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مراقبت از گـربه ها در 
فصـل پاییز

ــک  ــه ی ــا ب ــه نابین ــه 3 ماه ــه گرب ــذاری بچ »واگ
شــخص مطمئــن« ، »گربــه پرشــین 3 ماهــه، 
ــن  ــدن ای ــا دی ــما ب ــل«؛ ش ــنامه دار و اصی شناس
ــه  ــد؟ تجرب ــی کنی ــدوم رو انتخــاب م ــه ک دو جمل
ــا  ــژاد دار و اصیــل ی ــه هــای ن نشــون داده کــه گرب
ــا ســالم راحــت  ــژاد ام ــدون ن ــه هــای ب حتــی گرب
تــر از گربــه هایــی کــه ناتوانــی جســمی دارن، بــه 

ــن.  ــی ش ــه م ــتی گرفت سرپرس
فکــر کــردن بــه ایــن کــه یــک حیــوان بــا 
چــه ســختی هایــی رو بــه رو هســت و گاهــی 
ــه اون  ــی خــواد ک ــا م ــا نگاهــش از م ملتمســانه ب
رو بــه سرپرســتی بگیریــم قلبــم رو بــه درد میــاره.  
درســته کــه داشــتن حیــوان خانگــی بــرای خیلــی 
هــا جنبــه تجــارت داره، امــا بــه نظــر شــما زندگــی 
بــا یــک حیــوان خانگــی مثــل ســگ و گربــه مــی 
تونــه خالــی از عشــق و احســاس باشــه؟ اصــًا مگــه 
حیــوان خانگــی هــم بــرای خودنماییــه؟ واقعــاً چــه 
ــه بهمــون  ــی ک ــه؟ مگــه حــس خوب ــی می کن فرق
مــی دن مهــم نیســت؟ حــس عشــق و مهربونــی بــه 
موجــود بی گناهــی کــه جــز ســرپناه و غــذا و عشــق 
هیــچ چیــز دیگــه ای الزم نــداره؟ چــه حســی زیباتر 
از ایــن کــه بــه گربــه یا ســگی معلــول عشــق بورزیم 
و کمکــش کنیــم تــا اون هــم بــه زندگــی اش ادامــه 
ــاره کــه  ــن زندگــی بدســت بی ــده و ســهمی از ای ب
مــی تونــه بــه زیبایــی بــراش امــکان پذیــر باشــه؟

ــم  ــم و چش ــل کنی ــهراب عم ــرف س ــه ح ــر ب اگ
هامــون رو بشــوییم و جــور دیگــه ای نــگاه کنیــم، 
ــن  ــرای ای ــه ب ــون بلک ــرای خودم ــط ب ــه فق ــا ن دنی
موجــوداِت دوســت داشــتنی هــم جــای بهتــر و پــر 

ــه. ــش میش از آرام

سخن سردبیر
سپیده حکمت
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سگ و گربه ها در هم هستند، سوا نکنید

گربه هــا در هــر فصــل و بــر اســاس مقتضیــات 
ــل  ــد؛ فص ــی دارن ــکات خاص ــل مش آن فص
ــت و  ــتثنا نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای ــز نی پایی
ــو و  ــت و م ــرات پوس ــا، تغیی ــا، کرم ه انگل ه
ــا  ــه گربه ه ــتند ک ــکاتی هس ــد، مش ــوای ب ه
ــن  ــد. در ای ــد می کنن ــل تهدی ــن فص را در ای
فصــل، روزهــا کوتاه تــر می شــوند و هــوای 
خــوب و خوشــایند کم کــم جــای خــود را بــه 
ــت  ــد نیس ــد. ب ــری می ده ــک و اب ــوای خن ه
بدانیــد کــه ایــن تغییــرات آب و هوایــی 
ــد  ــما می توان ــتنی ش ــه دوست داش ــرای گرب ب

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــی را ب پیامدهای
ــا  ــر کنه ه ــه در براب ــت از گرب محافظ

شــپش ها و 
ــه  ــن ۰ و ۲۰ درج ــوا بی ــای ه ــه دم ــی ک  زمان
ــتر  ــپش ها بیش ــداد ش ــت، تع ــانتی گراد اس س
ــه  ــود ک ــبب می ش ــر س ــن ام ــود و همی می ش
ــد فصــل  ــز هــم همانن شــپش ها در فصــل پایی
بهــار رشــد زیــادی داشــته باشــند. تصــور نکنید 
ــد، از شــر  کــه اگــر در شــهرها زندگــی می کنی
شــپش ها در امــان هســتید؛ شــپش ها همه جــا 

ــد. ــود دارن ــی وج ــای خال ــژه در فضاه به وی
ــل  ــت فص ــز و بازگش ــل پایی ــروع فص ــا ش  ب
ــد منتظــر کنه هــا هــم باشــیم؛  ســرما، مــا بای
کنه هــا کــه در فصــل ســرد زمســتان بــه 
هســتند،  خــود  بــرای  پناهگاهــی  دنبــال 
ــی  ــرای زندگ ــما را ب ــه ش ــت خان ــن اس ممک
ــود  ــه خ ــر در خان ــد؛ اگ ــاب کنن ــود انتخ خ
گربــه ای داریــد و نمی خواهیــد کــه گربــه 
ــار  ــتان و به ــز، زمس ــل پایی ــتان در فص ملوس
ــر  ــود، بهت ــه ش ــپش و کن ــگل و ش ــیر ان اس
اســت بــرای گربه تــان از یــک داروی ضــد 

ــد. ــتفاده کنی ــگل اس ان
گربه را کرم زدایی کنید

 در فصــل پائیــز، کرم هــا کــه اغلــب بــا چشــم 
ــه گزینــی  ــا الن ــده نمی شــوند ب غیرمســلح دی
ــه  ــی، ب ــای خون ــا رگ ه ــا ی ــب، روده ه در قل
ــن  ــد. ای گربه هــا آســیب هایی جــدی مــی زنن
ــاک و کشــنده هســتند  ــا بســیار خطرن انگل ه
ــنهاد  ــوند. پیش ــی ش ــدا م ــختی پی ــه س و ب

می شــود از آنجــا همــه گربه هــا در همــه 
آســیب پذیر  کرم هــا  بــه  نســبت  فصــول 
ــا  ــال ب ــار در س ــار ب ــان را چه ــتند گربه ت هس

ــد. ــان کنی ــرم زدا درم داروی ک
مراقب بیدها باشید!

تابســتان فصلــی اســت کــه گربه هــا در طــول 
آن بیشــتر در خطــر تمــاس بــا قارچ هــای 
ــا  ــد هســتند؛ ب ــده از بی ــه وجــود آم ــی ب انگل
ایــن حــال، بیمــاری واقعــی حاصــل از بیدهــا 
درمــان  هیــچ  و  بــروز می کنــد  پاییــز  در 
پیشــگیرانه ای بــرای ایــن بیمــاری وجــود ندارد 
و در نتیجــه بایــد مراقــب باشــید و بدانیــد کــه 
ــن  ــا ریخت ــتی ب ــی پوس ــاری قارچ ــن بیم ای
ــره ای خــود  ــه شــکل دای مــوی یــک ناحیــه ب

را بــروز می دهــد.
بــرس زدن گربــه، رازی بــرای کاهــش 

ــو ــای م گلوله ه

معمــوالً مــا بــه ایــن موضــوع توجــه نمی کنیــم 
کــه در فصــل پاییــز هــم درســت ماننــد بهــار، 
ــا در  ــت گربه ه ــد. پوس ــر می کنن ــا تغیی گربه ه
ــل  ــروع فص ــا ش ــت و ب ــر اس ــتان نازک ت تابس
پاییــز و زمســتان پوســت آن هــا ضخیم تــر 
در  را  دمــا  تغییــرات  بتواننــد  تــا  می شــود 
ــن  ــد. ای ــل کنن ــال تحم ــرد س ــول س ــن فص ای
ــی  ــه زمان ــود ک ــبب ش ــد س ــرات می توان تغیی
ــای  ــد موه ــز می کنن ــود را تمی ــا خ ــه گربه ه ک
خــود را ببلعــد و ایــن موهــا درون معــده آن هــا 
تبدیــل بــه گلولــه شــوند و ایــن گلوله هــای مــو 
ــا  ــوع در گربه ه ــا ته ــده و ی ــورم مع ــب ت موج
شــوند. بایــد توجــه داشــت کــه تنهــا راه محدود 
ــه  کــردن ایــن گلوله هــا بــرس زدن منظــم گرب

ــرای جــدا کــردن موهــای مــرده اســت. ب
ــکین  ــه تس ــه، دردی ک ــروز گرب آرت

بــد می یا

ــرای  ــی ب ــد زمان ــز می توان  شــروع فصــل پایی
آرتــروز در گربه هــا  بازگشــت  یــا  شــروع 
باشــد و ایــن بیمــاری مزمــن تحلیــل عضــات 
بــدن  مفصل بندی هــای  تمــام  می توانــد 
گربــه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. ایــن 
بیمــاری بیشــتر در گربه هــای پیــر بــروز 
می کنــد و بــه گفتــه پزشــکان حیوانــات، 
بیــش از 8۰ درصــد گربه هــای بــاالی 11 
ســال بــه آرتــروز مبتــا هســتند. بــا کاهــش 
ــدن  ــتان، درد ب ــز و زمس ــل پایی ــا در فص دم
ــروع  ــا ش ــدن گربه ه ــروز در ب ــل از آرت حاص
می شــود، البتــه اگرچــه امــکان از بیــن بــردن 
کامــل ایــن درد وجــود نــدارد، امــا بــا انجــام 
ــه،  ــب گرب ــرس زدن مرت ــون ب ــی چ کارهای
ــتنش و  ــگاه  داش ــته ن ــه او در آراس ــک ب کم
ــش  ــه کاه ــوان ب ــتن او می ت ــه داش ــرم نگ گ

ــرد. ــک ک درد او کم
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قد بلندترین 
سـگ دنیا

ــگ از  ــک س ــور )Major(، ی میج
ــه  ــت ک ــن اس ــت دی ــژاد گری ن
ــتی اش  ــای پش ــی روی پاه وقت
مــی ایســتد، تقریبــاً دو متــر 

قــد  متــر  ســانتی  پانــزده  و 
دارد. حتــی زمانــی کــه ایــن 
ســگ روی چهــار پــای خــود 
ــش  ــانه های ــا ش ــتد ت ــی ایس م

ــد دارد وزن او 76  ــر ق ــک مت ی
کیلوگــرم اســت.

