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سپیده حکمت

سگ و گربه ها در هم هستند ،سوا نکنید
«واگــذاری بچــه گربــه  3ماهــه نابینــا بــه یــک
شــخص مطمئــن» « ،گربــه پرشــین  3ماهــه،
شناســنامه دار و اصیــل»؛ شــما بــا دیــدن ایــن
دو جملــه کــدوم رو انتخــاب مــی کنیــد؟ تجربــه
نشــون داده کــه گربــه هــای نــژاد دار و اصیــل یــا
حتــی گربــه هــای بــدون نــژاد امــا ســالم راحــت
تــر از گربــه هایــی کــه ناتوانــی جســمی دارن ،بــه
سرپرســتی گرفتــه مــی شــن.
فکــر کــردن بــه ایــن کــه یــک حیــوان بــا
چــه ســختی هایــی رو بــه رو هســت و گاهــی
ملتمســانه بــا نگاهــش از مــا مــی خــواد کــه اون
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؟ اصـ ً
ا مگــه
ً
حیــوان خانگــی هــم بــرای خودنماییــه؟ واقعـا چــه
فرقــی میکنــه؟ مگــه حــس خوبــی کــه بهمــون
مــی دن مهــم نیســت؟ حــس عشــق و مهربونــی بــه
موجــود بیگناهــی 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
بــده و ســهمی از ایــن زندگــی بدســت بیــاره کــه
مــی تونــه بــه زیبایــی بــراش امــکان پذیــر باشــه؟
اگــر بــه حــرف ســهراب عمــل کنیــم و چشــم
هامــون رو بشــوییم و جــور دیگــه ای نــگاه کنیــم،
دنیــا نــه فقــط بــرای خودمــون بلکــه بــرای ایــن
موجــوداتِ دوســت داشــتنی هــم جــای بهتــر و پــر
از آرامــش میشــه.

گربههــا در هــر فصــل و بــر اســاس مقتضیــات
آن فصــل مشــکالت خاصــی دارنــد؛ فصــل
پاییــز نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و
انگلهــا ،کرمهــا ،تغییــرات پوســت و مــو و
هــوای بــد ،مشــکالتی هســتند کــه گربههــا
را در ایــن فصــل تهدیــد میکننــد .در ایــن
فصــل ،روزهــا کوتاهتــر میشــوند و هــوای
خــوب و خوشــایند کمکــم جــای خــود را بــه
هــوای خنــک و ابــری میدهــد .بــد نیســت
بدانیــد کــه ایــن تغییــرات آب و هوایــی
بــرای گربــه دوستداشــتنی شــما میتوانــد
پیامدهایــی را بــه همــراه داشــته باشــد.
محافظــت از گربــه در برابــر کنههــا
و شــپشها
زمانــی کــه دمــای هــوا بیــن  ۰و  ۲۰درجــه
ســانتیگراد اســت ،تعــداد شــپشها بیشــتر
میشــود و همیــن امــر ســبب میشــود کــه
شــپشها در فصــل پاییــز هــم هماننــد فصــل
بهــار رشــد زیــادی داشــته باشــند .تصــور نکنید
کــه اگــر در شــهرها زندگــی میکنیــد ،از شــر
شــپشها در امــان هســتید؛ شــپشها همهجــا
بهویــژه در فضاهــای خالــی وجــود دارنــد.
بــا شــروع فصــل پاییــز و بازگشــت فصــل
ســرما ،مــا بایــد منتظــر کنههــا هــم باشــیم؛
کنههــا کــه در فصــل ســرد زمســتان بــه
دنبــال پناهگاهــی بــرای خــود هســتند،
ممکــن اســت خانــه شــما را بــرای زندگــی
خــود انتخــاب کننــد؛ اگــر در خانــه خــود
گربــهای داریــد و نمیخواهیــد کــه گربــه
ملوســتان در فصــل پاییــز ،زمســتان و بهــار
اســیر انــگل و شــپش و کنــه شــود ،بهتــر
اســت بــرای گربهتــان از یــک داروی ضــد
انــگل اســتفاده کنیــد.
گربه را کرم زدایی کنید
در فصــل پائیــز ،کرمهــا کــه اغلــب بــا چشــم
غیرمســلح دیــده نمیشــوند بــا النــه گزینــی
در قلــب ،رودههــا یــا رگهــای خونــی ،بــه
گربههــا آســیبهایی جــدی مــی زننــد .ایــن
انگلهــا بســیار خطرنــاک و کشــنده هســتند
و بــه ســختی پیــدا مــی شــوند .پیشــنهاد

مراقبت از گـربه ها در
فصـل پاییز
منبعITPet :

میشــود از آنجــا همــه گربههــا در همــه
فصــول نســبت بــه کرمهــا آســیبپذیر
هســتند گربهتــان را چهــار بــار در ســال بــا
داروی کــرم زدا درمــان کنیــد.
مراقب بیدها باشید!
تابســتان فصلــی اســت کــه گربههــا در طــول
آن بیشــتر در خطــر تمــاس بــا قارچهــای
انگلــی بــه وجــود آمــده از بیــد هســتند؛ بــا
ایــن حــال ،بیمــاری واقعــی حاصــل از بیدهــا
در پاییــز بــروز میکنــد و هیــچ درمــان
پیشــگیرانهای بــرای ایــن بیمــاری وجــود ندارد
و در نتیجــه بایــد مراقــب باشــید و بدانیــد کــه
ایــن بیمــاری قارچــی پوســتی بــا ریختــن
مــوی یــک ناحیــه بــه شــکل دایــرهای خــود
را بــروز میدهــد.
بــرس زدن گربــه ،رازی بــرای کاهــش
گلولههــای مــو

معمــوالً مــا بــه ایــن موضــوع توجــه نمیکنیــم
کــه در فصــل پاییــز هــم درســت ماننــد بهــار،
گربههــا تغییــر میکننــد .پوســت گربههــا در
تابســتان نازکتــر اســت و بــا شــروع فصــل
پاییــز و زمســتان پوســت آنهــا ضخیمتــر
میشــود تــا بتواننــد تغییــرات دمــا را در
ایــن فصــول ســرد ســال تحمــل کننــد .ایــن
تغییــرات میتوانــد ســبب شــود کــه زمانــی
کــه گربههــا خــود را تمیــز میکننــد موهــای
خــود را ببلعــد و ایــن موهــا درون معــده آنهــا
تبدیــل بــه گلولــه شــوند و ایــن گلولههــای مــو
موجــب تــورم معــده و یــا تهــوع در گربههــا
شــوند .بایــد توجــه داشــت کــه تنهــا راه محدود
کــردن ایــن گلولههــا بــرس زدن منظــم گربــه
بــرای جــدا کــردن موهــای مــرده اســت.
آرتــروز گربــه ،دردی کــه تســکین
مییا بــد

شــروع فصــل پاییــز میتوانــد زمانــی بــرای
شــروع یــا بازگشــت آرتــروز در گربههــا
باشــد و ایــن بیمــاری مزمــن تحلیــل عضــات
میتوانــد تمــام مفصلبندیهــای بــدن
گربــه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .ایــن
بیمــاری بیشــتر در گربههــای پیــر بــروز
میکنــد و بــه گفتــه پزشــکان حیوانــات،
بیــش از  ۸۰درصــد گربههــای بــاالی 11
ســال بــه آرتــروز مبتــا هســتند .بــا کاهــش
دمــا در فصــل پاییــز و زمســتان ،درد بــدن
حاصــل از آرتــروز در بــدن گربههــا شــروع
میشــود ،البتــه اگرچــه امــکان از بیــن بــردن
کامــل ایــن درد وجــود نــدارد ،امــا بــا انجــام
کارهایــی چــون بــرس زدن مرتــب گربــه،
کمــک بــه او در آراســته نــگاهداشــتنش و
گــرم نگــه داشــتن او میتــوان بــه کاهــش
درد او کمــک کــرد.
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نقـش لیزر درمـانی در دامپـزشکی

دانشــمندان و دامپزشــکان جهــان در  40ســال گذشــته ،بیــش
از  4000مطالعــات بالینــی پیرامــون موضــوع لیــزر فوتوتراپــی
(لیــزر کمتــوان) منتشــر کــرده انــد و درمــان بــا لیــزر
فوتوتراپــی مراحــل ابتدایــی خــود را پشــت ســر گذاشــته اســت.

