای گرم رشد می کنند و اگر نادیده گرفته شوند، می توانند مرگبار باشد. آنها
 حام باکتری ها و انگ هایی مانند کرم نواری هستند و می توانند باع کم خونی شوند. در صورت وجود کک در بدن
ان قاب توجهی ه گربه، او ممکن است شرو به لیسیدن، خاراندن و یا حتی گاز گرفتن خود کند که در نهایت به می  ب
 منجر به بی مو شدن برخی قسمت های بدن، نازک و تحریک شدن پوست و التها پوستی می شود.کک ها به سرعت
 حرکت می کنند ولی شما در هر زمانی می توانید لکه های کوچک قهوه ای رنگی را در بین موها ببینید. یکی از راه های

 در صورت وجود کک در
ه گربه، او ممکن  بدن ب
 است شرو به لیسیدن،
 خاراندن و یا حتی گاز
 گرفتن خود کند که در

ان قاب  نهایت به می
 توجهی منجر به بی مو
 شدن برخی قسمت های
 بدن، نازک و تحریک

 شدن پوست و التها
پوستی می شود

نید و ال به الی موها و روی پوست را چک کنید. ری که می توانید از طری آن وجود کک ها را کنترل کنید این است که بخشی از موهای گربه خود را به آرامی کنار ب  مو
برای اطمینان بیشتر، قسمتی از موی گربه خود را شانه کنید. اگر روی دندانه های شانه، لکه های قهوه ای رن دیدید دلیلی بر وجود کک است.د

شک شما می تواند نین دام ر و ایمنی برای از بین بردن کک ها وجود دارد و هم والت مو شک مراجعه کنید.مح  برای داشتن بهترین و مناسب ترین درمان به دام
، پتو و هر محلی که گربه تان به آن جا رفته ، بال ری برای پاکسازی خانه تان بدهد. شما می توانید این کار را با شستن (آ دا و تمی کننده) رختخوا  راه های مو
د دارید از کسی بخواهید که برای از بین بردن این کک ها ییر خوبی باشد. اگر ق  است، شرو کنید. تمی کردن و جارو کردن روزانه ک زمین و فر ها هم می تواند ت

ری هایی برای از بین بردن کک ها استفاه کند که برای گربه شما مضر نباشد.د به خانه شما بیاید باید این شخ از اس

و ای  ن   
 این انگ ها بسیار کوچک هستند و در گو زندگی می کنند ولی می توانند به قسمت های دیگری م صورت، بدن و دم هم  بروند و در آنجا زندگی کنند. آن ها
یه ال های گو ت یفی ها و آش ی است، تجم می یابند و به راحتی رشد می کنند. این انگ ها از ک نین ک  درمناط گرم و مرطوبی که جریان هوا کم است و هم
ر ارتبا با حیوانات  می کنند و به مناط عمی تری از گو می روند و باع ایجاد التها و تحریک می شوند. انگ های گو می توانند از طری مادر به فرزند یا در ا

دیگر، منت شوند. اگر چند حیوان خانگی دارید که یکی از آن ها مبتال به این انگ است، حیوانات دیگر که در تما با او هستند، مبتال به این انگ خواهند شد.د

ا نشانه 
خاراندن گو ها

تکان دادن مداوم سر
ی گو خونری

به وجود آمدن ماده ای بدبو به رن قهوه ای تیره یا قهوه ای مای به قرم در گو
ایای لکه های خونی خشک در گو ب

رمان
و حیوانات خانگی بخرید.د ازه های مخ داروی درمان انگ گو را می توانید از م

شک با استفاده از داروی موضعی گو گربه شما را تمی خواهد کرد.اما مهم این است که شما با دقت دستورالعم های او را رعایت کنید تا این انگ ها از بین بروند  دام
و چرخه زندگی آن ها ادامه پیدا نکند.د

با توجه به شرایط آنتی بیوتیک ها هم ممکن است مورد نیاز باشند.د

ر می شود، گربه شما ممکن است نیاز به دو تا چهار هفته مراقبت از گو نیاز داشته باشد تا همه این انگ ها نابود شوند. بسیاری از این  بسته به نو دارویی که م
ولی برای تمام قسمت های  انگ ها در سرتاسر بدن از جمله پاهاو دم ها زندگی می کنند و این قسمت ها هم باید مورد درمان قرار بگیرد.قب از استفاده از دارو و مح

شک به جای درمان بدون نسخه، بهترین کار است.د ن شوید. اگر شک دارید که گربه شما مبتال به انگ گو است، مراجعه به دام م ر آن م بدن از موارد م

.
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ری ن نیاز  ربه تان به  ن  ی تمی کر یه که بر و وسا 
و و نرم کننده شام

بر یا شانه
ناخن گیر

گلوله های پنبه ای
سشوار برای گربه هایی که موهای بلندی دارند

اسیون  ی ک و
١ ری واکسن دوم در هفته   اولین واکسیناسیون گربه ها باید حدودا در هفته ٨ یا ٩ زندگی او صورت بگیرد و زمان ت
شک شما باید برنامه ای ساالنه برای واکسیناسیون گربه تان طراحی کند. باید بدانید که بعضی  ام زندگی او است. دام
ی ندارد و گربه شما را در معر عفونت  از ویرو ها و بیماری ها از طری هوا منت می شوند و به تمی بودن خانه رب
ر نیستند ولی تا حدودی می توانند جلوی ویرو ها و بیماری ها را  قرار می دهد. واکسن ها به طور ١٠٠ درصد مو

ت کنند. بگیرند و از گربه تان محاف

اسیون ک ی ک ن و ی می تو ا بر چه بیماری  ر بر ربه  ر  ه  ب
( ینیا  (عفونت در اسهال و پاراویرو ویرو پنلی ک

ای گربه ها) ویرو هرپ  (آنفوالن
ای گربه ها) ویرو کالیک  (آنفوالن

  ویرو سرطان خون
کالمیدوفیال  (نوعی بیماری باکتریایی)

تیکا ی س  برودتال برون
 بیماری هاری

کرم ها، کک ها و انگ های گو
 گربه ها نسبت به کرم ها حسا هستند و در صورت تشخی ابتال به این بیماری نیاز به درمان سری دارند. کرم ها در
ه گربه ها و گربه های جوان شوند. آن ها در  صورتی که سریعا درمان نشوند می توانند باع ایجاد مشکالت جدی در ب
وی  و کرم ه گربه ها رشد می کنند و باع ضع سیستم ایمنی آن ها می شوند. کرم های نواری ، کرم های حل  روده ب

های قال دار  از شای ترین انوا کرم ها هستند.

ا نشانه 
کاه وزن

کم پشت شدن موها
ه گربه ها ر شدن شکم ب ب

اسهال یا مدفو خونی
استفرا

کم خونی
عه ها شبیه دانه های بلند برن هستند) عد (این ق عه هایی از کرم ها در سورا م وجود ق

وجود کرم ها در مدفو
انوا کرم ها

کرم های نواری

 کرم های نواری دراز هستند و بدن آنها از بخ های زیادی تشکی شده اند. این کرم ها می توانند در روده گربه ها
عد، در مدفو و اهری شبیه به دانه های بلند برن دارند و بعضی وقت ها می توانند در موهای اطرا م  زندگی کنند و 
ورا یلیدیوم نوروس   مح خوا گربه دیده شوند. از معمول ترین کرم های نواری که باع آلودگی گربه ها می شوند، دی
 است و توسط کک ها به گربه ها منت می شود.کک های نابال (الروها) این چرخه را با بلعیدن تخم های کرم ها شرو
می کنند و این تخم ها با خوردن کک های آلوده توسط گربه ها (هنگام تمی کردن گربه ها) وارد بدن آن ها می شود.

