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نقل و اقتباس از مطالب کابوک با ذکر منبع
 بالمانع است. انتشار مطالب در کابوک الزاما به 

معنای تایید آن نیست

نشریه کابوک کامال خصوصی می باشد 
    صحت مفاد آگهی ها به عهده آگهی دهنده می باشد و  هیچگونه مسولیتی به عهده نشریه کابوک نمی باشد
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کابوک مجله ای که همه می خوانند...!ی
 در آستانه ی دو سالگی مجله کابوک خیلی خوشحال هستیم که توانسته ایم تمام اقشار جامعه را جذب کنیم. هم کسانی که حیوان

خانگی دارند و هم کسانی که فقط به آنها عالقه دارند.ی

 ما در این دو سال برای حفظ مجله تالش فراوان کرده ایم چرا که با توجه به جلوگیری از واردات محصوالت حیوانات خانگی ، مجله
ی کابوک توانسته همچنان با قدرت به راه خود ادامه دهد و همچنین از تولید داخلی برای این محصوالت حمایت کند.ی

 از دیگر دستاورد های کابوک حضور در نمایشگاه زومارک ایتالیا بود که مخاطبین بین المللی فراوانی را جذب کرده است . همچنین
در ماه آینده شاهد حضور این مجله در نمایشگاه پت زو ترکیه- استانبول در کنار سایر تولید کنندگان ایرانی خواهیم بود.ی

 ضمن قدردانی از شما عزیزان و همراهان همیشگی مجله کابوک ، ما موفقیت های این دوسال را مدیون شما عزیزان می دانیم باشد
   که نام ایران و تولید کنندگان ایرانی در تمامی نمایشگاه های بین المللی نیز دیده و شنیده شود.ی

 طبق توضیحات داده شده در ماه آینده شاهد حضور پاویلیون ایران با حضور
 شرکت های تولید کننده در زمینه حیوانات خانگی خواهیم بود . این اولین
حضور پاویلیون ایران در عرصه های بین المللی در این زمینه می باشد.ب

 
 به امید اینکه در حوزه دام کوچک ،کاالی ایرانی بیانگر کیفیت باال و  ایده

های نوین باشد!ی

 امیر حسین خجسته
سردبیر
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 داگ پولر" مسابقه ای برای سگ های جوان در کشور اوکراین است که شامل تمریناتی با ابزار تربیت سگ                می"
 باشد. "داگ پولر" در حال حاضر قلب صاحبان سگ در سراسر جهان را از ژاپن گرفته تا کانادا تصاحب کرده است. ٩١
 شرکت کننده از ١١ کشور جهان نظیر اوکراین، مجارستان، بالروس، جمهوری چک، اسلواکی، پرتغال، کانادا، کره جنوبی،

روسیه، اتریش و لهستان، در دومین مسابقات جهانی "داگ پولر" ثبت نام کردند.ی
 

 صدها تماشاچی از این مسابقات قهرمانی بازدید کردند. به جز مسابقات اصلی، فعالیت های بسیار دیگری نیز برای آنها در
 نظر گرفته شده بود: مسابقات کودکان و نوجوانان "داگ پولر"، تجربه سگ درمانی، کاردستی، قرعه کشی خیریه، مشاوره

فیزیوتراپی سگ، آموزش                و بازار ملزومات حیوانات خانگی.ط
 

 این مسابقه قهرمانی یک رویداد جامع بود: در بین شرکت کنندگان سگی یک چشمی و صاحب دیابتی اش بودند و نیز
جوان ترین شرکت کننده که ١٤ سال داشت و از تیم اوکراین بود.ط

 
رئیس فدراسیون بین المللی داگ پولر، واروارا پترنکو در رابطه با این رویداد اعالم کرد:ط

 داگ پولر مسابقه ای است که در آن صاحب سگ می تواند به کارهای سرگرم کننده روزمره بپردازد و به یک مولتی"
 قهرمان در سراسر جهان شناخته شود. سادگی و دسترسی آسان این مسابقه برای هر سگ و هر شخص، موجب شده است

تا "داگ پولر" در کشورهای بسیاری در سراسر جهان محبوبیت بسیاری پیدا کند."ط
 

 نخستین روز مسابقات به برگزاری جلسات توجیهی برای تیم ها و داوران، عکس های گروهی و آماده سازی برای مسابقات
اختصاص یافته بود. در روز دوم، شرکت کنندگان در دو رشته دو                و پرش               رقابت کردند.ط

 
 دیگر بانیان دومین دوره مسابقات جهانی داگ پولر، فدراسیون داگ پولر مجارستان، فدراسیون بین المللی داگ پولر و

 کمپانی                 می باشند.ی
 برای دریافت اطالعات بیشتر از این مسابقات به وبسایت                      مراجعه کنید.ی

 برای اطالع از جزییات نتایج مسابقات لطفا جدول ضمیمه را مشاهده کنید.ذ

 این مسابقه قهرمانی یک
 رویداد جامع بود: در بین

 شرکت کنندگان سگی یک
 چشمی و صاحب دیابتی

 اش بودند و نیز جوان ترین
 شرکت کننده که ١٤سال

داشت و از تیم اوکراین بود

Dog Puller
Interview

داگ پولر
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 دومین دوره مسابقات جهانی داگ پولر در تاریخ ٧ - ٨ سپتامبر مطابق با ١٦ و ١٧ شهریور در شهر
سوپرون (مجارستان) برگزار شد

PULLER 

COLLAR 
dogpuller.com 

PULLER PULLER 

PULLER 



 در سرشماری سال ٢٠١٨ ، ٦٠،٢٢٧ حیوان خانگی به ثبت رسیده است که نشان می دهد هر شهروند ایتالیایی به صورت
 میانگین یک حیوان خانگی دارد: آن ها نمایانگر صنعتی به ارزش بیش از ٢ میلیارد یورو می باشند. ٣٩ درصد خانواده ها
 صاحب یک سگ یا گربه هستند. سگ ها محبوب ترینند و در ٥.٩ میلیون خانواده حضور دارند، در حالی که خانواده های
 صاحب گربه، ١٨.٣ ( ٤ میلیون نفر) را تشکیل می دهند. به عالوه، ٣٠ میلیون ماهی، ١٢.٨میلیون پرنده، ٧.٣ میلیون
 گربه، ٧ میلیون سگ، ١.٨ میلیون پستاندار کوچک و ١.٣ میلیون حیوان خزنده نیز وجود دارد. ( منبع، دوازدهمین انجمن

صنایع تولید غذا و محصوالت حیوانات خانگی – گزارش زومارک ٢٠١٩).ی
 

 صنعت حیوانات خانگی، با چنین محصوالت گوناگون و متنوع، به خوبی نیازهای حیوانات خانگی و صاحبان آن ها که
 پیوسته در نگهداری از حیوان خانگی خود هوشیار و مراقب هستند را دریافته است. توجه به سالمت و بهزیستی حیوان
 خانگی موجب افزایش بازارهای مرتبط، به ویژه بخش خوراک و ملزومات حیوانات خانگی شد و این روند مثبت، چند سال

 است که ادامه دارد.ی

بیش از سی سال تجربه درحوزه حیوانات خانگی
 بازار حیوان خانگی در کشور ایتالیا نشان دهنده تجارتی مهم برای تاجران ایتالیایی و خارجی است. در چنین موقعیتی،

 زامپوتا مجله ای پیشگام برای افرادی است که در بخش محصوالت و ملزومات حیوانات خانگی فعالیت می کنند.ی
 

 زامپوتا، با بیش از ٣٠ سال تجربه در این حوزه، مجله ای است که اطالعات و تازه های اخبار، گرایشات و سیاست های
 فروش را در اختیار افراد فعال در مشاغل مربوط به حیوانات خانگی قرار می دهد.ی

 
 این مجله دو زبانه می باشد و به صورت رایگان به ١١،٥٠٠ نفر از افراد فعال در تجارت حیوان خانگی (فروشگاه های
 اختصاصی، پارک های حیوانات، تیمارگران، پرورش دهندگان حرفه ای، دامپزشکان، عمده فروشان، تولید کنندگان، وارد
 کنندگان، صادرکنندگان، انجمن ها و رسانه های مربوط به حیوانات خانگی) و همچنین ٣٥٠٠ تاجر خارجی فعال در

.زمینه دام کوچک از بین تولید کنندگان، عمده فروشان، وارد کنندگان و صادرکنندگان سراسر جهان ارسال می شود
 این مجله به دلیل ظرافت و توجه به جزییات در بین خوانندگان و تبلیغ کنندگان محبوبیت دارد و ابزاری مفید برای
 افرادی است که مایل به رونمایی از محصوالت یا لوازمی جدید، ترویج کمپین برای فروش، پیشبرد شرکتشان و یا تنها

 تحکیم موقعیت خود در بازار هستند.ی
 

زامپوتا و جدیدترین گرایشات بازار
 دو زبانه بودن مجله موجب شده است تا تولیدکنندگان بین المللی بتوانند اخبار خود را نه تنها در ایتالیا، بلکه به افراد
 پیشرو در تجارت حیوان خانگی در سراسر جهان ارائه دهند. زامپوتا همواره با جدیدترین گرایشات و نیازهای بازار همگام
 بوده است. این مجله نکات برجسته و مهم بسیاری از بازاریابی، نمایشگاه ها، مشکالت این حوزه، محصوالت جدید، کمپین
 های تبلیغاتی شرکت ها، سیاست های فروش و تحلیل بازار، راهکارهای تجاری و مدیریتی و همچنین آیین نامه های
 جدید ارائه می دهد. به عالوه، این مجله همچنین غنی از نظرات و مقاالت علمی-ارتباطی است. این مجله با نمایشگاه

 های بین المللی پیشتاز و نیز انجمن ها و سازمان های سراسر جهان همکاری دارد.ی
 

 مجله زامپوتا به صورت کاغذی و دیجیتالی قابل دسترسی است و وبسایت آن                      می باشد که به صورت
تلویزیون زامپوتا این مجله همچنین توسط  به روز رسانی می شود.  تبلیغاتی  یا  تازه های تجاری  بازار،  با اخبار   مداوم 
 پشتیبانی می شود که یک کانال محبوب یوتیوب، شامل ویدئوهای دقیق و کامل در رابطه با مسائل مربوط به مراقبت از

 حیوانات خانگی، با اهداف آموزشی و تبلیغاتی می باشد.ی

 این مجله به دلیل ظرافت
 و توجه به جزییات در بین

 خوانندگان و تبلیغ
 کنندگان محبوبیت دارد و
 ابزاری مفید برای افرادی
 است که مایل به رونمایی

 از محصوالت یا لوازمی
 جدید، ترویج کمپین برای
 فروش، پیشبرد شرکتشان
 و یا تنها تحکیم موقعیت

خود در بازار هستند

Zampota 
Magazine

Interview

زامپوتا، مجله برتر در حوزه حیوانات خانگی
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 ایتالیا کشوری دوستدار حیوان خانگی است و ایتالیایی ها بسیار عالقمند به حیوانات خانگی
هستند: آن ها به طور روز افزون به عنوان اعضای اصلی خانواده تلقی می شوند

www.zampota.it 
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کمپین های تبلیغاتی ویژه
 زامپوتا، ویژه نامه هایی با عنوان "راهنما و تعالیم خاص" را در طول سال منتشر می کند: این ویژه نامه ها به مضامین
 خاص و عمیقی مربوط به متخصصان در حوزه حیوانات خانگی ( به طور مثال تیمار، آبزی پروری، جوندگان و غیره)
 اختصاص یافته است که به صورت جداگانه به فروشندگان و افراد فعال در تجارت دام کوچک ارسال می شوند ( عالوه بر

این که به صورت آنالین نیز در دسترس هستند) تا فرصت های مطالعه، بروزآوری و تبلیغات را دو چندان کنند.ی
 

 زامپوتا فرصت های مختلفی برای پیش برد کمپین های تبلیغاتی مناسب برای نیاز های خاص تجارت های کوچک و
 بزرگ بین الملل ارائه می دهد که توجه خوانندگان را نه تنها از طریق فضاهای تبلیغاتی با پیامی فوری جلب می کند،
 بلکه از طریق وبسایت                            ، ویدئوها در تلویزیون زامپوتا یا ویژه نامه های"راهنما و تعالیم خاص"، فرصتی

را برای تبلیغ محصوالت و ملزومات ایجاد می کند.ی
 

 مجله زامپوتا به خوبی نیازهای حقیقی بازار را می شناسد و نقطه عطفی برای کسانی است که می خواهند در ترویج رشد
 بازار حیوان خانگی سهیم باشند و به همین خاطر است که مجله ای پیشرو برای فروشندگان حیوان خانگی در ایتالیا می

باشد.ی
 
www.zampotta.it – info@zampotta.it :آدرس وبسایت
 تلفن تماس:٠٠٣٩٠٣١٣٠١٠٥٩
zampottamagazine@ :فیسبوک
zampottaMag :توئیتر
zampottamagazine :اینستاگرام
valeriazampotta :اسکایپ

 زامپوتا فرصت های
 مختلفی برای پیش برد
 کمپین های تبلیغاتی
 مناسب برای نیاز های
 خاص تجارت های
 کوچک و بزرگ بین
 الملل ارائه می دهد که
 توجه خوانندگان را نه
 تنها از طریق فضاهای
 تبلیغاتی با پیامی فوری
،جلب می کند

Cat Info
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Pet
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 تولید کننده و وارد کننده ملزومات                      
حیوانات خانگى

مفتخریــم تــا اعــالم نماییــم کــه بســیاری از محصوالت 
ــی  ــلیقه بوم ــه س ــا توج ــوده و ب ــت ب ــد کاالپ تولی
ــه  ــی ک ــد. کاالهای ــی گردن ــد م ــه وتولی مشــتریان تهی
برنــد کاالپــت مــی باشــند همگــی تولیــد ایــن شــرکت 

می باشند.

محصــوالت  تمامــی  کاالپــت  در 
تولیــدی از برتریــن و بــا کیفیــت 
تریــن متریــال هــای موجــود در بــازار 
تهیــه و تولیــد مــی گردنــد و در 
از  تولیــدی  محصــوالت  نتیجــه 
ــت ســاخت برخــودار  ــن کیفی باالتری

می باشند.