ایــن روش درمــان نوآورانــه ،میتوانــد بــه کاهــش مصــرف
داروهــا و اثــرات جانبــی آنهــا کمــک کند .نــور لیــزر میتواند
بــه ســلولها بــرای ایجــاد انــرژی جدیــد یــاری برســاند و بــا
ایــن کار پروس ـههای درمــان و بازســازی را پشــتیبانی کنــد.
عــاوه بــر ایــن ،متابولیســم ،توســط نــور لیــزر تحریــک
میشــود و ایــن فرآینــد  Biostimulationنامیــده میشــود،
بــا اســتفاده از لیزرهــای  MEDSOLUTIONنــور لیــزر قرمــز و
مــادون قرمــز نامرئــی میتوانــد تــا چنــد ســانتیمتر بــه عمــق
بافــت نفــوذ کنــد .نــور لیــزر کــم تــوان دردنــاک نیســت و
مکانیــزم هــای خــود بهبــودی ارگانیســم را فعــال میکنــد و
ایــن اثــر ،عمدتـاً بــر فرایندهایــی بیوشــیمیایی ماننــد افزایــش
ســنتز ، ATPتحریــک تولیــد کالژن و افزایــش جریــان خــون
اســت .ایــن نــور لیــزر برخــاف -لیــزر جراحــی – کامـ ً
ا بــی
ضــرر و بــدون درد اســت و عــوارض جانبــی از آن دیــده نشــده
اســت؛ و بــه همیــن دلیــل اســت کــه در سراســر جهــان در
طــب دامپزشــکی از آن اســتفاده میشــود.
بــرای عملکــرد صحیــح هــر ســلول و متابولیســم (ســوخت و
ســاز) آن ،انــرژی الزم اســت و در صــورت فقــدان ATP
فراینــد بازســازی کاهــش پیــدا میکنــد و اختالالتــی در
فرآینــد بهبــود زخــم رخ میدهــد.
از لیــزر میتــوان بــرای درمــان درد ،التهــاب ،انــواع زخمهــا
(ماننــد زخــم دیابتیــک و  )...اســتفاده کــرد؛ همچنیــن ایــن
دســتگاه میتوانــد بــرای فیزیوتراپــی حیوانــات نیــز اســتفاده
شــود .لیــزر کمتــوان در فرآینــد فیزیوتراپــی حیوانــات بعــد
از عمــل جراحــی کاربــرد دارد و میتوانــد باعــث بازتوانــی

و ریــکاوری بهتــر حیــوان بعــد از عمــل جراحــی گــردد و
ســبب شــود کــه حیــوان در مــدت زمــان کمتــری بــه شــرایط
عــادی زندگــی بازگــردد؛ بــه عبــارت دیگــر میتــوان گفــت
کــه فیزیوتراپــی بــا دســتگاه لیــزر کــم تــوان ،مکمــل کار
جراحــی اســت.
همــه مــا میدانیــم کــه بــرای آرتــروز درمــان خاصــی
وجــود نــدارد امــا مــا میتوانیــم بــا اســتفاده از لیــزر کــم
تــوان  ،MEDSOLUTIONالتیــام بخــش درد آرتــروز حیوانــات
باشــیم و یــک زندگــی باکیفیتتــر را بــه آنهــا هدیــه دهیــم.

کاربردهای لیزر کمتوان:
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و آســان بــرای دارو و یــک درمــان غیــر تهاجمــی اســت ؛ و
ســگها ،گربههــا ،اســبها ،حیوانــات اگزوتیــک و همچنیــن
پرنــدگان میتواننــد از درمــان بــا لیــزر بهرهمنــد شــوند.
دستگاه:
دســتگاههای لیــزر  ،MEDSOLUTIONنــور را بــا طــول موجــی
خــاص در طیــف قرمــز و مــادون قرمــز ســاطع میکننــد و
ایــن روش درمانــی نــه تنهــا حداکثــر میــزان اثربخشــی و
حداقــل زمــان درمــان را دارد بلکــه بــه انــدازه کافــی مالیــم
اســت و آســیبهای بافتــی از خــود بــه جــا نمیگــذارد.
شــرکت آســینه نماینده انحصــاری شــرکت MEDSOLUTION
آلمــان ،ســازنده انــواع دســتگاههای پرتابــل لیــزر درمانــی
کالس  1مختــص دامپزشــکی اســت.

،
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التیام زخم:
نــور لیــزر ،میتوکنــدری هــای ســلول را بــه تولیــد بیشــتر
 ATPتحریــک میکنــد ،تجربیــات نشــانه داده اســت کــه
ســلولهایی کــه ســطح  ATPپایینتــری دارنــد میتواننــد
بــه وســیله نــور لیــزر انرژیشــان را بازیابــی کننــد.
بهبــود زخــم فراینــدی پیچیــده دارد و انــرژی بســیاری را
مصــرف میکنــد؛ چراکــه در جریــان آن بایــد بقایــای ســلولی
و ســموم حــذف شــوند ،باکتریهــا و عفونتهــای بالقــوه
نیــاز بــه دفــاع دارنــد و بافــت جدیــد بایــد ســاخته و تثبیــت
شــوند و ایــن نــور لیــزر کمتــوان اســت کــه انــرژی موردنیــاز
بــرای بهبــود زخــم را بــهوســیله تحریــک ســنتز  ATPفراهــم
میکنــد .گفتنــی اســت کــه همــه حیوانــات مبتــا بــه
اختــاالت بهبــود زخــم ،صدمــات حــاد و درد میتواننــد از نــور
لیــزر و اثــرات التیامبخــش آن بهــره ببرنــد.
درمان درد:
عــاوه بــر بهبــود زخــم ATP ،در کاهــش درد نیــز نقــش
مهــم و مؤثــری دارد 40 – 60.درصــد از  ATPتوســط پمــپ
یونــی و بــه منظــور حفــظ شــرایط ســلولی بهینــه مصــرف
میشــود .کمبــود  ATPمنجــر بــه اختــال در مکانیســم پمــپ
ســدیم – پتاســیم میشــود و بــا تأثیــر بــر پتانســیل غشــا
ســبب عــدم تعــادل ســلولی و انتقــال محــرک درد میشــود.
نــور لیــزر تولیــد  ATPرا افزایــش میدهــد کــه ایــن کار بــه
عــادی ســازی فعالیــت پمــپ ســدیم – پتاســیم و بازگردانــدن
عملکــرد پتانســیل غشــا کمــک میکند؛بنابــر ایــن درد را
کاهــش میدهــد.

بــا برزیــل اســت و در ســال  1935میــادی
تاســیس شــد .ایــن تیــم در ســالهای
 2006تــا  2009میــادی در لیــگ دســتهاول
پاراگوئــه بــازی میکــرد.
کارلــوس ســاگرا کــه در المپیــک  2004آتــن
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال پارگوئــه بــود در
جهــان فوتبــال بیشــتر از دســتاوردهایش بــه
خاطــر اســتفاده از دســتیار ویــژه کــه همــان
ســگ اســت مطــرح و معــروف شــد.

روز 28

اکثــر حیوانــات در مقابــل مصــرف دارو مقاومــت میکننــد،
بیمــاران زیــادی هســتند کــه داروهــای ضــد درد و ضــد التهابی
در آنهــا مؤثــر نیســتند یــا اثــرات جانبــی تولیــد میکننــد.
در بســیاری از مــوارد لیــزر کمتــوان یــک جایگزیــن موثــر

وقتی یک سگ
دستیار مربی فوتبال می شود !
بــه گــزارش اقتصــاد نیــوز و بــه نقــل از
خبرگــزاری تســنیم  ،یــک ســگ بــا نــام
«تســاپار» در ســال جــاری میــادی بــه
عضــو کاملــی از تیــم دســتهدومی«  2مــی»
پاراگوئــه تبدیــل شــده اســت .ایــن ســگ در
طــول تمرینهــا ،نشســتهای خبــری و
بازیهــای رســمی ایــن تیــم کنــار کارلــوس
ســاگرا (ســرمربی) قــرار دارد .تیــم  2مــی
متعلــق بــه شــهر کابالــروی پاراگوئــه هممــرز
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ســرمربی تیــم  2مــی در ایــن رابطــه
میگویــد :از زمانــی کــه بــه تســاپار یــک
تکــه از امپانــادا (نــان شــیرینی پختهشــده
آمریــکای التیــن) دادم دیگــر از هــم جــدا
نشــدیم (بــا خنــده) .االن میتوانیــم بگویــم او
بخشــی از تیممــان اســت .تســاپار در باشــگاه
 2مــی زندگــی میکنــد ،هرگــز از مــن دور
نمیشــود .همــه جــا بــا مــن اســت.

قابلیت حملونقل آسان (درمان در خانه)
بــرای جلوگیــری از آســیب رســیدن بــه چشــم در هنــگام
کار بــا دســتگاه لیــزر ،اســتفاده دامپزشــک ،صاحــب حیــوان
و همچنیــن خــود حیــوان از عینــک محافــظ ضــروری اســت
امــا بــه دلیــل تکنولــوژی منحصــر بــه فــردی کــه در ســاخت
دســتگاه لیــزر  MEDSOLUTIONبــکار رفتــه اســت هنــگام
اســتفاده از ایــن دســتگاه نیــازی بــه اســتفاده از عینــک
نیســت و ایــن دســتگاه بــرای چشــمان شــما و حیوانــات
کامــ ً
ا بیضــرر اســت .ایــن دســتگاه دارای گواهینامــه
 CEو همچنیــن یــک دفترچــه راهنمــا (حــاوی پروتــکل و
پارامترهــای درمانــی) اســت.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در بــاره ایــن دســتگاه بــا
شــرکت دارویــی و بهداشــتی آســینه تمــاس بگیریــد:
تلفن021-66506990 :
سایت اینترنتیwww.asineh.com :
آدرس :تهران ،خیابان توحید ،پالک  ،75واحد 3

قد بلندترین

سـگ دنیا

میجــور ( ،)Majorیــک ســگ از
نــژاد گریــت دیــن اســت کــه
وقتــی روی پاهــای پشــتی اش
مــی ایســتد ،تقریبــاً دو متــر

و پانــزده ســانتی متــر قــد
دارد .حتــی زمانــی کــه ایــن
ســگ روی چهــار پــای خــود
مــی ایســتد تــا شــانه هایــش

یــک متــر قــد دارد وزن او 76
کیلوگــرم اســت.
برایــان و جولــی ویلیامــز
بریتانیایــی ،صاحبــان ایــن
ســگ هســتند و امیدوارنــد
کــه بــه زودی نــام سگشــان در
کتــاب گینــس بــه عنــوان قــد
بلندتریــن ســگ دنیــا ثبــت
شــود.
برایــان مــی گویــد« :ســگ
مــا مهربــان تریــن قلــب دنیــا
را دارد .حیــوان مهربانــی
اســت .خیلــی هــا بــا دیــدن او
عاشــقش مــی شــوند و هــر روز
بــرای بــازی بــا او مــی آینــد».
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معرفی  8گونه
طـوطـیسـان
بسیار رنگارنگ
Sun
Parakeet
پاراکیت خورشیدی

بــه سرپرســتی بگیریــد ،قبــل از هــر چیــز بایــد توجــه داشــته
باشــید کــه آیــا ســبک زندگــی و خانــه شــما بــرای مراقبــت از
ایــن پرنــده مناســب اســت؟
اگــر همــه جوانــب را در نظــر گرفتهایــد و ایــن روزهــا تصمیــم
داریــد کــه یــک طوطــی را بــه سرپرســتی بگیریــد؛ مــا بــه شــما
پیشــنهاد میکنیــم کــه ایــن مطلــب را تــا انتهــا بخوانیــد مــا
بــه شــما  10گونــه طوطیســان بســیار رنگارنــگ را معرفــی
کردهایــم بــا مــا همــراه باشــید!