ر ال  ای  کر 
ال عات دندان مانند در دهان خود هستند که باع ات  این کرم ها خیلی کوچک هستند. کرم های قال دار دارای ق
یه می کنند.این کرم ها می توانند باع کم خونی، اسهال  آن ها به دیواره روده  گربه ها می شود و از خون آن ها ت
ه گربه شود.آن ها اغلب در مناط مرطو گرمسیری یافت می ی روده و حتی بعضی وقت ها مر ب  خونی، خونری

شوند.

وی ای  کر 
وی وجود دارد سه راه اصلی برای آلودگی گربه ها توسط کرم های حل

ال بازی با خاک). وارد شدن تخم این کرم ها از طری محیط (م
ه گربه ای که قب از زایمان آلوده شده است. پرستاری از مادر ب

، پرندگان و حشرات. خوردن حیوانات و جانورانی که شکار می کنند م جوندگان، مارمولک های آلوده، مو

ا  ک 
 کک ها انگ های خارجی هستند که در هوای گرم رشد می کنند و اگر نادیده گرفته شوند، می توانند مرگبار باشد. آنها
 حام باکتری ها و انگ هایی مانند کرم نواری هستند و می توانند باع کم خونی شوند. در صورت وجود کک در بدن
ان قاب توجهی ه گربه، او ممکن است شرو به لیسیدن، خاراندن و یا حتی گاز گرفتن خود کند که در نهایت به می  ب
 منجر به بی مو شدن برخی قسمت های بدن، نازک و تحریک شدن پوست و التها پوستی می شود.کک ها به سرعت
 حرکت می کنند ولی شما در هر زمانی می توانید لکه های کوچک قهوه ای رنگی را در بین موها ببینید. یکی از راه های

 در صورت وجود کک در
ه گربه، او ممکن  بدن ب
 است شرو به لیسیدن،
 خاراندن و یا حتی گاز
 گرفتن خود کند که در

ان قاب  نهایت به می
 توجهی منجر به بی مو
 شدن برخی قسمت های
 بدن، نازک و تحریک

 شدن پوست و التها
پوستی می شود

نید و ال به الی موها و روی پوست را چک کنید. ری که می توانید از طری آن وجود کک ها را کنترل کنید این است که بخشی از موهای گربه خود را به آرامی کنار ب  مو
برای اطمینان بیشتر، قسمتی از موی گربه خود را شانه کنید. اگر روی دندانه های شانه، لکه های قهوه ای رن دیدید دلیلی بر وجود کک است.د

شک شما می تواند نین دام ر و ایمنی برای از بین بردن کک ها وجود دارد و هم والت مو شک مراجعه کنید.مح  برای داشتن بهترین و مناسب ترین درمان به دام
، پتو و هر محلی که گربه تان به آن جا رفته ، بال ری برای پاکسازی خانه تان بدهد. شما می توانید این کار را با شستن (آ دا و تمی کننده) رختخوا  راه های مو
د دارید از کسی بخواهید که برای از بین بردن این کک ها ییر خوبی باشد. اگر ق  است، شرو کنید. تمی کردن و جارو کردن روزانه ک زمین و فر ها هم می تواند ت

ری هایی برای از بین بردن کک ها استفاه کند که برای گربه شما مضر نباشد.د به خانه شما بیاید باید این شخ از اس

و ای  ن   
 این انگ ها بسیار کوچک هستند و در گو زندگی می کنند ولی می توانند به قسمت های دیگری م صورت، بدن و دم هم  بروند و در آنجا زندگی کنند. آن ها
یه ال های گو ت یفی ها و آش ی است، تجم می یابند و به راحتی رشد می کنند. این انگ ها از ک نین ک  درمناط گرم و مرطوبی که جریان هوا کم است و هم
ر ارتبا با حیوانات  می کنند و به مناط عمی تری از گو می روند و باع ایجاد التها و تحریک می شوند. انگ های گو می توانند از طری مادر به فرزند یا در ا

دیگر، منت شوند. اگر چند حیوان خانگی دارید که یکی از آن ها مبتال به این انگ است، حیوانات دیگر که در تما با او هستند، مبتال به این انگ خواهند شد.د

ا نشانه 
خاراندن گو ها

تکان دادن مداوم سر
ی گو خونری

به وجود آمدن ماده ای بدبو به رن قهوه ای تیره یا قهوه ای مای به قرم در گو
ایای لکه های خونی خشک در گو ب

رمان
و حیوانات خانگی بخرید.د ازه های مخ داروی درمان انگ گو را می توانید از م

شک با استفاده از داروی موضعی گو گربه شما را تمی خواهد کرد.اما مهم این است که شما با دقت دستورالعم های او را رعایت کنید تا این انگ ها از بین بروند  دام
و چرخه زندگی آن ها ادامه پیدا نکند.د

با توجه به شرایط آنتی بیوتیک ها هم ممکن است مورد نیاز باشند.د

ر می شود، گربه شما ممکن است نیاز به دو تا چهار هفته مراقبت از گو نیاز داشته باشد تا همه این انگ ها نابود شوند. بسیاری از این  بسته به نو دارویی که م
ولی برای تمام قسمت های  انگ ها در سرتاسر بدن از جمله پاهاو دم ها زندگی می کنند و این قسمت ها هم باید مورد درمان قرار بگیرد.قب از استفاده از دارو و مح

شک به جای درمان بدون نسخه، بهترین کار است.د ن شوید. اگر شک دارید که گربه شما مبتال به انگ گو است، مراجعه به دام م ر آن م بدن از موارد م

.
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ی ن می  ی کر ی  و خ
 میلیون ها گربه وجود دارند که بیشتر اوقات  به خاطر اینکه خانواده ای ندارند، می خوابند و دفا کردن از خود را فرامو

ی کردن می جنسی آن ها، شما این مشک گربه ها را به حداق می رسانید. گربه ای که یم کردن و خن  کرده اند. با ع
ی شده است تمای کمتری برای بیرون رفتن و پیدا کردن شریک جنسی برای خود دارد. این گربه ها ر جنسی خن  از ن

 کمتر وابسته می شوند و درنتیجه احتمال دعوا کردن و زخمی شدن و عفونت در آن ها کمتر می شود. یک گربه مون
یر منفی ه گربه های ناخواسته جلوگیری شود. نازا کردن هی تا  باید تا سن ٤ تا ٥ ماهگی نازا شود تا از به دنیا آمدن ب
ر ابتال به بیماری ه جنسی با گربه های خیابانی خ  ای ندارد و برای از بین بردن می جنسی ضروری است.  داشتن راب
ای می دهد. برای این کار جراحی بدون درد است که تحت بیهوشی عمومی انجام می گیرد و یک  های عفونی را اف

رو نسبتا ایمن است. گربه شما حدودا یک روز بعد از جراحی می تواند بلند شود.د

ید یری ک ربه خو پیش ای بد   ار ز رف
 بعضی وقت ها رفتارهای بد گربه ها به خاطر رفتار اشتباه انسان هاست. اگرچه همه ی آن ها به یک دلیلی اتفا می افتند.
ییر محیط، و یا مشکالت سالمتی و بهداشتی باشد. صاحبان را ناشی از ت ، اض  این رفتارها می تواند ناشی از استر

این حیوانات باید بدانند که این مشکالت قاب اصالح و ح شدن هستند.د

د ال از رفتارهای بد را بررسی می کنیم در ادامه چند م
ر ای م دن  و

رناک است. دالی زیادی  جویدن وسای خانه و سیم های بر نه تنها باع خسارت می شود بلکه برای گربه ها نی خ
ه با این کار گربه ها وجود دارد. دندان درآوردن، ح اکتشا و کنجکاوی، بیکاری و خستگی و کمبود ویتامین  در راب