ویلیامــز  جولــی  و  برایــان 
ایــن  صاحبــان  بریتانیایــی، 
امیدوارنــد  و  هســتند  ســگ 
کــه بــه زودی نــام سگشــان در 
ــد  ــوان ق ــه عن کتــاب گینــس ب
بلندتریــن ســگ دنیــا ثبــت 

ــود.  ش
گویــد: »ســگ  مــی  برایــان 
ــا  ــب دنی ــن قل ــان تری ــا مهرب م
مهربانــی  حیــوان  دارد.  را 
ــا دیــدن او  اســت. خیلــی هــا ب
عاشــقش مــی شــوند و هــر روز 
ــا او مــی آینــد«. ــازی ب ــرای ب ب

بــه گــزارش اقتصــاد نیــوز و بــه نقــل از 
خبرگــزاری تســنیم ، یــک ســگ بــا نــام 
بــه  »تســاپار« در ســال جــاری میــادی 
ــی«  ــته دومی» ۲ م ــم دس ــی از تی ــو کامل عض
ــن ســگ در  ــل شــده اســت. ای ــه تبدی پاراگوئ
و  خبــری  نشســت های  تمرین هــا،  طــول 
ــوس  ــار کارل ــم کن ــن تی ــای رســمی ای بازی ه
ــی  ــم ۲ م ــرار دارد. تی ــرمربی( ق ــاگرا )س س
متعلــق بــه شــهر کابالــروی پاراگوئــه هم مــرز 

ــادی  ــال 1935 می ــت و در س ــل اس ــا برزی ب
ســال های  در  تیــم  ایــن  شــد.  تاســیس 
۲۰۰6 تــا ۲۰۰9 میــادی در لیــگ دســته اول 

پاراگوئــه بــازی می کــرد.
کارلــوس ســاگرا کــه در المپیــک ۲۰۰4 آتــن 
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال پارگوئــه بــود در 
ــه  جهــان فوتبــال بیشــتر از دســتاوردهایش ب
ــژه کــه همــان  خاطــر اســتفاده از دســتیار وی

ــروف شــد. ســگ اســت مطــرح و مع

رابطــه  ایــن  در  مــی   ۲ تیــم  ســرمربی 
می گویــد: از زمانــی کــه بــه تســاپار یــک 
ــده  ــیرینی پخته ش ــان ش ــادا )ن ــه از امپان تک
ــدا  ــم ج ــر از ه ــن( دادم دیگ ــکای التی آمری
نشــدیم )بــا خنــده(. االن می توانیــم بگویــم او 
بخشــی از تیم مــان اســت. تســاپار در باشــگاه 
ــن دور  ــز از م ــد، هرگ ــی می کن ــی زندگ ۲ م

ــت. ــن اس ــا م ــا ب ــه ج ــود. هم نمی ش

دستیار مربی فوتبال می شود !
وقتی یک سگ 

 نقـش لیزر درمـانی در دامپـزشکی
دانشــمندان و دامپزشــکان جهــان در 4۰ ســال گذشــته، بیــش 
از 4۰۰۰ مطالعــات بالینــی پیرامــون موضــوع لیــزر فوتوتراپــی 
)لیــزر کم تــوان( منتشــر کــرده انــد و درمــان بــا لیــزر 
فوتوتراپــی مراحــل ابتدایــی خــود را پشــت ســر گذاشــته اســت.

ــش مصــرف  ــه کاه ــد ب ــه، می توان ــان نوآوران ــن روش درم  ای
داروهــا و اثــرات جانبــی آن هــا کمــک کند. نــور لیــزر می تواند 
بــه ســلول ها بــرای ایجــاد انــرژی جدیــد یــاری برســاند و بــا 
ــن کار پروســه های درمــان و بازســازی را پشــتیبانی کنــد.  ای
ــک  ــزر تحری ــور لی ــط ن ــم، توس ــن، متابولیس ــر ای ــاوه ب ع
می شــود و ایــن فرآینــد Biostimulation نامیــده می شــود، 
بــا اســتفاده از لیزرهــای MEDSOLUTION نــور لیــزر قرمــز و 
مــادون قرمــز نامرئــی می توانــد تــا چنــد ســانتیمتر بــه عمــق 
ــاک نیســت و  ــوان دردن ــم ت ــزر ک ــور لی ــد. ن ــوذ کن ــت نف باف
مکانیــزم هــای خــود بهبــودی ارگانیســم را فعــال می کنــد و 
ایــن اثــر، عمدتــاً بــر فرایندهایــی بیوشــیمیایی ماننــد افزایــش 
ســنتزATP ، تحریــک تولیــد کاژن و افزایــش جریــان خــون 
اســت. ایــن نــور لیــزر برخــاف -لیــزر جراحــی – کامــًا بــی 
ضــرر و بــدون درد اســت و عــوارض جانبــی از آن دیــده نشــده 
ــه همیــن دلیــل اســت کــه در سراســر جهــان در  اســت؛ و ب

ــود. ــتفاده می ش ــکی از آن اس ــب دامپزش ط
بــرای عملکــرد صحیــح هــر ســلول و متابولیســم )ســوخت و 

ATP ســاز( آن، انــرژی الزم اســت و در صــورت فقــدان
فراینــد بازســازی کاهــش پیــدا می کنــد و اختاالتــی در 

فرآینــد بهبــود زخــم رخ می دهــد.
ــا  ــواع زخم ه ــاب، ان ــان درد، الته ــرای درم ــوان ب ــزر می ت از لی
)ماننــد زخــم دیابتیــک و ...( اســتفاده کــرد؛ همچنیــن ایــن 
دســتگاه می توانــد بــرای فیزیوتراپــی حیوانــات نیــز اســتفاده 
ــد  ــات بع ــی حیوان ــد فیزیوتراپ ــوان در فرآین ــزر کم ت شــود. لی
ــی  ــث بازتوان ــد باع ــرد دارد و می توان ــی کارب ــل جراح از عم

ــردد و  ــی گ ــل جراح ــد از عم ــوان بع ــر حی ــکاوری بهت و ری
ســبب شــود کــه حیــوان در مــدت زمــان کمتــری بــه شــرایط 
ــوان گفــت  ــارت دیگــر می ت ــه عب ــادی زندگــی بازگــردد؛ ب ع
ــل کار  ــوان، مکم ــم ت ــزر ک ــتگاه لی ــا دس ــی ب ــه فیزیوتراپ ک

جراحــی اســت.
 همــه مــا می دانیــم کــه بــرای آرتــروز درمــان خاصــی 
ــم  ــزر ک ــتفاده از لی ــا اس ــم ب ــا می توانی ــا م ــدارد ام ــود ن وج
تــوان MEDSOLUTION، التیــام بخــش درد آرتــروز حیوانــات 
باشــیم و یــک زندگــی باکیفیت تــر را بــه آن هــا هدیــه دهیــم.

کاربردهای لیزر کم توان:

التیام زخم:
ــد بیشــتر  ــه تولی ــلول را ب ــای س ــدری ه ــزر، میتوکن ــور لی  ن
ATP تحریــک می کنــد، تجربیــات نشــانه داده اســت کــه 

ــد  ــد می توانن ــری دارن ــطح ATP پایین ت ــه س ــلول هایی ک س
ــد. ــی کنن ــان را بازیاب ــزر انرژی ش ــور لی ــیله ن ــه وس ب

ــیاری را  ــرژی بس ــده دارد و ان ــدی پیچی ــم فراین ــود زخ  بهب
مصــرف می کنــد؛ چراکــه در جریــان آن بایــد بقایــای ســلولی 
و ســموم حــذف شــوند، باکتری هــا و عفونت هــای بالقــوه 
نیــاز بــه دفــاع دارنــد و بافــت جدیــد بایــد ســاخته و تثبیــت 
شــوند و ایــن نــور لیــزر کم تــوان اســت کــه انــرژی موردنیــاز 
بــرای بهبــود زخــم را بــه  وســیله تحریــک ســنتز  ATP فراهــم 
می کنــد. گفتنــی اســت کــه همــه حیوانــات مبتــا بــه 
اختــاالت بهبــود زخــم، صدمــات حــاد و درد میتواننــد از نــور 

ــد. ــره ببرن ــش آن به ــرات التیام بخ ــزر و اث لی

درمان درد:
ــش  ــز نق ــش درد نی ــم، ATP در کاه ــود زخ ــر بهب ــاوه ب ع
ــپ  ــط پم ــد از ATP توس ــری دارد.6۰ – 4۰ درص ــم و مؤث مه
ــرف  ــه مص ــلولی بهین ــرایط س ــظ ش ــور حف ــه منظ ــی و ب یون
می شــود. کمبــود ATP منجــر بــه اختــال در مکانیســم پمــپ 
ــا  ــیل غش ــر پتانس ــر ب ــا تأثی ــود و ب ــیم می ش ــدیم – پتاس س
ــال محــرک درد می شــود.  ــادل ســلولی و انتق ســبب عــدم تع
ــه  ــن کار ب ــه ای ــد ک ــش می ده ــد ATP را افزای ــزر تولی ــور لی ن
عــادی ســازی فعالیــت پمــپ ســدیم – پتاســیم و بازگردانــدن 
عملکــرد پتانســیل غشــا کمــک می کند؛بنابــر ایــن درد را 

کاهــش می دهــد.

ــد،  ــت می کنن ــرف دارو مقاوم ــل مص ــات در مقاب ــر حیوان اکث
بیمــاران زیــادی هســتند کــه داروهــای ضــد درد و ضــد التهابی 
ــد.  ــد می کنن ــی تولی ــرات جانب ــا اث ــر نیســتند ی ــا مؤث در آن ه
ــر  ــن موث ــک جایگزی ــوان ی ــزر کم ت ــوارد لی ــیاری از م در بس

ــی اســت ؛ و  ــر تهاجم ــان غی ــک درم ــرای دارو و ی ــان ب و آس
ــن  ــک و همچنی ــات اگزوتی ــب ها، حیوان ــا، اس ــگ ها، گربه ه س

ــوند. ــد ش ــزر بهره من ــا لی ــان ب ــد از درم ــدگان می توانن پرن
دستگاه:

دســتگاه های لیــزر MEDSOLUTION، نــور را بــا طــول موجــی 
ــد و  ــاطع می کنن ــز س ــادون قرم ــز و م ــف قرم ــاص در طی خ
ــی و  ــزان اثربخش ــر می ــا حداکث ــه تنه ــی ن ــن روش درمان ای
حداقــل زمــان درمــان را دارد بلکــه بــه انــدازه کافــی مایــم 

ــذارد. ــا نمی گ ــه ج ــود ب ــی از خ ــیب های بافت ــت و آس اس
 MEDSOLUTION شــرکت آســینه نماینده انحصــاری شــرکت
ــی  ــزر درمان ــل لی ــتگاه های پرتاب ــواع دس ــازنده ان ــان، س آلم

کاس 1 مختــص دامپزشــکی اســت.