پرهــای زیبــا و رنگارنــگ طوطــی ،اولیــن چیــزی اســت کــه
بســیاری از دوســتداران پرنــدگان را بــه داشــتن یــک پرنــده
تشــویق میکنــد ،طوطیهــا پرنــدگان خــوش آب و رنگــی
هســتند کــه رنگهــای گوناگونــی چــون قرمــز و ســبز و
بنفــش دارنــد و ایــن گوناگونــی رنــگ طوطیهــا تقریب ـاً همــه
ســلیقهها را راضــی نگــه مــیدارد.
داشــتن رنگهــای شــاد و زنــده نبایــد تنهــا معیــار افــراد بــرای
داشــتن طوطــی باشــد .اگــر تصمیــم داریــد کــه یــک طوطــی را

منبعITPet :

Scarlet
Macaw
ماکائو ارغوانی

پاراکیــت خورشــیدی یــا کانــور خورشــیدی کــه
بــا نــام طوطــی خورشــیدی شــناختهشــده اســت،
رنگینکمانــی از رنگهــا را روی بــدن خــود دارد.
ســر ،ســینه و بالهــای ایــن پرنــده ،قرمــز ،زرد و
نارنجــی هســتند و بــر دم و بالهــای او رگههایــی
از ســبز و آبــی دیــده میشــود.
ایــن گونــه از طوطــی ،یکــی از پــر ســر و صداتریــن
طوطیهــا اســت و بــه همیــن جهــت پیشــنهاد
مــا بــه شــما ایــن اســت کــه قبــل از اینکــه ایــن
طوطــی را بگیریــد ،حتمــاً بــه پــر ســر و صــدا
بــودن او توجــه داشــته و بــه همســایهها خــود نیــز
فکــر کنیــد.
پاراکیــت خورشــیدی در ســن  ۲ســالگی بــه
بلــوغ میرســد و حــدود  ۳۰-۲۵ســال زندگــی
میکنــد .ایــن گونــه از طوطیهــا معمــوالً ۵-۳

تخــم میگذارنــد و ایــن تخمهــا پــس از  ۲۳روز
بــه جوجــه تبدیــل میشــوند.
طــول بــدن پاراکیــت خورشــیدی حــدود ۳۰
ســانتیمتر اســت و متوســط وزن آن تقریبــاً ۱۱۰
گــرم اســت.
پاراکیــت خورشــیدی یــک پرنــده خانگــی بســیار
محبــوب اســت .ایــن گونــه از طوطــی امــروزه بــه
عنــوان یــک گونــه در حــال انقــراض معرفــی شــده
اســت کــه ایــن انقــراض بــه دلیــل از دســت دادن
زیســتگاههای ایــن پرنــده و شــکار او بــه جهــت
تجــارت بــوده اســت.

کانور پیشانی آبی

Blue Crown
Conure

کانــور پیشــانی آبــی یکــی دیگــر از
گونههــای طوطــی اســت کــه در
دســته زیباترینهــا قــرار دارد .ایــن
طوطــی ،رنــگ ســبز بســیار زیبایــی
دارد و ســر آن آبــی روشــن اســت.
متوســط طــول بــدن کانــور پیشــانی

ماکائو بال سبز

آبــی حــدود  ۳۷ســانتیمتر و وزن
تقریبــی آن  ۱۹۰-۱۴۰گــرم اســت.
کانــور پیشــانی آبــی ماننــد ســایر
کانورهــا کمــی پــر ســر و صــدا
اســت؛ و رابطــه خوبــی را بــا صاحب
خــود برقــرار میکنــد.

Ara chloropterus

ماکائــو بــال ســبز بســیار شــبیه ماکائــو
اســکارلت اســت و انتخابــی ایــدهآل بــرای
کســانی اســت کــه میخواهنــد یــک طوطــی
خانگــی پررنــگ و لعــاب داشــته باشــند .بیشــتر
بــدن ایــن طوطــی قرمــز اســت و رگههایــی
ســبز و آبــی پشــت بــال او بــه چشــم میخــورد.
بــه طــور کلــی ماکائوهــای بــال ســبز اجتماعــی
زندگــی میکننــد .جنــس مــاده آنهــا  ۲تــا

ماکائــو ارغوانــی یــا ماکائــو
اســکارلت یــک طوطــی بــزرگ و
بســیار زیبــا بــا پرهــای قرمــز ،زرد و آبی
اســت .زیبایــی ایــن طوطــی خیرهکننــده
اســت و فــرد را وسوســه میکنــد تــا از آن
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
فضایــی وســیع و صــرف وقــت و توجــه زیــاد احتیــاج دارد.
قبــل از بــه سرپرســتی گرفتــن ماکائــو اســکارلت ،مطمئــن
شــوید کــه بــرای پذیــرش او آمــاد هســتید .ایــن گونــه طوطــی
پــر ســر و صــدا و بســیار دمدمــی مــزاج اســت و نیــاز بــه توجــه
زیــاد دارد.
طــول بــدن ایــن طوطــی  96ســانتیمتر اســت .ماکائــو اســکارلت
در اســارت طــول عمــر بســیار باالیــی دارد؛ بــه حــدی کــه در شــرایط
مناســب چیــزی حــدود  ۷۵ســال زندگــی میکنــد و همیــن امــر موجــب
شــده کــه او در دنیــا بــه یــک حیــوان خانگــی محبــوب تبدیــل شــود.

 ۳تخــم در النــه ساختهشــدهاش
در حفــره درخــت میگــذارد و
 ۲۸روز بــر روی آنهــا
میخوابــد و جوجههــای
پــردار او حــدود  ۹۰روز
پــس از خــارج شــدن
از تخــم النــه را تــرک
میکننــد .

Finschs
amazon
طوطی آمازون فینشی
رنــگ پرهــای طوطــی آمــازون
فینشــی مثــل بســیاری از
طوطیهــای آمــازون ســبز اســت.
رنــگ ســر ایــن طوطــی نســبت بــه
بدنــش پررنگتــر اســت و پیشــانی
آن قرمــز اســت.
ایــن طوطــی ماننــد دیگــر طوطیهــای آمــازون
شــخصیتی قــوی و محکــم دارد و بــه توجــه زیــاد
صاحــب خــود نیازمنــد اســت.

Blue and Gold
Macaw
ماکائو آبی طالیی

ماکائــوی آبــی طالیــی همانطــور
کــه از نامــش پیداســت پرهایــی
بــه رنــگ آبــی روشــن و زرد دارد
و رگههایــی از رنــگ ســبز روی
پوســت ایــن پرنــده دیــده میشــود.
ایــن نــژاد در جنگلهــای انبــوه و
بخصــوص در نواحــی باتالقــی و در
نواحــی نورگیــر و کــم درخــت جنگل
زیســت میکننــد؛ و جنگلهــای
گرمســیری امریــکای جنوبــی از
ترینیــداد و جنــوب ونزوئــا تــا جنوب
برزیــل ،بولیــوی و پاراگوئــه زیســتگاه
ایــن گونــه طوطــی هســتند .البتــه
محــدودهای دیگــر از زیســتگاه ایــن
پرنــده در منطقــهای از امریــکای
مرکــزی کــه محــدود بــه کشــور پاناما
میشــود قــرار دارد.
ایــن پرنــدگان میتواننــد از ۷۶
تــا  ۸۶ســانتیمتر رشــد کننــد و

Hyacinth
Macaw
ماکائو آبی سنبلی

وزنــی معــادل  ۹۰۰تــا  ۱۳۰۰گــرم
داشــته باشــند .ماکائــو آبــی طالیــی
منقــاری قدرتمنــد دارد و از ایــن
منقــار بــرای شکســتن دانههــا
و پوســته ســخت آجیلهــا و
همچنیــن بــاال رفتــن از درخــت
اســتفاده میکنــد.
ایــن گونــه طوطــی بــه توجــه زیــاد
صاحــب خــود نیــاز دارد و ایــن امــر
در دوران نوجوانـیاش بیشــتر قابــل
مالحظــه اســت.