بــا افتخــار اعــالم مــی کنیــم کــه برند 
ــن  ــا ای ــه ب ــی ک ــت و محصوالت کاالپ
نــام در بــازار عرضــه مــی گردنــد 

تولید ایران می باشند.



محصوالت با کیفیت آدى
در بسته بندى هاى جدید 

آدى    تولید کننده خوراك حیوانات خانگى

D O G  D r y  F o o d

تخصصی ننده  توليد   آدی 
سگ، ربه،  خشک   غذای 
طوطی ميس،   غذای 
سرالک ری،  قنا  سانان، 
ری پلت مينا و  طوطی و قنا
جوندگان و  خروش  غذای 

 پخش انحصارى توسط



 اولين توليد ننده ی دارای مجوز های ايزو و جی ام ی در ايران

ری مد کاو انواع ليش و  قالده های چرمی ، تسمه ای و زنجي

 انواع جای خواب های چند منظوره،
زی مد کاو تشک ها و وسايل با

Sofa
Mattress
House

in Best 
Quality



PetZoo Turkey 
Istanbul Expo Center
31 October- 3 November

حضور قدرمتند مدکاو ، در منایشگاه پت زو ترکیه

مدکاو شما را به بازدید از نمایشگاه پت زو ترکیه  دعوت مي نماید
Mad Cow invites you to visit Turkey's Petzoo Exhibition

از ۹ تا ۱۲آبان ماه ۱۳۹۸
31 October- 3 November 2019

مرکز نمایشگاھی استانبول
Istanbul Expo Center نسرو های مد کاو را می انواع تريت ها و 

توانيد از پت شاپ های معتبر تهيه نماييد
 پخش انحصارى توسط



Fidar Patira
 فیدار پاتیرا تولید کننده خوراك حیوانات خانگى

 منتظر محصوالت جديد ما باشيد
کنسرو، تشویقى و کلى محصول جونده تو راهه



 مطالعات تکاملی اشاره دارند که اولین اعضای قابل شناسایی خانواده سگ ها                در حدود ٤٠ میلیون سال پیش
 در طول عصر ائوسن  نمایان شدند. گرگ های مدرن امروزی در حدود دو میلیون سال پیش ظاهر شدند. زمان "انسانهای
 نخستین" در سگ ها گونه ها و رفتارهای منحصر به فردی را بوجود آمد که ممکن است برای برخی از ما انسان ها عجیب

باشد.ب
 

 مطمئن هستم که کارهای ما آنها را گیج کرده است. ترافیک، آتش بازی، برنامه های تلویزیون (ما هم موجودات عجیبی
 هستیم). اما همانطور که به نظر می رسد آنها ما را در قدم زن همراهی می کنند، ما هم باید همین کار را برای آنها انجام
 دهیم. در کل، چیزی که برای ما (یا آنها) عجیب است می تواند معموال مشخص شود که برای تمایالت و نیازهای مربوطه
 آن گونه کامال طبیعی است. اجازه دهید به برخی از عجیب ترین رفتارهای همراهان سگ مان نگاهی بیاندازیم و سپس
 تالش کنیم تا از دیدگاه سگ آنها را درک کنیم. اغلب، برای یک رفتار عجیب، در صورتی که با دقت توجه کنید، دلیل

  خوبی وجود خواهد داشت.ب

   مدفوع خواری 

 می دانم. چرا باید یک حیوان مدفوع خود را بخورد؟ از دیدگاه ما رفتاری عجیب است و برخی اوقات می تواند برای سگ
مضر باشد. پس چرا سگ زیبا و بانمک شما به چنین عادت بدی دچار شده است؟

 دالیل مختلفی برای خوردن چیزی که به نظر منبع غذایی ضعیفی می آید توسط سگ شما وجود دارد. اگر  توله های سگ
 را بزرگ کرده باشید، می دانید که مادر آنها به صورت عادی با خوردن مدفوع شان زیر پای آنها را تمیز می کند. این نه
 تنها یک راهکار بهداشتی است، بلکه یک مکانیسم بقای کهن است. در حیات وحش، شکارچیان می توانند از طریق مکان
 یابی بوی مدفوع مکان یک توله سگ را پیدا کنند. بنابراین برای مادر حیاتی است تا از دست این شواهد خالص شود.
  مادران خوب سگ سان ها امروزه همین کار را انجام می دهند (گرچه آن شکارچیان  دیگر یک تهدید به شمار نمی آیند).ب

 دالیل مختلفی برای
 خوردن چیزی که به نظر
 منبع غذایی ضعیفی می

 آید توسط سگ شما وجود
 دارد. اگر  توله های سگ
 را بزرگ کرده باشید، می

 دانید که مادر آنها به
 صورت عادی با خوردن

 مدفوع شان زیر پای آنها را
تمیز می کند

Dog Behaviours 

Dog Info

توضیح ۵ رفتار عجیب سگ ها

29
Kabook Luxury Magazine

No8.September2019/Autumn1398

 گرچه سگ ها واقعا بهترین دوستان ما هستند، اما آنها برخی از اوقات می توانند کمی عجیب باشند.
 اجازه دهید صادقانه بگوییم، همراهی ما با آنها تنها بیست هزار سال یا بیشتر طول کشیده است.

پیش از آن، آنها میلیون ها سال تجربه داشته اند
(Canidae)

1
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 عالوه بر این، در پناهگاه های پر جمعیت، مزرعه توله سگ ها یا محل نگهداری کثیف سگ، مدفوع توله سگ ها یا سایر
 سگ ها ممکن است ساعت ها بر روی زمین ریخته باشد و توله سگ های کنجکاو معموال مدفوع را می خورند که حاوی
 بوی غذا است. این رفتار در طول زمان تقویت می شود و زمانی که توله سگ به خانه ای مناسب می رود این عادت بد را

به همراه خود می برد.ب
 

 دلیل دیگر مدفوع خواری رژیم غذایی ضعیف است. اگر یک توله سگ یا سگ بالغ رژیم غذایی ضعیفی داشته باشد یا به
 اندازه کافی به او غذا داده نشود، به صورت ذاتی به دنبال منبع غذایی دیگری می گردد. این منبع غذایی معموال به معنای

مدفوع در حیاط یا پارک سگ است.ب
 

 سپس به جعبه ی خاک گربه می رسیم. بیشتر سگ ها طعم مدفوع گربه را دوست دارند. دلیل آن به احتمال زیاد به
 خاطر غذای گربه است. این غذا نسبت به غذای سگ دارای میزان گوشت بیشتری است و طعم آن نیز با چیزی که سگ
 ها به آن عادت دارند متفاوت است. مدفوع گربه در جعبه مدفوع قرار داشته یا در فضای باز پخش شده است. با بینی

قدرتمندی که سگ شما دارد، بازداشتن او از یافتن این پس ماندهای گربه ای غیر ممکن است.ب
 

 برای اجتناب از مدفوع خواری، محیط سگ خود را عاری از هرگونه مدفوع نگه دارید. بالفاصله آن را بردارید. سگی با این
 عادت را در حیاط یا به حال خود برای قدم زدن طوالنی تنها نگذارید چون این عادت را مستحکم می کند. اطمینان
 حاصل کنید که بهترین غذای ممکن را در میزان مناسب به او می دهید. در صورت تردید، با دامپزشک خود در این مورد
 مشاوره کنید. سپس هرگاه سگ خود را به پیاده روی می برید، تنها در مکان هایی اجازه بو کشیدن را به او بدهید که
 می دانید هیچ پسماندی وجود ندارد.این به معنای ان است که شما تصمیم می گیرید چه زمانی ادرار یا مدفوع کند. در
 نهایت، اگر گربه دارید، جعبه مدفوع را در مکانی خارج از دسترس سگ تان بگذارید (یا در ارتفاع و یا در اتاقی با دریچه
 ای کوچک که تنها اجازه ورود گربه را می دهد و نه سگ). از همسایه بخواهید تا مدفوع گربه ای فضای باز خود را تمیز

 کنند.ب

   روی کول سوار شدن 
 لحظه عجیبی است و قتی سگ شما در پارک روی کول سگ دیگری سوار می شود. حتی عجیب تر از آن زمانی است که

این اتفاق برای مهمان شما در خانه می افتد. دلیل این اتفاق چیست؟
 گرچه روی کول سوار شدن نشانه هیجان جنسی است و معموال با نشانه های برانگیختگی فیزیکی و تمایل برای جفت
 گیری همراه می شود، مسئله به این سادگی نست. انگیزه برای سوار شدن بر کول متفاوت است. هر سگی (نر، ماده، پیر
 یا جوان) می تواند عادت سوار کول شدن را داشته باشد. معموال این عادت از بازی تکامل می یابد  و توله سگ ها معموال
 همانند سگ های پیرتر بر روی هم سوار می شوند. سگ مضطرب و منزوی می تواند این عادت را به عنوان مکانیسم
 آزادسازی استرس داشته باشد. گمراهی جایگاه در میان گروهی از سگ ها و یا انسان ها می تواند به "قربانیان" متوالی
 سوار شدن یک سگ منجر شود (در تالش برای روشن کردن جایگاه خودش). برخی سگ های زورگو صرفا این کار
 را به عنوان راهی برای کنترل دیگران به کار می برند. در حالی که سگ غیر اجتماعی نیز به این خاطر که سگی
 دیگر راه بهتر تعامل را به او نیاموخته است این کار را انجام می دهد. نهایتا، سوار کول شدن می تواند به یک
 رفتار وسواس فکر تبدیل شود (همانند پارس کردن یا گرفتن دم). این رفتار می تواند در گذر زمان تقویت

شده و متوقف کردن آن تقریبا غیر ممکن شود.ب
 

 راه کار این عادت همه جانبه است. ابتدا، مطمئن شوید که سگ شما محرک کافی را
 دریافت می کند. ورزش، بازی، اجتماعی شدن، آموزش و برنامه روزانه همگی حیاتی
 هستند. آموزش فرمانبرداری  (به سگ آموزش می دهد تا فکر کند، خود را آرام کند و
 به شما راهی برای کنترل و تمرکز می دهد). برای نمونه، به جای اینکه به دو سگ اجازه
مانند فرمانبرداری  آموزش  تحت  را  آنها  هردو  شوند،  یکدیگر  سوار  حیاط  در   دهید 

بشین/بمان، قدم زدن جفتی یا فراخواندن قرار دهید.ب
 

 سگ خود را در زمان مناسب عقیم کنید تا تمایالت جنسی او را کاهش دهید. برنامه روزانه سفت و سختی را در
 منزل حفظ کنید (غذا دادن، قدم زدن، آموزش، بازی کردن) تا پیش بینی و تمرکز را بوجود بیاورید. اگر سگی بی اراده
 بر روی شخصی سوار شد، از اسپری آبی استفاده کنید. نادیده گرفتن سوار شدن بی اختیار موثر نخواهد بود. بنابراین
 از اسپری در موارد شدید استفاده کنید. همچنین مراقب سگ خود باشید تا سگ خود را از "قربانی" احتمالی پیش از
 رخ دادن اتفاق دور کنید. آنها را در حالت نشسته نگه داشته و پس از چند دقیقه به آنها خوراکی بدهید. این جایگزین

 می تواند چنین میلی را به حداقل برساند.ب

 برای کاهش احتمال
 عطسه های برعکس،
 استفاده از مواد
 شیمیایی، تمیز کننده
 ها، خوشبو کننده فرش
 یا هرگونه محرک دیگر
 در منزل را به حداقل
 برسانید. به طور معمول
 سگ خود را تیمار کرده
 و موهای آن را هر روز
برس بکشید
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 عطسه برعکس

  
 سگ شما ناگهان هوا را به درون دماغ خود می کشد در حالی که صدای خرخر از خود در می آورد. سر و گردنش را دراز می کند و به نظر سرفه می

کند. سپس از چند لحظه، این اتفاق پایان می یابد و به نظر حالش خوب است. این "عطسه برعکس" است. یکی از عجیب ترین عادت سگ ها.ب
 

 عطسه برعکس که از لحاظ تکنیکی به عنوان "تنفس طغیانی" شناخته می شود، وحشتناک به نظر می رسد اما واقعا اینگونه نیست. عطسه برعکس می
 تواند به دلیل یک محرک در هوا، خوردن یا نوشیدن خیلی سریع، جسم خارجی یا گلوله های پشمی یا حتی عفونت بینی اتفاق بیافتد. تحریک گلو یا
 کام باعث یک انقباض می شود که نتیجه آن دم سریع هوا بدرون دماغ سگ است. نای می تواند نازک باشد و حرکت هوا را دچار مشکل کند. این

وضعیت در سگ های پیرتر معمول تر است.ب
 

 برای کاهش احتمال عطسه های برعکس، استفاده از مواد شیمیایی، تمیز کننده ها، خوشبو کننده فرش یا هرگونه محرک دیگر در منزل را به حداقل
 .برسانید. به طور معمول سگ خود را تیمار کرده و موهای آن را هر روز برس بکشید. در صورت وجود آبریزش بینی، به دامپزشک مراجعه کنید

 در طول عطسه برعکس، تالش کنید تا گلوی سگ خود را مالش دهید تا انقباض را کاهش دهید. به مدت اندکی دماغش را بپوشانید تا او را به بلعیدن
 تشویق کنید که می تواند باعث خالصی از دست جسم خارجی شود. در صورت نیاز به داخل دهان آن نگاه کنید تا ببینید آیا چیزی راه گلوی او را
 بسته است یا خیر. در این صورت آن را بردارید. گرچه این تجربه ای نگران کننده برای شما سگ تان است، چیز نگران کننده ای نیست. ضرر ندارد به

 دامپزشک مراجعه کنید.ب

 گرفتن دم 
 

 صحنه سگی که چرخیده و دمش در دهانش است شاید یکی از خنده دار ترین صحنه ها باشد. گمان کنم اگر ما دمی بلند و پشمالو داشتیم این کار را
 امتحان می کردیم. این رفتاری است که معموال زود نمایان می شود. یک توله سگ که به سختی از موجودیت خود آگاهی دارد دم را به عنوان یک
 موجود می بیند که می تواند دنبالش کند. با حال است و نیاز عمیق برای دنبال کردن چیزی را بر آورده می کند. قطعا وقتی انسان ها این کار را می