 قابلیت حمل ونقل آسان )درمان در خانه(
ــگام  ــم در هن ــه چش ــیدن ب ــیب رس ــری از آس ــرای جلوگی ب
ــا دســتگاه لیــزر، اســتفاده دامپزشــک، صاحــب حیــوان  کار ب
و همچنیــن خــود حیــوان از عینــک محافــظ ضــروری اســت 
امــا بــه دلیــل تکنولــوژی منحصــر بــه فــردی کــه در ســاخت 
ــگام  ــت هن ــه اس ــکار رفت ــزر MEDSOLUTION ب ــتگاه لی دس
ــک  ــتفاده از عین ــه اس ــازی ب ــتگاه نی ــن دس ــتفاده از ای اس
ــات   ــما و حیوان ــمان ش ــرای چش ــتگاه ب ــن دس ــت و ای نیس
دارای گواهینامــه  ایــن دســتگاه  اســت.  کامــًا بی ضــرر 
ــکل و  ــاوی پروت ــا )ح ــه راهنم ــک دفترچ ــن ی CE و همچنی

ــت. ــی( اس ــای درمان پارامتره
ــا  ــتگاه ب ــن دس ــاره ای ــتر در ب ــات بیش ــب اطاع ــرای کس ب

ــد: ــاس بگیری ــینه تم ــتی آس ــی و بهداش ــرکت داروی ش
 تلفن: ۰۲1-665۰699۰
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ــه  ــت ک ــزی اس ــن چی ــی، اولی ــگ طوط ــا و رنگارن ــای زیب پره
ــده  ــک پرن ــتن ی ــه داش ــدگان را ب ــتداران پرن ــیاری از دوس بس
تشــویق می کنــد، طوطی هــا پرنــدگان خــوش آب و رنگــی 
هســتند کــه رنگ هــای گوناگونــی چــون قرمــز و ســبز و 
ــاً همــه  ــا تقریب ــگ طوطی ه ــی رن ــن گوناگون ــد و ای بنفــش دارن

ســلیقه ها را راضــی نگــه مــی دارد.
داشــتن رنگ هــای شــاد و زنــده نبایــد تنهــا معیــار افــراد بــرای 
داشــتن طوطــی باشــد. اگــر تصمیــم داریــد کــه یــک طوطــی را 

ــد توجــه داشــته  ــد، قبــل از هــر چیــز بای ــه سرپرســتی بگیری ب
باشــید کــه آیــا ســبک زندگــی و خانــه شــما بــرای مراقبــت از 

ایــن پرنــده مناســب اســت؟
 اگــر همــه جوانــب را در نظــر گرفته ایــد و ایــن روزهــا تصمیــم 
داریــد کــه یــک طوطــی را بــه سرپرســتی بگیریــد؛ مــا بــه شــما 
ــا  ــد م ــا بخوانی ــا انته ــب را ت ــن مطل ــه ای ــم ک پیشــنهاد می کنی
ــی  ــگ را معرف ــیار رنگارن ــان بس ــه طوطی س ــما 1۰ گون ــه ش ب

ــراه باشــید! ــا هم ــا م ــم ب کرده ای

طوطی اکلکتوس

 Eclectus 
Parrots

پاراکیت خورشیدی

 Sun
Parakeet

ــه  ــیدی ک ــور خورش ــا کان ــیدی ی ــت خورش پاراکی
بــا نــام طوطــی خورشــیدی شــناخته  شــده اســت، 
ــود دارد.  ــدن خ ــا را روی ب ــی از رنگ ه رنگین کمان
ــز، زرد و  ــده، قرم ــن پرن ــای ای ــینه و بال ه ــر، س س
ــی  ــر دم و بال هــای او رگه های نارنجــی هســتند و ب

ــود. ــده می ش ــی دی ــبز و آب از س
ایــن گونــه از طوطــی، یکــی از پــر ســر و صداتریــن 
ــنهاد  ــت پیش ــن جه ــه همی ــت و ب ــا اس طوطی ه
ــن  ــن اســت کــه قبــل از اینکــه ای ــه شــما ای ــا ب م
ــدا  ــر و ص ــر س ــه پ ــاً ب ــد، حتم ــی را بگیری طوط
بــودن او توجــه داشــته و بــه همســایه ها خــود نیــز 

فکــر کنیــد.
بــه  پاراکیــت خورشــیدی در ســن ۲ ســالگی 
بلــوغ می رســد و حــدود ۲5-3۰ ســال زندگــی 
می کنــد. ایــن گونــه از طوطی هــا معمــوالً 5-3 

ــس از ۲3 روز  ــا پ ــن تخم ه ــد و ای ــم می گذارن تخ
ــوند. ــل می ش ــه تبدی ــه جوج ب

طــول بــدن پاراکیــت خورشــیدی حــدود 3۰ 
ــاً 11۰  ــط وزن آن تقریب ــت و متوس ــانتی متر اس س

ــت. ــرم اس گ
ــده خانگــی بســیار  ــک پرن ــت خورشــیدی ی پاراکی
ــه  ــه از طوطــی امــروزه ب محبــوب اســت. ایــن گون
عنــوان یــک گونــه در حــال انقــراض معرفــی شــده 
اســت کــه ایــن انقــراض بــه دلیــل از دســت دادن 
ــت  ــه جه ــکار او ب ــده و ش ــن پرن ــتگاه های ای زیس

ــوده اســت. تجــارت ب

ماکائو آبی طالیی

 Blue and Gold
Macaw

 Scarlet
Macaw

ماکائو آبی سنبلی

 Hyacinth
Macaw

طوطی آمازون فینشی

 Finschs
amazon

ماکائو ارغوانی
ماکائــو  یــا  ارغوانــی  ماکائــو 

اســکارلت یــک طوطــی بــزرگ و 
بســیار زیبــا بــا پرهــای قرمــز، زرد و آبی 

ــده  ــی خیره کنن ــن طوط ــی ای ــت. زیبای اس
ــا از آن  ــد ت ــه می کن ــرد را وسوس ــت و ف اس

بــه عنــوان حیــوان خانگــی خــود نگهــداری کنــد؛ 
امــا بهتــر اســت فقــط بــا یــک بــار دیــدن عاشــق او 

نشــوید و همــه جوانــب نگهــداری او را در نظــر بگیریــد. 
ایــن طوطــی جثــه بزرگــی دارد و نگهــداری از او بــه 

ــاد احتیــاج دارد. ــی وســیع و صــرف وقــت و توجــه زی فضای
ــن  ــکارلت، مطمئ ــو اس ــن ماکائ ــتی گرفت ــه سرپرس ــل از ب قب

ــه طوطــی  ــرای پذیــرش او آمــاد هســتید. ایــن گون شــوید کــه ب
ــه توجــه  ــاز ب ــر ســر و صــدا و بســیار دمدمــی مــزاج اســت و نی پ

ــاد دارد. زی
ــکارلت  ــو اس ــت. ماکائ ــانتی متر اس ــی 96 س ــن طوط ــدن ای ــول ب ط

ــه حــدی کــه در شــرایط  در اســارت طــول عمــر بســیار باالیــی دارد؛ ب
مناســب چیــزی حــدود 75 ســال زندگــی می کنــد و همیــن امــر موجــب 

شــده کــه او در دنیــا بــه یــک حیــوان خانگــی محبــوب تبدیــل شــود.

ــور  ــی همان ط ــی طای ــوی آب ماکائ
کــه از نامــش پیداســت پرهایــی 
ــن و زرد دارد  ــی روش ــگ آب ــه رن ب
روی  رنــگ ســبز  از  رگه هایــی  و 
پوســت ایــن پرنــده دیــده می شــود.

ایــن نــژاد در جنگل هــای انبــوه و 
ــی و در  ــی باتاق ــوص در نواح بخص
نواحــی نورگیــر و کــم درخــت جنگل 
جنگل هــای  و  می کننــد؛  زیســت 
از  جنوبــی  امریــکای  گرمســیری 
ترینیــداد و جنــوب ونزوئــا تــا جنوب 
برزیــل، بولیــوی و پاراگوئــه زیســتگاه 
ــه  ــتند. البت ــی هس ــه طوط ــن گون ای
ــن  ــتگاه ای ــر از زیس ــدوده ای دیگ مح
امریــکای  از  منطقــه ای  در  پرنــده 
مرکــزی کــه محــدود بــه کشــور پاناما 

می شــود قــرار دارد.
 76 از  می تواننــد  پرنــدگان  ایــن 
ــد و  ــد کنن ــانتی متر رش ــا 86 س ت

وزنــی معــادل 9۰۰ تــا 13۰۰ گــرم 
داشــته باشــند. ماکائــو آبــی طایــی 
منقــاری قدرتمنــد دارد و از ایــن 
دانه هــا  شکســتن  بــرای  منقــار 
و  آجیل هــا  ســخت  پوســته  و 
ــت  ــن از درخ ــاال رفت ــن ب همچنی

می کنــد. اســتفاده 
ایــن گونــه طوطــی بــه توجــه زیــاد 
صاحــب خــود نیــاز دارد و ایــن امــر 
در دوران نوجوانــی اش بیشــتر قابــل 

ماحظــه اســت.

آمــازون  طوطــی  پرهــای  رنــگ 
از  بســیاری  مثــل  فینشــی 
طوطی هــای آمــازون ســبز اســت. 
ــه  ــن طوطــی نســبت ب ــگ ســر ای رن
ــانی  ــت و پیش ــر اس ــش پررنگ ت بدن

اســت. قرمــز  آن 
آمــازون  طوطی هــای  دیگــر  ماننــد  طوطــی  ایــن 
شــخصیتی قــوی و محکــم دارد و بــه توجــه زیــاد 

طوطــی اکلکتــوس یکــی از انــواع صاحــب خــود نیازمنــد اســت.
طوطــی اســت کــه نــر و مــاّده اش 
از نظــر ظاهــری تفــاوت بســیاری 
بــا هــم دارنــد و ایــن امــر در 
ــری  ــا، ام ــان ه ــای طوطی س دنی

ــت. ــول اس ــب و غیرمعم عجی
نــژاد،  ایــن  نــر  طوطی هــای 
ــا  ــا ب ــراق و زیب ــبزی ب ــگ س رن
ــار  ــد و منق ــز دارن ــای قرم رگه ه
ــن وزن  ــت. میانگی ــا زرد اس آن ه
ــر 43۰  ــوس ن ــالی اکلکت بزرگ س
گــرم اســت و می توانــد از 388 
ــد. ــر کن ــز تغیی ــرم نی ــا 5۲4 گ ت
اکلکتــوس  مــاّده  طوطی هــای 
ــای  ــد و پره ــز دارن ــی قرم پرهای
بنفــش  و  آبــی  آن هــا  ســینه 
اســت. منقــار اکلکتــوس مــاّده 
ســیاه اســت و متوســط وزن او 
ــن  ــه در ای ــت، البت ــرم اس 45۲ گ
گونــه، وزن 383 تــا 549 گــرم 
نیــز دیــده شــده اســت. اکلکتــوس 
نیــز ماننــد همــه طوطی هــای 
دیگــر بــه توجــه خــاص و مراقبــت 

ــت. ــد اس ــژه نیازمن وی
اکلکتــوس هــا صداهایــی مختلــف 
بــا تن هــای متفــاوت دارنــد و 
ــم، ســوت،  ــد صداهــای ب می توانن

اکثــر  کننــد.  ادا  را   ... و  جیــغ 
ــده  ــوس آزاردهن ــای اکلکت صداه
ــی  ــا گاه ــنیدن آن ه ــت و ش نیس
ــن  ــا ای ــت ب ــش اس ــز لذت بخ نی
ــن طوطی هــا در صــورت  حــال ای
ــه ناهنجاری هــای  مبتــا شــدن ب
ــرس  ــا ت ــا مواجهــه ب ــاری و ی رفت
و حملــه می تواننــد جیغ هایــی 

گوش خــراش بزننــد.
طوطــی اکلکتــوس، ســخنگوی 
ــات  ــت و کلم ــی اس ــیار خوب بس
ــی  ــد. زمان ــان می کن ــح بی را واض
کــه بــه اکلکتــوس هــا فکــر 
می کنیــم زیبایــی و ســر وصــدای 
کــم بــه ذهنمــان می آیــد. آن هــا 
فوق العــاده  خانگــی  پرنــدگان 
مناسبشــان  خانه هــای  بــرای 
ســایر  بــه  نســبت  و  هســتند 
ــر  ــه ای کوچک ت طوطی ســانان جث
ــد.  ــری دارن ــر و صــدای کمت و س
ــه  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــه نبای البت
صــورت  در  طوطی هــا  ایــن 
ترســیدن یــا هیجــان  زده شــدن، 
ــا  ــد؛ ام ــدی می زنن ــای بلن جیغ ه
ــغ  ــه جی ــادی ب ــل زی در کل تمای

زدن ندارنــد.