ماکائــو آبــی ســنبلی یــا ماکائــو هایســینث
پرنــدهای بومــی شــرق و مرکــز آمریــکای
جنوبــی اســت .ایــن پرنــده بزرگتریــن
گونــه در خانــواده ماکائوهــا اســت و در بیــن
تمامــی طوطیســانان بیشــترین میــزان
وزن بــه هنــگام پــرواز را دارد .ایــن پرنــده
 ۱٫۵تــا  ۲کیلوگــرم وزن دارد و طــول او
از ســر تــا انتهــای دم  ۱۰۰ســانتیمتر و
عرضــش  ۳۹ســانتیمتر اســت .رنــگ بــدن
ایــن پرنــدگان تقریب ـاً بــه طورکامــل آبــی
اســت و پرهــای زیــر بالهــای آنهــا ســیاه
رنــگ اســت .ماکائوهــای آبــی ســنبلی
دارای منقــاری بــزرگ و ســیاه هســتند و

در دو طــرف منقــار و اطــراف چشــم آنهــا
ناحی ـهای زرد رنــگ و روشــن وجــود دارد.
تشــخیص جنســیت بهطــور معمــول
در ایــن گونــه بســیار مشــکل اســت امــا
جنــس مــاده ایــن گونــه کمــی باریکتــر
از جنــس نــر آن اســت.
ایــن طوطــی بســیار مهربــان و
دوستداشــتنی اســت؛ امــا نمیتوانــد
حیــوان خانگــی مناســبی بــرای همــه
افــراد باشــد .ماکائــو آبــی ســنبلی پرنــدهای
بســیار حســاس اســت .ایــن پرنــده بایــد در
محیطــی آرام و پــر از عشــق بــه عنــوان
حیــوان خانگــی نگهــداری شــود تــا از نظــر
ســامتی همیشــه در وضعیتــی خــوب و
مطلــوب بــه ســر ببــرد.

Eclectus
Parrots
طوطی اکلکتوس
طوطــی اکلکتــوس یکــی از انــواع
طوطــی اســت کــه نــر و مــا ّدهاش
از نظــر ظاهــری تفــاوت بســیاری
بــا هــم دارنــد و ایــن امــر در
دنیــای طوطیســان هــا ،امــری
عجیــب و غیرمعمــول اســت.
طوطیهــای نــر ایــن نــژاد،
رنــگ ســبزی بــراق و زیبــا بــا
رگههــای قرمــز دارنــد و منقــار
آنهــا زرد اســت .میانگیــن وزن
بزرگســالی اکلکتــوس نــر 430
گــرم اســت و میتوانــد از 388
تــا  524گــرم نیــز تغییــر کنــد.
طوطیهــای مــا ّده اکلکتــوس
پرهایــی قرمــز دارنــد و پرهــای
ســینه آنهــا آبــی و بنفــش
اســت .منقــار اکلکتــوس مــا ّده
ســیاه اســت و متوســط وزن او
 452گــرم اســت ،البتــه در ایــن
گونــه ،وزن  383تــا  549گــرم
نیــز دیــده شــده اســت .اکلکتــوس
نیــز ماننــد همــه طوطیهــای
دیگــر بــه توجــه خــاص و مراقبــت
ویــژه نیازمنــد اســت.
اکلکتــوس هــا صداهایــی مختلــف
بــا تنهــای متفــاوت دارنــد و
میتواننــد صداهــای بــم ،ســوت،

جیــغ و  ...را ادا کننــد .اکثــر
صداهــای اکلکتــوس آزاردهنــده
نیســت و شــنیدن آنهــا گاهــی
نیــز لذتبخــش اســت بــا ایــن
حــال ایــن طوطیهــا در صــورت
مبتــا شــدن بــه ناهنجاریهــای
رفتــاری و یــا مواجهــه بــا تــرس
و حملــه میتواننــد جیغهایــی
گوشخــراش بزننــد.
طوطــی اکلکتــوس ،ســخنگوی
بســیار خوبــی اســت و کلمــات
را واضــح بیــان میکنــد .زمانــی
کــه بــه اکلکتــوس هــا فکــر
میکنیــم زیبایــی و ســر وصــدای
کــم بــه ذهنمــان میآیــد .آنهــا
پرنــدگان خانگــی فوقالعــاده
بــرای خانههــای مناسبشــان
هســتند و نســبت بــه ســایر
طوطیســانان جث ـهای کوچکتــر
و ســر و صــدای کمتــری دارنــد.
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه
ایــن طوطیهــا در صــورت
ترســیدن یــا هیجــانزده شــدن،
جیغهــای بلنــدی میزننــد؛ امــا
در کل تمایــل زیــادی بــه جیــغ
زدن ندارنــد.
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و راههای طبیـعی درمان

علل یبوست

آن در تولـه ها
منبعITPet :

یبوســت بــه معنــی خــروج مشــکل مدفوع ســفت
اســت کــه دفعــات آن نیــز کمتــر از دفــع عــادی
اتفــاق مــی افتــد .چنانچــه خــروج مدفــوع بــه
تأخیــر بیفتــد و مدفــوع دو یــا ســه روز در رودۀ
بــزرگ بمانــد ،رطوبــت زیــادی از روده گرفتــه
عمــل دفــع و تخلیــۀ
مــی شــود و ایــن امــر،
ِ
مدفــوع را دردنــاک مــی کنــد.
تولــه ای کــه یبوســت دارد ممکــن اســت بــه
مــدت طوالنــی بــی نتیجــه تقــا کنــد .یبوســت
طوالنــی منجــر بــه از دســت دادن اشــتها مــی
شــود و تولــۀ کوچــک وزن خــود را از دســت مــی
دهــد یــا وزن گیــری خوبــی نخواهــد داشــت.
در صورتــی کــه وضعیــت مزمــن و جــدی تــر
شــود ،آمــاس روده بــه وجــود مــی آیــد کــه در
اینصــورت بــه همــراه مدفــوع ســفت و ســخت،
مایعــی تیــره نیــز دیــده مــی شــود کــه حتــی
ممکــن اســت بــا اســهال اشــتباه گرفتــه شــود.
علل یبوست در توله ها
یبوســت در تولــه هــا علــل و عوامــل متعــددی
دارد کــه از میــان آن هــا مــی تــوان بــه بلعیــدن
اشــیاء اشــاره کــرد .جــدا از خطــ ِر پارگــی دل
و روده ،تکــه هــای اســتخوان بلعیــده شــده،
مدفــوع را بــه تــوده ای ســفت و ســیمانی تبدیــل
مــی کنــد کــه منجــر بــه انســداد روده مــی
گــردد .تولــه هــا معمــوالً بــه جویــدن و بلعیــدن

اشــیاء غیــر قابــل هضــم مثــل کاغــذ ،چســب،
علــف ،و یــا پارچــه مشــهورند؛ ایــن مــواد در روده
تبدیــل بــه گلولــه هایــی مــی شــوند و روده را
مــی بندنــد.
رژیــم هــای غذایــی پُــر گوشــت و کــم فیبــر،
منجــر بــه تشــکیل مدفوعــی کوچــک و
چســبناک مــی شــود کــه بــه ســختی خــارج
مــی شــود .اگــر تولــۀ شــما مشــکل دفــع دارد،
از دامپزشــکتان دربــارۀ انتخــاب رژیــم غذایــی
مناســب ســؤال کنیــد.
همچنیــن اســترس بــر روی ایــن وضعیــت بــی
تأثیــر نیســت .تولــه هایــی کــه ســوار هواپیمــا
مــی شــوند یــا در محیطــی ناشــناخته و غریــب
هســتند ممکــن اســت بــا ارادۀ خــود عمــل دفــع
را عقــب بیاندازنــد و یبوســت شــوند.
پیرایــش بـ ِد موهــا نیــز بــه ویــژه در تولــه هایــی
کــه موهایــی بلنــد دارنــد منجــر بــه یبوســت مــی
گــردد .بعضــی نژادهــا مثــل پامرانیــن ممکــن
اســت هنگامیکــه بــدن خــود را لیــس میزننــد
و کــرک و مــو مــی بلعنــد از گلولــه هــای مــو
اذیــت شــوند (بلــه ،دقیقــاً هماننــد گربــه هــا!)
 .گاهــی اوقــات نیــز موهــای زیــر دم آنهــا بــا
مدفــوع جمــع مــی شــود و باعــث التهــاب
مقعــدی و دفــع دردآور مــی شــود .بنابرایــن بــا
یــک پیرایــش خــوب و چیــدن مــو و کــرک هــای

ناحیــۀ مقعــدی در تولــه هــای مــو بلنــد مــی
تــوان از بــروز اینگونــه مــوارد پیشــگیری شــود.
یبوست در سگ های بالغ
علــل ابتــا بــه یبوســت در ســگ هــای بالــغ نیــز
هماننــد تولــه هــای کوچــک اســت و عــاوه بــر
آن چنــد علــت دیگــر هــم وجــود دارد .پــس
چنانچــه تولــۀ کوچــک شــما اکنــون مشــکالتی
دارد ،بدانیــد کــه در آینــده هــم علــل و عوامــل
آن مشــابه اســت.
در ســگ هــای نــر عقیــم نشــده احتمــال بــروز
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  5ســال
لحــاظ گــردد .تومــور پروســتات و یــا ناحیــۀ
مقعــدی یــا اطــراف مقعــدی نیــز مــی توانــد
منجــر بــه یبوســت شــود .یبوســت مــی توانــد
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 .نهایتـاً
ســگ بالــغ را در حــال تقــا و تحمــل یبوســت
مــی بینیــم کــه مــی توانــد بــه دنبــال ضعیــف
بــودن ماهیچــه هــای شــکمی ،کــم تحرکــی و یــا