بینند، می خندند و معموال سگ را به ادامه دادن این کار تشویق می کنند. بنابراین این عادت به آرامی جا می افتد.ب
 

 دلیل اینکه سگ های دیگر دم خود را می گیرند کنه یا کرم است. آنها تالش می کنند تا آن را بجوند تا از شر خارش رها شوند. التهاب پوست یا کثیفی
 نیز می تواند نیاز به گاز گرفتن دم را بوجود بیاورند. در همین حال سایر سگ ها این رفتار را از سر ماللت یا به خاطر استرس بنیادی شروع می کنند.
 گیرندگان دم معموال وارد یک حالت وسواس فکری می شوند. برخی آنقدر می چرخند که گیج می شوند یا ناخن ها یا کف دستان و پاهایشان به خاطر

سایش مداوم از بین می رود.ب
  

3
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 برای اجتناب از گرفتن وسواسانه دم، مطمئن شوید که سگ شما تا جای ممکن تمیز و فاقد آفت است تا جای گاز به
 عفونت منجر نشود. کنه های دم او را با تجویز دامپزشک بردارید و التهاب پوست را تشخیص داده و درمان کنید. سگ
اما هرگز یا آموزش دهید  انزوا نشود. سگ را اجتماعی کنید  از  یا اضطراب ناشی  تا دچار ماللت   خود را ورزش دهید 
 چرخیدن را تشویق نکنید. معموال سگ ها وقتی همراه سگ های دیگر باشند دم خود را نمی گیرند. تقریبا همیشه این

یک مشکل "سگ تنها" است. بنابراین بدنبال سگ دوم یا همبازی باشید.ی
 

 اگر سگ شما دم خود را می گیرد، تمرین های فرمانبرداری را شروع کنید تا او را به سمت رفتارهای مناسب تر هدایت
 کنید. زمانی که مشاهده نمودید در حال چرخیدن است از فرمان "رها کن" استفاده کنید. در صورت وسواس گونه تر
 شدن این رفتار، فرمان رها کن را به همراه یک قوطی پر از پول خرد که در نزدیکی تکان می دهید انجام دهید. اگر می
 توانید در لحظه آغاز چرخیدن او را منحرف کرده یا به کار دیگری هدایت کنید، در نهایت می توانید این رفتار را از بین

 ببرید.ی

 غلت زدن در چیزهای کثیف 

 
 چرا باید یک سگ کامال عادی تصمیم بگیرد تا در آشغال، پهن یا الشه های در حال فساد غلت بزند؟ دوست داشته باشید
 یا نه، برخی از سگ ها این کار را انجام می دهند و به نظر لذت وافری از آن می برند. معموال منبع چیز کثیف خود سگ
 نیست. چرا؟ یک تئوری ادعا می کند که سگ ها می خواهند بر روی یک بوی قوی با بوی خود نشانه گذاری کنند و در
 چالش بویایی غالب شوند. سایرین ادعا می کنند این عادت به زمانی مربوط می شود که سگ ها می خواستند خود را از
 دید شکارچی مخفی کرده و استتار کنند. یا شاید تنها این باشد که سگ ها با توجه به اینکه بو برایشان اهمیت باالیی
 دارد صرفا می خواهند از بوی چیزهای حال به هم زن لذت ببرند. چیزی که برای ما وحشتناک است، برای سگ ها جالب

است. پسرهای نوجوانی را در نظر بگیرید که ادکلن ارزان می زنند.ی
 

 برای اجتناب از اینکه سگتان خود را کثیف کند، محیط را تا جای ممکن تمیز نگه دارید. زمان قدم زدن مطمئن شوید
 که شما تصمیم می گیرید چه زمانی سگتان متوقف شود تا جستجو کرده یا مدفوع کند. حواستان به حیوانات مرده،
 آشغال یا در کل چیزهای حال به هم زن باشد. از فرمان برای جلوگیری از غلت زدن سگ های بدون قالده در چیزهای

کثیف استفاده کنید. اگر اجازه دهید به سمت آن سنجاب مرده برود، باید پول زیادی را خرج شامپو سگ کنید.ی
 

 برای اجتناب از اینکه
 سگتان خود را کثیف
 کند، محیط را تا جای
 ممکن تمیز نگه دارید.
 زمان قدم زدن مطمئن
 شوید که شما تصمیم
 می گیرید چه زمانی
 سگتان متوقف شود تا
 جستجو کرده یا مدفوع
 کند. حواستان به
 حیوانات مرده، آشغال یا
 در کل چیزهای حال به
هم زن باشد

Dog Info
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 به مناسبت روز دامپزشک تا آخر مهر ماه از
 ۱۰ درصد تخفیف برای کلیه اجناس

برخوردار شوید





manopet_petshop



Obesity
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ی

 در ادامه هفت دلیل عمده ادعاهای دامپزشکی آمده است که همگی ریشه در چاقی مفرط داشته یا توسط آن تشدید
 می شوند. اگر برای الغر نگه داشتن سگ تان به انگیزه بیشتری نیاز دارید، ما هزینه میانگین مراجعه به دامپزشک
 برای مواردی که این شرایط ایجاب می کند را آورده ایم. می خواهیم به شما کمک کنیم تا سگ خود را سالم و الغر

و کیف پولتان را چاق نگه دارید.ذ
 

 دل درد: صادقانه باید گفت. سگ های خپل بیشتر از میزان الزم غذا می خورند. خوردن بیش از حد می تواند به 
 راحتی به استفراغ و اسهال منجر شود آنها ٩٠٠ ادعا در ماه را بررسی می کنند که به مشکالت شکم مربوط می

شود.ذ
 

 سرطان: برخی اشارات وجود دارد که گونه های مشخصی از سرطان در حیوانات خانگی دارای اضافه وزن یا چاق 
 معمول تر است.ذ

 
 َشلی (لنگ): چالقی یا لنگی عمومی معموال بدلیل آرتروز بوجود می آید و چند پوند وزن بیشتر به معنای فشار 

بیشتر بر روی مفاصل سگ ها (وکیف شما) است.ذ
 

 مشکل زانو: سگ های چاق همچنین در خطر آسیب های رباط صلیبی هستند که بدلیل فشار بیشتر بر روی 
مفاصل و عضالت ضعیف بوجود می آید.ذ

 
 ادرار: چیزهای مختلفی می توانند باعث عفونت مجرای ادراری در سگ ها شوند اما ممکن است حیوانات دارای 

اضافه وزن در خطر بیشتری باشند چون آنها نمی توانند آن مکان های غیر قابل دسترس را تمیز کنند.ذ
 

 بیماری قلبی: چاقی معموال به فشار خون باال، عملکرد ضعیف اندام ها و فعایت کم بدنی منجر می شود که همگی 
در بیماری های قلبی ختم می شوند.ذ

 
 درد کمر: بلند و کوتاه ها (داشهوند و باِست هوند را در نظر بگیرید) به طور مشخص در معرض مشکالت دیسک

کمر هستند. وزن اضافی می تواند احتمال مبتال شدن به این بیماری را افزایش دهد.ذ
  

 خبر خوب این است که بر خالف بسیاری از شرایط، چاقی مفرط حیوانات خانگی ١٠٠ درصد قابل جلوگیری و درمان
 است. دکتر وارد می گوید "به اضافه ورزش روزانه، خوراکی های چرب را با گزینه های دارای کالری کمتر جایگزین
 کنید یا بهتر از آن بدنبال تشویق و بازی باشید تا خوراکی. همچنین میزان مورد نیاز کالری سگ خود را بدانید. از
 دکتر دامپزشک در این مورد بپرسید". نکته مهم پایانی اینکه اوقات بازی روزمره را برنامه ریزی کنید. قانون کلی

 مناسب شامل ٣٠ دقیقه بازی روزانه می شود تا وزن او را متعادل نگه دارد.ذ
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چاقی مفرط

 بزرگترین تهدید سالمتی برای سگ شما

 زمانی که بیمه حیوان خانگی               نگاهی به داده های خود انداخت، متوجه
 شدند که معمول ترین وضعیت های گزارش شده یک چیز مشترک دارند: چاقی

 مفرط . این مشکل بزرگی است. دکتر ارنی وارد (عضور هیئت مشاوره
 دامپزشکی                و بنیانگذاری انجمن جلوگیری از چاقی مفرط حیوانات
 خانگی) می گوید "زمانی که پی می برید بیش از نیمی از جمعیت سگ های

 کشور اضافه وزن دارند یا چاق هستند، می توان گفت که این یک مشکل واقعا
 در حال افزایش است"ذ

petplan 

petplan 



 جویدن سیم برق یک فعالیت خطرناک است که باید به صورت فعاالنه از از آن خودداری کرد چون خطر خفه شدن و برق
 گرفتگی را در پی دارد. همچنین به وسایل برقی خانه شما آسیب زده و باعث آتش سوزی ناشی از برق می شود.ی

 چه چیز جویدن سیم برق خوب است؟
 یکی از دالیل می تواند به سالمت دندان ها مربوط شود و در صورت مشاهده چنین فعالیتی مراجعه به دامپزشک برای
 بررسی دندان ها توصیه می شود. همچنین ممکن است بخواهید تغذیه گربه خود را با دامپزشک در میان بگذارید چون
 جویدن چیزهای عجیب می تواند نشانه عدم مواد الزم در تغذیه روزانه باشد. باید از برنامه ترکیبی مدیریت (برای امن نگه

 داشتن گربه) و غنی کردن (برای مشغول کردن نیازهای ذهنی و فیزیکی) استفاده کرد.ی

توصیه هایی برای جلوگیری از جویدن سیم برق توسط گربه تان
 سیم ها را در پوشش های الستیکی بپیچید که در بیشتر فروشگاه های لوازم برقی به فروش می رسد. قرار دادن سیم  
 ها در لوله پی وی سی نیز یکی دیگر از گزینه ها است. همچنین می توانید رایحه مرکبات را بر روی آنها بمالید که گربه

ها آن را دوست نداشته و از آن دوری می کنند.ی
 

 غنی کردن گربه ها می تواند نقش بزرگی در مانع شدن آنها از جویدن اقالم نامناسب ایفا کند. میراندا کی ُورکَمن (مشاور
 رفتاری حیوانات در انجمن بین المللی رفتار حیوانات و پرفسور آموزش حیوانات در کالج کانیسیوس) می گوید " پرداختن
 به نیازهای حسی یک گربه (بویایی، چشایی، بافتی و صدایی): اگر گربه شما دوست دارد سیم برق را بجود، اقالمی را در
 اسباب بازی فروشی حیوانات خانگی پیدا کنید که همان حس ها را به او منتقل کند (مانند اسباب بازی های جویدنی
و (بافت  باشد  داشته  هم  متفاوتی  تجربه  گربه شما  تا  کنید  نیز خریداری  را  متفاوتی   الستیکی). همچنین محصوالت 
 صداهای گوناگون در هنگام بازی کردن و جویدن). ُورکمشن می گوید "من حتی از نایلون های مقاوم به عنوان اسباب

بازی جویدنی برای گربه هایی با تمرکز صدایی باال استفاده کردم".ی
 

 بازی روزانه خود با گربه تان را افزایش دهید چون می تواند به خسته کردن فیزیکی و ذهنی او کمک کند . بدنبال اسباب
 بازی هایی باشید که نیازمند مشارکت شما در بازی هستند (مانند اسباب بازی های سبک "چوب ماهیگیری"). اسباب
 بازی های غذایی تعاملی که گربه شما باید در محدوده اسباب بازی غذا را شکار کند نیز راهی برای مشغول کردن ذهن
 و بدن گربه است. همچنین آموزش گربه برای نشستن، بلند شدن یا شگردهای دیگر نیز راهی فوق االعاده برای برقراری

 پیوند و افزایش ورزش گربه شما است.ی

 سیم ها را در پوشش  
 های الستیکی بپیچید که

 در بیشتر فروشگاه های
 لوازم برقی به فروش می

 رسد. قرار دادن سیم ها در
 لوله پی وی سی نیز یکی

 دیگر از گزینه ها است.
 همچنین می توانید رایحه

 مرکبات را بر روی آنها
 بمالید که گربه ها آن را
 دوست نداشته و از آن

دوری می کنند

My Cat Chew 
Electrical Cords

Cat Care

چرا گربه من سیم برق را می جود؟
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 برخی از موارد خطرناکی که گربه ها می جوند سیم برق هست. همانند پالستیک، احساس دهانی
 جویدن سیم برای گربه ها می تواند لذت بخش باشد. جویدن سیم برق یک فعالیت خطرناک است
که باید به صورت فعاالنه از از آن خودداری کرد چون خطر خفه شدن و برق گرفتگی را در پی دارد



Horse
equestrian & equipment 

باشگاه و ملزومات سوارکارى

45
Kabook Luxury Magazine

No8.September2019/Autumn1398

w w w . K a b o o k M a g a z i n e . c o m

بخوانید آنالین  را  کابوك 



���و� �وارکاری آ� �از
 واقع در احمد آباد مستوفی

وو داراى امکانات برگزارى کالس هاى سوارکارى از مبتدى تا پیشرفته
 وو داراى یک مانژ استاندارد برگزارى مسابقات پرش با اسب، یک مانژ استاندارد براى برگزارى

 مسابقات درساژ، مانژ لنژ برقى، مانژ بیضى براى آموزش سوار مبتدى، پادوك، رستوران مجهز،
فروشگاه لوازم سوارکارى و پت شاپ

 وو آمادگى عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى، مدارس و... جهت برگزارى کالس هاى
 سوارکارى گروهى

 آدرس: احمد آباد مستوفی،بعد از میدان پیامبر اعظم،به سمت اسالمشهر،نرسیده به آزاد راه
تهران-ساوه،خروجی بهمن آباد-رضی آباد،باشگاه سوارکاري آذرفراز

 تلفن: 09351393618   ,    09021393618
Instagram: @azarfarazridingclub

Choosing an Excellent 
Boarding Facility

Horse Info

انتخاب یک مرکز نگهداری برای اسب تان



Horse Info
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 در یک دنیای ایده ال، اسب های ما همیشه چند قدم از ما فاصله خواهند داشت. می توانیم هروقت دلمان خواست به
 حیاط پشتی برویم و اسبمان را به سمت خورشید برانیم. متاسفانه در دنیای واقعی، نگه داشتن اسب در حیاط همیشه
 شدنی نیست. اسب ها نیازمند فضای بسیار زیاد هستند. در نتیجه، درصد باالیی از اسب های آمریکا تمام سال را در مرکز
 نگهداری یا پانسیون می گذرانند. برخی دیگر تنها زمان کوتاهی را در مرکز نگهداری می گذرانند (زمانی که صاحبشان