معرفی 8 گونه 
طـوطـی سـان 

بسیار رنگارنگ

معرفی 8 گونه 
طـوطـی سـان
 بسیار رنگارنگ

ماکائــو آبــی ســنبلی یــا ماکائــو هایســینث 
ــکای  ــز آمری ــرق و مرک ــی ش ــده ای بوم پرن
ــن  ــده بزرگ تری ــن پرن ــت. ای ــی اس جنوب
گونــه در خانــواده ماکائوهــا اســت و در بیــن 
تمامــی طوطی ســانان بیشــترین میــزان 
ــده  ــرواز را دارد. ایــن پرن ــه هنــگام پ وزن ب
1٫5 تــا ۲ کیلوگــرم وزن دارد و طــول او 
ــانتی متر و  ــای دم 1۰۰ س ــا انته ــر ت از س
عرضــش 39 ســانتی متر اســت. رنــگ بــدن 
ــی  ــه طورکامــل آب ــاً ب ــدگان تقریب ایــن پرن
اســت و پرهــای زیــر بال هــای آن هــا ســیاه 
رنــگ اســت. ماکائوهــای آبــی ســنبلی 
ــتند و  ــیاه هس ــزرگ و س ــاری ب دارای منق

در دو طــرف منقــار و اطــراف چشــم آن هــا 
ناحیــه ای زرد رنــگ و روشــن وجــود دارد. 
معمــول  به طــور  جنســیت  تشــخیص 
ــا  ــت ام ــکل اس ــیار مش ــه بس ــن گون در ای
ــر  ــه کمــی باریک ت ــن گون ــاده ای جنــس م

ــر آن اســت. ــس ن از جن
و  مهربــان  بســیار  طوطــی  ایــن 
نمی توانــد  امــا  اســت؛  دوست داشــتنی 
حیــوان خانگــی مناســبی بــرای همــه 
افــراد باشــد. ماکائــو آبــی ســنبلی پرنــده ای 
بســیار حســاس اســت. ایــن پرنــده بایــد در 
ــوان  ــه عن ــق ب ــر از عش ــی آرام و پ محیط
حیــوان خانگــی نگهــداری شــود تــا از نظــر 
ــوب و  ــی خ ــه در وضعیت ــامتی همیش س

ــرد. ــر بب ــه س ــوب ب مطل

کانور پیشانی آبی
 Blue Crown

Conure
ــر از  ــی یکــی دیگ ــور پیشــانی آب کان
گونه هــای طوطــی اســت کــه در 
ــن  ــرار دارد. ای ــا ق ــته زیباترین ه دس
طوطــی، رنــگ ســبز بســیار زیبایــی 
ــت.  ــن اس ــی روش ــر آن آب دارد و س
متوســط طــول بــدن کانــور پیشــانی 

آبــی حــدود 37 ســانتی متر و وزن 
ــت. ــرم اس ــی آن 14۰-19۰ گ تقریب

ــایر  ــد س ــی مانن ــانی آب ــور پیش کان
کانورهــا کمــی پــر ســر و صــدا 
اســت؛ و رابطــه خوبــی را بــا صاحب 

ــد. ــرار می کن ــود برق خ

Ara chloropterusماکائو بال سبز
ماکائــو  شــبیه  بســیار  ســبز  بــال  ماکائــو 
اســکارلت اســت و انتخابــی ایــده آل بــرای 
ــی  ــک طوط ــد ی ــه می خواهن ــت ک ــانی اس کس
خانگــی پررنــگ و لعــاب داشــته باشــند. بیشــتر 
ــی  ــت و رگه های ــز اس ــی قرم ــن طوط ــدن ای ب
ســبز و آبــی پشــت بــال او بــه چشــم می خــورد.

بــه طــور کلــی ماکائوهــای بــال ســبز اجتماعــی 
ــا  ــا ۲ ت ــاده آن ه ــس م ــد. جن ــی می کنن زندگ

ساخته شــده اش  النــه  در  تخــم   3
و  می گــذارد  درخــت  حفــره  در 

آن هــا  روی  بــر  روز   ۲8
و جوجه هــای  می خوابــد 
ــدود 9۰ روز  ــردار او ح پ

ــدن  ــارج ش ــس از خ پ
از تخــم النــه را تــرک 

. می کننــد
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یبوســت بــه معنــی خــروج مشــکل مدفوع ســفت 
اســت کــه دفعــات آن نیــز کمتــر از دفــع عــادی 
ــه  ــوع ب ــد. چنانچــه خــروج مدف ــی افت ــاق م اتف
تأخیــر بیفتــد و مدفــوع دو یــا ســه روز در رودۀ 
ــه  ــادی از روده گرفت ــت زی ــد، رطوب ــزرگ بمان ب
ــۀ  ــع و تخلی ــِل دف ــر، عم ــن ام ــود و ای ــی ش م

ــد.  ــی کن ــاک م ــوع را دردن مدف
ــه  ــت ب ــن اس ــت دارد ممک ــه یبوس ــه ای ک تول
مــدت طوالنــی بــی نتیجــه تقــا کنــد. یبوســت 
ــی  ــه از دســت دادن اشــتها م ــی منجــر ب طوالن
شــود و تولــۀ کوچــک وزن خــود را از دســت مــی 
ــت.  ــد داش ــی نخواه ــری خوب ــا وزن گی ــد ی ده
ــر  ــدی ت ــن و ج ــت مزم ــه وضعی ــی ک در صورت
شــود، آمــاس روده بــه وجــود مــی آیــد کــه در 
ــوع ســفت و ســخت،  ــه همــراه مدف اینصــورت ب
ــی  ــده مــی شــود کــه حت ــز دی ــره نی مایعــی تی
ــا اســهال اشــتباه گرفتــه شــود.  ممکــن اســت ب

علل یبوست در توله ها 
ــل متعــددی  ــل و عوام ــا عل ــه ه یبوســت در تول
دارد کــه از میــان آن هــا مــی تــوان بــه بلعیــدن 
ــی دل  ــِر پارگ ــدا از خط ــرد. ج ــاره ک ــیاء اش اش
و روده، تکــه هــای اســتخوان بلعیــده شــده، 
مدفــوع را بــه تــوده ای ســفت و ســیمانی تبدیــل 
ــی  ــداد روده م ــه انس ــر ب ــه منج ــد ک ــی کن م
گــردد. تولــه هــا معمــوالً بــه جویــدن و بلعیــدن 

ــذ، چســب،  ــل کاغ ــل هضــم مث ــر قاب اشــیاء غی
علــف، و یــا پارچــه مشــهورند؛ ایــن مــواد در روده 
ــوند و روده را  ــی ش ــی م ــه های ــه گلول ــل ب تبدی

ــد.  مــی بندن
ــر،  ــم فیب ــت و ک ــر گوش ــی پُ ــای غذای ــم ه رژی
و  کوچــک  مدفوعــی  تشــکیل  بــه  منجــر 
ــارج  ــختی خ ــه س ــه ب ــود ک ــی ش ــبناک م چس
ــۀ شــما مشــکل دفــع دارد،  مــی شــود. اگــر تول
ــی  ــم غذای ــاب رژی ــارۀ انتخ ــکتان درب از دامپزش

ــد.  ــؤال کنی ــب س مناس
ــی  ــن وضعیــت ب ــر روی ای همچنیــن اســترس ب
ــا  ــه ســوار هواپیم ــی ک ــه های ــر نیســت. تول تأثی
مــی شــوند یــا در محیطــی ناشــناخته و غریــب 
هســتند ممکــن اســت بــا ارادۀ خــود عمــل دفــع 

ــد و یبوســت شــوند.  را عقــب بیاندازن
پیرایــش بــِد موهــا نیــز بــه ویــژه در تولــه هایــی 
کــه موهایــی بلنــد دارنــد منجــر بــه یبوســت مــی 
ــن  ــن ممک ــل پامرانی ــا مث ــی نژاده ــردد. بعض گ
ــد  ــس میزنن ــود را لی ــدن خ ــه ب ــت هنگامیک اس
ــو  ــای م ــه ه ــد از گلول ــی بلعن ــو م ــرک و م و ک
ــا!(  ــه ه ــد گرب ــاً همانن ــه، دقیق ــوند )بل ــت ش اذی
ــا  ــا ب ــر دم آنه ــای زی ــز موه ــات نی ــی اوق . گاه
مدفــوع جمــع مــی شــود و باعــث التهــاب 
ــا  ــن ب ــع دردآور مــی شــود. بنابرای مقعــدی و دف
یــک پیرایــش خــوب و چیــدن مــو و کــرک هــای 

ــی  ــد م ــو بلن ــای م ــه ه ــدی در تول ــۀ مقع ناحی
ــوارد پیشــگیری شــود. ــه م ــروز اینگون ــوان از ب ت

یبوست در سگ های بالغ 
علــل ابتــا بــه یبوســت در ســگ هــای بالــغ نیــز 
هماننــد تولــه هــای کوچــک اســت و عــاوه بــر 
ــس  ــود دارد. پ ــم وج ــر ه ــت دیگ ــد عل آن چن
چنانچــه تولــۀ کوچــک شــما اکنــون مشــکاتی 
دارد، بدانیــد کــه در آینــده هــم علــل و عوامــل 

ــابه اســت.  آن مش
ــروز  ــر عقیــم نشــده احتمــال ب در ســگ هــای ن
پروســتات وجــود دارد. پروســتات منجــر بــه 
تــورم و انســداد روده در ناحیــۀ لگــن مــی گــردد. 
آزمایــش مقعــدی نیــز بایســتی در زمــرۀ آزمایش 
هــای ســاالنۀ تولــه هــای نــر ســالم باالی 5 ســال 
ــۀ  ــا ناحی ــتات و ی ــور پروس ــردد. توم ــاظ گ لح
ــد  ــی توان ــز م ــدی نی ــراف مقع ــا اط ــدی ی مقع
ــد  ــی توان ــت م ــود. یبوس ــت ش ــه یبوس ــر ب منج
نشــانۀ بیمــاری کلیــوی یــا دیابــت نیــز باشــد؛ در 
هــر دوی ایــن بیمــاری هــا، ادرار مــازاد در بــدن 
تولیــد مــی شــود کــه روده را مجبــور بــه ذخیــرۀ 
آب مــی ســازد و همیــن امــر منجــر بــه خشــکی 
مدفــوع و در نتیجــه یبوســت مــی گــردد. نهایتــاً 
ــا و تحمــل یبوســت  ــغ را در حــال تق ســگ بال
ــال ضعیــف  ــه دنب ــد ب ــی توان ــه م ــم ک ــی بینی م
بــودن ماهیچــه هــای شــکمی، کــم تحرکــی و یــا 