رژیــم خوراکــی نامناســب باشــد.
درمان یبوست
داروهــای ملیــن و مســهل ،کمــک بســیاری
مــی کننــد امــا داروهــای انســانی ممکــن اســت
خطرنــاک باشــند و بایســتی فقــط بــا تاییــد
دامپزشــک بــه ســگ داده شــود .داروهــای
مســهل دامــی هــم موجــود هســتند امــا نبایــد
بیشــتر از حــد مجــاز مصــرف شــوند وگرنــه
عملکــرد طبیعــی روده را مختــل مــی ســازند.
ممکــن اســت دامپزشــک تنقیــه یــا شــیاف را
تجویــز کنــد؛ قبــل از اســتعمال آن حتمــاً از
دامپزشــکتان بخواهیــد کــه نحــوه اســتفاده از
آن را کامــل توضیــح دهــد .در بســیاری مــوارد،
تخلیــۀ روده نیــاز بــه کمــک دامپزشــک دارد
و حیــوان شــما بایســتی مســکن و آرامبخــش
دریافــت کنــد .ممکــن اســت ســگتان از درد بــه
شــما بپــرد و گازتــان بگیــرد در حالــی کــه شــما
ســعی داریــد بــه او کمــک کنیــد.
روش هــای خانگــی درمــان یبوســت
در تولــه هــا
بــرای اینکــه درمــان یبوســت مؤثــر باشــد،
بایســتی علــت آن را مشــخصاً بدانیــد؛ امــا در
کل درمــان یبوســت ســگ هماننــد انســان اســت.
دادن رژیــم هــای خوراکــی کــه حــاوی  7تــا 13
درصــد فیبــر باشــد (حتمــاً بــه برچســب روی
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گربههــا و بچــه گربههــا عاشــق بــازی
کــردن بــا انــواع رشــته ،کامــوا ،روبــان و
طنــاب هســتند؛ امــا همــه ایــن وســایل ،بــرای
آنهــا خطرنــاک اســت؛ چراکــه ممکــن اســت
گربــه آنهــا را ببلعــد و ایــن کار ســامتی
او را تهدیــد کنــد .وظیفــه شــما بــه عنــوان
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
گربههــا
اجســام خطــی خارجی یــک واژه دامپزشــکی
اســت و بــه رشــته یــا اجســام مشــابه رشــته
بــا کــه ممکــن اســت گربــه آن را ببلعــد
گفتــه میشــود .گربــه ممکــن اســت ،نــخ
ماهیگیــری ،نــخ ،نــخ دنــدان یــا حتــی
بــرگ گیاهــان طویــل را ببلعــد؛ چیزهایــی
کــه جویــدن آنهــا بــرای او دشــوار اســت
و ممکــن اســت بــدون اینکــه هضــم شــوند
در دســتگاه گــوارش او باقــی بماننــد .البتــه
گاهــی بلعیــدن ایــن اجســام هیــچ مشــکلی
پیــش نمــیآورد امــا گاهــی ممکــن اســت
مشــکالت جــدی بــه وجــود آورد و جســم
خارجــی دســتگاه گــوارش گربــه را مســدود
کنــد؛ هــم چنیــن اجســام تیــز یــا ســوزنی
کــه بــه نــخ چســبیده باشــد میتواننــد بــه
روده گربــه آســیبهایی جــدی وارد کننــد و
باعــث ایجــاد عفونــت در آن شــوند.

عالئــم و نشــانههای پــس از بلعیــدن
رشــته
ممکــن اســت گربــه بعــد از بلعیــدن جســم
خطــی خارجــی ،هیــچ عالئمــی از خــود بــروز
ندهــد؛ امــا ممکــن اســت شــما خودتــان دیده

باشــید کــه او بــا رشــتهای بــازی میکــرده و
در حــال جویــدن آن بــوده اســت و حــال آن
رشــته ناپدیــد شــده اســت؛ در ایــن حالــت
احتمــاالً حــدس میزنیــد کــه گربهیتــان آن
رشــته را بلعیــده باشــد امــا او رفتــاری عــادی
و معمولــی دارد .بایــد توجــه داشــت کــه اگــر
مشــکلی وجــود نداشــته باشــد ،گربــه  10تــا
 24ســاعت بعــد آن جســم را بــا مدفــوع خــود
دفــع میکنــد؛ امــا مشــکل اینجاســت کــه
نمیدانیــد گربهیتــان چقــدر از آن رشــته را
خــورده اســت و آیــا هنــوز چیــزی در دســتگاه
گــوارش او باقیمانــده اســت یــا خیــر.
عالئمــی چــون تهــوع و اســتفراغ،
کماشــتهایی و بیاشــتهایی ،زور زدن
در دفــع ادرار و مدفــوع ،درد شــکم ،تــب،
افســردگی و کــم شــدن آب بــدن بــر اثــر
اســتفراغ میتواننــد نشــانه ایــن باشــند کــه
یــک جســم خارجــی در حــال حرکــت در
دســتگاه گــوارش گربهیتــان اســت.

چقــدر طــول میکشــد تــا عالئــم
بــروز کنــد؟
عالئــم بالینــی وجــود یــک جســم خارجــی
در دســتگاه گــوارش گربــه میتوانــد
بالفاصلــه و یــا بــا تأخیــر بــروز کنــد و ایــن
امــر بــه مقــدار و میــزان جســم بلعیدهشــده
و قســمتی کــه جســم در آن گیــر کــرده
اســت بســتگی دارد .بهطورکلــی عالئــم ایــن
عارضــه یــک یــا دو روز بعــد ظاهــر میشــود
و البتــه در بعضــی مــوارد ممکــن اســت گربــه
چنــد هفتــه قبــل جســم را بلعیــده باشــد و
عالئــم ضعیفــی از خــود بــروز دهــد.

هرگز رشته را نکشید
نکت ـهای کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن

اســت کــه اگــر رشــته بلعیــده شــده ،در زیــر
زبــان گربــه گیرکــرده بــود و یــا آن را داخــل
مقعــد او مشــاهده کردیــد ،هرگز آن را نکشــید.
چــرا کــه ایــن کار بــه دســتگاه گــوارش او
آســیب بیشــتری میزنــد و بافتهــای
ضعیــف او را پــاره میکنــد و باعــث ایجــاد
عفونتهــای کشــنده در او میشــود.

چــه زمانــی بایــد بــه دامپزشــک
مراجعــه کــرد؟
بهتــر اســت همیشــه زمانــی کــه متوجــه
میشــوید کــه گربــه ،جســم خطــی خارجــی
را بلعیــده اســت بــه دامپزشــک مراجعــه
کنیــد .هــم چنیــن پیشــنهاد
میشــود در مــواردی چــون
دیــدن رشــته در زیــر زبــان گربــه
نیــز حتمــاً از یــک دامپزشــک
کمــک بگیریــد تــا او رشــته را
بــدون خطــر بیــرون بیــاورد و
همــواره بــه خاطــر داشــته باشــید
کــه اگــر در گربهیتــان هــر یــک از
عالئــم بلعیــده شــدن یــک جســم خارجــی
را مشــاهده کردیــد در اســرع وقــت گربــه را
نــزد دامپزشــک ببریــد .بایــد توجــه داشــته
باشــید کــه حتــی اگــر گربهیتــان جســم
خارجــی را از طریــق مدفــوع دفــع کــرد و یــا
رشــته را داخــل مقعــد او دیدیــد ،بــاز هــم
مراجعــه بــه دامپزشــک الزامــی اســت چــرا
کــه ممکــن اســت هنــوز رشــته داخــل معــده
یــا روده او باقــی مانــده باشــد.
بهتــر اســت کــه اگــر گربــه در حــال دفــع
رشــته از مقعــد اســت ،رشــته را بــه آرامــی
بــا قیچــی ببریــد تــا کوتاهتــر شــود .اگــر
چــه طبیعــت خــود گربــه بهگونــهای اســت
کــه میتوانــد ایــن مشــکل را حــل کنــد امــا
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خــوراک توجــه کنیــد!)  ،دادن آب و مایعــات
زیــاد ،و تحــرک و پیــاده روی مــداوم ( 20دقیقــه
در روز) در درمــان مفیــد اســت .در اینجــا بــه
چنــد نکتــۀ دیگــر نیــز اشــاره کــرده ایــم.
• اضافــه کــردن شــیر :افــزودن شــیر بــه رژیــم
خوراکــی کــه تأثیــر ملیــن بــر روی گــوارش
ســگ دارد مــی توانــد در درمــان یبوســت هــای
خفیــف مؤثــر باشــد .بدیــن منظــور بــه تولــۀ
کوچــک خــود دو مرتبــه در روز یــک هشــتم
فنجــان شــیر و بــه تولــۀ بزرگتــر نصــف فنجــان
شــیر بدهیــد.
• حجیــم کــردن :فــراورده هــای دارویــی
مســهل نظیــر متاموســیل ( )Metamucilحــاوی
ســلولز هســتند و بــه آب نیــاز دارنــد و در نتیجــه
بــه مدفــوع حجــم مــی دهــد .اندکــی از داروی
متاموســیل بــدون طعــم را بــا غــذای تولــۀ
خــود ترکیــب کنیــد؛ بــرای تولــه هــای کوچــک
یــک قاشــق چایخــوری از آن را دو مرتبــه در
روز ،و بــرای تولــه هــای بزرگتــر  2تــا  3قاشــق
چایخــوری دو مرتبــه در روز بدهیــد.
• افــزودن فیبــر طبیعــی  :غــات ســبوس
دار و کــدو تنبــل لــه شــده از فیبرهــای طبیعــی
هســتند کــه اثربخشــی خوبــی دارد و بنظــر مــی
رســد کــه تولــه هــا هــم طعــم آن را دوســت
دارنــد .بدیــن منظــور نصــف قاشــق چایخــوری
از ایــن فیبرهــا را بــه غــذای تولــۀ کوچــک خــود
بیافزاییــد بــرای تولــه هــای بزرگتــر حــدود 2
قاشــق چایخــوری مــی توانیــد اضافــه کنیــد.
کــدو تنبــل را بــه ایــن وعــده هــای کوچــک
مــورد نیــاز تقســیم کنیــد و در قالــب هــای یــخ
بریزیــد و در فریــز نگهــداری کنیــد .هــر زمــان
خواســتید از فریــزر درآورده یــخ زدایــی کنیــد و
بــه حیــوان خــود بدهیــد.
• بــه حیــوان خــود جویدنــی هــای ســالم
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
نیــاز تولــۀ شــما بــه جویــدن را برطــرف مــی
ســازد .بــه تولــه هــای خــود اســتخوان ندهیــد.