 در تعطیالت است). در هر صورت، انتخاب یک مرکز نگهداری با کیفیت برای سالمت اسب شما حیاتی است.ی

مرکز پانسیون
 قطعا ارزشش را دارد که پیش از انجام کارهای اداری، سری به مرکز پانسیون بزنید.ی

 تمیز است؟ قطعا یک اصطبل بدون حتی یک لکه نخواهد بود اما همه چیز باید مرتب باشد و اصطبل ها باید به طور مرتب
 تمیز شود. بو می تواند اطالعاتی زیادی را در اختیار شما قرار دهد. ایا بوی براده تازه می دهد یا بوی تصفیه خانه می
 دهد؟ ار تفاع اصطبل ها چقدر است؟ آیا اسب شما جا برای چرخیدن دارد؟ آیا جا برای دراز کشیدن دارد؟ آیا جای آب
 پر است؟ اگر اینطور نیست باید دلیلش را متوجه شوید. احتمال دارد اصطبل از سیستم خودکار آب استفاده کند یا از

دست برای پرکردن آبشخورها استفاده کنند. موضوع را متوجه شده و مطمئن شده که پاسخ شما را راضی می کند.ی
 

 سپس باید نگاهی به علفزار بیاندازید. ببینید که اسب ها چه مدت بیرون رها می شوند. اگر این زمان طوالنی است، شکلی
 از سایبان باید وجود داشته باشد که زیرش استراحت کنند. اگر بیشتر اوقات در اصطبل هستند، پرس و جو کنید که چه

مدت بیرون هستند.ی
 

 در نهایت، آیا این مکانی است که دلتان بخواهد در آن زمان بگذرانید؟ آیا برای مصرف شما دستشویی دارد؟ آیا سالن
 داخلی دارد؟ ساعات کاری؟ کدام سبک سوارکاری در اینجا محبوبیت دارد؟ آیا سایر صاحبان راضی به نظر می رسند؟ از
 پرسیدن برای آغاز یک گفتگو در مورد افراد مرکز هراس نداشته باشید. با این حال مراقب باشید که در صورتی که برخی

صاحبان اسب به گفتگوی ناخواسته عالقه ندارند، ادامه ندهید.ی

 کارمندان
 کارمندان باید دوستانه رفتار کنند اما ممکن است سرشان شلوغ باشد پس ناراحت نشوید اگر نمی توانند بیش از حد

 تلفنی با شما صحبت کنند. معنای این کار آن است که ترجیح می دهند به اسب ها رسیدگی کنند.ی
 باید از تعداد کارمندان و همچنین وظایف آنها آگاهی داشته باشید. ارزشش را دارد که پی ببرید آیا آموزش یا هات واکر

 هزینه اضافی دارد یا خیر.ی
 شما قطعا می خواهید بدانید کمک پزشکی تا چه میزان را پوشش می دهد و چه تجهیزات پزشکی اورژانسی در محل

نگهداری وجود دارد.ی

 قرارداد
 قرارداد شاید مهمترین بخش یک مرکز نگهداری می باشد. پیش از امضا کردن هیچ چیزی با دقت همه چیز را خوانده و
 سوال بپرسید. متوجه خواهید شد که در صورت نپرداختن پول چه اتفاقی خواهد افتاد (هرکاری که در توان دارید انجام
 دهید تا پرداخت را از دست ندهید چون اغلب این پول مستقیما خرج اسب ها می شود). بیشتر اصطبل ها از این مراکز

نگهداری پول چندانی در نمی آورند و برای اداره بهینه مرکز نیازمند پرداخت به موقع هستند

 قراردادشما ممکن است هر گونه قوانینی که باید به آن پایبند باشید را آورده باشد. این موارد شامل قوانین  برای استفاده
از کاله ایمنی، واکسیناسیون الزم و... است

برخی از مراکز نگهداری از شما می خواهند تا هزینه های اضافی را برای پتو یا مراقبت پزشکی بپردازید.ی
 انتخاب اصطبل مناسب برای سالمتی اسب تان و خوشحالی خودتان حیاتی است. از انجام تحقیقات و آماده سازی های

الزم اطمینان حاصل کنید. از اینکه چنین کاری را انجام داده اید خوشحال خواهید شد

 انتخاب اصطبل مناسب
 برای سالمتی اسب تان
 و خوشحالی خودتان
 حیاتی است. از انجام
 تحقیقات و آماده سازی
 های الزم اطمینان
 حاصل کنید. از اینکه
 چنین کاری را انجام
 داده اید خوشحال
خواهید شد
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  فیلتراسیون بیولوژیک آکواریوم را متعادل می کند
آب-  شفافیت به معنای خلوص نیست. درک آب می تواند مبتدی را از حرفه ای متمایز کند
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 ما نمی توانیم کلورین و کلورامین را ببینیم. سخت یا نرم بودن آب، باال یا پایین بودن      آب و غیره هیچگونه تمایزی
دیداری ایجاد نمی کند.ی

 
 به محض چرخیدن محفظه، آب به شیوه ای تغییر می کند که به صورت بالقوه برای ماهی مضر است. به همین خاطر

 است که باید آب را فیلتر کنیم.ی
 

 فیلتر مکانیکی کمک کننده است اما از آلودگی جلوگیری نمی کند. تنها روند آن را کند می کند و برخی اوقات تاثیرات
 کوتاه مدتی ایجاد می کند.ی

 
 مواد جامد در فیلتر مکانیکی گیر می کنند اما از سیستم خارج نمی شوند. ذرات پسماند ته نشین شده و در جای دیگری
  می نشینند و فاسد می شوند، آب منطقه دیگری را آلوده می کنند (به همین خاطر است که باید فیلتر را تمیز کنیم).ی

 فیلتر مکانی دیگر را برای باکتری ها و تجزیه مواد مضر فراهم می کند اما در یک آکواریوم کم جمعیت، سطح موجود
 فضای کافی برای جا افتادن باکتری ها را فراهم می کند. چون اغلب آکواریوم ها دارای جمعیتی زیاد هستند، فضای اضافی

 ارائه شده توسط فیلتر برای باکتری ها کافی نیست.ی
 

  تمیز کردن فیلتر به دالیل مورد اشاره در باال می تواند به اجتماع باکتری های مطلوب بیانجامد
 چند هفته ای طول می کشد تا این باکتری ها مجددا دور هم جمع شوند و در طول این مدت در آب شما ترکیبات مضر

 جمع می شوند.ی
 

  کیفیت بد آب قطعا مسئول مرگ تمامی ماهی ها است (مستقیم یا غیر مستقیم).ی
 آب  تغییر می کند. بهترین راز نگه داشتن ماهی جبران آکواریوم شلوغ، غذای بیش از حد یا نگهداری کم یا صفر را نمی

  کند.ی
 حقیقت بیولوژیک ساده است، هیچ میزانی از فیلتراسیون نمی تواند به صورت مداوم محیطی سالم و یک حالت شیمیایی

  پایدار را برای آکواریوم شلوغ فراهم کند.ی
  در حالی که ماهی های اندکی در یک آکواریوم بزرگ نخواهید داشت، فیلتراسیون بیولوژیک همه چیز است.ی

 اجازه دهید کمی علمی صحبت کنیم. یک سردرگمی بسیار در مورد فیلتراسیون بیولوژیک وجود دارد. در این روند آمونیا
 به نیتریت و سپس نیترات تبدیل می شود (نیتریفیکاسیون)، فیلتر بیولوژیک چیزی فراتر از یک سوبسترا نیست که به
 میزان مطلوب، آمونیا و نیتریت را حذف می کند. این شیوه نیازمند نگهداری اندک می باشد، مقرون به صرفه است و در

  سیستم ادغام شده است.ی

 به همین سادگی
 هر تغییری در اکوسیستم (آکواریوم) تاثیرات جانبی را بوجود می آورد. افزایش در بیولود یا تغییر در عادات غذا دهی
 نیازمند زمان است تا فیلتر با آن سازگار شود. هرچه تغییر قابل توجه تر باشد، زمان مورد نیاز برای تجدید ثبات یا ایجاد

 تعادل بیشتر خواهد بود.ی
 

 تغییراتی در     یا دما می تواند تاثیرات مشابهی داشته باشد.ی
  منبع اصلی شکست فیلتر بیو، بار غذایی باال است (در ارتباط با درخواست باالی اکسیژن بیولوژیک).ی

 منبع دیگری نیز باید در نظر گرفته شود. قطع برق. کلنی های باکتری مسئول فیلتراسیون بیولوژیک (تبدیل آمونیا به
 نیتریت و نیترات) نیازمند اکسیژن است. در مورد قطع برق، تنها چند ساعت طول می کشد تا فیلتر از هوازی به غیر

 هوازی تبدیل شود. از آنجایی که باکتری نیازمند اکسیژن است آنها در شرایط بی هوازی می میرند.ی
 

مانند هیدروژن از طریق محصوالتی  فیلترهای غیر هوازی  قرار گرفته است.  افتاد مورد بحث  اتفاق خواهد   آسیبی که 
 .سولفید، سم تولید می کنند. این نگرانی بویژه اگر از فیلتر مدور یا زیر ریگی استفاده می کنید باید شما را نگران کند

فیلتر یک  عنوان  به  آلگون  باشد.  نمی  ها  باکتری  سکونت  برای  مکانی  و  نیست  کننده  نیتریته  باکتری  حاوی   آلگون 
 بیولوژیک عمل می کند. عالوه بر توانایی در جذب آمونیا، نیتریت و نیترات، باکتری نیتریته کننده ای را همراه منبع غنی
 از کربن فراهم می کند و همچنین اکسیژن حل شده در آکواریوم شما را افزایش می دهد. آلگون هیدروژن سولفید آب

 را جذب و کاهش می دهد.ی
 

 همانطور که گفته شده، فیلتراسیون بیولوژیک و مکانیکی برای نگه داشتن یک آکواریوم حیاتی است. این دو منبع سالمت
 برای ماهی هستند (و همچنین بیشتر مشکالت مرتبط با خود آکواریوم).ی

 
 یک تعمیر سرسری، شاید در ابتدا در پول صرفه جویی کند اما در دراز مدت هزینه ها را باال می بد (بویژه اگر مجبور

 شوید ماهی ها ، گیاه و مرجان ها را تعویض کنید).ی

 کنترل و جلوگیری از خزه آکواریوم
  زمانی که خزه به یک مشکل تبدیل می شود، درمان دلیل نیازمند راهکار موفق و طوالنی است. درمان مستقیم خزه راهکار

  کنترلی موثری نیست.ی

  کنترل واقعی خزه با ریختن مواد شیمیایی در محفظه اتفاق نمی افتد.ی
 در حالی که مواد شیمیایی ممکن است خزه را از بین ببرند، در دراز مدت، مشکل را وخیم تر می کنند. خزه مرده میزان

 نیترات آب را باال می برد. ثابت شده است که نیترات دلیل عمده رشد خزه در آکواریوم است.ی
 

 .خزه تنها یک نشانه است. نیترات دلیل اصلی رشد خزه است
  نیترات حاصل از تجزیه پسماندهای طبیعی دلیل رشد خزه و در نهایت مشکل اصلی آکواریوم است.ی

 در حالی که مواد
 شیمیایی ممکن است
 خزه را از بین ببرند، در
 دراز مدت، مشکل را
 وخیم تر می کنند. خزه
 مرده میزان نیترات آب
 را باال می برد. ثابت شده
 است که نیترات دلیل
 عمده رشد خزه در
آکواریوم است
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 چون این یک مسیر یک طرفه است، پس از شناخت محیط و پذیرش اینکه همیشه مقداری خزه در آکواریوم خواهد بود، کنترل خزه موثرتر صورت
خواهد گرفت. همچنین خزه بخشی از محیط آبی سالم است و منبع غذایی مکمل مهم برای بسیاری از گونه ها است.ی

 
 خزه ها همیشه حضور دارند. یا به صورت طبیعی در غالب هاگ یا بوسیله روییدن بر روی سنگ، ماهی یا گیاهان. آنها برای رشد منتظر شرایط ایده ال

باقی می مانند.ی
 

 خزه را نمی توان به طور کامل از آکواریوم حذف کرد. با این حال، شیوع آن را باید به خاطر سالمت آکواریوم کنترل کرد.ی
 باید به جای نشانه ها بر روی دلیل بوجود آمدن آن تمرکز کرد.ی

 جلوگیری با اجتناب از محیط مطلوب برای خزه ممکن است
رشد خزه به آب، نور، نیترات، آلودگی ارگانیک و غیر ارگانیک، فسفات، سیلیسات و آهن بستگی دارد.ی

 
از آنجایی که حذف آب ممکن نیست باید به سراغ عوامل دیگر رفت.ی

 
 چراغ های فلوروسنت که رایج هستند هر شش ماه  تا نه ماه یکبار باید جایگزین شوند (بدلیل تغییر در طیف نور). با گذر زمان طیفی نوری برای رشد

خزه مناسب می شود.ی
    

 با باال رفتن مدت استفاده از  المپ، طیف نور به طور فزاینده ای برای رشد جلبک ها مطلوب تر می شود. نور به راحتی جذب می شود و به جلبک ها
کمک می کند تا از طریق فتوسنتز انرژی تولید کنند.ی

 در مقابل تعویض حباب پس از یک دوره دراز مدت (١.٥ تا ٢ سال) به شدت انرژی موجود در آکواریوم را افزایش می دهد. حباب جایگزین شده میزان
 اکسیژن را افزایش داده و خزه با نور و انرژی بیشتر فتوسنتز بیشتری انجام می دهد.ی

       اکسیژن بیشتر موجودیت ویتامین ها و مواد معدنی را کوتاه می کند. فاکتور رشد شدید دی اکسید کربن آکواریوم را کاهش می دهد که خود به افزایش
رررر منجر می شود.ی

 برخی گیاهان همانند کریپتوکورین، لیمنوفیلیا و روتاال به عنوان مواد غذایی، در بگ های خود آمونیوم را ذخیره می کنند. آمونیوم به نسبت در      زیر
 ٧ بی خطر است اما زمانی که       باالتر از این مقدار رفت، آمونیوم به یک آمونیوم بسیار سمی تبدیل می شود. اجازه دادن به باال رفتن      عمال این

 گیاهان را مسموم می کند.ی

گیاهان در حال فساد به رشد خزه کمک می کند. همچنین خزه می تواند از آن به عنوان ماده غذایی استفاده کند.ی
 

 سطوح دی اکسید کربن پایین رشد خزه را تشویق می کند. خزه می تواند از کربن آزاد شده از کربونات استفاده کند. قابل دسترس بودن کربونات با
کاهش دی اکسید کربن افزایش می یابد و       افزایش می یابد. از آنجایی که گیاهان توانایی این استفاده را ندارند، خزه بی رقیب می ماند.ی
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 غذا دادن بیش از به ماهی آب آکواریوم را آلوده می کندو شرایط مطلوبی را برای شیوع خزه فراهم میکند
 پسماند حاصل از غذا دادن نباید هیچ وقت از توانایی آکواریوم برای تجزیه آن بیشتر باشد. اگر این میزان از ظرفیت عبور
 کند، استوانه آب از تعادل خارج شده و به فاکتورهای تعیین کننده برای شیوع سریع و غیر مترقبه خزه منجر می شود.