از جمله این دالی هستند.د

دن و م  ن  دو و ک کر ای م ر 
اهای باکیفیت باال نین مکم ها و غ شک مراجعه کنید و از او بخواهید که سالمتی گربه تان را کنترل کند. هم  به دام

برای او تهیه کنید.د

وشانید.د سیم های بر که در دستر گربه هستند را با محاف ب

ر هستند و سمی هم نیستند. آن ها را می ری سیب تل وجود دارند که کامال بی خ وصی م اس ری های مخ  اس
وح را ری ها را دوست ندارند، این س ه ی این اس ری کنید و از آنجایی که گربه ها م حی اس  توانید بر روی هر نو س

گاز نمی زنند و نمی جوند.د
 

 ممکن است در خانه گیاهانی داشته باشید که برای گربه ها سمی باشند و جویدن آن ها باع بیماری شود. به همین
ین کنید.د دلی این گیاهان را با گیاهان دیگری م عل لیمو  و کت نی که دوستدار گربه ها هستند جایگ

ری کنید. رناک هستند اس ری سیب تل را روی گیاهانی که برای گربه ها خ نین ممکن است شما بخواهید تا اس  هم
.د برخی از این گیاهان عبارتند از  گیاه داروا ، بنت قنسول  سوسن پاک و کاکتو

 شما می توانید طی وسیعی از اسبا بازی هایی که قاب جویدن هستند را برای گربه ها در هر فروشگاه حیوانات خانگی
 پیدا کنید. هم چنین می توانید همیشه به آن ها نی های پالستکی که برای نوشیدن استفاده می شود بدهید، تا آن را
نین گربه ها صدایی را که به خاطر جویدن نی تولید ول و سرگرم می کند. هم  بجوند. این نی گربه شما را حسابی مش

می شود را دوست دارند.د

 

 در صورت وجود کک در
ه گربه، او ممکن  بدن ب
 است شرو به لیسیدن،
 خاراندن و یا حتی گاز
 گرفتن خود کند که در

ان قاب  نهایت به می
 توجهی منجر به بی مو
 شدن برخی قسمت های
 بدن، نازک و تحریک

 شدن پوست و التها
پوستی می شود

یار خ ال بی  خ
 گربه ها ممکن است چار استر شوند که می تواند منجر به اختالالتی مانند لی زدن بی از حد، جویدن مو، مکیدن کاموا و پشمی که با آن بازی می کند، کشیدن
 پارچه هایی که در دستر او هستند و لرز های خفی شود. اگر این اختالالت درمان نشوند، می توانند برای گربه زیان آور باشند. این رفتارهای افراطی می توانند از
ور شدت آنها ارزیابی شوند. الزم نیست که به خاطر همه ی انوا این رفتارهای افراطی گربه خود را محدود کنید. به جای این کار ان تداوم و تکرار و همین  طری می
ا دادن به گربه، بازی کردن، تمرین و بیرون بردن، یم برنامه ها و اتفاقات روزانه م زمان غ م دادن به برنامه روزانه گربه خود و تن  استر موجود در محیط را از طری ن
 کاه دهید ومهم تر از همه اینکه تا حد امکان از به وجود آمدن اتفاقات غیرقاب پی بینی خودداری کنید. میو میو کردن مداوم گربه نشانه صدا کردن و ج شریک

له کمک خواهد کرد. در مورد جویدن و میک زدن پارچه ها هم بهتر است که پارچه ها را دور از دستر یم کردن و از بین بردن می جنسی، به این مس  جنسی است که ع
شک شما ممکن است برخی ه ناخوشایند آن باع می شود گربه ها پارچه ها را نجوند. دام نید که م ری سیب تل ب  گربه خود قرار دهید و یا اینکه روی آن ها اس

ر بی از حد این داروها، دستورالعم  داروهای اصالح رفتاری برای گربه تان تجوی کند و به شما در مورد چگونگی استفاده از آنها آموز دهد. برای جلوگیری از م
های استفاده از آنها را به دقت دنبال کنید.د

ری و خشونت پرخا
 بازی های خشونت آمی بین گربه ها عادی است. ولی مشک زمانی آغاز می شود که گربه شما شرو به ایجاد صدای وحشتناک و غریدن (از روی خشم و ناخشنودی) ،
رناک است. دندان ها و پنجه های تی آن ها می توانند گازها و خرا هایی را ایجاد  چن انداختن و گاز گرفتن شما و یا حیوانات دیگر کند. پرخاشگری در گربه ها خ
 کنند که باع ایجاد عفونت در انسان شوند.گربه های پرخاشگر به هر بهانه ای ممکن است به انسان ها یا گربه های دیگر حمله کنند.گاهی اوقات گربه ها توسط صاحبانشان
ر است ولی باید  تشوی می شوند که این نو بازی ها را انجام دهند. ممکن است شما فکر کنید که بازی با گربه تان بدون هی وسیله ای و با دست خالی کامال بی خ
نند. وقتی که این اتفا می افتد گربه تان را تنبیه نکنید چون این کار  بدانید که این کار شما آن ها را تشوی به حمله می کند و ممکن است شما را گاز بگیرند یا چن ب

ان کردن یک زن نین با آوی ویت این رفتار شود و یا ممکن است باع تر گربه از شما شود. برای بازی با گربه ها از اسبا بازی استفاده کنید. هم  می تواند باع ت
د حمله دارد.د به قالده او می توانید بفهمید که چه زمانی ق

ر ر و  ر م ز  ی غیر  ا ا ر  ن  ی کر شو س
ر شکی  باشد. اول گربه خود را از ن ییر این رفتار می تواند نشانه استر یا مشکالت سالمتی و پ و خود دستشویی می کند، ت ر مخ  اگر گربه شما همیشه در 

شک مراجعه کنید.د سالمتی کنترل کنید و به دام

ر را عو کنید.د ر  ادرار خود ربط خواهد داد. ه همین خاطر بهتر است که جای  له را به  اگر گربه تان هنگام ادرار احسا درد می کند و ناراحت است، این مس

د شکی ندارد، ممکن است دالی دیگری وجود داشته باشد له مشک پ ه با این مس اگر گربه در راب
اصی ییر برنامه های روزانه دچار استر شده باشد.وقتی به یک محیط جدید می روید بهتر است به گربه خود یک مکان اخت  ممکن است به خاطر محیط جدید و ت
ن شود م رانید تا م  بدهید که زیاد شلو و پر سروصدا نباشد. در این مکان اطرا مح خوا او را پر از اسبا بازی هایی کنید که دوست دارد. زمان بیشتری را با او بگ

ییر نکره است. هی چی ت

ر ادرار را به یک عادت برای خود تبدی کنید و له می تواند باع دستشویی کردن گربه در جاهای دیگر شود. تمی کردن  ی باشد و همین مس ر ادرار نباید ک  
وشانید.د و این کار هستند ب ر را با نایلون های پالستیکی که مخ ر را هر چند روز یک بار عو کنید. برای اینکه کار تمی کردن راحت تر شود داخ این  این 

نین توصیه ا بخورند و هم دستشویی کنند. هم ا و ادرار هم می تواند دلیلی بر این رفتار باشد. بعضی از گربه ها دوست ندارند که در یک مکان هم غ ر غ دیک بودن   ن
وصی ترین کارهای او را ببیند.د ارید تا گربه احسا نکند که هرکسی می تواند خ ر را در یک جای آرام و خلوت بگ می شود که این 

، سفالی و ... باشند.هر گربه ای ممکن است یکی از این مدل ها را دوست داشته باشد. شما ر ها می توانند از جن کاغ ر ادرار هم می تواند مهم باشد. این   نو 
ر قبلی قرار دهید و کم کم ر جدید را باالی  ر بود،  ییر و عو کردن  ر ها را بیشتر دوست دارد. اگر نیاز به ت  باید توجه کنید که گربه تان کدام یک از این 