کنیم؟

منبعITPet :

بهــر حــال فرامــوش نکنیــد کــه مراجعــه بــه
دامپزشــک بــرای بررسـیهای ســریع و اصولــی
از اقدامــات مهــم ،الزم و ضــروری اســت.
در واقــع میتــوان گفــت کــه جملــه
«پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت» در ایــن
موقعیــت بــه خوبــی صــادق اســت .ایــن نکتــه
را بــه خاطــر بســپارید کــه اگــر هنــوز کمــی
رشــته داخــل دســتگاه گــوارش گربــه باقــی

مانــده اســت ،هــر چــه بیشــتر صبــر کنیــد تــا
دفــع شــود ،احتمــال آســیب بافتهــا ،بــروز
عفونتهــا و پارگــی بیشــتر میشــود؛ و در
ایــن موقعیــت تنهــا پزشــک میتوانــد بــه
راحتــی بهتریــن کار را انجــام دهــد.
در چنیــن شــرایطی پزشــک ابتــدا گربــه
شــما را معاینــه میکنــد و بهتریــن راهحــل
را تجویــز میکنــد .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.

پیشگیری
در پایــان ،پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه مراقــب
اســباببازیهای گربــه باشــید .اســباببازیها
بــرای ســرگرمی و ورزش کــردن گربــه بســیار
مهــم اســت و گربــه نیــاز بــه ســرگرمی دارد؛
امــا ممکــن اســت آنهــا را بشــکند یــا پــاره
کنــد و قســمتهایی از آن را ببلعــد و بــه خــود
آســیب برســاند .همیشــه هنــگام بــازی گربــه بــا
اســباببازیهایش امنیــت او را در نظــر بگیریــد
و رشــتهها ،نــخ ،روبــان ،نــخ دنــدان و هــر چیــز
رشــته ماننــد دیگــری را در جایــی بگذاریــد کــه
گربــه بــه آن دسترســی نداشــته باشــد.
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چـرا رنگ موی خرگـوش
تغییر مـیکند؟
منبعITPet :

خرگوشهــا موجوداتــی نــرم و کوچــک و حیواناتــی عالــی بــرای نگهــداری در خانــه
هســتند .شــما بــه راحتــی میتوانیــد ایــن موجــودات ظریــف و خجالتــی را در دســت
بگیریــد و نوازششــان کنیــد؛ امــا نگهــداری از ایــن حیــوان دوستداشــتنی علیرغــم
شــیرینیهایش ،گاه نگرانیهایــی هــم بــه همــراه دارد؛ یکــی از ایــن نگرانیهــا تغییــر
رنــگ مــوی خرگوشهــا اســت .کســانی کــه از خرگــوش بــه عنــوان یــک حیــوان خانگــی
نگهــداری میکننــد گاهــی از اینکــه رنــگ مــوی خرگوششــان در حــال تغییــر اســت
نگــران میشــوند و فکــر میکننــد کــه خرگوششــان مریــض شــده اســت و یــا شــرایط
جســمی خوبــی نــدارد؛ امــا بــد نیســت بدانیــد کــه تغییــر رنــگ مــوی خرگوشهــا
فراینــدی طبیعــی اســت کــه بــه آن موریــزی میگوینــد .در ایــن مقالــه میخواهیــم
علتهــای تغییــر رنــگ مــو در خرگوشهــا را بشناســیم.

معرفی مختصر خرگوش
پیــش از ایــن تصــور میشــد کــه
خرگوشهــا از خانــواده جونــدگان
هســتند امــا تحقیقــات جدیــد نشــان
دادهانــد کــه خرگوشهــا جــزو
خرگــوش ســانان هســتند؛ یعنــی
پســتاندارانی کــه پاهــای پوشــیده از
مــو و دو دنــدان جلویــی بلنــد دارنــد.
معمــوالً خرگوشهــا موهایشــان
میریــزد و زمانــی کــه ایــن موهــا
میریــزد آنهــا دوبــاره موهایــی نــرم
و تمیــز درمیآورنــد کــه ممکــن اســت
رنــگ ایــن موهــای جدیــد بــا موهــای
قبلــی آنهــا کامــ ً
ا متفــاوت باشــد.
جالــب اســت بدانیــد کــه خرگوشهایی

پرسش و پاسخ با دامپزشک

کــه در طبیعــت زندگــی میکننــد هــر
فصــل رنــگ عــوض میکننــد و ایــن
مســئله بــه پنهــان شــدن و حفــظ جان
آنهــا در برابــر شــکارچیان کمــک
میکنــد.

موریزی در خرگوشها
مــو ریــزی در خرگوشهــا رونــدی
اســت کــه در آن خرگــوش موهــای
خــود را از دســت میدهــد تــا
موهایــی جدیدتــر دربیــاورد .مــو
ریــزی در مراحــل مختلــف زندگــی
خرگــوش اتفــاق میافتــد و بــر
اســاس نــژاد خرگــوش متفــاوت
اســت؛ گاهــی حتــی ممکــن اســت دو

خرگــوش از یــک نــژاد هــم بــر حســب
شــرایط نگهداریشــان ،موریــزی
متفاوتــی داشــته باشــند .فرآینــد
موریــزی خرگــوش میتوانــد  2تــا 6
هفتــه بــه طــول انجامــد.
زمانــی کــه خرگــوش  5 - 4ماهــه اســت،
موهــای دوران کودکــیاش را از دســت
میدهــد و بالفاصلــه مــوی جدیــد
درم ـیآورد پــس از ایــن ،موهــای دوران
بزرگســالی خرگــوش درمیآینــد و
درســت از ایــن زمــان بــه بعــد اســت
کــه مفهــوم رنــگ عــوض کــردن در
خرگوشهــا معنــا پیــدا میکنــد.
گاهــی خرگــوش هــر  3مــاه یــک بــار
موهایــش میریــزد و بیــن ایــن مــدت
میــزان ریــزش مــو در او بســیار جزئــی
اســت .خرگوشهــا غالبــاً زمانــی
کــه فصــل عــوض میشــود موریــزی
شــدیدی را تجربــه میکننــد و در ایــن
میــان میــزان ریــزش مــو در پایــان
فصــل زمســتان و تابســتان بســیار
شــدیدتر اســت.

چرا خرگوشها موریزی دارند؟
خرگوشهــا بــه دو دلیــل عمــده مــو
عــوض میکننــد:

خاطرات شما

دکتر سنبله کار

علی حسینی

Dr.sonbolekar@gmail.com

بتی بازیگوش خوابالو
زینب پرسیده:
مــن جدیــدا ً یــه هاســکی خریــدم .وقتــی بهش
غــذا مــی دم بعضــی از خوراکــی هــا رو کــه
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:
احتمــاال غــذای مصرفــی باعــث ســوزش یــا
حساســیت میشــه و یــا غــذا وارد دســتگاه
تنفســی میشــه.
مریم پرسیده:
مــن ســگم  ٦سالشــه  .االن متوجــه شــدیم
دمــش رو زیــرش جمــع میکنــه؛ قبــ ً
ا
وقتــى از ســرکار میومدیــم دم تکــون میــداد
ولــى االن دمــش زیرشــه و عــوض پریــدن و
خوشــحالى کــردن میشــینه زمیــن و صــدا از
خــودش در میــاره .تــا بــه امــروز یــه همچیــن
رفتــارى ازش ندیدیــم و خیلــی نگرانــم.
پاسخ دامپزشک:
احتمــال درد ،افســردگی یــا تــرس وجــود داره
کــه بایــد معاینــه بشــه.
هستی پرسیده:
خرگــوش مــن حــدود  ٥یــا  ٦ماهســت؛ چنــد
روز پیــش دوســتم بــود ،خیلــی خــوب بهــش
رســیدگی نشــده .االن حــدود  ٢٤ســاعته قهــر
ا از جــاش تکــون نمیخــوره و اصـ ً
کــرده اصـ ً
ا
غــذا هــم نمیخــوره؛ میترســم از گرســنگی
بمیــره چیــکار بایــد بکنــم؟

پاسخ دامپزشک:
واکنــش رفتــاری نســبت بــه تغییــر محیــط
طبیعــی اســت بعــد از چنــد روز بــه حالــت
عــادی بازمــی گــردد.