پر کردن آکواریوم نیز همین تاثیر را دارد. تاثیرات این دو اتفاق فوری نیستند.ی

گیر افتادن پسماند در فیلتر دارای تاثیر مشابه ته نشین شدن آن است مگر اینکه فیلتر به صورت مرتب تمیز شود.ی
 

 میزان نیترات تولید شده توسط غذای ماهی را می توان بوسیله فرمول زیر محاسبه کرد.ی
(PC*٠.١٦)*(W/١٠٠)/D  = نیترات به ازای هر روز 

PC = محتوای پروتیئن غذای ماهی 
W = وزن قوطی غذا 

D = روزهایی که قوطی مصرف شده است

مثال: ٥٠ گرم قوطی غذای ماهی حاوی ٪٤٥ پروتئین که ٢ماه دوام می آورد

 نیترات به ازای هر روز به گرم اندازه گیری می شود. برای تبدیل گر به       باید نتیجه را در ١٠٠٠ضرب کنیم.ی

ماهی زیاد آلودگی  آکواریوم را افزایش می دهد. همچنین شانس رشد خزه را افزایش می دهد.ی

 
 میزان سالم ماهی در حدود یک اینچ ماهی در هر پانزده اینچ مربع از سطح آب است. یک توصیه خوب برای غذا دادن
 این است که که به ماهی اندازه تقریب چیزی که در یک دقیقه در روز می تواند بخورد داده شود. نگهداری باید شامل
 تغییر جزئی آب به میزان ١٠ تا ٢٠ درصد هربار در هفته بشود (عالوه بر وکیوم کردن ریگ ها و تمیز کردن فیلتر). همراه

 با جایگزینی به موقع نور، می توان خزه را به میزان مناسبی کنترل کرد.ی

 ماهی هایی که خزه می خورند از خزه تازه استفاده می کنند که مشکل اصلی نیست. این خزه خورها می توانند یک شیوه
موثر باشند اما راهکار به حساب نمی آیند.ی

 
 همچنین افزودن ماهی به آکواریومی که خود مشکل دارد، وضعیت را وخیم تر می کند.ی

 با وجود دنبال کردن تمامی موارد باال، اجتناب از شیوع خزه می تواند همچنان بسیار چالش برانگیز باشد. آکواریوم یک
 محیط حساس است که نیازمند توجه مکرر است. معموال سبک زمدگی شلوغ ما نگهداری از آکواریوم را به یک چالش

تبدیل کرده است.ی
 

 در هنگام وقوع این شیوع، به دنبال راه حل سریع نروید. برخی محصوالت مانند خزه کش ها وجود دارند که راه حلی
سریع برای مشکل هستند (موارد معمول شامل مس، سورفاکتانت هستند).ی

 
 مس یک فلز سمی است که عالوه بر باکتری ها بر روی سخت پوست ها تاثیر می گذارد. تاثیرات بد مس به کاهش استفاده

از تمامی فرم های مس در خزه کش ها منجر شده است.ی
 

 تولید کننده عمده سیمازین بدلیل تاثیر منفی آن از تولیدش درست کشید. برچسب های هشدار حاوی مواردی هستند
که نسبت به رها کردن این ماده در رودخانه ها و دریاچه ها هشدار می دهند.ی

 
 سورفاکتانت (کشش آب را کاهش می دهد که سلول ها را تخریب می کند). تولید کننده ها به روشنی گفته اند که خزه

برای ماهی ها سمی است.ی
 

 بدون توجه به بازاریابی، واقعیت ها گاها مخفی باقی می مانند و بسیاری از ترکیبات شیمیایی در خزه کش ها برای سال
 ها در آب باقی می مانند. معموال تاثیرات منفی سال ها بعد کشف می شوند و دیگر با استفاده از مواد شیمیایی در گذشته

ربط داده نمی شوند.ی
 

 استفاده از این مواد شیمیایی هیچ کاری برای تصحیح شیوع خزه انجام نمی دهد و به هیچ وجه آکواریوم را درمان نمی
      کند. بنابراین احتمال دارد که مشکل در هر زمان مجددا باز گردد.ی

 بدون توجه به بازاریابی،
 واقعیت ها گاها مخفی
 باقی می مانند و
 بسیاری از ترکیبات
 شیمیایی در خزه کش
 ها برای سال ها در آب
 باقی می مانند. معموال
 تاثیرات منفی سال ها
 بعد کشف می شوند و
 دیگر با استفاده از مواد
 شیمیایی در گذشته
ربط داده نمی شوند

Fish Info
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 سهروردى شمالى ، خیابان خرمشهر ، ما بین خیابان صابونچى و
خیابان  قنبر زاده، پالك 210

885   45   886  ،  885    45    887  ، 0919   701   7005
Adrina_Pet_Clinic

واکسیناسیون,  صدور شناسنامه  و  گواهى سالمت
مشاوره در امور تغذیه ، خرید و نگهدارى حیوان خانگى

 عرضه کننده کلیه ملزومات حیوانات خانگى از معتبرترین برند هاى موجود
در ایران

امکان خرید حضورى و اینترنتى
ارسال به سراسر کشور



 اگر سگ تان به شکل روز افزونی خود را می خاراند، گاز می گیرد یا لیس می زند (و شاید خود را در طول این روند زخمی
 می کند) مشکل سختی نیست و شما در این مسئله تنها نیستید. این دومین مشکل عمده پوستی است که افراد برای آن

به دامپزشک مراجعه می کنند (اولی التهاب پوستی است).ی
 

 اصطالح پزشکی برای خاراندن ناشی از خارش شدید              است. دو دلیل عمده وجود دارد (خود پوست (عفونت
 کرده؟ خیلی خشک است؟ خیلی چرب است؟) و آلرژی. آلرژی ها می توانند محیطی، فصلی باشند یا بدلیل کک بوجود

 بیایند.ی
  

 اولین قدم مشخص کردن این مسئله است که سگ شما کک دارد و آن دلیل خارش شدید است. اگر سگ شما دارای
 آلرژی کک باشد، یک َکک می تواند باعث التهاب پوستی آلرژی کک بشود. برای بررسی وجود کک، یک شانه ریز کک
 برداشته و از پایه دم او شانه کنید. موها و موارد کنده شده را برداشته و بر روی یک حوله مرطوب فشار دهید (اگر نقاطی
 با رنگ قرمز زنگی نمایان شد، آن خون کک است که مشاهده می کنید) رد این حالت سگ شما کک دارد و درمان کک

باید انجام شود.ی
 

 اگر کک وجود نداشت. موهای سگ خود را باز کرده و نگاهی به پوستش بیاندازید. آیا پوست به نظر خشک یا ترک خورد
 ه می رسد؟آیا شوره وجود دارد؟ اگر اینطور است، پوست خشک می تواند دلیل خارش باشد. عامل پوست خشک می تواند

محیط (آیا در منطقه ای خشک زندگی میکنید؟) یا تغذیه باشد. در هر صورت یکی از موارد پیشرو را امتحان کنید:ی

 تغذیه بهتر و آب بیشتر: بهترین غذای سگی که در توانتان است را خریداری کنید. اگر سگ شما غذای خشک  می
 خورد، آن را با غذای مرطوب همراه کنید و مطمئن شوید که سگ تان همیشه به آب تازه در یک بشقاب تمیز دسترسی

 دارد. از کاسه مسی آنتی میکروبی            استفاده کنید .ی
 روغن اضافه کنید (امگا 3): روغن الزم برای پوست و موی سالم . برای سگ

 .ها از روغن ماهی خالص استفاده کنید
پروبیوتیک سالم  گوارشی  سیستم  داشتن  برای  خود  سگ  به   پروبیوتیک: 

بدهید.ی
 

 از حمام بیش از حد خودداری کنید و مطمئن شوید که از شامپو حالت دهنده بسیار
 مالیم و به دنبال آن حالت دهنده طبیعی استفاده می کنید (همانند شامپو جو دو سر که
از سشوار دهنده. همچنین   اسپری حالت  و  است)  تست شده  ها  انسان  روی  بر   ابتدا 

استفاده نکنید.ی
 

بدلیل گردافشانی باشد که  تواند محیطی  آلرژی ها عامل اصلی هستند، دلیل می   اگر 
 علفها بوجود امده باشد. اگر خارش سگ شما فصلی است، این یک دلیل محکم است که
 دلیل محیطی است. یا دلیل می تواند مربوط به غذا باشد. اگر فکر می کنید امکان دارد
 سگ شما به غذا آلرژی داشته باشد، باید سگ خود را تحت رژیم حذفی قرار دهید تا
 دلیل را پیدا کنید. برای شروع حبوبات را حذف کرده و به یک منبع جدید پروتئین روی
 بیاورید. معمول ترین آلرژی غذایی سگ گوشت گاو، لبنیات، گندم، ذرت، سویا، مرغ، بره،
 ماهی و تخم مرغ است. عالوه بر این، سگ های دارای آلرژی غذایی معموال به چند چیز

آلرژی دارند.ی
 

 چیزی که مسئله را
 پیچیده تر می کند این
 است که بیماری هایی
 مانند کوشینگ نیز می

 توانند باعث مشکالت
 پوستی شوند بنابراین فکر
 خوبی است که سگ خود
را پیش دامپزشک ببرید

Itching-Biting
Licking

Dog Care

 خارش-گاز زدن-لیس زدن
خارش را متوقف کنید
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 آیا سگ شما یکدفعه دیوانه وار خود را می خاراند و شاید این کار او شما را از خواب شبانه محروم می
کند. اگر این خاراندن شما را ازار می دهد، یک لحظه تصور کنید سگ تان چه احساس وحشتناکی دارد

what's the 
reason?

pruritus 

Cubowl 



Rodents: More 
Than Just Vermin

Rodent Info

 رفتار گربه      جوندگان: چیزی فراتر از جانوران موذی
 اخیرا، طیفی از تیترهای اینترنتی را در مورد یک مطالعه پژهشی جدید دیدم. ممکن است این تیترها شما را به این سمت
 سوق دهند که عالقه گربه ها در مقایسه با سگ ها به شما کمتر است. با این حال، این تیترها گمراه کننده هستند و

  نظری دقیق از چیزی که این مطالعه یافته است به شما نمی دهند
مطالعه "وابستگی امن"ی

 که مطالعه آلیس پاتر و دانیل میلز بر روی آن منتشر شده است، در این مطالعه ٢٠ جفت PLOS One بر اساس وبسایت
 گربه و بیست نفر مراقب مورد مطالعه قرار گرفته اند. گربه ها در دو اتاق با دو صندلی (یکی برای مراقب و دیگری برای
 غریبه)و مقداری اسباب بازی گربه و پنجره های پوشانده شده قرار داده شدند. یک دوربین ویدیویی تعامل بین مراقب و
 غریبه را در طول رفتارهای مختلف ضبط کرد (مراقب می رفت و می آمد، غریبه می رفت و می آمد و غیره). پژوهشگران

 از تستی استفاده کردند تا رفتار گربه ها را لحاظ وابستگی به مراقب ها اندازه گیری کنند
 نتایج مطالعه "وابستگی امن"ذ

نمود صوتی به ترک غریبه  آزمایش در هنگام ترک مراقب نسبت  این  ها  نتیجه رسیدند که گربه  این  به   پژوهشگران 
 بیشتری داشته اند اما آنها "هیچ شواهد بیشتری مبنی بر اینکه پیوندی بین گربه و مراقب یکی از وابستگی های امن است

 را مشاهده نکردند".ی
 پژوهشگران در واقع متوجه شدند که "جنبه های بسیاری از رفتار گربه ها با ویژگی های وابستگی همسو نیست". با این
 حال، آنها همچنین متوجه شدند که این آزمایش به تفاوت میان گربه ها خانگی و خیابانی توجه نکرده است. همچنین
 آنها پی بردند که امکان دارد آزمایش مورد استفاده آنها ابزار موثری برای وابستگی گربه ها با مراقب نباشد. به طور مشخص
 آنها بیان داشتند که "ما نمی خواهیم بگوییم که گربه ها نوعی از رابطه اجتماعی عاطفی با صاحبان خود تشکیل نمی
 دهند، تنها اینکه رابطه با مراقب اصلی معموال توسط ترجیح برای آن شخص بر اساس امنیت و مراقبتی که به گربه ارائه

 می کند تعریف نمی شود".ی
تمامی اینها به چه معنا است؟

 این به چه معنا است که گربه ها در مقایسه با سگ ها مجموعه مشابهی از وابستگی را نسبت به مراقب خود نشان نمی
 دهند (از لحاظ دیدن مراقب به عنوان منبع امنیت و نمایش رفتارهایی که ما به عنوان "مستقل" می نامیم). این به آن
 معنا نیست که تمامی گربه ها از رابطه خود با مراقبشان لذت نمی برند (آنها تنها در مقایسه با سگ ها بدنبال همراهی