ر قدیمی را بردارید تا گربه تان متوجه آن نشود.د

رگی باشد که بتوانند ر آنها به شک سینی ب ر ادرار را دوست نداشته باشد ممکن است در آن دستشویی نکند. بعضی از گربه ها دوست دارند تا   اگر گربه تان نو 
دیک مح ر های در دار را از پت شاپ های ن  روی آن بخوابند و دستشویی کنند و بعضی هم ترجی می دهند که این کار را ایستاده انجام دهند. شما می توانید این 

زندگیتان تهیه کنید.د
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ای می دهد. برای این کار جراحی بدون درد است که تحت بیهوشی عمومی انجام می گیرد و یک  های عفونی را اف

رو نسبتا ایمن است. گربه شما حدودا یک روز بعد از جراحی می تواند بلند شود.د

ید یری ک ربه خو پیش ای بد   ار ز رف
 بعضی وقت ها رفتارهای بد گربه ها به خاطر رفتار اشتباه انسان هاست. اگرچه همه ی آن ها به یک دلیلی اتفا می افتند.
ییر محیط، و یا مشکالت سالمتی و بهداشتی باشد. صاحبان را ناشی از ت ، اض  این رفتارها می تواند ناشی از استر

این حیوانات باید بدانند که این مشکالت قاب اصالح و ح شدن هستند.د

د ال از رفتارهای بد را بررسی می کنیم در ادامه چند م
ر ای م دن  و

رناک است. دالی زیادی  جویدن وسای خانه و سیم های بر نه تنها باع خسارت می شود بلکه برای گربه ها نی خ
ه با این کار گربه ها وجود دارد. دندان درآوردن، ح اکتشا و کنجکاوی، بیکاری و خستگی و کمبود ویتامین  در راب

از جمله این دالی هستند.د

دن و م  ن  دو و ک کر ای م ر 
اهای باکیفیت باال نین مکم ها و غ شک مراجعه کنید و از او بخواهید که سالمتی گربه تان را کنترل کند. هم  به دام

برای او تهیه کنید.د

وشانید.د سیم های بر که در دستر گربه هستند را با محاف ب

ر هستند و سمی هم نیستند. آن ها را می ری سیب تل وجود دارند که کامال بی خ وصی م اس ری های مخ  اس
وح را ری ها را دوست ندارند، این س ه ی این اس ری کنید و از آنجایی که گربه ها م حی اس  توانید بر روی هر نو س

گاز نمی زنند و نمی جوند.د
 

 ممکن است در خانه گیاهانی داشته باشید که برای گربه ها سمی باشند و جویدن آن ها باع بیماری شود. به همین
ین کنید.د دلی این گیاهان را با گیاهان دیگری م عل لیمو  و کت نی که دوستدار گربه ها هستند جایگ

ری کنید. رناک هستند اس ری سیب تل را روی گیاهانی که برای گربه ها خ نین ممکن است شما بخواهید تا اس  هم
.د برخی از این گیاهان عبارتند از  گیاه داروا ، بنت قنسول  سوسن پاک و کاکتو

 شما می توانید طی وسیعی از اسبا بازی هایی که قاب جویدن هستند را برای گربه ها در هر فروشگاه حیوانات خانگی
 پیدا کنید. هم چنین می توانید همیشه به آن ها نی های پالستکی که برای نوشیدن استفاده می شود بدهید، تا آن را
نین گربه ها صدایی را که به خاطر جویدن نی تولید ول و سرگرم می کند. هم  بجوند. این نی گربه شما را حسابی مش

می شود را دوست دارند.د

 

 در صورت وجود کک در
ه گربه، او ممکن  بدن ب
 است شرو به لیسیدن،
 خاراندن و یا حتی گاز
 گرفتن خود کند که در

ان قاب  نهایت به می
 توجهی منجر به بی مو
 شدن برخی قسمت های
 بدن، نازک و تحریک

 شدن پوست و التها
پوستی می شود

یار خ ال بی  خ
 گربه ها ممکن است چار استر شوند که می تواند منجر به اختالالتی مانند لی زدن بی از حد، جویدن مو، مکیدن کاموا و پشمی که با آن بازی می کند، کشیدن
 پارچه هایی که در دستر او هستند و لرز های خفی شود. اگر این اختالالت درمان نشوند، می توانند برای گربه زیان آور باشند. این رفتارهای افراطی می توانند از
ور شدت آنها ارزیابی شوند. الزم نیست که به خاطر همه ی انوا این رفتارهای افراطی گربه خود را محدود کنید. به جای این کار ان تداوم و تکرار و همین  طری می
ا دادن به گربه، بازی کردن، تمرین و بیرون بردن، یم برنامه ها و اتفاقات روزانه م زمان غ م دادن به برنامه روزانه گربه خود و تن  استر موجود در محیط را از طری ن
 کاه دهید ومهم تر از همه اینکه تا حد امکان از به وجود آمدن اتفاقات غیرقاب پی بینی خودداری کنید. میو میو کردن مداوم گربه نشانه صدا کردن و ج شریک

له کمک خواهد کرد. در مورد جویدن و میک زدن پارچه ها هم بهتر است که پارچه ها را دور از دستر یم کردن و از بین بردن می جنسی، به این مس  جنسی است که ع
شک شما ممکن است برخی ه ناخوشایند آن باع می شود گربه ها پارچه ها را نجوند. دام نید که م ری سیب تل ب  گربه خود قرار دهید و یا اینکه روی آن ها اس

ر بی از حد این داروها، دستورالعم  داروهای اصالح رفتاری برای گربه تان تجوی کند و به شما در مورد چگونگی استفاده از آنها آموز دهد. برای جلوگیری از م
های استفاده از آنها را به دقت دنبال کنید.د

ری و خشونت پرخا
 بازی های خشونت آمی بین گربه ها عادی است. ولی مشک زمانی آغاز می شود که گربه شما شرو به ایجاد صدای وحشتناک و غریدن (از روی خشم و ناخشنودی) ،
رناک است. دندان ها و پنجه های تی آن ها می توانند گازها و خرا هایی را ایجاد  چن انداختن و گاز گرفتن شما و یا حیوانات دیگر کند. پرخاشگری در گربه ها خ
 کنند که باع ایجاد عفونت در انسان شوند.گربه های پرخاشگر به هر بهانه ای ممکن است به انسان ها یا گربه های دیگر حمله کنند.گاهی اوقات گربه ها توسط صاحبانشان
ر است ولی باید  تشوی می شوند که این نو بازی ها را انجام دهند. ممکن است شما فکر کنید که بازی با گربه تان بدون هی وسیله ای و با دست خالی کامال بی خ
نند. وقتی که این اتفا می افتد گربه تان را تنبیه نکنید چون این کار  بدانید که این کار شما آن ها را تشوی به حمله می کند و ممکن است شما را گاز بگیرند یا چن ب

ان کردن یک زن نین با آوی ویت این رفتار شود و یا ممکن است باع تر گربه از شما شود. برای بازی با گربه ها از اسبا بازی استفاده کنید. هم  می تواند باع ت
د حمله دارد.د به قالده او می توانید بفهمید که چه زمانی ق

ر ر و  ر م ز  ی غیر  ا ا ر  ن  ی کر شو س
ر شکی  باشد. اول گربه خود را از ن ییر این رفتار می تواند نشانه استر یا مشکالت سالمتی و پ و خود دستشویی می کند، ت ر مخ  اگر گربه شما همیشه در 

شک مراجعه کنید.د سالمتی کنترل کنید و به دام

ر را عو کنید.د ر  ادرار خود ربط خواهد داد. ه همین خاطر بهتر است که جای  له را به  اگر گربه تان هنگام ادرار احسا درد می کند و ناراحت است، این مس