ــم خوراکــی نامناســب باشــد.  رژی
درمان یبوست 

داروهــای ملیــن و مســهل، کمــک بســیاری 
مــی کننــد امــا داروهــای انســانی ممکــن اســت 
ــد  ــا تایی ــط ب ــتی فق ــند و بایس ــاک باش خطرن
دامپزشــک بــه ســگ داده شــود. داروهــای 
ــد  ــا نبای مســهل دامــی هــم موجــود هســتند ام
ــه  ــوند وگرن ــرف ش ــاز مص ــد مج ــتر از ح بیش
ــازند.  ــی س ــل م ــی روده را مخت ــرد طبیع عملک
ــیاف را  ــا ش ــه ی ــک تنقی ــت دامپزش ــن اس ممک
تجویــز کنــد؛ قبــل از اســتعمال آن حتمــاً از 
ــتفاده از  ــوه اس ــه نح ــد ک ــکتان بخواهی دامپزش
آن را کامــل توضیــح دهــد. در بســیاری مــوارد، 
ــک دارد  ــک دامپزش ــه کم ــاز ب ــۀ روده نی تخلی
ــش  ــکن و آرامبخ ــتی مس ــما بایس ــوان ش و حی
دریافــت کنــد. ممکــن اســت ســگتان از درد بــه 
شــما بپــرد و گازتــان بگیــرد در حالــی کــه شــما 

ــد.  ــک کنی ــه او کم ــد ب ــعی داری س
روش هــای خانگــی درمــان یبوســت 

در تولــه هــا 
بــرای اینکــه درمــان یبوســت مؤثــر باشــد، 
ــا در  ــد؛ ام ــخصاً بدانی ــت آن را مش ــتی عل بایس
کل درمــان یبوســت ســگ هماننــد انســان اســت. 
دادن رژیــم هــای خوراکــی کــه حــاوی 7 تــا 13 
ــب روی  ــه برچس ــاً ب ــد )حتم ــر باش ــد فیب درص

آن در تولـه ها

خــوراک توجــه کنیــد!( ، دادن آب و مایعــات 
زیــاد، و تحــرک و پیــاده روی مــداوم )۲۰ دقیقــه 
ــه  ــا ب ــت. در اینج ــد اس ــان مفی در روز( در درم

ــم. ــز اشــاره کــرده ای چنــد نکتــۀ دیگــر نی
•    اضافــه کــردن شــیر: افــزودن شــیر بــه رژیــم 
ــوارش  ــر روی گ ــن ب ــر ملی ــه تأثی ــی ک خوراک
ســگ دارد مــی توانــد در درمــان یبوســت هــای 
ــۀ  ــه تول ــور ب ــن منظ ــد. بدی ــر باش ــف مؤث خفی
ــتم  ــک هش ــه در روز ی ــود دو مرتب ــک خ کوچ
فنجــان شــیر و بــه تولــۀ بزرگتــر نصــف فنجــان 

ــد.  شــیر بدهی
•    حجیــم کــردن: فــراورده هــای دارویــی 
ــاوی  ــیل )Metamucil( ح ــر متاموس ــهل نظی مس
ســلولز هســتند و بــه آب نیــاز دارنــد و در نتیجــه 
ــوع حجــم مــی دهــد. اندکــی از داروی  ــه مدف ب
متاموســیل بــدون طعــم را بــا غــذای تولــۀ 
خــود ترکیــب کنیــد؛ بــرای تولــه هــای کوچــک 
ــه در  ــوری از آن را دو مرتب ــق چایخ ــک قاش ی
روز، و بــرای تولــه هــای بزرگتــر ۲ تــا 3 قاشــق 

ــد.  ــه در روز بدهی ــوری دو مرتب چایخ
•    افــزودن فیبــر طبیعــی : غــات ســبوس 
دار و کــدو تنبــل لــه شــده از فیبرهــای طبیعــی 
هســتند کــه اثربخشــی خوبــی دارد و بنظــر مــی 
ــت  ــم آن را دوس ــم طع ــا ه ــه ه ــه تول ــد ک رس
ــن منظــور نصــف قاشــق چایخــوری  ــد. بدی دارن
از ایــن فیبرهــا را بــه غــذای تولــۀ کوچــک خــود 
ــدود ۲  ــر ح ــای بزرگت ــه ه ــرای تول ــد ب بیافزایی
ــد.  ــه کنی ــد اضاف ــی توانی ــوری م ــق چایخ قاش
ــک  ــای کوچ ــده ه ــن وع ــه ای ــل را ب ــدو تنب ک
مــورد نیــاز تقســیم کنیــد و در قالــب هــای یــخ 
ــز نگهــداری کنیــد. هــر زمــان  ــد و در فری بریزی
خواســتید از فریــزر درآورده یــخ زدایــی کنیــد و 

ــه حیــوان خــود بدهیــد.  ب
ــالم  ــای س ــی ه ــود جویدن ــوان خ ــه حی •    ب
دهیــد : بــه تولــه هایــی کــه اســنک هــای 
گیاهــی دوســت دارنــد یــک یــا دو ســاقه هویــج 
یــا کرفــس بدهیــد. فیبــر و مایعــات آن بــه 
کاهــش یبوســت کمــک مــی کنــد و همچنیــن 
ــی  ــرف م ــدن را  برط ــه جوی ــما ب ــۀ ش ــاز تول نی
ــه هــای خــود اســتخوان ندهیــد.   ــه تول ســازد. ب
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وقتی گـربه کـاموا می بلعد 

ــه  ــه ب ــه مراجع ــد ک ــوش نکنی ــال فرام ــر ح به
دامپزشــک بــرای بررســی های ســریع و اصولــی 

ــت. ــروری اس ــم، الزم و ض ــات مه از اقدام
جملــه  کــه  گفــت  می تــوان  واقــع  در   
»پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت« در ایــن 
موقعیــت بــه خوبــی صــادق اســت. ایــن نکتــه 
را بــه خاطــر بســپارید کــه اگــر هنــوز کمــی 
ــه باقــی  رشــته داخــل دســتگاه گــوارش گرب

ــر  اســت کــه اگــر رشــته بلعیــده شــده، در زی
ــا آن را داخــل  ــود و ی ــه گیرکــرده ب ــان گرب زب
مقعــد او مشــاهده کردیــد، هرگز آن را نکشــید. 
ــوارش او  ــتگاه گ ــه دس ــن کار ب ــه ای ــرا ک چ
بافت هــای  و  می زنــد  بیشــتری  آســیب 
ــاد  ــث ایج ــد و باع ــاره می کن ــف او را پ ضعی

او می شــود. در  عفونت هــای کشــنده 

ــک  ــه دامپزش ــد ب ــی بای ــه زمان چ
ــرد؟ ــه ک مراجع

ــه  ــه متوج ــی ک ــه زمان ــت همیش ــر اس  بهت
می شــوید کــه گربــه، جســم خطــی خارجــی 
را بلعیــده اســت بــه دامپزشــک مراجعــه 

پیشــنهاد  چنیــن  هــم  کنیــد. 
چــون  مــواردی  در  می شــود 
دیــدن رشــته در زیــر زبــان گربــه 
از یــک دامپزشــک  نیــز حتمــاً 
کمــک بگیریــد تــا او رشــته را 
بیــاورد و  بیــرون  بــدون خطــر 

ــته باشــید  ــر داش ــه خاط ــواره ب هم
ــک از  ــر ی ــان ه ــر در گربه یت ــه اگ ک

ــم بلعیــده شــدن یــک جســم خارجــی  عائ
را مشــاهده کردیــد در اســرع وقــت گربــه را 
ــد. بایــد توجــه داشــته  ــزد دامپزشــک ببری ن
ــم  ــان جس ــر گربه یت ــی اگ ــه حت ــید ک باش
خارجــی را از طریــق مدفــوع دفــع کــرد و یــا 
ــم  ــاز ه ــد، ب ــد او دیدی رشــته را داخــل مقع
ــه دامپزشــک الزامــی اســت چــرا  مراجعــه ب
کــه ممکــن اســت هنــوز رشــته داخــل معــده 

ــد. ــده باش ــی مان ــا روده او باق ی
ــع  ــال دف ــه در ح ــر گرب ــه اگ ــت ک ــر اس  بهت
ــی  ــه آرام ــته را ب ــت، رش ــد اس ــته از مقع رش
بــا قیچــی ببریــد تــا کوتاه تــر شــود. اگــر 
ــت  ــه ای اس ــه به گون ــود گرب ــت خ ــه طبیع چ
ــا  ــد ام ــن مشــکل را حــل کن ــد ای ــه می توان ک

بــازی  عاشــق  گربه هــا  بچــه  و  گربه هــا 
کــردن بــا انــواع رشــته، کامــوا، روبــان و 
طنــاب هســتند؛ امــا همــه ایــن وســایل، بــرای 
آن هــا خطرنــاک اســت؛ چراکــه ممکــن اســت 
ــامتی  ــن کار س ــد و ای ــا را ببلع ــه آن ه گرب
ــوان  ــه عن ــما ب ــه ش ــد. وظیف ــد کن او را تهدی
صاحــب یــک گربــه ایــن اســت کــه از او 
مراقبــت کنیــد تــا گلولــه کامــوا در گلــوی او 
نمانــد و دســتگاه گــوارش او را مســدود نکنــد.