 برای دالیل متفاوت و از طریق راه های متفاوت هستند
 برای نمونه، مطالعه به این مسئله پی برد که در هنگام استفاده از تست اِینِورث برای سگ ها، ایستادن در کنار درب، جایی
 که مراقب ایستاده است، یک مقدار کلیدی برای مشخص کردن وابستگی یا حتی اضطراب جدایی است. آنها شاهد چنین
 رفتاری از طرف گربه نبودند اما این به معنای آن نیست که گربه ها دل تنگ شما نمی شوند - پژوهشگران اشاره کردند

 که این می تواند بدلیل این واقعیت باشد که "گربه ها اضطراب خود را از این طریق نشان نمی دهند
 در محدود شبکه جتماعی یک گربه، شما نمی توانید شاهد نوع مشابهی از پیوندهای اجتماعی قدرتمند باشید که در
 مجموعه سگ ها می بینید. شاید این به آن خاطر باشد که گربه ها شکارچیان تنها تری هستند و برای زنده ماندن نیازمند

 پیوند نزدیک با گروه های اجتماعی نیستند

 بر خالف سگ ها که مدتی
 طوالنی تر است که با

 انسان ها کار و زندگی می
 کنند، گربه ها برای

 نیازهای روزمره خود به
 انسان ها نگاه نمی کنند. با
 این حال، آنها به روشنی با

 صاحبان خود پیوند
 اجتماعی تشکیل داده و

 رفتاری "عاطفی" و
 همچنین این عمل را در
 ترجیح برای مراقب خود

 در مقایسه با انسان غریبه
 نشان می دهند. به طور
 خالصه، اجازه ندهید تا

 تیترهای جذاب شما را در
 مورد عشق گربه تان به

شک بیاندازد

Cat's Love

Cat Info

 آیا گربه ها در مقایسه با سگ ها عشق کمتری به
شما دارند؟
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 کلمه جوندگان دارای بار بسیار منفی است چرا که در نگاه اول منظور از جوندگان حیوانات موذی هستند. چیزی که
 بسیاری از مردم متوجه آن نیستند حیوانات خانگی دوست داشتنی و پشمالو است. در اینجا چند نوع جونده مناسب

بعنوان حیوان خانگی دا معرفی می کنیم:ب

 خوکچه هندی
 یکی از جوندگان مورد عالقه من است. خوکچه هندی کوچک و نیازمند نگهداری تقریبا اندکی است که برای افراد مبتدی
 بسیار مناسب است. نیازمند فضای بسیار کوچک و نسبت به صاحب خود واکنش پذیر هستند. با مراقبت مناسب تا ٨ سال
 عمر می کنند. به کاه چندانی برای جویدن نیاز ندارند تا دندان های مرتب در حال رشد خود را بسابند. عالوه بر سبزی
 تازه نیازمند مقداری روزانه مکمل ویتامین سی هستند چون بدن آنها به صورت طبیعی نمی تواند ویتامین سی بسازد.ب

Degus 
 بسیار شبیه موش صحرایی است. با بدنی هم اندازه موش صحرایی و دمی به اندازه ِجربیل (موش صحرایی دم- شانه شده
 نیز نامیده می شود)، شبیه جربیل بزرگ است. همانند موش صحرایی با هوش است و بسیار اجتماعی می باشد. از طریق
 دایره لغاتی از صداها معاشرت می کنند و در طول روز بسیار فعال هسستند (بر خالف سایر جوندگان که شب زی هستند).
 آنها همچنین به فضای متوسط و مقداری سبزی تازه نیاز دارند. همچنین عمر نسبتا طوالنی دارند (٦ تا ٨ سال اما تا ١٣
 سال هم می تواند باشد). آنها شاید یکی از جوندگان کمتر شناخته شده هستند اما شدیدا به عنوان حیوان خانگی پیشنهاد

 می شوند.ب

 چین چیال
 از سایر جوندگان کمی چموش تر است،ولی قطعا یکی از بامزه ترین ها است. با خز فوق العاده نرم اش بیشتر شبیه اسباب
 بازی است تا یک نوع جونده. آنها به طور متوسط ٨ تا ١٠ سال زندگی می کنند و گزارش هایی که آمده است که تا ٢٠
 سال زنده کرده اند. بینی و سیبل های کوچک آنها مرتبا تکان می خورد. کنجکاو و فعال هستند و دیده شده که شب ها
 در چرخ قفسشان مایل ها می دوند. زمانی که توسط شکارچی گرفته می شوند، بوسیله آزاد کردن یک توده از پشم خود
 را رها می کنند (یک مکانیسم دفاعی که لغزش پشمی نامیده می شود). بنابراین مهم است که هیچ وقت آنها را از پوست
 شان نگیریم. همانند خوکچه هندی، آنها باید برای ساییدن دندان های همیشه در حال رشد خود کاه بجوند (در غیر
 اینصورت همانند دندان عقل ما به هم فشرده می شود). خز باشکوه آنها در انواع رنگ ها وجود دارد (مشکی، قهوه ای،
 عاجی، بِژ و سایر رنگ ها) و با چرخیدن سریع در حمامی از سنگ خارا آن را تمیز و عاری از روغن نگه می دارد (صحنه

 تمیز کردن آن همیشه صاحبان را سرگرم می کند).ب

 جوندگان کوچک
 همستر، جبریل و موش آزمایشگاهی از سایر جوندگان خواهان کمتری دارند. در حالی که این سه گونه با هم متفاوت
 هستند، از این لحاظ که در کف دست جا می گیرند با هم مشابه هستند. این حیوانات نیازمند نگهداری اندکی هستند و
 غذایشان سبزی تازه و پلت مختص جوندگان است. در حالی که برخی از همسترها دوست دارند که در دست باشند سایر
 آنها چابک هستند. عمرشان ١ تا ٢ سال است. پچه ها از دیدن انها که خود را در کاغذ خورد شده دفن کرده یا از سطح
 شیبدار باال می روند لذت می برند. این حیوانات تا مادامی که یک نظارت یک بزرگسال وجود داشته باشد، حیوان خانگی

 مناسبی برای افراد مبتدی هستند.ب

 شاید دفعه ی بعدی که
 اسم جوندگان را
 شنیدید، تصویر
 چینچیال پشمالو یا
 خوکچه هندی
 خرخرکنان به ذهنتان
 خطور کند. اگر حیوانی
 می خواهید که بتوانید
 با آن وقت بگذرانید در
 عین حالی که به
 نگهداری چندانی نیاز
 ندارد، شاید جوندگان
برای شما مناسب باشند

Dog Info
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 انواع سگ های گارد و نگهبان را فقط

با برند پت باکس تهیه نمایید

مدیریت باشگاه کرج

سرپرست دفتر تهران

کارشناسان فروش

مدیریت

باشگاه پرورش سگ پت باکس

آموزش سگ ھاي گارد
آموزش دوره ھاي 

شخصیت سازي
مقدماتي

مقدماتي پیشرفته
گارد

بادیگارد
آموزش          ،              و موانع

0912  46  22  620
0935  14  14  903
زیر نظراساتید برجسته کشور 



 سگ های جذاب بسیاری هراس های عجیبی را از خود به نمایش می گذارند. برای برخی، فقدان در معرض قرارگیری
 اولیه می تواند به اضطراب در مقابل احساسات جدید در زیر پنجه هایشان منجر شود. برخی از سگ ها صرفا دارای

ترجیحات عجیب و غیر عادی هستند.ی
 

 دلیل این اتفاق هر چه باشد، باید به سگ مان انگیزه بدهیم تا اعتماد به نفسش را باال برده و به او کمک کنیم تا متوجه
شود پیاده رو جایی است که اتفاقات خوب می افتد.ی

 
مواد الزم: سگ گرسنه، یک کیسه خوراکی، یک اسباب بازی با حال و یک صاحب خوشحال و با انگیزه.ی

 
 انگیزه غذا: بسیاری از مربیان باهوش می دانند که مسیر مغز سگ از شکمش می گذرد. برای افزایش انگیزه و اشتیاق

آن برای توجه کردن به شما، از برنامه غذایی روزانه اوبه عنوان جایزه در سفرهای پیاده رویی او استفاده کنید.ی
 

 اسباب بازی: یک اسباب بازی جدید بخرید که می دانید آنرا را سر ذوق می آورد. اسباب بازی را در یک کشو و خارج از
 دسترس او بگذارید. چند بار به مدت یک هفته، با بیرون آوردن اسباب بازی از خوشحال ترین صدای خود استفاده کنید.
 آن را در هوا بیاندازید (شما آن را می گیرید و نه او) و به مدت ٣٠ ثانیه یا بیشتر با آن بازی کنید. به سگتان اجازه دهید
 تا به مدت کوتاهی آن را بو بکشد پیش از آنکه به سرعت آن را در کشو قرار داده و به کار روزمره خود ادامه می دهید.

سگتان متوجه می شود که در هنگام بودن آن اسباب بازی زندگی بر وفق مراد است.ی
 

 آن را به خیابان ببرید: جلسات را کوتاه و شاد آغاز کنید و در سطحی کار کنید که او احساس راحتی می کند. اگر
کارتان را به خوبی انجام دهید، او نباید حتی متوجه عبور کردن از روی ترک ها شود.ی

 
 خوراکی در دست و اسباب بازی در جیب، او را با قالده  و افسار به بیرون ببرید. در طول هر جلسه، بین جلسات کوتاه

کشش و تشویق، او را به دنبال کردن شما در حالی که سریعا قدم می زنید و جا به جا می شوید، وا دارید.ی
 

 به محضی که وارد پیاده رو شدید، با صدای خوشحال صحبت کنید و اسباب بازی را در بیاورید. اسباب بازی را تکان دهید
 و او را به بازی کشش دعوت کنید. در تمام مدت سگتان را تشویق کنید در حالی که او اسباب بازی را می کشد و در
 همان حال ١٠ تا ١٥ قدمی بر روی چند ترک قدم بگذارید. به سگتان در عوض رها کردن اسباب بازی خوراکی بدهید.
 به محض گفتن "دنبالم بیا" اسباب بازی را کنار بگذارید و به قدم زدن سریع ادامه دهید. به او خوراکی بدهید و هر چند

قدم او را تشویق کنید در حالی که از روی ترک ها عبور می کنید.ی
 

 پس از ١٥-١٠ قدم، یک جلسه کشش دیگر با اسباب بازی را برای سگتان در نظر بگیرید. در طول قدم زدن بین بازی
کشیدن و "دنبالم بیا" تغییر وضعیت بدهید.ی

 
 .اگر کشیدن یا "دنبالم بیا" را نمی خواهید، بر روی پیاده رو قدم نزنید. زمان پیاده رو زمانی خوشحال برای آموزش است
 به مرور در طول هفته، با راحت تر شدن بیشتر سگتان ، بر روی ترک ها قدم بزنید. به آرامی تعداد جایزه ها و جلسات
 کشیدن را کاهش دهید. نهایتا، جلسه کشیدن و جایزه در پایان یک قدم زدن طوالنی و لذت بخش اتفاق خواهد افتاد.ی

 بسیاری از مربیان باهوش
 می دانند که مسیر مغز

 سگ از شکمش می گذرد.
 برای افزایش انگیزه و
 اشتیاق آن برای توجه

 کردن به شما، از برنامه
 غذایی روزانه اوبه عنوان
 جایزه در سفرهای پیاده

رویی او استفاده کنید

Sidewalk Crack 
Phobia
Dog Info

 ترس از َتَرک پیاده رو
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 پرسش: سگ من شیرین اما عجیب است او با خوشحالی بر روی علف و سایر سطوح راه می رود اما
 از ترک پیاده رو می ترسد و قدم زدن را سخت می کند. چگونه می توانم به او کمک کنم تا بر این

واکنش عجیبی که نسبت به ترک  پیاده رو دارد غلبه کند و بتوانیم با هم بیرون برویم؟



The Pembroke 
Welsh Corgi 

Breed Info

ی

 زمانی که دوکی (سگ پمبراک ِولش ُکرگی) وارد خانه پادشاه جورج پنجم در سال ١٩٣٣ شد (هدیه ای که به
 شاهزاده الیزابت آنزمان داده شد)، پیوند درازمدتی را بین ملکه آینده و این نژاد بوجود آورد که در حدود ٨٠ سال
 به طول انجامیده است، در حالی که به صورت رسمی با گواهینامه سلطنتی شناخته نشد اما مهر سلطنتی تاییدی
 بود که  بر روی کورگی زده شد. این پادشاه کرگی های خود را در جایگاه باالیی قرارداد. در واقع به آنها اجازه داده
 می شد تا در کاخ بدوند، همراه ملکه در فعالیت های روزمره او باشند و در بسیاری از عکس های پادشاه و خانواده
 سلطنتی حضور داشته باشند. گفته می شود که ملکه غذای سگ هایش را خود آماده می کرد و خود به آنها غذا می

داد.ی
 

 جالب اینکه جای اجداد ُکرگی در سالن های مرمری یا اتاق خواب های طالکاری شده نبود، بلکه باید در طویله های
 مملو از پهن و آلونک های کثیف ولز قرن ١٢ بدنبال آن گشت. واقعیت این است که یافتن پیشینه ُکرگی بسیار
 سخت است. همانند بسیاری از نژادهای کاری کهن، شواهد مستقیم اندکی از سخن یا تصویر وجود دارد که چگونگی
 بوجود آمدن ُکرگی را اثبات کند. بر خالف حیوانات خانگی با اصل و نسب و اشراف زاده، سگ های کاری فاقد
 مستندات هستند و به صورت "سگ های بی اصل و نسب" شناخته می شدند(در آنزمان این کلمه یک اصطالح
 توهین آمیز نبوده است بلکه تنها برای تمایز بین سگ های معمولی از سگ هایی با نژاد خوب استفاده می شده

 است).ی

         یک تئوری این است که اسم ُکرگی از      آمده است. تئوری دیگر این است از ترکیب کلمات      (کوتوله) و
تا داده می شدند  پرورش  ولی سریع  تعداد کم  بودند که در  ای  آنها سگ های کوتوله  است.  آمده   یییی (سگ) 