د شکی ندارد، ممکن است دالی دیگری وجود داشته باشد له مشک پ ه با این مس اگر گربه در راب
اصی ییر برنامه های روزانه دچار استر شده باشد.وقتی به یک محیط جدید می روید بهتر است به گربه خود یک مکان اخت  ممکن است به خاطر محیط جدید و ت
ن شود م رانید تا م  بدهید که زیاد شلو و پر سروصدا نباشد. در این مکان اطرا مح خوا او را پر از اسبا بازی هایی کنید که دوست دارد. زمان بیشتری را با او بگ

ییر نکره است. هی چی ت

ر ادرار را به یک عادت برای خود تبدی کنید و له می تواند باع دستشویی کردن گربه در جاهای دیگر شود. تمی کردن  ی باشد و همین مس ر ادرار نباید ک  
وشانید.د و این کار هستند ب ر را با نایلون های پالستیکی که مخ ر را هر چند روز یک بار عو کنید. برای اینکه کار تمی کردن راحت تر شود داخ این  این 

نین توصیه ا بخورند و هم دستشویی کنند. هم ا و ادرار هم می تواند دلیلی بر این رفتار باشد. بعضی از گربه ها دوست ندارند که در یک مکان هم غ ر غ دیک بودن   ن
وصی ترین کارهای او را ببیند.د ارید تا گربه احسا نکند که هرکسی می تواند خ ر را در یک جای آرام و خلوت بگ می شود که این 

، سفالی و ... باشند.هر گربه ای ممکن است یکی از این مدل ها را دوست داشته باشد. شما ر ها می توانند از جن کاغ ر ادرار هم می تواند مهم باشد. این   نو 
ر قبلی قرار دهید و کم کم ر جدید را باالی  ر بود،  ییر و عو کردن  ر ها را بیشتر دوست دارد. اگر نیاز به ت  باید توجه کنید که گربه تان کدام یک از این 

ر قدیمی را بردارید تا گربه تان متوجه آن نشود.د

رگی باشد که بتوانند ر آنها به شک سینی ب ر ادرار را دوست نداشته باشد ممکن است در آن دستشویی نکند. بعضی از گربه ها دوست دارند تا   اگر گربه تان نو 
دیک مح ر های در دار را از پت شاپ های ن  روی آن بخوابند و دستشویی کنند و بعضی هم ترجی می دهند که این کار را ایستاده انجام دهند. شما می توانید این 

زندگیتان تهیه کنید.د
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ارد. یک گروه از دانشمندان یر می گ العات اخیر نشان می دهد که پیری بر توانایی های شناختی س تا  یکی از م
ویر درست از طری ه با انتخا ت العاتی روی گروهی از س ها با سنین مختل انجام دادند (این آزمای در راب  م

ه بود) و دریافتند که همه ی س ها توانایی یادگیری دارند ولی س های مسن  صفحه نمای لمسی  با طراحی وی
یری ه بلند مدت، سن هی تا ه با حاف های جدید را یاد می گیرند. ولی در راب  خیلی دیرتر از س های جوان چی

ندارد.ی

اری در مورد ی ، تاکنون به طور انح ه و استدالل من یر پیری بر روی فرآیندهای شناختی مانند یادگیری، حاف  ت
اتی میسرلی  در وتمدونی  در وین ی ا والی  و فریدریک رین  از موسسه تح العه قرار گرفته است. لی  انسان ها مورد م
العاتی روی س هایی با سنین مختل با استفاده از مجموعه ای از آزمای ها روی صفحه ه با این فرآیندها م  ، در راب
العه روی ٩٥ س گله اسکاتلندی بین سنین ٥ ماه تا ١٣ سال انجام  های لمسی، انجام داده اند. این آزمای ها با م
س باهو  در  دانشگاه وتمدونی آورده  شده است. س ها معموال به طور مرتب  توسط صاحبانشان به آزمایشگاه 
س های اسکاتلندی  می شدند، تا آزمای ها به وسیله یک صفحه حسا لمسی انجام شوند. فردریک رین می گوید 
گی هایی که برای رهبری گله مهم  به یادگیرنده های سری شهرت دارند. آن ها نس های طوالنی به خاطر داشتن وی
اد های محبو س خانگی  هستند، تولید م کرده اند. در سال های اخیر آن ها به دلی باهو بودن، به یکی از ن
د اد برای انجام آزمای های خود دسترسی داشتیم. تبدی شده اند و به همین دلی است که ما به تعداد کافی از این ن

سیم شدند و در چهار مرحله مورد آزمای قرار گرفتند. این آزمای برای تست سه تا از  س ها به پن گروه سنی ت
ه.د ی و حاف توانایی شناختی طراحی شده است یادگیری، استدالل من

د ی نشان می  اخ ای  ی  نا ر مور تو ری  ا کم ن یرند و  ا می  رتر  ای م  س 
 آزمای ها تفاوت ها در توانایی شناختی س های با سنین مختل را آشکار کردند. این آزمای به حیوانات یاد می دهد
ویر ویر را به درستی از روی نمایشگر لمسی، انتخا کنند .دو ت اعی ، چهار ت ویر انت  که در مجمو از میان هشت ت

بت بود –س ها به خاطر لم ویرها تداعی کننده ی یک ح م مان به س ها نشان داده شد. یکی از ت  به طور هم
ویر دوم مفهومی منفی برای س ها داشت _س ها به خاطر ه دریافت می کردند- و ت ایی به عنوان جای ویر غ  این ت
ه منفی ارا اویر  بت در ترکیب های مختل با ت م ویر  ه ای دریافت نمی کردند- . چهار ت ویر جای  انتخا این ت
نین اویر درست ضعی تر عم کردند. آزمای هم  شد. س های مسن تر نسبت به س های جوان در انتخا ت

ا والی در این باره می گوید که  درست م ا کمتری دارند. لی  نشان داد که س های مسن تر در فکر کردن نی انع
هایی که یاد گرفته اند، سخت است.د ییر عادت های قدیمی و چی انسان ها در س ها نی ت

وند وی تر می  ش س  ف ی با  ای م د  س
ویر روی صفحه لمسی به آن ها نشان داده ی از یادگیری رسیدند، دوباره دو ت  بعد از اینکه س ها به یک معیار مشخ
ویر با توجه به تست قبلی برای آن ها آشنا بود و تداعی گر ویرها کامال جدید بود. دومین ت  شد. این دفعه یکی از ت
ویر جدید، باید به عنوان ویر غلط انتخا می کردند. به این ترتیب ت  ح منفی بود و س ها باید آن را به عنوان ت
ینه غلط جوا درست را پیدا می کنند. ینه ی صحی انتخا می شد .در این آزمای س ها از طری ح گ  گ
در این مورد س های مسن تر بهتر عم کردند و س های جوان قادر به انجام این تست  فردریک رین می گوید 
هایی که قبال آموخته اند، اصرار می ورزند  نبودند. این آزمای نشان می دهد که احتماال س های مسن نسبت به چی

د یری کمتری دارند. ا پ و نسبت به س های جوان انع

ت یر س نی ت تا ی ت م ه  ای  رک  ه با م ب ر ر د مد   ه ب اف
ه بلند در س ها، این آزمای را تکرار ان دوباره برای تست مهارت های حاف ، مح  ش ماه بعد از انجام این آزمای
اویر را به ریبا همه س ها ت  کردند. آزمای نشان داد که هی تفاوتی بین س هایی با سنین مختل وجود ندارد و ت

یاد داشتند.د

العه اقدامات مرتبط با پیری در س های گله اسکاتلند را فراهم می کند و بنابراین می تواند به عنوان پایه  نتیجه این م
ادی و نی شناخت زود هنگام و درمان برخی از ن های  شناختی و ادراکی خا مورد استفاده ایسه های ن  ای برای م

قرار گیرد.د

 

 س های اسکاتلندی به
 یادگیرنده های سری

 شهرت دارند. آن ها
 نس های طوالنی به
گی  خاطر داشتن وی
 هایی که برای رهبری
 گله مهم هستند، تولید
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بخــش ارزشــمند طراحــی هــای مــا انعــکاس قدیمی تریــن 
داشــته هــای فرهنــگ ایــران اســت.