خطــر اجســام خطــی خارجــی بــرای 
ــا گربه ه

اجســام خطــی خارجی یــک واژه دامپزشــکی 
اســت و بــه رشــته یــا اجســام مشــابه رشــته 
ــد  ــه آن را ببلع ــت گرب ــن اس ــه ممک ــا ک ب
ــخ  ــت، ن ــن اس ــه ممک ــود. گرب ــه می ش گفت
ماهیگیــری، نــخ، نــخ دنــدان یــا حتــی 
ــی  ــد؛ چیزهای ــل را ببلع ــان طوی ــرگ گیاه ب
ــت  ــوار اس ــرای او دش ــا ب ــدن آن ه ــه جوی ک
ــدون اینکــه هضــم شــوند  و ممکــن اســت ب
ــه  ــد. البت ــی بمانن در دســتگاه گــوارش او باق
گاهــی بلعیــدن ایــن اجســام هیــچ مشــکلی 
ــت  ــن اس ــی ممک ــا گاه ــی آورد ام ــش نم پی
ــم  ــود آورد و جس ــه وج ــدی ب ــکات ج مش
ــه را مســدود  خارجــی دســتگاه گــوارش گرب
ــا ســوزنی  ــز ی ــد؛ هــم چنیــن اجســام تی کن
ــه  ــد ب ــخ چســبیده باشــد می توانن ــه ن ــه ب ک
روده گربــه آســیب هایی جــدی وارد کننــد و 

ــوند. ــت در آن ش ــاد عفون ــث ایج باع

ــدن  ــس از بلعی ــانه های پ ــم و نش عالئ
رشــته

ــدن جســم  ــد از بلعی ــه بع ــن اســت گرب ممک
خطــی خارجــی، هیــچ عائمــی از خــود بــروز 
ندهــد؛ امــا ممکــن اســت شــما خودتــان دیده 

ــازی می کــرده و  ــا رشــته ای ب باشــید کــه او ب
در حــال جویــدن آن بــوده اســت و حــال آن 
ــت  ــن حال ــت؛ در ای ــده اس ــد ش ــته ناپدی رش
ــان آن  ــه گربه یت ــد ک ــاالً حــدس می زنی احتم
رشــته را بلعیــده باشــد امــا او رفتــاری عــادی 
و معمولــی دارد. بایــد توجــه داشــت کــه اگــر 
مشــکلی وجــود نداشــته باشــد، گربــه 1۰ تــا 
۲4 ســاعت بعــد آن جســم را بــا مدفــوع خــود 
ــه  ــت ک ــکل اینجاس ــا مش ــد؛ ام ــع می کن دف
ــته را  ــدر از آن رش ــان چق ــد گربه یت نمی دانی
خــورده اســت و آیــا هنــوز چیــزی در دســتگاه 

ــر. ــا خی ــده اســت ی ــوارش او باقی مان گ
اســتفراغ،  و  تهــوع  چــون  عائمــی 
زدن  زور  بی اشــتهایی،  و  کم اشــتهایی 
ــب،  ــکم، ت ــوع، درد ش ــع ادرار و مدف در دف
ــر  ــر اث ــدن ب ــدن آب ب ــم ش ــردگی و ک افس
اســتفراغ می تواننــد نشــانه ایــن باشــند کــه 
ــت در  ــال حرک ــی در ح ــم خارج ــک جس ی

اســت. گربه یتــان  گــوارش  دســتگاه 

ــم  ــا عالئ ــد ت ــول می کش ــدر ط چق
ــد؟ ــروز کن ب

ــک جســم خارجــی  ــم بالینــی وجــود ی عائ
می توانــد  گربــه  گــوارش  دســتگاه  در 
ــا تأخیــر بــروز کنــد و ایــن  بافاصلــه و یــا ب
امــر بــه مقــدار و میــزان جســم بلعیده شــده 
ــرده  ــر ک ــم در آن گی ــه جس ــمتی ک و قس
اســت بســتگی دارد. به طورکلــی عائــم ایــن 
عارضــه یــک یــا دو روز بعــد ظاهــر می شــود 
و البتــه در بعضــی مــوارد ممکــن اســت گربــه 
چنــد هفتــه قبــل جســم را بلعیــده باشــد و 

ــروز دهــد. ــم ضعیفــی از خــود ب عائ

هرگز رشته را نکشید
 نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن 

مانــده اســت، هــر چــه بیشــتر صبــر کنیــد تــا 
ــروز  دفــع شــود، احتمــال آســیب بافت هــا، ب
ــود؛ و در  ــتر می ش ــی بیش ــا و پارگ عفونت ه
ــه  ــد ب ــک می توان ــا پزش ــت تنه ــن موقعی ای

ــد. ــن کار را انجــام ده ــی بهتری راحت
ــه  ــدا گرب ــک ابت ــرایطی پزش ــن ش  در چنی
ــن راه حــل  ــد و بهتری ــه می کن شــما را معاین
را تجویــز می کنــد. هــم چنیــن او در صــورت 
نیــاز، ممکــن اســت آزمایــش خــون بگیــرد و 
یــا گربــه را رادیوگرافــی کنــد و در آخــر اگــر 
مشــکل حادتــر باشــد اقــدام بــه آندوســکوپی 

و یــا عمــل جراحــی مــی کنــد.

منبع: ITPetچه کنیم؟

پیشگیری
در پایــان، پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه مراقــب 
ــباب بازی ها  ــید. اس ــه باش ــباب بازی های گرب اس
ــیار  ــه بس ــردن گرب ــرگرمی و ورزش ک ــرای س ب
ــرگرمی دارد؛  ــه س ــاز ب ــه نی ــت و گرب ــم اس مه
ــاره  ــا پ ــکند ی ــا را بش ــت آن ه ــن اس ــا ممک ام
ــه خــود  کنــد و قســمت هایی از آن را ببلعــد و ب
آســیب برســاند. همیشــه هنــگام بــازی گربــه بــا 
اســباب بازی هایش امنیــت او را در نظــر بگیریــد 
و رشــته ها، نــخ، روبــان، نــخ دنــدان و هــر چیــز 
رشــته ماننــد دیگــری را در جایــی بگذاریــد کــه 

گربــه بــه آن دسترســی نداشــته باشــد.

علل یبوست            و راههای طبیـعی درمان 
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معرفی مختصر خرگوش

 پیــش از ایــن تصــور می شــد کــه 
جونــدگان  خانــواده  از  خرگوش هــا 
ــد نشــان  ــات جدی ــا تحقیق هســتند ام
جــزو  خرگوش هــا  کــه  داده انــد 
یعنــی  هســتند؛  ســانان  خرگــوش 
ــیده از  ــای پوش ــه پاه ــتاندارانی ک پس
ــد. ــد دارن ــی بلن ــدان جلوی ــو و دو دن م

موهایشــان  خرگوش هــا  معمــوالً 
می ریــزد و زمانــی کــه ایــن موهــا 
ــرم  ــی ن ــاره موهای ــا دوب ــزد آن ه می ری
و تمیــز درمی آورنــد کــه ممکــن اســت 
ــا موهــای  رنــگ ایــن موهــای جدیــد ب
ــد.  ــاوت باش ــًا متف ــا کام ــی آن ه قبل
جالــب اســت بدانیــد کــه خرگوش هایی 

کــه در طبیعــت زندگــی می کننــد هــر 
ــن  ــد و ای ــوض می کنن ــگ ع ــل رن فص
مســئله بــه پنهــان شــدن و حفــظ جان 
آن هــا در برابــر شــکارچیان کمــک 

می کنــد.

موریزی در خرگوش ها

مــو ریــزی در خرگوش هــا رونــدی 
ــای  ــوش موه ــه در آن خرگ ــت ک اس
تــا  می دهــد  دســت  از  را  خــود 
مــو  دربیــاورد.  جدیدتــر  موهایــی 
ــی  ــف زندگ ــل مختل ــزی در مراح ری
بــر  و  می افتــد  اتفــاق  خرگــوش 
متفــاوت  خرگــوش  نــژاد  اســاس 
اســت؛ گاهــی حتــی ممکــن اســت دو 

ــر حســب  ــژاد هــم ب خرگــوش از یــک ن
موریــزی  نگهداری شــان،  شــرایط 
فرآینــد  باشــند.  داشــته  متفاوتــی 
موریــزی خرگــوش می توانــد ۲ تــا 6 

هفتــه بــه طــول انجامــد.
زمانــی کــه خرگــوش 4 - 5 ماهــه اســت، 
ــت  ــی اش را از دس ــای دوران کودک موه
جدیــد  مــوی  بافاصلــه  و  می دهــد 
درمــی آورد پــس از ایــن، موهــای دوران 
و  درمی آینــد  خرگــوش  بزرگ ســالی 
ــت  ــد اس ــه بع ــان ب ــن زم ــت از ای درس
کــه مفهــوم رنــگ عــوض کــردن در 

خرگوش هــا معنــا پیــدا می کنــد.
ــار  ــک ب ــاه ی ــر 3 م ــوش ه ــی خرگ گاه
ــدت  ــن م ــن ای ــزد و بی ــش می ری موهای
ــی  ــو در او بســیار جزئ ــزش م ــزان ری می
زمانــی  غالبــاً  خرگوش هــا  اســت. 
ــود موریــزی  ــوض می ش ــل ع ــه فص ک
ــن  ــد و در ای ــه می کنن ــدیدی را تجرب ش
میــان میــزان ریــزش مــو در پایــان 
بســیار  تابســتان  و  زمســتان  فصــل 

شــدیدتر اســت.

چرا خرگوش ها موریزی دارند؟

ــو  ــده م ــل عم ــه دو دلی ــا ب خرگوش ه
می کننــد: عــوض 

ــه  ــی ک ــان رشــد: زمان ــزی در زم - موری
ــوی  ــگ م ــد، رن ــد می کن ــوش رش خرگ
ــن  ــود و ای ــوض می ش ــن ع ــا ریخت او ب

ــی اســت. ــًا طبیع ــدی کام ــد، رون رون
ــا  ــل: ب ــر فص ــل تغیی ــه دلی ــزی ب - موری
تغییــر فصــل، موهــای خرگــوش می ریــزد 
و رنــگ موهــای او تغییــر می کنــد و 
بدیــن ترتیــب بــدن خرگــوش خــود را بــا 
دمــای هــوا محیطــش ســازگار می کنــد.

موریزی در خرگوش چطور اتفاق 
می افتد؟

ــروع  ــر ش ــا از س ــزی در خرگوش ه موری
می شــود و پــس از ســر بــه گــردن 
و پشــت رســیده و بــه شــکم ختــم 
خرگوش هــا  از  بعضــی  در  می شــود. 
ــای  ــه ج ــت و هم ــره اس ــزی یکس موری
بــدن آن هــا بــه یــک بــاره موهــای خــود 

از دســت می دهــد. را 
 حــال کــه از موریــزی خرگوش هــا و 
علــل آن ،بیشــتر دانســتید دیگــر نبایــد 
ــزد  ــش می ری ــتان موهای ــی خرگوش وقت
نگــران  می کنــد  تغییــر  رنگــش  یــا 
شــوید، چــرا کــه ایــن فراینــد، فرآینــدی  
کامــًا طبیعــی اســت و خرگــوش شــما 

ــت. ــالم اس ــح و س صحی

زینب پرسیده:
مــن جدیــداً یــه هاســکی خریــدم. وقتــی بهش 
ــه  ــا رو ک ــی ه ــی دم بعضــی از خوراک ــذا م غ
تســت مــی کنــه سرشــو میــذاره روی زمیــن 
نزدیــک همــون خوراکــی و بعد ســر و قســمتی 
از بدنشــو کــه چســبیده بــه زمیــن روی زمیــن 

مــی مالونــه. علتــش چیــه؟

پاسخ دامپزشک:
ــا  ــوزش ی ــث س ــی باع ــذای مصرف ــاال غ احتم
ــتگاه  ــذا وارد دس ــا غ ــه و ی ــیت میش حساس

ــه. ــی میش تنفس

مریم پرسیده:
ــدیم  ــه ش ــه . االن متوج ــگم 6 سالش ــن س م
قبــًا  میکنــه؛  جمــع  زیــرش  رو  دمــش 
ــداد  ــم دم تکــون می ــی از ســرکار میومدی وقت
ــدن و  ــوض پری ــه و ع ــش زیرش ــی االن دم ول
خوشــحالی کــردن میشــینه زمیــن و صــدا از 
خــودش در میــاره. تــا بــه امــروز یــه همچیــن 

ــم. ــی نگران ــم و خیل ــاری ازش ندیدی رفت

پاسخ دامپزشک:
احتمــال درد، افســردگی یــا تــرس وجــود داره 

کــه بایــد معاینــه بشــه.