گوسفندان و سایر دام ها را هدایت کنند یا موش ها را در منزل و استبل بکشند.ی
 

 پسر عموی شمالی آن کاردیگان ِولش ُکرگی است که احتماال در میان این دو نژاد قدیمی تر است اما اینکه آیا
 کاریدگان اجداد پمبراک هست یا این دو نژاد به صورت جداگانه از اجداد و ریشه های متفاوت تکامل یافته اند
 همچنان مورد بحث است. واقعیت هر چه که باشد، این دو ُکرگی از دید یک ناظر معمولی از نظر ظاهر شبیه هستند

اما در واقع دارای ویژگی های متمایز هستند.ی
  

 پمبراک کوتاهتر و باریک تر است و گوش های تیز و مستقیم و پوزه ای تیز دارد که صورت آنرا شبیه به روباه می
 کند. کاردیگان بدن و سری قدرتمندتر با گوش هایی مدورتر دارد که در قسمت پایین تری از سرش قرار گرفته است.
 همچنین کاردیگان دمی بلند و پرپشت دارد در حالی که دم پمبراک باید بسیار کوتاه باشد. پمبراک در میان این
 دو از محبوبیت بیشتری برخوردار است و در رتبه ٢٧ فهرست کلوب سگ های آمریکا قرار گرفته است در حالی که
باشد. با هاله های سفید رنگ  به زرد  باید قرمز، قهوه ای مایل   کاردیگان در رتبه ٨٦ قرار گرفته است. پمبراک 

کاردیگان ممکن است هر رنگی به غیر از سفید باشد.ی
 

 پمبراک کرگی باید دو پوشش داشته باشد (پوشش ضخیم و نرم زیرین و پشم های محافظ زبر خارجی). برخی از
 پمبراک ها که به نام "ِفالفی" شناخته می شوند با پوششی بسیار بلند و نرم بدنیا می آیند. این به معنای آن نیست
 که این سگ نمی تواند همراه خوبی باشد . فالفی ها را نباید به عنوان سگ های کمیاب به فروش رساند (یعنی با

قیمت باال).ی
 

 این دو کرگی در میراث کارهای مزرعه مشترک هستند اما گفته می شود که پمبراک سرحال تر و شلوغ تر است.
  ،دبورا اس هارپر (نویسنده پمبراک ولش کرگی تکامل یافته) می نویسد "کرگی یک سگ پرانرژی، سرشار از زندگی
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  آشنایی با پمبراک ولش کرگی

کوچک دوست داشتنی

 گواهینامه سلطنتی نشانی برای افراد یا کمپانی هایی است که محصوالت و"
 خدماتی را برای مدت حداقل پنج سال به علیاحضرت ملکه ارائه کرده اند.

 گواهینامه ها همیشه به عنوان اثبات کیفیت و برتری شناخته شده و به میزان
باالیی بر آن ارزش گذاشته می شود". (انجمن دارندگان گواهینامه سلطنتی) ی

ci 
cor cur 
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 با حرکاتی سریع و باهوش. با این وجود، در حالی که کرگی همیشه برای تکالیفی آمادگی دارد، اما از حرکات خسته ،
 کننده همیشگی لذت نمی برد". استانلی کورن در کتاب خود به نام چرا عاشق سگ هایی که دوستشان داریم هستیم
 کرگی ها را در گروه "سگ های باهوش" قرار داده و می نویسد :"این سگ های باهوش دارای اخالق کاری و تمایل به
 یادگیری هستند که آنها را به ساده ترین نژادها برای آموزش تبدیل می کند. آنها بیشترین موفقیت را زمانی دارند که

قرار است فعالیت های پیچیده ای را یاد بگیرند".ی
 

 بسیاری از کرگی ها نسبت به گله و نگهبانی تمایل نشان می دهند (با توجه به میراث آنها تعجب آور نیست) اما این مسئله
 ممکن است در صورتی که کنترل نشده و یا به سمت اجتماعی کردن یا آموزش هدایت نشود به مشکالت رفتاری منجر

گردد. شایعاتی وجود دارد که حتی ملکه هم در مواقعی با سگ های خود مشکل داشت. ی

نژادها، از  دیگر  بسیاری  همانند  کند.  می  زندگی  سالگی   ١٥ تا سن  عمدتا  و  است  قدرتمند  و  سالم  معموال  نژاد   این 
 دیسپالژی لگن ، آتروفی پیشرونده شبکیه (ناهنجاری چشمی) و بیماری فون ویلبراند (       ؛ ناهنجاری انعقاد خون)
 مشکالت ژنتیکی هستند که توسط پرورش دهندگان مسئول مورد توجه قرار می گیرند. در حالی که بیشتر کرگی ها می
 توانند بدوند، بپرند و به خوبی بچرخند تا گله را بچرانند یا در مسابقه چابکی رقابت کنند، برخی از آنها مشکالت دیسک
 (کمر) دارند و باید زندگی آرام تری داشته باشند. همانطور که در وبسایت کلوب پمبروک ولش کرگی کانادا گفته شده

است "متناسب نگه داشتن کرگی با وزنی مناسب به اجتناب از بسیاری مشکالت سالمتی کمک می کند".ی
 

 در حالی که بیشتر
 کرگی ها می توانند
 بدوند، بپرند و به خوبی
 بچرخند تا گله را
 بچرانند یا در مسابقه
 چابکی رقابت کنند،
 برخی از آنها مشکالت
 دیسک (کمر) دارند و
 باید زندگی آرام تری
داشته باشند

Fish Info
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یک درمان ساده، موثر اما چندش آور
 پوست پای کوژاک بهبود نمی یافت. بنابراین دکتر آنمون آندرونسکیو برای درمان این سگ میکس بردر کالی و

چاو چاوهشت ساله به شیوه ای غیر معمول روی آورد: زالو.ی
 

 شاید به نظر روشی قرون وسطایی برسد اما زالوها در دامپزشکی مدرن نیز مورد استفاده قرار می گیرند (بویژه در
 جراحی های بازسازی). در مورد کوژاک، این موجودات خونخوار کوچک در کاهش ورم موجود در پای زخمی او

بسیار موثر بوده اند.ی
 

 آندرونسیکیو (مدیر پزشکی در بیمارستان دامپزشکی ویرجینیا) می گوید "بسیار از پاسخ او به این درمان راضی
هستم. واقعا خوب کار می کند".ی

 
 کوژاک به               آورده شد چون یک تومور سرطانی در پای خود داشت. پس از برداشتن تومور، اندرونسکیو
 از یک تکه پوست برای پوشش ضخم استفاده کرد و زمانی که متوجه شد خون در زیر پوست جمع شده است،

استفاده از زالوهای پزشکی را در پیش گرفت.ی
 

 کوژاک اولین درمان زالویی خود را دریافت کرد و این روش درمان را تا پنج جلسه دیگر نیز داشته است. زالوها با
مکیدن خون ساکن زیر پوست به تشویق جریان خون و اکسیژن رسانی به خون کمک می کنند.ی

 
 آندرنوسکیو گفت اولین باری است که با زالو کار می کند اما از همکارانش داستان های موفقیت آمیزی را در مورد

آنها شنیده است.ی
 

شریل جوردانا (صاحب کوژاک) می گوید چندان از شنیدن برنامه دامپزشک برای سگش خوشحال نشد.ی
 

 جوردانا می گوید "با هر چیزی که موفق باشد مشکلی نداریم. بخشی بزرگی از پایش مشکل پیدا کرده و می
 خواهیم بهتر شود".ی

 او و شوهرش کوژاک را وقتی یک توله سگ خجالتی و ترسو ١ساله بود از خدمات حیوانات به سرپرستی قبول
عنوان به  را  کوژاک  اکنون  هم  او   کردند. 
 یک سگ باهوش و کمی لوس معرفی می
سایر به  نسبت  زالوها  مقابل  در  او   کند. 
از خود  جنبه های درمانش صبر بیشتری 

 .نشان داد
 جوردانا می گوید "او همچنان لجباز است.

 دوست ندارد آنتی بیوتیک بخورد".ی

Leeches
Dog Care
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نگاه نکنید!ب

Bluepearl 
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 گل سنبل الطیب چیست؟
 این گیاه که نام علمی آن                     می باشد عضوی از خانواده نعنا یا                  است. اصالتا از آسیا، آفریقا
 و اروپا امده است و هم اکنون در سراسر جهان یافت می شود. همچنین در بسیاری از باغچه ها به عنوان گل زینتی
 استفاده می شود چون مقاوم در برابر بی آبی، مقاوم در برابر چهارپایان و حشرات است. جالب اینکه عالوه بر جذب

 گربه ها، روغن آن به نام                    پروانه ها را نیز جذب می کند.ل

چرا گربه عاشق این گیاه است؟
 روغن                      در برگ ها و ساقه این گیاه یافت می شود. زمانی که وارد بینی گربه می شود با گیرنده های
 بویایی حفره بویایی تماس برقرار می کند. این نورون ها با نورون های قسمت بویایی مغز ارتباط برقرار کرده و در
 عوض خود باعث فعالیت بخش های مختلفی از مغز می شود که احساسات و رفتار را کنترل می کنند. تاثیر آن این
 است که گربه تمایل دارد در آنها غلت بزند، آنرا لیس زده و حتی بخورد. برخی از گربه ها از خود بیخود می شوند
 در حالی که آب دهان سایر انها جاری شده و به حالت خلصه می روند. پاسخ دقیق به گربه و میزان آن بستگی دارد.
 مانند بسیاری از چیزها، هرچه گربه شما بیشتر از این گیاه خورده یا ببوید تاثیر ان بیشتر خواهد بود. در واقع، ممکن
 است برخی از گربه ها که در معرض میزان بیشتری از آن قرار می گیرند مضطرب یا حتی تهاجمی شوند. خوشبختانه
 تاثیر آن به سرعت از بین رفته و پس از ١٥ دقیقه گربه به حالت نرمال باز می گردد. ظاهرا، یک سوم از گربه ها
 تحت تاثیر این گیاه قرار نمی گیرند اما من شخصا با گربه ای که عاشق آن نباشد رو به رو نشده ام. دانشمندان باور

 دارند که پاسخ گربه به این گیاه ارثی است و تنها گربه های بالغ ٦ ماهه یا بیشتر را تحت تاثیر قرار می دهد.ل

 ایا خطرناک است؟
 با وجود تاثیرات دیوانه وار آن بر روی برخی از گربه ها، گل سنبل الطیب یا علف گربه برای گربه ها بی خطر است.
 گرچه گربه ها به نظر در مواجه با آن از خود بیخود می شوند اما این گیاه اعتیادآور  نیست. بنابراین اگر گربه شما

یک مصرف کننده تفریحی علف گربه است، نیازی به نگرانی نیست.ل
 

از سالمت اطمینان  برای  بهترین منبع شما  او  بگیرید.  با دامپزشک خود تماس  باید  نگرانی دارید  یا   اگر پرسش 
 حیوانات خانگی شما است.ل
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چرا انقدر دوستش دارند

گل سنبل الطیب چه می کند؟

 من اخیرا بسته ای از سنبل الطیب دریافت کردم. مانند همیشه آن را همراه
 سایر چیزها بر روی میز قهوه انداختم و برای عوض کردن لباس به اتاقم رفتم.

 پس از بازگشت به طبقه پایین با یک فاجعه رو به رو شدم. بسته این گیاه تکه و
 پاره شده و گیاه همه جا پخش شده بود. می خواستم سگ ها را مقصر بدانم. اما
 تنها خندیدم و وقتی در حال تمیز کردن آن بودم فکر کردم چه چیزی باعث می

شود گربه ها به محض دیدن این گیاه از خود بیخود شوند؟

lamiaceae nepeta cataria 

nepetalactone 

nepetalactone 
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 ِمری کاتر از انجمن بین المللی خانه خرگوش موافق است که خرگوش می تواند حیوان
 خانگی فوق العاده ای باشد. اما آنها  برای همه مناسب نیستند. مهم این است که در مورد

 هیچ حیوان خانگی تصمیم احساسی نگیرید. کاتر می گوید که خرگوش از بغل کردن متنفر
 است. بچه ها معموال عادت دارند خرگوش را برداشته و بغل کنند. خرگوش تقال می کند خود
 را آزاد کند و بر روی زمین می افتد. خرگوش به راحتی می تواند زخمی شود. اگر خرگوش در

 این تقال کردن ها سالم بماند، امکان دارد دیگر به آن شخص اعتماد نداشته باشد. کاتر می
 گوید که خرگوش به درد افرادی که این موضوع را می دانند، می خورد

Rabbit as a Pet
Rodent Info
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 آیا خرگوش ها حیوانات خانگی مناسبی برای خانواده
من هستند؟
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 عالوه بر این، گربه ها به طور ذاتی بر روی چیزها خراش می اندازند (نه تنها برای بدجنس بودن، بلکه به عنوان راه نظافت
 شخصی از طریق برداشتن قسمتی از ناخن ها و تعیین قلمرو خود از طریق غده های بویایی بر روی پاها). به همین خاطر
 سریعا صاحبان گربه متوجه می شوند که باید برای محافظت از همه چیز و همه کس، این ناخن ها را کوتاه کنند. اما

 چگونه باید این کار را انجام داد.ی

 پیش از اینکه ناخن های بچه گربه خود را کوتاه کنید آن را با محیط وفق بدهید
 به صورت ایده ال شما باید گربه خود را با برخی از انواع مشخص مدیریت وفق بدهید (پیش از آنکه حتی به آن نیازی
 باشد). هر روز باید درون گوش هایش را نگاه کنید، دندان هایش را بررسی کنید، دهانش را باز کنید و پاها و ناخن هایش
 را بررسی کنید. در اصل، باید پای او و هر کدام از انگشتانش را گرفته و بدون اینکه واقعا ناخن را کوتاه کنید، به صورت
 زبانی یا با یک خوراکی کوچک به بچه گربه خود قدرت بدهید تا در مقابل این تغیر صبور باشد. از آنجایی که گربه ها می
 توانند پنجه های خود را باز و بسته کنند، شما باید آخرین انگشت را کمی به سمت باال فشار دهید تا ناخن در طویل

 ترین حالت خود قرار گیرد.ی

پیش از کوتاه کردن ناخن های بچه گربه خود آنها را بررسی کنید
 در حالی که شما بچه گربه خود را عادت می دهید تا پاها و ناخن هایش را نظافت کنید، به آناتومی ناخن های او نگاه
 کنید. ناخن ها و پنجه ها در ابتدا به صورت افقی و مستقیم رشد می کنند و سپس به صورت طبیعی به سمت پایین خم
 شده و نوک تیز می شوند. خوشبختانه گربه ها دارای ناخن های سفید و شفاف هستند. بنابراین، شما می توانید نقاط
 صورتی در پایه ناخن را ببینید (جایی که رگ های خونی هستند). باید باالی این نقطه کار خود را انجام دهید تا از هرگونه

 ناراحتی یا خونریزی جلوگیری کنید.ی

 پیش از شروع کار، ابزارهای خود را آماده کنید
در کل دو نوع ناخن گیر مخصوص حیوانات خانگی وجود دارد:ی

گونه گیوتین با دایره ای در انتها که ناخن را در برگرفته و تیغه ها را به سمت دایره حرکت می دهد تا لبه ناخن را ببرد .
 نوع قیچی مانند که از دو طرف با نزدیک شدن به هم برش می زند .