وازکتومــی کــردم .آیــا کاردرســتی کــردم یــا
بایــد کامــل عقیمشــون میکــردم .تــا االن کــه
هیــچ مشــکلی نداشــتن .یــک ماهــی هســت
انجــام دادم .

سینا پرسیده:
گربــه مــن یکــی دو روزه بــی حالــه؛ البتــه
غذاشــو میخــوره ولــی مثــل ایــن میمونــه کــه
داره بــی هــوش میشــه .یکــم تعادلــش کــم
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
تشــخیص میــده .دیــروز دو بــار تشــنج کــرد
بردیمــش دکتــر ،گفتــن بــه طــور موقــت
گاباپنتیــن یــک چهارمــش رو روزانــه بدیــم
تــا جلــوی تشــنج گرفتــه بشــه ولــی هنــوز
علــت بیمــاری تشــخیص داده نشــده .ایــن
گربــه تــو محیــط تمیــز غیــر ســمی زندگــی
میکنــه فقــط باغچــه ای کــه دستشــویییش رو
میــره کمــی کثیفــه و اینکــه چنــد روز پیــش
وســط موهــاش یــه حشــره کوچــک بــود کــه
بردمــش حمــوم و تمیــز شســتمش .لطفــاً
راهنمایــی بفرماییــد.

پاسخ دامپزشک:
عقیمســازی در حیوانــات بایــد بصــورت کامــل
انجــام شــود و وازکتومــی در حیوانــات اصــ ً
ا
مفهومــی نداشــته و غلــط اســت ،همــان
عــوارض قدیــم پابرجــا خواهــد بــود .هرچــه
ســریعتر جراحــی اصالحــی را انجــام دهیــد.

پاسخ دامپزشک:
عالئــم ممکــن اســت ناشــی از مســمومیت بــا
ســموم یــا ضربــه بــه ســر باشــه کــه قابــل
بررســی و معاینــه اســت بــرای درمــان فعلــی
درمــان عالمتــی و حمایتــی و ســرم تراپــی
مناســب اســت.
ستاره پرسیده:
مــن گربــه نــر و مــاده دارم و هــردو را عمــل

مبینا پرسیده:
آیــا میشــه کاری کــرد کــه خرگوشــمون
ایــن مریضــی هــای مشــترک بیــن انســان و
حیوانــات رو نگیــره؟ مثــل طاعون،آســکاریاز،
درماتوفیــت «عفونــت قارچــی پوســت»،
پاســتورلوز ،هــاری ،ســالمونال ،جــرب گــوش
خرگوش،جــرب خــز ،آلودگــی قارچــی
پوســت ،تــب گــزش جونــدگان ،توالرمــی و
گاتــا .اگــه خرگوشــمون ایــن بیمــاری هــا رو
گرفــت چیــکار کنیــم؟
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
الکترونیکی info@itpet.net
برای ما ارسال نمایند.

بتــی ،اســم ســگ کوچولــوی مــا اســت؛ ســگی
کــه از همــان بچگــی کنــار مــا بــوده و االن 9
ســال دارد.
بتــی از بچگــی عاشــق بــازی کــردن بــود و
آنقــدر بــازی میکــرد کــه دیگــر از خســتگی
بــه خــواب میرفــت .یــادم اســت یکبــار
وقتیکــه بتــی  4-3ماهــه بــود ،بعــد از
اینکــه حســابی بــا هــم بــازی کردیــم ،تصمیم
گرفتــم او را بــه حمــام ببــرم؛ امــا هنــگام
حمــام کــردن بتــی اتفــاق جالبــی افتــاد
کــه برایــم خاطــره ای جالــب و خنــده دار
شــد؛ درحالیکــه داشــتم او را میشســتم،
دیــدم کــه ایــن ســگ کوچولــوی شــیطون
و بازیگــوش بــه خــواب رفتــه و صــدای
خروپفــش تمــام حمــام را برداشــته اســت.
بتــی زیــر دوش و در همــان حالــت کــه مــن
در حــال شســتنش بــودم بــه خــواب رفتــه
بــود و اص ـ ً
ا بــه شســتن مــن کاری نداشــت!
بعــد از اینکــه شستوشــو تمــام شــد ،بتــی
را از حمــام بیــرون آوردم و وقتــی در حــال
خشــککردن او بــودم از خــواب بیــدار شــد
و دوبــاره شــروع بــه بــازی کــرد و درســت از
همــان زمــان بــود کــه بتــی کوچولــوی مــا
عاشــق خشــککردن بعــد از حمــام و بــازی
بعــد از آن شــد .هنــوز هــم بــا گذشــت 9
ســال ،عاشــق خشــک کــردن بعــد از حمــام
و بــازی اســت.

 موریــزی در زمــان رشــد :زمانــی کــهخرگــوش رشــد میکنــد ،رنــگ مــوی
او بــا ریختــن عــوض میشــود و ایــن
رونــد ،رونــدی کامــ ً
ا طبیعــی اســت.
 موریــزی بــه دلیــل تغییــر فصــل :بــاتغییــر فصــل ،موهــای خرگــوش میریــزد
و رنــگ موهــای او تغییــر میکنــد و
بدیــن ترتیــب بــدن خرگــوش خــود را بــا
دمــای هــوا محیطــش ســازگار میکنــد.

موریزی در خرگوش چطور اتفاق
میافتد؟
موریــزی در خرگوشهــا از ســر شــروع
میشــود و پــس از ســر بــه گــردن
و پشــت رســیده و بــه شــکم ختــم
میشــود .در بعضــی از خرگوشهــا
موریــزی یکســره اســت و همــه جــای
بــدن آنهــا بــه یــک بــاره موهــای خــود
را از دســت میدهــد.
حــال کــه از موریــزی خرگوشهــا و
علــل آن ،بیشــتر دانســتید دیگــر نبایــد
وقتــی خرگوشــتان موهایــش میریــزد
یــا رنگــش تغییــر میکنــد نگــران
شــوید ،چــرا کــه ایــن فراینــد ،فرآینــدی
کام ـ ً
ا طبیعــی اســت و خرگــوش شــما
صحیــح و ســالم اســت.

رویدادها
چهارمین سمینار غذای پت کشورهای
شمال اروپا
4th Nordic Pet Food Seminar
زمان برگزاری:
 2تا  3اکتبر 2018
( 10و  11مهر)
محل برگزاری :جمهوری
چک

نمایشگاه پت استرالیا 2018AusPet
زمان برگزاری 19 :تا  21اکتبر 2018
( 27تا  29مهر)
محل برگزاری:
استرالیا

اولیــن نمایشــگاه بیــن المللــی
حیوانــات اهلــی و خانگــی
India International Pet Trade Fair
زمان برگزاری 10 :تا  13آبان
محل برگزاری:
تهران ،شهر آفتاب

نمایشگاه پت عربیاPets Arabia

اگر شما هم خاطره جذاب و جالبی با

حیوان خانگی خود دارید ،لطف ًا آن را از
طریق پست الکترونیکی برای ما
ارسال نمایید.

زمان برگزاری 30 :اکتبر تا  1نوامبر 2018
( 8تا  10آبان)
محل برگزاری :امارات متحده عربی
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برگزیده ای از صفحه اینستاگرام ما
@ITPetnet
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معرفی کتاب
عنــوان کتــاب :بازگشــت بــه خانــه؛ یافتــن
آرامــش بعــد از مــرگ حیوانــات خانگــی

Going Home: Finding Peace when Pets Die
نویسنده:
جان کتس ()Jon Katz
تاریخ انتشار:
سال  2011میالدی

ایــن مجســمه بــرای گرامیداشــت
ســگ کوچــک و شــجاعی بــه
نــام لئــو ســاخته شــده اســت.
ایــن ســگ بــرای نجــات جــان
دختــر  10ســاله ای جــان خــود را
از دســت داده کــه مــورد حملــه
یــک ســگ بــزرگ قــرار گرفتــه
بــود .ایــن ســگ بــزرگ دختــرک
را زمیــن زده بــود و او را گاز مــی
گرفــت .لئــو بــا ســرعت بــرای
ماهنامه رام ؛ رسانه ای تخصصی در خصوص حیوانات خانگی
شماره مجوز :وزارت فرهنگ و ارشاد 80863
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :سید علی حسینی
instagram.com/ITPetnet
مدیر اجرایی :زینب حیدرنژاد  /سردبیر :سپیده حکمت
جلیلوند
صفحه آرا :فرانک صالحی  /وب و انفورماتیک :مهدی
facebook.com/ITPet.net
اطالعات و مشترکین :الهام مولوی /چاپ :آوانوین
info@ITPet.net
پیامک / 30007331 :تلفن /021-66573238-44 :رزرو آگهی021-66420988 :
دفتــر مرکــزی :تهــران ،خیابــان اســکندری شــمالی ،باالتــر از خیابــان فرصــت شــیرازی021-66573238-44 ،
پــاک  ،63واحــد  / 4کدپســتی1415793767 :
09212890024
شما می توانید مطالب ،عکس ،نوشته ها و نقدهای خود را برای ما ارسال نمایید.