 در ایــران گذشــته پادشــاهان و بــزرگان دربــاره عالقــه 
بســیاری بــه جمــع آوری پرنــدگان خــاص داشــته اند و آوازه ی 
ایــن عالقــه بــه گــوش حکومتهــای فرنگی و شــرقی نیز رســیده 
بــود و در ســفرنامه هــا و متــون تاریخــی بــه کــرات اشــاره شــده 
کــه ســفیر روس همــراه خــود یــک جفــت درنــا و ســفیر هنــد بــا 
قفــس المــاس نشــان شــاه طوطی نــر و قفس زمرد نشــان شــاه 
طوطــی مــاده بــه نــزد شــاه آمدنــد . و یا جایی ســفیر فرانســه در 
توضیحــات خــود بــه شــرح کاخ عالــی قاپــو مــی پــردازد کــه می 
گویــد بخشــی از بــاغ پشــتی بــه نگهــداری پرنــدگان اختصاص 
داردکــه مســاحت بســیار وســیعی بــا تــور محصــور شــده  و هــر 
ــاغ کنــار  ــده ی زیبــا در جهــان وجــود دارد  در یــک ب آنچــه پرن
هــم جمــع کــرده انــد . و چنیــن جمعــی از پرنــدگان تا کنــون در 
قصــر هیــچ پادشــاهی ندیــده ام . و ایــن اهمیــت و عالقــه باعث 
ــدی  ــه ح ــده ب ــی پرن ــای ایران ــی ه ــیاری از نقاش ــده در بس ش

تاثیرگــذار بــوده کــه نقشــی بــا نــام گل و مــرغ وجــود دارد.

 بی شــک در یــک مقالــه بــه اختصاص بایــد بــه آن پرداخت 
امــا آنچــه گفتنــی اســت ایــن کــه همیــن نقش مایه ســبب شــد 
تــا بخشــی از آثــار نفیــس جواهــرات پارتیــه مظفریــان را بــه آن 

ــاص دهیم. اختص
ــا  ــراه ب ــی هم ــوغ فن ــت نب ــری در نهای ــات هن ــن قطع ای
ســاختار زیبایــی شناســانه طراحی شــده تــا محدودیتهــای فلز 
و ســنگ بــه لطافــت فــرم و نقــش پرنــده  آســیب  نزنــد .  زیبایــی 
هــای حکاکــی و هنــر قلــم زنــی و مرصــع کاری جواهــر بــر روی 

آن در نهایــت دقــت و صــرف زمــان اجــرا شــده اســت .
ــر نیســت بلکــه  ــرای جذابیــت اث ــا ب ــکات صرف ــن ن  ای
ــی  ــری )نقاش ــه در نگارگ ــکات ک ــن ن ــری ریزتری ــر هن از نظ
ایرانــی( رعایــت مــی شــود، هنرمنــدان مــا بــه توســط طال و 
جواهــر اجــرا کــرده انــد و در نهایــت قطعه ی ســاخته شــده 
 یــک محصــول طالجواهــر نیســت بلکــه یکــی از صفحــات 
شناســنامه ی 180 ســاله ی پارتیه مظفریان اســت و اینکه 
ــب  ــری صاح ــات هن ــن قطع ــتن ای ــا داش ــا ب ــان م مخاطب
بخشــی از گنجینــه ی پارتیه مظفریان هســتند کــه مایه ی 

ســربلندی و افتخــار ماســت .

 کارشناسی گرافیک 
 مدیریت استراتژیک 

MBA کارشناسی ارشد 
پژوهشگر طراحی سنتی و نقاشی ایرانی

اقتصاد  هنر 
بــا حفــظ شــان هنــر و بکارگیــری هنــر اقتصــادی و اعتمــاد 
بــه دانــش، تــوان بالقــوه در هنــر و صنایــع دســتی کشــورمان بــا 
محوریــت جوانــان و هنرمنــدان شایســته ایــن ســرزمین، یکی از 
موثــر تریــن و مطمئــن تریــن راه های تقویــت و حمایــت از اقتصاد 

امــروز ایــران اســت. 

در زمینــه ایــده پــردازی و طراحــی یــک اصــل وجــود دارد 
ــر  ــان دیگ ــت . دربی ــوآوری اس ــت  و آن ن ــکار نیس ــل ان ــه قاب ک
می تــوان گفــت پرهیــز از تکــرار بــا رعایــت اصــول و نــکات 
ــردازی  ــده پ ــرای ای ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ــه ب ــا ن ــاختاری . ام س
ــه روز  ــای ب ــرح ه ــد و ط ــوالت جدی ــد از محص ــت بای و خالقی
کشــورهای توســعه یافتــه الهــام بگیریــم  ، کاری کــه متاســفانه 
بــا وســعت چشــمگیری در دو دهــه گذشــته در جامعــه مــا رواج 

پیــدا کــرده اســت . 
البتــه خوشــبختانه در ســال های اخیــر عــده ی بســیاری 
تاثیرگــذاران صنعــت جواهــرات مــد پوشــاک  بــزرگان و  از 
و طراحــان اکسســوری از آن روی گردانــده انــد و بــه فکــر 
 راه چــاره ای بــرای رهایــی از الگوهــای بیگانــه هســتند . 
بــه  کــردن  نــگاه  متفــاوت  هنــر  واقــع  در  پــردازی  ایــده 
اســت.  مــا  هــای  داشــته  تریــن  ســاده  و  تریــن   تکــراری 

کار آفرینی با اهرم قدرتمند هنر
  نفسی تازه است برای فضای اقتصادی و کسب و کار کشورمان 
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ــزان بســیاری در عرصــه کارآفرینــی در تــالش  هرچنــد عزی
ــد  ــت و نیازمن ــدن اس ــگ ش ــال کمرن ــه در ح ــا آنچ ــتند ام هس
توجــه بیشــتر اســت هنــر و فرهنــگ ایــران عزیزمــان اســت 
فرازمانــی  و  فرامنطقــه ای  تاثیــرات  تاریــخ  سرتاســر  در  کــه 
ــر  ــی هن ــدود یعن ــی و نامح ــدن غن ــم آن مع ــوز ه ــته و هن داش
ایــران زمیــن، توانایــی آن را دارد کــه بــه عنــوان یــک اهــرم 
قدرتمنــد در حــوزه کارآفرینــی ایفــای نقــش کنــد. در دایــره 
ــی ــل توجه ــش قاب ــران بخ ــروز ای ــای ام ــب و کار ه ــیع کس  وس
مــی توانــد وام دار عرصــه هنــر و فرهنــگ ایرانــی باشــد در 
ــور  ــار آن عب ــادگی از کن ــه س ــادی  ب ــاالن اقتص ــه فع ــی ک صورت
ــر  ــه نظ ــاید ب ــه ش ــم ک ــم بگوی ــال می توان ــرای مث ــد . ب ــی کنن م
بســیاری از مــردم کســب و کار هــای مرتبــط بــا حیوانــات از 
ــب،  ــت اس ــی، صنع ــات خانگ ــی، حیوان ــدگان تزیین ــه پرن جمل