 این یک انتخاب شخصی است، با این حال، هر دو این ناخن گیرها می توانند بسیار بزرگ بوده و مانع دیدن ناخن گربه
 شوند، چه برسد به بچه گربه. احتماال ناخن گیر خودتان برای این کار بهتر است چون اوال به استفاده از آن عادت دارید

و همچنین می توانید ناخن را ببینید.ی
 

 همچنین باید کمی ماده منعقد کننده خون در درسترس داشته باشید تا در صورت وقوع خونریزی از آن استفاده کنید
 (از دامپزشک خود راهنمایی بخواهید). این اتفاق در مورد ناخن گربه بسیار نادر است اما در صورت باال و پایین پریدن

 این احتمال وجود دارد.ی

   در مورد بچه گربه ها با تعداد کم شروع کنید
 زمانی که شما و بچه گربه تان به در دست گرفتن پا و ناخن عادت کردید، سعی کنید چند ناخن را کوتاه کنید. نیازی
 نیست که همه آنها را یکدفعه کوتاه کنید. با تعدادی از آنها بازی کنید. سپس تعدادی را کوتاه کنید در حالی که از جایزه
 گفتاری یا خوراکی استفاده می کنید. در صورت نیاز استراحت کنید و دوباره کار را شروع کنید. یک عمر ناخن گرفتن

 پیش روی خود دارید، بنابراین عجله نکنید.ی

 خوشبختانه گربه ها دارای
 ناخن های سفید و شفاف
 هستند. بنابراین، شما می

 توانید نقاط صورتی در پایه
 ناخن را ببینید (جایی که
 رگ های خونی هستند).
 باید باالی این نقطه کار
 خود را انجام دهید تا از

 هرگونه ناراحتی یا
خونریزی جلوگیری کنید

Kitten's Nails

Cat Care

چطور ناخن های گربه جدیدم را کوتاه کنم؟
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 بچه گربه ها گوله های انرژی هستند که در منزل شما بدنبال محرک های واقعی یا خیالی می دوند.
 حتی پیش از رسیدن به بلوغ برای پریدن بر روی اجسام بلند با یک پرش، می توانند با کمک پنجه

های خود از هر سطحی باال بروند (از جمله پای شما).ی



Cat Care

84
Kabook Luxury Magazine

No8.September2019/Autumn1398

 در صورت مخالف بچه گربه خود، وحشت نکنید
 بچه های کوچک در آرایشگاه گریه می کنند. این به آن معنا نیست که موهایشان درد می کند. پس اگر بچه گربه شما
 هنگام کوتاه کردن ناخن هایش ناله کرد به این معنا نیست که به او آسیب زده اید. تنها دلیل آن اضطرابی است که در
 مورد این روند و فشار عجیبی است که بر روی ناخن هایش آورده اید. آیا در صورت گرفتن زیاد ناخن به او آسیب می

 .زنید؟ قطعا، آیا خونریزی خواهد  کرد؟ بله. آیا زنده خواهد ماند؟ قطعا
 نکته: اگر در مورد زیاد گرفتن ناخن یا خونریزی بدون توقف نگرانی دارید، همین االن با دامپزشک خود تماس بگیرید

 توصیه هایی برای گرفتن ناخن بچه گربه
از گربه های . برخی  را هم مرتب کنید.  او  پاهای  ناخن  نکنید که  فراموش  ندارد.  انگشت دست  تنها چهار   گربه شما 
انگشتان اضافی با گربه های معمولی دارای تعداد بیشتری انگشت هستند و ممکن است این   "پرانگشتی" در مقایسه 

 .کوچک و پیدا کردنشان سخت باشد (بویژه در گربه های پشمالو). بنابراین حواستان را جمع کنید
 همچنین می توانید بخش های سفت ناخن گربه ها را با سنباده نرم کنید. اما همانند کوتاه کردن ناخن، باید بچه گربه .

 خود را به سنباده زدن نیز عادت دهید

 مهم تر اینکه عجله نکیند. اجازه دهید هر دو به این روند عادت کنید
 اگر هر گونه نگرانی یا پرسشی در این مورد دارید یا دامپزشک خود تماس بگیرید

 اگر بچه گربه شما
 هنگام کوتاه کردن ناخن
 هایش ناله کرد به این
 معنا نیست که به او
 آسیب زده اید. تنها
 دلیل آن اضطرابی است
 که در مورد این روند و
 فشار عجیبی است که بر
 روی ناخن هایش آورده
اید

Cat Info
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اسپانسر هاى ویژه کابوك



 در روزهای سرد پاییز و زمستان زندگی بسیاری از حیوانات و به ویژه حیواناتی که در محیطهای شهری زندگی
 می کنند دچار تغییراتی می شود که با رعایت نکاتی ساده که بارها توسط حامیان محیط زیست و دوستداران

حیوانات بیان شده است می توانیم در گذراندن این روزها کمک حال آنها باشیم

 با قرار دادن تکه های نان و باقیمانده غذای خود را در مکانی از حیاط، بالکن و یا پشت بام خود و یا ساختن آشیانه
ای چوبی در مکانی خلوت و یا روی شاخه درختان می توانیم پرندگان را در این روزها ی سرد حمایت کنیم

 همچنین اگر پرنده ای که از شدت سرما بی حال شده است را به مکانی گرم منتقل کنیم احتمال اینکه این پرنده
زندگی دوباره ای بگیرد زیاد است

 سپهر سلیمی فعال محیط زیست می گوید: در روزهای سرد پاییزی بسیاری از پرندگان مناطق سردسیر به کشور
 ما مهاجرت می کنند که با غذا دادن به پرنده های مهاجری که عمدتًا روی رودخانه ها و آبگیرها میهمانان ما

هستند عالوه بر خلق صحنه های زیبا و تماشایی ، مهمانوازی خود را ثابت کنیم

 او با با اشاره به اینکه هم اکنون فصل حضور پرندگان مهاجربسیاری در کشورمان است و نباید لذت پرنده نگری
یا زنده   ) شکلی  هر  به  مهاجر  پرندگان  خریدن  از  باید  مردم  ها  روز  این  در  کند:  می  اضافه  داد  دست  از   را 
 تاکسیدرمی شده) خودداری کرده و مراتب را به اداره محیط زیست، پلیس و یا سازمانهای مردمی زیست محیطی

گزارش دهند

 در حقیقت در این سال ها که آلودگی هوا ، گسترش شهرها و تخریب زیستگاههای طبیعی باعث ایجاد مشکالت
 فراوان برای پرندگان شهرمان شده ، می توان با این اقدامات ساده ضمن حفاظت از گنجینه های طبیعی شهر،

احترام به حقوق حیوانات را به فرزندانمان بیاموزیم

 سلیمی به گربه هایی که در این روزهای سرد سال به گرمای موتور ماشین های تازه خاموش شده پناه می برند
 اشاره می کند: بهتر است مردم پیش از روشن کردن مجدد خودروی تازه خاموش شده خود با زدن ضرباتی به
 بدنه خودرو اطمینان حاصل کنند که گربه از آن خارج شده وبا این کارهم جان حیوانی را نجات دهند و هم از

اسیب دیدن خودرو جلوگیری کنند

 این فعال محیط زیست تأکید می کند: البته تغذیه حیوانات شهری تنها در روزهای برفی و یخ زده توصیه می
 شود زیرا تغذیه حیوانات شهری در روزهای عادی باعث ایجاد اختالل در محیط زندگی آنها و افزایش جمعیت

آنها می شود و افزایش حیوانات منجر به اجرای طرحهای سگ کشی و گربه کشی خواهد شد

Animal in Cold 
Seasons

Animal Care
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مراقبت از حیوانات در فصل پاییز و زمستان



The 2018 census recorded 60,227 pets – one for each Italian citizen on average: they represent 
an industry of over 2 billion euros. 39% of families own a dog and/or a cat. Dogs are most 
popular and present in 5.9 million families, while families with cats represent 18.3% (4 millions). 
Moreover, there are 30 million fishes, 12.8 million birds, 7.3 million cats, 7 million dogs, 1.8 
millions of small mammals and 1.3 million reptiles (source XII Assalco – Zoomark 2019 Report). 
With such a broad and varied offer, the pet industry understood the needs of pets and 
owners, who are increasingly attentive and aware in taking care of their pets. The attention 
to pets’ health and well-being led to an increase of related market, especially the segment 
of pet food and accessories. The positive trend has been going on for a few years.

Over thirty years of experience in the pet sector
The pet market in Italy represents an important business for both Italian and foreign 
business people. In such scenario, Zampotta is the leading magazine for those who work in 
the sector of pet products and supplies.
With over 30 years of experience in the sector, Zampotta is the magazine that provide pet 
business people with information and updates on news, trends and sales strategies.
The magazine is bilingual and it is sent for free to 11,500 Italian pet business people (specialized 
shops, garden centres, groomers, professional breeders, veterinarians, wholesalers, manufactur-
ers, importers, exporters, associations and pet press) besides 3,500 foreign pet business people 
among the leading manufacturers, wholesalers, importers and exporters all over the world.
The magazine is popular among readers and advertisers because of its capillarity and punctuality. It 
is the useful tool for those who wish to launch new products or service, to promote sales campaign, to 
step up the ladder with their company or to simply strengthen their position on the market.

Zampotta and the latest market trends
Being bilingual, international manufacturers can present their news not only to Italy but also to 
the world leading pet business people. Zampotta is always updated with the latest trends and 
needs in the market. The magazine offers plenty of highlights on marketing, exhibitions, 
problems of the sectors, new products, company promotional campaigns, sales strategies 
and market analysis, business and managing solutions as well as new regulations. Moreover, 
it is also rich in opinion pieces and science-communication articles. The magazine collabo-
rates with the leading international exhibitions as well as with associations and organizations 
all over the world.
Zampotta is available as paper and digital magazine. It is supported by www.zampotta.it 
website, which is constantly updated with market news, business or promotional initiatives 
and by Zampotta TV, the popular YouTube channel featuring in-depth videos on pet care-re-
lated issues, with educational and promotional goals.

Special promotional campaigns
Zampotta releases Guide&Speciali (“Zampotta Special Issues”) throughout the year: they are 
dedicated to specific and in-depth topics related to pet professionals (for example grooming, 
aquaculture, rodents etc.). They are sent separately to retailers and pet business people (besides 
being available on-line) in order to double the chances of reading, update and promotion.
Zampotta offers several chances to carry out promotional campaigns suited for the specific 
needs of small and large international business. Not only advertising spaces to draw the 
attention of readers with an immediate message, but also the chance to promote products and 
services through www.zampotta.it, Zampotta TV videos or Guide&Speciali special issues.

Zampotta magazine 
understands the 
real needs of the 

market and it is the 
meeting point for 

those who want to 
promote the growth 

of the pet market. 
That is why it is the 

leading magazine in 
Italy for pet retailers

Zampota 
Magazine

Interview

Zampotta, the leading 
pet magazine
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Italy is a pet-friendly country and Italians are very fond of pets: they are increasing-
ly considered as real members of the family

ZAMPOTTA
www.zampotta.it 
info@zampotta.it

phone: +39/031301059
Facebook: @ZampottaMagazine

Twitter: ZampottaMag
Instagram: zampottamagazine

Skype: valeriazampotta



Dog Puller is a young dog sport made in Ukraine. It consists of exercises with dog training tool 
PULLER. Dog Puller has already conquered the hearts of dog owners all over the world from 
Japan to Canada. 91 participants from 11 countries - Ukraine, Hungary, Belarus, Czech 
Republic, Slovakia, Portugal, Canada, South Korea, Russia, Austria and Poland - registered for 
the second Dog Puller World Championship.

Hundreds of spectators visited the Championship. There were a lot of activities for them 
except the main competitions: kids and junior Dog Puller competitions, therapy dog experi-
ence, handcrafts, charity raffle draw, dog physiotherapy advice, PULLER tutorials and pet 
accessories market.

The Championship was an inclusive event: among the participants there were one-eyed dog 
and the owner with diabetes. The youngest participant was a part of Ukrainian team and she 
was 14 years old.

The President of the International Dog Puller Federation, Varvara Petrenko said about the 
event:

“Dog Puller is a sport where the dog owner can start from the fun daily routine and become a 
multichampion known all over the world. The simplicity and accessibility of the sport for any 
dog and any human make Dog Puller so popular in dozens of countries worldwide.”

The first day of the Championship was dedicated to the team and referee briefings, group 
photos and preparing for the competitions. On the second day of the Championship the 
participants competed in two disciplines - PULLER Running and PULLER Jumping

The co-organizers of the second Dog Puller World Championship are Hungary Dog Puller 
Federation, the International Dog Puller Federation and COLLAR Company.

You may learn more about Dog Puller at dogpuller.com 

The Championship 
was an inclusive 

event: among the 
participants there 

were one-eyed dog 
and the owner with 

diabetes. The 
youngest participant 

was a part of 
Ukrainian team and 

she was 14 years 
old
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The second Dog Puller World Championship was held at 7-8 of September in the 
city of Sopron (Hungary)

Varvara Petrenko
President of the International

 Dog Puller federation
+380 93 118 44 38
public@collar.com

dogpuller.com