www.ITPet.net
telegram.me/ITPet

نجــات جــان دختــرک دویــد و
شــروع بــه گاز گرفتــن پــای ســگ
بــزرگ کــرد .ســگ بــزرگ بــه
ســمت لئــو برگشــت و دختــرک
توانســت فــرار کنــد .متاســفانه
لئــو کشــته شــد .مجســمه لئــو در
پارکــی در صربســتان قــرار گرفتــه
اســت .زیــر ایــن مجســمه نوشــته
شــده“ :تقدیــم بــه همــه قهرمانــان
کوچکــی کــه قلبــی بــزرگ دارنــد”

جــان کتــس ،یکــی از
بهتریــن نویســندگان در
مجلــه نیویــورک تایمــز
اســت .ایــن نویســنده
مشــهور ،کتاب بازگشــت
بــه خانــه را در مــورد مشــکالت روحــی از دســت دادن
حیوانــات خانگــی بــه رشــته تحریــر درآورده اســت
و مطالبــی کاربــردی و جالــب را در ایــن کتــاب بیــان
کــرده اســت .وی در کتــاب خــود بــه واکنشهایــی
کــه مــردم نســبت بــه از دســت دادن حیــوان خانگــی
خــود نشــان میدهنــد پرداختــه اســت و در کنــار بیــان
توصیههایــی مؤثــر ،بحثهایــی فلســفی و احساســی
را نیــز پیرامــون ایــن مســئله مطــرح ســاخته اســت.
ایــن کتــاب بــه کســانی کــه حیــوان خانگــی خــود را
از دســتدادهانــد کمــک میکنــد تــا بتواننــد دوبــاره
زندگــی خــود را آغــاز کننــد.
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استـرس؛ منشــأ مشکالت رفتاری در گربهها
گربههــا عاشــق عادتهــای خودشــان هســتند
و راحتــی را در انجــام کارهــای روتیــن و مــداوم
میبیننــد .اگــر در ایــن راحتــی تعریــف شــده
گربههــا خللــی ایجــاد شــود ،تأثیــر بســیار بــدی
بــر رفــاه و ســامت کلــی آنهــا گذاشــته میشــود
و اســترس و نگرانــی در آنهــا بــه وجــود میآیــد
کــه ایــن اســترس ونگرانــی میتوانــد ســبب بــروز
مشــکالت رفتــاری در گربــه هــا شــود.
گربههــا ،درســت ماننــد مــا انســانها ،نســبت
بــه اتفاقــات اطرافشــان واکنشهــای متفاوتــی
نشــان میدهنــد و ممکــن اســت یــک گربــه
عالئــم استرســی را کــه در زیــر بیــان میشــود
را داشــته باشــد و گربــه دیگــر نداشــته باشــد؛
گفتنــی اســت کــه بنابــر تحقیقــات صــورت
گرفتــه ،ایــن نتایــج میتواننــد تحــت تاثیــر
عوامــل محیطــی و یــا ژنتیکــی نیــز باشــند.
اگــر متوجــه شــدید کــه گربــه یکــی از عالئــم
رفتــاری زیــر را دارد ،در مــورد اینکــه اخیــرا ً
چــه تغییــری در خانهیتــان ایجــاد کردهایــد
فکــر کنیــد تــا علــت رفتــار او را متوجــه شــوید.
تغییــرات زیــر میتوانــد باعــث بــروز اســترس
در گربــه شــما شــود (گاهــی ممکــن اســت
حتــی خودتــان متوجــه آن تغییــر نشــوید):
 برنامهریزی جدید آمــدن یــک پــت یــا اضافــه شــدن عضــویجدیــد بــه خانــواده
 آمدن مهمان به خانه داشــتن صاحبــی کــه کــم بــه او رســیدگیمیکنــد
 تغییر برند غذا تغییر ساعت غذا ســر و صــدای زیــاد کــه ناشــی از ساختوســاز،تلویزیــون یا موســیقی باشــد
 کثیف بودن ظرف خاک -مبلمان جدید

بلــه درســت برعکــس آنچــه کــه مــا انســانها
تصــور میکنیــم ،گربههــا موجــودات بســیار
حساســی هســتند .در زیــر نیــز مشــکالت
رفتــاری گربــه هــا کــه ریشــه در اســترس آنهــا
دارد بیــان شــده اســت.

خشونت
خشــونت یکــی از واکنشهــای گربــه هنــگام
مواجهــه بــا نگرانــی و یــا تــرس اســت .اگــر
گربهیتــان غالبــاً بــا شــما و دیگــر حیوانــات
رفتــار دوســتانهای داشــته اســت و اخیــرا ً
رفتارهــای خشــونتآمیزی مثــل هیــس کــردن
یــا چنــگ زدن را از خــود بــروز میدهــد ،شــک
نکنیــد چیــزی در خانــه او را آزار میدهــد.
از دست دادن اشتها
درســت ماننــد انســانها ،عواملــی چــون
اســترس ،نگرانــی و عصبانیــت ،بــر الگــوی غــذا
خــوردن گربههــا هــم تأثیرگــذار اســت .اگــر
گربهیتــان مثــل قبــل بااشــتها غــذا نمیخــورد،
ممکــن اســت مشــکل فیزیکــی نداشــته باشــد و
فقــط از نظــر روحــی و احساســی مشــکلی بــرای
او پیــش آمــده باشــد.
به دنبال توجه گشتن
تغییــر در رفتــار گربــه در زمــان برقــراری
ارتبــاط بــا شــما نشــان میدهــد کــه او از نظــر
روانــی و احساســی بــا مشــکلی روبــهرو شــده
اســت .اگــر گربهیتــان اخیــرا ً زیــاد میومیــو
میکنــد و دقیقــاً جلــوی شــما یــا بــاالی
ســرتان مینشــیند و بیــش از قبــل توجــه شــما
را میطلبــد ،احتمــاالً میخواهــد بــه شــما
چیــزی بگویــد ،بــه او توجــه کنیــد!

به اجبار نظافت کردن خود
گربههــا فقــط بــرای تمیــز کــردن خــود را لیــس
نمیزننــد؛ آنهــا بــا لیــس زدن آرام میشــوند
و اگــر ترســیده باشــند یــا احســاس ناراحتــی
کننــد ایــن کار بــه آنهــا آرامــش میدهــد.
بــا توجــه بــه همیــن اصــل بایــد بگوییــم کــه
لیــس زدن بیــش از حــد گربــه میتوانــد نشــانه
وجــود اســترس در او باشــد .اگــر بــا چنیــن
شــرایطی مواجــه شــدید ابتــدا پوســت گربــه
خــود را بررســی کنیــد و بدانیــد کــه اگــر مــوی
او ریختــه بــود ایــن ریــزش مــو میتوانــد ناشــی
از لیــس زدن بیــش از حــد او باشــد.
پنهان شدن
گربههــا مســتقل بــودن را دوســت دارنــد .اگــر
در رفتــار گربهیتــان متوجــه ایــن تغییــر شــدید
کــه او بــه یــک بــاره و بــه صــورت ناگهانــی
گوشــهگیر شــده اســت ،در صورتــی کــه قبــ ً
ا
بــا حیوانــات دیگــر و انســانها
مهربــان بــوده اســت ،بایــد
بدانیــد کــه ایــن

گوشــهگیری میتوانــد نشــانه آن باشــد کــه او
احســاس ناخوشــایندی دارد.

توجه نکردن به ظرف خاک
اگــر گربــه از ابتــدا بــه ظــرف خــاک خــود
عــادت داشــته و اکنــون چنــد وقتــی اســت کــه
گاهــی از ظــرف خاکــش اســتفاده نمیکنــد،
ایــن حالــت نشــان دهنــده ایــن اســت کــه گربــه
شــما حــس خوبــی نــدارد .بهتــر اســت ظــرف
خــاک او را بررســی کنیــد تــا مطمئــن شــوید
کــه ظــرف او تمیــز اســت و در جــای راحتــی
قــرار دارد.

منبعITPet :

خوابیدن بیش از حد
بــر اســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه ،اســترس
و ناامیــدی میتوانــد باعــث شــود کــه گربــه
احســاس ناخوشــایندی داشــته باشــد و بــه
همیــن دلیــل بیشــتر از همیشــه بخوابــد تــا
خــود را تســلی دهــد.
اسپری کردن ادرار خود
اگــر گربــه روی ســطوح عمــودی مثــل دیــوار
یــا مبلمــان خانــه ادرار خــود را اســپری کــرد،
ایــن کار اتفاقــی نیســت .بلــه ،در چنیــن مواقعــی
گربــه ظــرف خــاک خــود را فرامــوش نکــرده
اســت بلکــه قلمــروی خــود را مشــخص میکنــد
و بویــی از خــود بــرای دیگــر گربههــا بهجــا
میگــذارد .ایــن رفتــار در گربههــا بســیار
رایــج اســت و بیشــتر زمانــی اتفــاق میافتــد
کــه گربههــا نــر بــه  6تــا  12ماهگــی؛ یعنــی
بلــوغ جنســی کامــل خــود برســند ،امــا بــه ایــن
نکتــه بایــد توجــه داشــت کــه گربههــا در زمــان
اســترس نیــز ایــن عمــل را انجــام میدهنــد.
چه اقدامی انجام دهم؟
اگــر گربــه عالئــم نگرانــی را نشــان میدهــد،
حتمــاً بایــد بــه دامپزشــک یــا متخصــص
رفتــاری مراجعــه کنیــد تــا مشــکل را حــل
کننــد .چراکــه ایــن عالئــم میتوانــد
نشــاندهنده شــرایط خطرنــاک ســامت
باشــد و در ایــن شــرایط پزشــک حتمـاً
بایــد گربــه را معاینــه کنــد.