هستی پرسیده:
خرگــوش مــن حــدود 5 یــا 6 ماهســت؛ چنــد 
روز پیــش دوســتم بــود، خیلــی خــوب بهــش 
رســیدگی نشــده. االن حــدود ۲4 ســاعته قهــر 
کــرده اصــًا از جــاش تکــون نمیخــوره و اصــًا 
ــنگی  ــم از گرس ــوره؛ میترس ــم نمیخ ــذا ه غ

بمیــره چیــکار بایــد بکنــم؟

پاسخ دامپزشک:
ــط  ــر محی ــه تغیی ــبت ب ــاری نس ــش رفت واکن
ــت  ــه حال ــد روز ب ــد از چن ــت بع ــی اس طبیع

ــردد. ــی گ ــادی بازم ع

سینا پرسیده:
ــه  ــه؛ البت ــی حال ــی دو روزه ب ــن یک ــه م گرب
غذاشــو میخــوره ولــی مثــل ایــن میمونــه کــه 
ــم  ــش ک ــم تعادل ــه. یک ــوش میش ــی ه داره ب
شــده و موقــع راه رفتــن کمــی تلــو میخــوره، 
مردمــک چشــمش خیلــی گشــاد شــده و زیــر 
نــور شــدید بــه انــدازه کافــی منقبــض نمیشــه 
البتــه مســیر حرکــت دســت و صدا رو درســت 
ــار تشــنج کــرد  ــروز دو ب تشــخیص میــده .دی
ــت  ــور موق ــه ط ــن ب ــر، گفت ــش دکت بردیم
ــم  ــه بدی ــش رو روزان ــک چهارم ــن ی گاباپنتی
ــوز  ــی هن ــه ول ــه بش ــنج گرفت ــوی تش ــا جل ت
ــن  ــده. ای ــخیص داده نش ــاری تش ــت بیم عل
ــو محیــط تمیــز غیــر ســمی زندگــی  ــه ت گرب
میکنــه فقــط باغچــه ای کــه دستشــویییش رو 
میــره کمــی کثیفــه و اینکــه چنــد روز پیــش 
وســط موهــاش یــه حشــره کوچــک بــود کــه 
ــاً  ــتمش. لطف ــز شس ــوم و تمی ــش حم بردم

ــد. ــی بفرمایی راهنمای

پاسخ دامپزشک:
عائــم ممکــن اســت ناشــی از مســمومیت بــا 
ــل  ــه قاب ــه ک ــر باش ــه س ــه ب ــا ضرب ــموم ی س
بررســی و معاینــه اســت بــرای درمــان فعلــی 
ــی  ــرم تراپ ــی و س ــی و حمایت ــان عامت درم

مناســب اســت.

ستاره پرسیده:
ــر و مــاده دارم و هــردو را عمــل  ــه ن مــن گرب

ــا  ــا کاردرســتی کــردم ی وازکتومــی کــردم. آی
بایــد کامــل عقیمشــون میکــردم. تــا االن کــه 
ــک ماهــی هســت  ــچ مشــکلی نداشــتن. ی هی

ــام دادم . انج

پاسخ دامپزشک:
عقیمســازی در حیوانــات بایــد بصــورت کامــل 
ــات اصــًا  ــی در حیوان انجــام شــود و وازکتوم
مفهومــی نداشــته و غلــط اســت، همــان 
ــه  ــود. هرچ ــد ب ــا خواه ــم پابرج ــوارض قدی ع
ــد. ــام دهی ــی را انج ــی اصاح ــریعتر جراح س

مبینا پرسیده:
آیــا میشــه کاری کــرد کــه خرگوشــمون 
ــن انســان و  ــای مشــترک بی ــن مریضــی ه ای
ــکاریاز،  ــل طاعون،آس ــره؟ مث ــات رو نگی حیوان
پوســت«،  قارچــی  »عفونــت  درماتوفیــت 
ــوش  ــرب گ ــالمونا، ج ــاری ،س ــتورلوز، ه پاس
قارچــی  آلودگــی  خــز،  خرگوش،جــرب 
ــی و  ــدگان، توالرم ــزش جون ــب گ ــت، ت پوس
ــا. اگــه خرگوشــمون ایــن بیمــاری هــا رو  گات

ــم؟ ــکار کنی ــت چی گرف

پاسخ دامپزشک:
بیماریهــای مشــترک بیــن انســان و حیوانــات 
خانگــی اغلــب دارای واکســن هــای مشــخص 

هســتند و قابــل پیشــگیری انــد.

از دامپزشکان درخواست می گردد، در 
صورت تمایل به همکاری در این بخش، 

مشخصات و تصویر خود را از طریق پست 
 info@itpet.net الکترونیکی

 برای ما ارسال نمایند.

رویدادها

دکتر سنبله کارپرسش و پاسخ با دامپزشک
Dr.sonbolekar@gmail.com چهارمین سمینار غذای پت کشورهای

شمال اروپا
4th Nordic Pet Food Seminar

زمان برگزاری:
۲ تا 3 اکتبر ۲۰18 

)1۰ و 11 مهر(
محل برگزاری: جمهوری 

چک

2018AusPet    نمایشگاه پت استرالیا

زمان برگزاری: 19 تا ۲1 اکتبر ۲۰18 
)۲7  تا ۲9 مهر(
محل برگزاری: 

استرالیا

اولیــن نمایشــگاه بیــن المللــی 
و خانگــی اهلــی  حیوانــات 

India International Pet Trade Fair

زمان برگزاری: 1۰ تا 13 آبان
محل برگزاری:

تهران، شهر آفتاب

Pets Arabiaنمایشگاه پت عربیا

زمان برگزاری: 3۰ اکتبر تا 1 نوامبر ۲۰18 
)8  تا 1۰ آبان(

محل برگزاری: امارات متحده عربی

خاطرات شما

بتی بازیگوش خوابالو

بتــی، اســم ســگ کوچولــوی مــا اســت؛ ســگی 
کــه از همــان بچگــی کنــار مــا بــوده و االن 9 

ســال دارد.
ــود و  ــردن ب ــازی ک ــق ب ــی عاش ــی از بچگ بت
آن قــدر بــازی می کــرد کــه دیگــر از خســتگی 
ــار  ــت یک ب ــادم اس ــت. ی ــواب می رف ــه خ ب
از  بعــد  بــود،  بتــی 3-4 ماهــه  وقتی کــه 
اینکــه حســابی بــا هــم بــازی کردیــم، تصمیم 
ــگام  ــا هن ــرم؛ ام ــام بب ــه حم ــم او را ب گرفت
حمــام کــردن بتــی اتفــاق جالبــی افتــاد 
ــده دار  ــب و خن ــره ای جال ــم خاط ــه برای ک
ــتم،  ــتم او  را می شس ــه داش ــد؛ درحالی ک ش
ــیطون  ــوی ش ــگ کوچول ــن س ــه ای ــدم ک دی
بــه خــواب رفتــه و صــدای  بازیگــوش  و 
ــت.  ــته اس ــام را برداش ــام حم ــش تم خروپف
بتــی زیــر دوش و در همــان حالــت کــه مــن 
ــه  ــواب رفت ــه خ ــودم ب ــتنش ب ــال شس در ح
بــود و اصــًا بــه شســتن مــن کاری نداشــت!
ــی  ــد، بت ــام ش ــو تم ــه شست وش ــد از اینک بع
ــال  ــی در ح ــرون آوردم و وقت ــام بی را از حم
ــد  ــدار ش ــواب بی ــودم از خ ــک کردن او ب خش
ــازی کــرد و درســت از  ــه ب ــاره شــروع ب و دوب
ــا  ــوی م ــی کوچول ــه بت ــود ک ــان ب ــان زم هم
ــازی  ــام و ب ــد از حم ــک کردن بع ــق خش عاش
ــت 9  ــا گذش ــم ب ــوز ه ــد. هن ــد از آن ش بع
ســال، عاشــق خشــک کــردن بعــد از حمــام 

ــازی اســت. و ب

علی حسینی

ــه  ــداری در خان ــرای نگه ــی ب ــی عال ــک و حیوانات ــرم و کوچ ــی ن ــا موجودات خرگوش ه
ــه راحتــی می توانیــد ایــن موجــودات ظریــف و خجالتــی را در دســت  هســتند. شــما ب
ــم  ــتنی علی رغ ــوان دوست داش ــن حی ــداری از ای ــا نگه ــد؛ ام ــان کنی ــد و نوازشش بگیری
ــر  ــا تغیی ــن نگرانی ه ــه همــراه دارد؛ یکــی از ای ــم ب ــی ه شــیرینی هایش، گاه نگرانی های
رنــگ مــوی خرگوش هــا اســت. کســانی کــه از خرگــوش بــه عنــوان یــک حیــوان خانگــی 
ــر اســت  ــوی خرگوششــان در حــال تغیی ــگ م ــد گاهــی از اینکــه رن نگهــداری می کنن
نگــران می شــوند و فکــر می کننــد کــه خرگوششــان مریــض شــده اســت و یــا شــرایط 
ــا  ــوی خرگوش ه ــگ م ــر رن ــه تغیی ــد ک ــت بدانی ــد نیس ــا ب ــدارد؛ ام ــی ن ــمی خوب جس
ــم  ــه می خواهی ــن مقال ــد. در ای ــزی می گوین ــه آن موری ــه ب ــی اســت ک ــدی طبیع فراین

ــیم. ــا را بشناس ــو در خرگوش ه ــگ م ــر رن ــای تغیی علت ه

چـرا رنگ موی خرگـوش 
منبع: ITPetتغییر مـی کند؟

اگر شما هم خاطره جذاب و جالبی با 
حیوان خانگی خود دارید، لطفاً آن را از 

طریق پست الکترونیکی برای ما
 ارسال نمایید.  
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مابرگزیده ای از صفحه اینستاگرام ما

ــن  ــه؛ یافت ــه خان ــت ب ــاب: بازگش ــوان کت عن
ــی ــات خانگ ــرگ حیوان ــد از م ــش بع آرام

Going Home: Finding Peace when Pets Die

نویسنده: 
)Jon Katz( جان کتس

تاریخ انتشار: 
سال ۲۰11 میادی

جــان کتــس، یکــی از 
ــندگان در  ــن نویس بهتری
ــز  ــورک تایم ــه نیوی مجل
نویســنده  ایــن  اســت. 
مشــهور ،کتاب بازگشــت 

ــه را در مــورد مشــکات روحــی از دســت دادن  ــه خان ب
حیوانــات خانگــی بــه رشــته تحریــر درآورده اســت 
ــان  ــاب بی ــن کت ــب را در ای ــردی و جال ــی کارب و مطالب
کــرده اســت. وی در کتــاب خــود بــه واکنش هایــی 
ــوان خانگــی  ــه از دســت دادن حی ــردم نســبت ب ــه م ک
خــود نشــان می دهنــد پرداختــه اســت و در کنــار بیــان 
توصیه هایــی مؤثــر، بحث هایــی فلســفی و احساســی 
ــت.  ــاخته اس ــرح س ــئله مط ــن مس ــون ای ــز پیرام را نی
ــود را  ــی خ ــوان خانگ ــه حی ــه کســانی ک ــاب ب ــن کت ای
ــاره  ــد دوب ــا بتوانن ــد ت ــک می کن ــد کم ــت  داده ان از دس