ــد.  ــته باش ــر نداش ــا هن ــی ب ــچ  ارتباط ــات کار، هی حیوان
در صورتــی کــه ایــن دو بــا هــم ارتبــاط بســیار نزدیکــی 
دارنــد و ایــن موضــوع امــروز و دیــروز نیســت بلکــه انعــکاس 
ــات  ــل مشــاهده اســت. الهــام گرفتــن از حیوان ــخ قاب آن در تاری
ــه هاســت کــه تیــم  ــار هنــری فاخــر یکــی از آن نمون در خلــق آث
تحقیــق و توســعه و مجموعــه ایــده پــردازان جواهــرات پارتیــه 
ــدگان  ــات و پرن ــای حیوان ــه ه ــه ی گون ــا مطالع ــان ب مظفری
خــاص و بررســی تاریخچــه طراحــی هــای صــورت گرفتــه بــر 
ــه  ــد ک ــدا کردن ــت پی ــمندی دس ــج ارزش ــه نتای ــاس آن، ب اس
یــک نمونــه از آن پرنــدگان تزیینی اســت کــه در دوران مختلف 
تاریخــی حتــی از نظــر اهمیــت بــه انــدازه ای مــورد توجــه بــوده 
اســت کــه در دوران مختلــف تاریخــی ایــران ایــن پرنــدگان یــک 
جــز از هدایــای ســلطنتی محســوب میشــده کــه شــرح آن گفتــه 

خواهــد شــد.
ــان  ــه مظفری ــت پارتی ــم مدیری ــم، تی ــد بگوی ــر و مفی مختص
ــه  ــا، از جمل ــای م ــته ه ــه داش ــوده ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــه ب همیش
نیــروی انســانی متخصــص و متعهــد، بــا اســتفاده از ارزش هــای 
واقعــی از جملــه هنــر ایرانــی نــه یــک مســیر، بلکــه شــاه راهــی 
ــک،   ــد ریس ــن درص ــا کمتری ــت ب ــه موفقی ــیدن ب ــرای رس ــت ب س
ارزش آفرینــی، درآمدزایــی و کارآفرینــی بخشــی از فعالیت هــای 
بــه  کــه  اســت  مظفریــان  پارتیــه  مدیریتــی  تیــم  تخصصــی 
برنامه هــای حمایتــی از هنرمنــدان مــی پــردازد و ایــن مایــه 
افتخــار ماســت و بــر ایــن بــاور بــوده ایــم و هســتیم کــه موفقیــت 
تنهــا بــا داشــته های مــا شــکل میگیــرد چــرا کــه خالــق کائنــات 
ــزرگ را در  ــه هــدف هــای ب ــرای رســیدن ب همــه ابزارهــای الزم ب

وجــود مــا نهــاده.
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How do you evaluate the standards of your products? Is it close to quality of foreign 

food?

Dr. Vali: Yes, we can compete with foreign brands. The standards of Veterinary Organiza-
tion are our priority. Barcodes and license numbers have been issued for each item 
produced. This process also has been applied to small packages to reduce the likelihood 
of fraud in the future. The transparency that has been undertaken was a futuristic measure. 
For example, compounds are provided to the barcode organization and any change in 
them is not acceptable to the Ministry of Guidance. So, if there is a different in the contents 
and what is inscripted on the package, it will lead to fines and discretion. 

What is your production capacity per hour?

Kamali Moghadam: It's necessary to talk about hardware first. A machine used to produce 
food is an extruder along with its accessories. It has the ability to produce 6 tons of food 
per hour, depending on market demand. In the field of competition, we also want to 
challenge manufacturers. The current market is large and the taste of the consumers has 
made this market bigger.

Will you accept other brands to produce for them?

Kamali Moghadam: No.

Many producers have never thought about exports. Do you consider exporting? And 

what's your prediction for the next few years?

Dr. Vali: since the day first that we started this business with our partners, we base our 
work on exports. We made connections with countries like Oman, Emirates, Slovenia, Iraq, 
Afghanistan, Azerbaijan, Georgia and Russia. Due to the drop in the price of Iranian Rial 
and the increase of the price of dollar, we can export at a reasonable price for ourselves 
and a very cheap price for the countries of destination. In this regard, these countries have 
called for standards that need to be reviewed. We now have a 50 tons order from Iraq.

Why the pet food companies didn’t produce the pencil like complimentary food? Has 

Pramy Brand thought of this issue?

Dr. Vali: Pet industry is growing as an academic trade. There is also a lot of negative adver-
tising against our work. When a dog in Lavasan has bitten a little girl in the park, we have 
also agreed that it was a tragic accident, but it generalized to all the dogs. For example, in 
comparison, it has been several years that many people got killed in the road by the cars 
that were domestic productions, but their factories that made them does not close. Our 
business is a field that requires time, but people in this business are worried about the 
future and investing in this domain. So there is not much hope for the future of this market. 
The machinery that produce pencil like complimentary foods, can produce 17 different 
models of them at the same time and the base is meat and poultry, so we need factories 
to supply these materials, but since the fear of investing in this area, this product has been 
neglected. We hope that in 6 month from now, we can release the complimentary foods to 
the market. 

Do you have any surprises for the customers who visits your booth at the exhibition?

Dr. Vali: Yes, of course. First of all, we will have 1, 3 and 10kg packages for dogs in the 
next month and we will release packages of 500g, 2kg and 10kg for cats.

Why there is not any sample packages?

Kamali Moghadam: One of the biggest problems in the packaging unit of the factories is the packing sector, since the 
packages are filled in 10, 20 and 30kg, and these packages require a special device that can fill 50 grams without the 
human touch. It is now problematic for all manufacturing companies. Our manufacturer has promised us to add this unit. 
As the Pouya Tadbir and Maral Company have operated as two commercial and professional groups, the company now 
wants to push itself towards pet food production, so all deficiencies in the market today will be resolved. In the packing 
section, we also plan to print and pack the packaging at the site of the factory.

What challenges do you face producing cat food?

Dr. Vali: There are two separate sections for cat food production. Dogs are looking to fill the abdomen, but the cats are 
looking to enjoy the food. There is no food in the world that all the cats eat. Our cat food has now gained satisfaction from 
more than 70 percent of consumers, which was costly to reach this point.

Do you have any channel for receiving your customers’ reviews?

Dr. Vali: Yes, the ptdvet.com website has been active since last month and is a window to connect with manufacturers, 
consumers, importers and exporters. Local colleagues, such as clinics and pet shops, can log in with their personal profile 
on this site and easily see Excel on their mobile phone and the factors they see with the app. The voice of the customer is 
another important part of this website that offers public criticism.

Do you have anything to say to Kabook readers?

Dr. Vali: Thanks to the Kabook Magazine for introducing Pramy brand. The Kabook Magazine has made a good progress 
in the short time and is a high level and professional magazine. I would like to ask the readers to visit our website and use 
our products. In case of criticism, visit Dr. Vali's veterinary pharmacy in person and transfer it directly. I ask the veterinary 
organization to take steps and exclude this field from current fears, although if anyone is fearful for entering the field, it 
would be in my favor, and it will lead to more profit for me, but in the long run we will retreat from the global markets. So, 
investors are now required to enter this market in order to gain more healthy market competition.
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we were interested. ut there were also some difficulties on our way, including no possibili
ty of competing with foreign products, since the production in Iran were more expensive 
than the ones imported. Various production were produced several times such as chaff, 
hay and dried food, but did not have necessary profitability in our company. In the grand 
businesses, the production and distribution of these products did not make a profit and we 
had to remove our products from the market. This year, following the rise in the dollar price 
and in line with the supporting domestic goods, the production has been beneficial for us. 
In the year 2013, Dr. Kamali concluded a contract with a company in Shiraz, but due to the 
high expectations about pet industry, it failed and again correspondence was established 
and this time we decided to set the necessary standards ourselves. ortunately. e 
succeeded in registering Pramy brand as the primary brand in cats and dogs food produc
tion. Maya Pet will be used for rodents and birds and will be released in market in  month. 
Also, the Marslopet is an equine nutrition brand that will be produce in large scale.

Please tell us about the number of barcodes you received.

Kamali Moghadam: The barcodes are both national and internationals. e currently have 
50 registered items in the barcode system. In the future, shampoos, lotions, eye drops, 

toothpastes and mouthwashes will be released in the market. Pads production are still in 
the process and our research continues till we reach the desired result. e are also negoti
ating with a company in this area. About the production of urine drops, it will be in the 
market soon with obtaining special permits from the veterinary organization as we asked 
for their inquiry. hen it comes to obtaining a license for pets, the relevant experts that 
have information about the livestock and poultry are responsive to us. 

Kabook Magazine is interested in challenging the brands. The question is, how do 

you get protein in the current market where meat prices are high and the community 

has a poor supply of meat? How many percent of the foods are from animal sources? 

And how many percent are plant-based?

oushehri: e made connection with the people in this business since 2013. The person 
concerned is a producer of animal protein and poultry. The poultry protein actually used 
for human consumption and we do not use any waste at all. e use the parts used by the 
factories to produce burgers and they are human feed. In the animal protein field, we can 
safely say that products contain 23 to 2  percent of animal protein and do not use 
plant based proteins such as soy. 2 days before the production, the meat is turn into 
powder and enter the production system. e also use a series of carcasses that are 
wasted in the slaughterhouse, which is free of disease and is provided with a veterinary 
stamp and transported by a refrigerator. There are not many raw materials like vitamins 
and amino acids inside Iran, and we have to import from countries such as South Korea 
and Spain. In addition, some avors are imported from rance. Also, quality fish powder is 
used to supply protein.

Why you don’t produce foods for animals such as rabbits or hogs?

Dr. Vali: There is a foreign brand that began to produce food since 1 0, which its packag
es are decorated with rabbit photos. After the inquiry, it became clear that the brand 
accepted the rabbit as a pet and never used rabbit meat in its production. So, at the 
bottom of the rabbit's picture, there is this writing on the package that it does not use rabbit 
meat because of animal protection. e have also tried to follow this trend. e also did not 
import hogs, because in the face of increasing demand for hog meat, hunters go beyond 
the normal range, regardless of the standards. e want to avoid not normative hunting to 
avoid harming the environment. Since livestock breeding is for free export, it will be possi
ble if we can connect with them and provide meat. At the beginning, we wrote to Mr. 

oushehri and Kamali as a code of ethics and swore that the products would not result in 
illegal hunting and damage the environment. It is easy to place slaughter waste in the 
process of production, add it to the essential oil and avor and to feed the animals, but 
after a few years of consuming that, protein deficiency will lead animals to several health 
problems and weaken them. And as we own pets ourselves, if they are to lose their liver or 
kidneys at a time, it will not be legal. The food produced should be for the benefit of the 
animals.

There are certain expectations from Dr. Vali’s group. The question is why is there a 

lot of difference between the usual packaging of the MP brand in the market and the 

current ones? It was expected that the packaging that was advertised get released 

in the market. What is the cause of this change?

Dr. Vali: Composing the current packages took three months. The quality of packaging 
has been tested several times. ecause we did not want to back down the production, the 
packages developed after the production and it was not anticipated that composing them 
would be so time consuming. So, 1  products out of 1  will be released with the final 
packaging on ebruary 13 and the rest will be delivered after the completion of the produc
tion process. hat we found in the production of domestic pet food is that each period of 
production varies from one another and the formula cause diarrhea in animals. So, we are 
trying to improve our formula.
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How did the MP brand name originated and who made it?

Dr. Vali: In two and a half past years, Maral and Pouya Tadbir’s business groups were 
combined, which made it possible to cover each other s deficiencies. It was a step toward 
evolution of each brands. Pouya Tadbir is the only national distributor in the pet industry 
and licensed from national union of agriculture. But, the other distributor companies do not 
have a specific brand in their distribution baskets. So, it was about  years ago that we 
considered imports for the Pouya Tadbir Company, but due to the lack of necessary 
personnel in this area, we couldn’t proceed. In the course of negotiations with Maral Corpo-
ration, which is a strong importing company, we took a step in this direction. Despite the 
positive point of importing, Maral Group had a weakness in distribution segment, which 
made the merger of the two company a success. By reducing the import ways and 
constraint in this field, we strengthened the manufacturing sector and now producing 
made Pramy s products to achieve a remarkable success. 

Please introduce the rest of your associates? 

Im Dr. Sahpour Kamali Moghaddam, graduated from Islamic Azad niversity Of Kazeroon 
ranch in 1 . Since the very same year, I ve established a clinic in Shiraz, which is still 

active. Due to the lack of equipment and animal food in the year 200 , I contacted the ars 
Meat Industry and entered the food production business and the food was delivered in 
volume of 3 tons per month, but due to some difficulties, I was only active in this domain 
until 200 . Then, in accordance with the needs of this union in the year 200 , I decided to 
establish the importing company of Pishgaman Maral. I had a close relationship with Dr. 
Vali since the early days of his career, which led to the partnership. All the current products 
are being produced with the best raw materials and under the supervision of domestic 
and foreign nutrition experts. We also hope to expand our brand. We have plans to export 
our products with the list of ingredients inserted on them in four languages.

Mr. MalekBoushehri, Would you please introduce yourself and tell us about the 

reasons of your interest to this trade?

I m Saeed Malek oushehri, born in 1 2 and it has been more than 30 years that I m 
active in this business. I was also active in the business of cosmetics and Digital audio and 
video equipment. ut I think the pet business needs a huge investment. I can safely say 
that I was not interested in animals, but now I have so much affection for them that I bring 
them with me while traveling. 

If you go back, Will you start this business again?

Boushehri: Yes, of course. Each business has its own problem, but I’m fully interested 
about this one.

Dr. Vali please tell us more about Pramy Brand. How did you enter the production 

sector and do you just produce food or you are also after producing other products?

hen we entered the business in 2005, there was a need for pet food production and
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Zoomark International 2019 is set to run from Monday 6 May to Thursday 9 May (therefore 
no longer taking place at the weekend, as in previous years), which will enable Italian and 
international professionals to organise their visits on the day they prefer, and distribute 
visitor numbers over four days. The decision to move the event to week days came after a 
survey carried out by Zoomark with visitors and exhibitors, and the aim is to top the 2017 
attendance figures  2 ,000 visitors  a third of whom were from abroad.

This is one of the most important new features of the 18th edition of Zoomark, which will 
also have a new layout: halls 25 and 26 will now be joined by new halls, 28, 29 and 30, 
adding a further 10% of exhibition space to host even more exhibitors. 

"Our aim is to enable more visitors to attend our fair", commented Marco Momoli, Sales 
Director of BolognaFiere. "We have switched to the Monday to Thursday format to respond 
to the needs of the major international buyers, who prefer to travel during the week. 
Monday is traditionally a closing day for shops too, and in some areas of Italy shops also 
close on Wednesday or Thursday afternoon. We are thinking of creating packages for 
buyers and visitors which will include not only hotel accommodation and event attend
ance, but also visits to Bologna. We are well aware that our event presents the trade's 
leading international exhibitors, and also that we do so in a beautiful city which offers 
numerous cultural attractions, great food and excellent entertainment".

Zoomark International will kick off after a year of international initiatives in Moscow and 
Canton, where Zoomark has accompanied Italian and international companies willing to 
approach and/or develop in the key Russian and Chinese markets, extending to the whole 
of the Far East. 

oomark is growing in size and international presence, building one to one relationships 
with its exhibitors and maintaining constant contact with them throughout all stages of 
preparation. 

Buyers and visitors are a key priority. The complete list of exhibitors will be available online 
in the coming weeks, with the option of selecting companies by country or product catego
ry. For each exhibitor it will be possible to consult information about the company (in Italian 
and English), with a special focus on new products. 
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