ــد. ــاز کنن ــود را آغ ــی خ زندگ

@ITPetnetمعرفی کتاب
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ــت  ــرای گرامیداش ــمه ب ــن مجس ای
ســگ کوچــک و شــجاعی بــه 
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــو س ــام لئ ن
ــان  ــات ج ــرای نج ــگ ب ــن س ای
ــود را  ــان خ ــاله ای ج ــر 10 س دخت
ــه  ــورد حمل ــه م ــت داده ک از دس
ــه  ــرار گرفت ــزرگ ق ــگ ب ــک س ی
ــرک  ــزرگ دخت ــگ ب ــن س ــود. ای ب
ــی  ــود و او را گاز م ــن زده ب را زمی
ــرای  ــرعت ب ــا س ــو ب ــت. لئ گرف

نجــات جــان دختــرک دویــد و 
شــروع بــه گاز گرفتــن پــای ســگ 
ــه  ــزرگ ب ــگ ب ــرد. س ــزرگ ک ب
ــرک  ــت و دخت ــو برگش ــمت لئ س
ــفانه  ــد. متاس ــرار کن ــت ف توانس
لئــو کشــته شــد. مجســمه لئــو در 
پارکــی در صربســتان قــرار گرفتــه 
ــن مجســمه نوشــته  ــر ای اســت. زی
شــده:  “تقدیــم بــه همــه قهرمانــان 
کوچکــی کــه قلبــی بــزرگ دارنــد”

“تقدیم به همه قهرمانان کوچکی که قلبی بزرگ دارند”
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بههااستـرس؛ گر  ر د  ی ر فتا ر  ت مشکال  منشــأ 
ITPet :منبع

ــتند  ــان هس ــای خودش ــق عادت ه ــا عاش گربه ه
ــداوم  ــن و م ــای روتی ــام کاره ــی را در انج و راحت
ــده  ــف ش ــی تعری ــن راحت ــر در ای ــد. اگ می بینن
ــدی  ــر بســیار ب ــی ایجــاد شــود، تأثی گربه هــا خلل
بــر رفــاه و ســامت کلــی آن هــا گذاشــته می شــود 
و اســترس و نگرانــی در آن هــا بــه وجــود می آیــد 
کــه ایــن اســترس ونگرانــی می توانــد ســبب بــروز 

مشــکات رفتــاری در گربــه هــا شــود.
ــبت  ــان ها، نس ــا انس ــد م ــت مانن ــا، درس گربه ه
ــی  ــای متفاوت ــان واکنش ه ــات اطرافش ــه اتفاق ب
ــه  ــک گرب ــت ی ــن اس ــد و ممک ــان می دهن نش
ــان می شــود  ــر بی ــم استرســی را کــه در زی عائ
ــته باشــد؛  ــر نداش ــه دیگ ــته باشــد و گرب را داش
ــورت  ــات ص ــر تحقیق ــه بناب ــت ک ــی اس گفتن
گرفتــه، ایــن نتایــج می تواننــد تحــت تاثیــر 

ــند. ــز باش ــی نی ــا ژنتیک ــی و ی ــل محیط عوام
ــم  ــه یکــی از عائ ــه گرب ــر متوجــه شــدید ک اگ
ــراً  ــه اخی ــورد این ک ــر را دارد، در م ــاری زی رفت
چــه تغییــری در خانه یتــان ایجــاد کرده ایــد 
فکــر کنیــد تــا علــت رفتــار او را متوجــه شــوید. 
ــترس  ــروز اس ــث ب ــد باع ــر می توان ــرات زی تغیی
در گربــه شــما شــود )گاهــی ممکــن اســت 

ــوید(: ــر نش ــه آن تغیی ــان متوج ــی خودت حت
- برنامه ریزی جدید

ــوی  ــدن عض ــه ش ــا اضاف ــت ی ــک پ ــدن ی - آم
ــواده ــه خان ــد ب جدی

- آمدن مهمان به خانه
ــیدگی  ــه او رس ــم ب ــه ک ــی ک ــتن صاحب - داش

می کنــد
- تغییر برند غذا

- تغییر ساعت غذا
- ســر و صــدای زیــاد کــه ناشــی از ساخت وســاز، 

تلویزیــون یا موســیقی باشــد
- کثیف بودن ظرف خاک

- مبلمان جدید

ــان ها  ــا انس ــه م ــه ک ــس آنچ ــه درســت برعک بل
تصــور می کنیــم، گربه هــا موجــودات بســیار 
مشــکات  نیــز  زیــر  در  هســتند.  حساســی 
رفتــاری گربــه هــا کــه ریشــه در اســترس آن هــا 

ــت. ــده اس ــان ش دارد بی

خشونت
ــگام  ــه هن ــای گرب ــی از واکنش ه ــونت یک خش
ــر  ــت. اگ ــرس اس ــا ت ــی و ی ــا نگران ــه ب مواجه
ــر حیوانــات  ــما و دیگ ــا ش ــاً ب ــان غالب گربه یت
اخیــراً  و  اســت  داشــته  دوســتانه ای  رفتــار 
رفتارهــای خشــونت آمیزی مثــل هیــس کــردن 
یــا چنــگ زدن را از خــود بــروز می دهــد، شــک 

نکنیــد چیــزی در خانــه او را آزار می دهــد.

از دست دادن اشتها
چــون  عواملــی  انســان ها،  ماننــد  درســت 
ــر الگــوی غــذا  اســترس، نگرانــی و عصبانیــت، ب
ــر  ــت. اگ ــذار اس ــم تأثیرگ ــا ه ــوردن گربه ه خ
گربه یتــان مثــل قبــل بااشــتها غــذا نمی خــورد، 
ممکــن اســت مشــکل فیزیکــی نداشــته باشــد و 
فقــط از نظــر روحــی و احساســی مشــکلی بــرای 

ــده باشــد. او پیــش آم

به دنبال توجه گشتن
برقــراری  زمــان  در  گربــه  رفتــار  در  تغییــر 
ــا شــما نشــان می دهــد کــه او از نظــر  ارتبــاط ب
ــده  ــه رو ش ــکلی روب ــا مش ــی ب ــی و احساس روان
اســت. اگــر گربه یتــان اخیــراً زیــاد میومیــو 
بــاالی  یــا  جلــوی شــما  می کنــد و دقیقــاً 
ســرتان می نشــیند و بیــش از قبــل توجــه شــما 
را می طلبــد، احتمــاالً می خواهــد بــه شــما 

ــد! ــه کنی ــه او توج ــد، ب ــزی بگوی چی

به اجبار نظافت کردن خود
گربه هــا فقــط بــرای تمیــز کــردن خــود را لیــس 
ــوند  ــس زدن آرام می ش ــا لی ــا ب ــد؛ آن ه نمی زنن
ــی  ــاس ناراحت ــا احس ــند ی ــیده باش ــر ترس و اگ
ــد.  ــش می ده ــا آرام ــه آن ه ــن کار ب ــد ای کنن
ــه  ــم ک ــد بگویی ــن اصــل بای ــه همی ــا توجــه ب ب
لیــس زدن بیــش از حــد گربــه می توانــد نشــانه 
ــن  ــا چنی ــر ب ــد. اگ ــترس در او باش ــود اس وج
ــه  ــت گرب ــدا پوس ــدید ابت ــه ش ــرایطی مواج ش
خــود را بررســی کنیــد و بدانیــد کــه اگــر مــوی 
او ریختــه بــود ایــن ریــزش مــو می توانــد ناشــی 

ــش از حــد او باشــد. از لیــس زدن بی

پنهان شدن
ــر  ــد. اگ ــودن را دوســت دارن ــا مســتقل ب گربه ه
در رفتــار گربه یتــان متوجــه ایــن تغییــر شــدید 
ــی  ــورت ناگهان ــه ص ــاره و ب ــک ب ــه ی ــه او ب ک
ــًا  ــه قب ــی ک ــت، در صورت ــده اس ــه گیر ش گوش
انســان ها  و  دیگــر  حیوانــات  بــا 
ــد  ــت، بای ــوده اس ــان ب مهرب

بدانیــد کــه ایــن 

ــه او  ــد ک ــانه آن باش ــد نش ــه گیری می توان گوش
ناخوشــایندی دارد. احســاس 

توجه نکردن به ظرف خاک
ــود  ــاک خ ــرف خ ــه ظ ــدا ب ــه از ابت ــر گرب اگ
عــادت داشــته و اکنــون چنــد وقتــی اســت کــه 
ــد،  ــتفاده نمی کن ــش اس ــرف خاک ــی از ظ گاه
ایــن حالــت نشــان دهنــده ایــن اســت کــه گربــه 
ــر اســت ظــرف  ــدارد. بهت ــی ن شــما حــس خوب
ــوید  ــن ش ــا مطمئ ــد ت ــاک او را بررســی کنی خ
ــی  ــای راحت ــت و در ج ــز اس ــرف او تمی ــه ظ ک

ــرار دارد. ق

خوابیدن بیش از حد
بــر اســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه، اســترس 
ــه  ــه گرب ــود ک ــث ش ــد باع ــدی می توان و ناامی
احســاس ناخوشــایندی داشــته باشــد و بــه 
ــا  ــد ت ــه بخواب ــتر از همیش ــل بیش ــن دلی همی

ــد. ــلی ده ــود را تس خ

اسپری کردن ادرار خود
ــوار  ــل دی ــودی مث ــطوح عم ــه روی س ــر گرب اگ
ــرد،  ــه ادرار خــود را اســپری ک ــان خان ــا مبلم ی
ایــن کار اتفاقــی نیســت. بلــه، در چنیــن مواقعــی 
ــرده  ــوش نک ــود را فرام ــاک خ ــرف خ ــه ظ گرب
اســت بلکــه قلمــروی خــود را مشــخص می کنــد 
ــا  ــا به ج ــر گربه ه ــرای دیگ ــود ب ــی از خ و بوی
بســیار  گربه هــا  در  رفتــار  ایــن  می گــذارد. 
ــد  ــاق می افت ــی اتف ــتر زمان ــت و بیش ــج اس رای
ــی  ــی؛ یعن ــا 1۲ ماهگ ــه 6 ت ــر ب ــا ن ــه گربه ه ک
بلــوغ جنســی کامــل خــود برســند، امــا بــه ایــن 
نکتــه بایــد توجــه داشــت کــه گربه هــا در زمــان 
ــد. ــام می دهن ــل را انج ــن عم ــز ای ــترس نی اس

چه اقدامی انجام دهم؟
ــد،  ــان می ده ــی را نش ــم نگران ــه عائ ــر گرب اگ
ــص  ــا متخص ــک ی ــه دامپزش ــد ب ــاً بای حتم
رفتــاری مراجعــه کنیــد تــا مشــکل را حــل 
کننــد. چراکــه ایــن عائــم می توانــد 
نشــان دهنده شــرایط خطرنــاک ســامت 
باشــد و در ایــن شــرایط پزشــک حتمــاً 

ــه را معاینــه کنــد. ــد گرب بای


