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

 امیر حسین خجسته
سردبیر

Petzoo 2019

 واردات و پخــش غــذا و تجهیــزات
حیوانات خانگی ، پرندگان و اگزوتیک
026 33 26 9500 
026 33 26 9600
0912 847 0 891
0912 847 0 891
0912 847 0 892

@Pramy_pet_food
@Ptdvet
@K9academyiran

و مــارال  بازرگانــی   گــروه 
کوچــک دام  تدبیــر  پویــا 



Interzoo2020

Event

 اینترزو، به عنوان نمایشگاه برتر جهان در حوزه ملزومات سگ، گربه، جوندگان، اسب ها و پرندگان موجب نوآوریی
 در صنعت حیوانات خانگی است. در سال ٢٠١٨، حدود ٣٩ هزار بازدیدکننده ی تجاری از حدود ١٩٩٠ غرفه دار از
 ٦٦ کشور جهان، از جدیدترین غذای حیوانات خانگی، لوازم جانبی، ابزار آرایش و تمیز کردن و نوآوری های فنی در

!بخش های آکواریوم، حوضچه و تراریوم اطالعات مفیدی دریافت کردند. می بایست خودتان آنجا باشید و ببینید
ب

تاریخچه ی اینترزو و حقایقی دیگر در مورد این نمایشگاه
 

از میزهای تاشو تا بزرگترین نمایشگاه ملزومات دام کوچک جهان
 داستان موفقیت قابل توجه نمایشگاه اینترزو از ارائه ی محصوالت بر روی چهار میز تاشو آغاز شد، زمانی که چهار
انجمن تجارت و صنایع حیوانات خانگی آلمان  در سال ١٩٥٠، (ZZF) شرکت عضو در طی کنفرانس ساالنه ی 
 محصوالت جدید خود را بر روی میزهای تاشو ارائه دادند. اعضای انجمن به حدی از این کنفرانس لذت بردند که
 "بورس حیوانات" به یکی از ویژگی های دائمی این نمایشگاه تبدیل شد و خیلی زود پس از آن عنوان "نمایشگاه

حیوانات" را دریافت کرد.ب
 

نتیجه فرانکفورت در سال ١٩٥٩به  نمایشگاهی  مرکز  در سالن کنگره  "نمایشگاه حیوانات"  المللی  بین   پیشرفت 
 رسید. شرکت فرعی    ببببببببببب                             بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب، تمام فعالیت
این برای  و  به دست گرفت  بعد  از سال ١٩٦٦به  را  آلمان  و صنایع حیوانات خانگی  تجارت  انجمن  تجاری   های 
 نمایشگاه عنوان جدید اینترزو را - ضمن برگذاری در شهر ویسبادن آلمان – نام گذاری کرد. نمایشگاه اینترزو با ٣٥٠
 غرفه دار و استندهای طراحی شده ی بسیاری حرفه ای به محدودیت ظرفیت خود در ویسبادن رسید و در سال
، عهده دار برگذاری از سال ١٩٩٠، شرکت     ذ   انتقال یافت.  نورنبرگ  به  این نمایشگاه   ١٩٨٨محل برگذاری 
 نمایشگاه نورنبرگ می باشد. اینترزو به طور مداوم طیف محصوالت خود را در نورنبرگ گسترش داد و بی شک

 امروزه نمایشگاه پیشرو جهان در زمینه ی صنعت جهانی حیوانات خانگی است.س
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محل برگزاری صنعت حیوانات خانگی

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF)

WZF

Interzoo 2020



 همکاری شرکت ها و برندهای بخش داخلی برای گسترش در سطح کشور، برقراری ارتباط با فروشندگان بین المللی و
 در عین حال فراهم کردن فرصت های بسیار برای برند ها و شرکت های جهانی برای مالقات با متخصصان این بخش در

ترکیه و قاره ی اروسیا و به ویژه ایجاد ارتباطات و مشارکت های تجاری با آنان.ی
 

 نمایشگاه پت زو از اولین دوره ی برگذاری در سال ٢٠١٢تاکنون در مجموع ١٨٨.٩٦٨ بازدیدکننده داشته است. در دوره
 ی سال ٢٠١٩ این تعداد ٣٤.٧٧٢بوده که از زمان تاسیس رکورد تعداد بازدیدکنندگان تمام دوره ها را به خود اختصاص

داده است.ی
  

 به جز بازدیدکنندگان داخلی در پت زو ترکیه ٢٠١٩، بازدیدکنندگان و خریداران حرفه ای خارجی از ٤٤ کشور مختلف
 با ٥.٥ درصد سهم از مجموع تعداد بازدیدکنندگان و غرفه داران خارجی با ١٤ درصد از مجموع تعداد غرفه داران نقش
 مهمی در برگذاری موفقیت آمیز نمایشگاه پت زو ترکیه در سال ٢٠١٩ ایفا کردند و با توجه به تبدیل شدن این نمایشگاه

به یکی از موثرترین نمایشگاه ها در قاره ی اورسیا، تعیین کننده ی پیشرفت و تکامل این نمایشگاه بودند.ی
 

 پت زو ترکیه ٢٠١٩ به عنوان محل گردهمایی متخصصان بخش داخلی و بین المللی از همه نظر نقش بسیار مهمی در
 سرمایه گذاری های آینده ی این بخش تجاری دارد. از آنجا که اقتصاد ترکیه با تولید ناخالص داخلی         خود به ١٠
 اقتصاد برتر جهان نزدیک می شود، بر این اساس نمایشگاه پت زو نیز ثابت کرده است که می تواند بستر تجاری موفقی

 از شرکت کنندگان بخش جهانی باشد.ی

نام نمایشگاه: پت زو ترکیه
 نمایشگاه بین المللی

 محصوالت، مواد و ملزومات
حیوانات خانگی

 تاریخ: ٣١ اکتبر- ٣ نوامبر
٢٠١٩

 محل برگذاری: مرکز
 نمایشگاهی استانبول

(iFM)
سالن های ١١-٩

Petzoo 2019
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نمایشگاه پت زو ۲۰۱۹ در استانبول
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 پت زو به عنوان بزرگترین و تنها نمایشگاه بین المللی در بخش حیوانات خانگی در ترکیه، یک بستر
تجاری کارآمد و موثر است که با اهداف متعددی برگذار می شود

This Fair is Organized With the Permission of TOBB (The Union Of Chambers And Commodity Exchanges Of Turkey) In Accordance With The Law No. 5174
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 نظرات برخی از شرکت کنندگان
 فرزانه دعوتی از ایران: شرکت خانوادگی به نام حامی گستر حیوانات دارای سه بخش است؛ اول از همه، ما برگذار کننده
    ی نمایشگاه دام کوچک در ایران هستیم، به عالوه نماینده نمایشگاه زومارک ایتالیا، اینترزو آلمان، پت زو ترکیه،   ییییی
 هند داشتیم. ما برای اولین بار از ایران در نمایشگاه پت زو پاویلیون ایران را داریم و این برای ما موقعیت بسیار خوبی است
 چون مردم ترکیه بازدیدکنندگان حرفه ای هستند و تقاضای مشخصی دارند. شرکت در این نمایشگاه تجربه ی خوبی
 برای ما بود . در بخش دوم، ما دو کارگاه و کارخانه تولیدی در ایران داریم، یکی برای تولید قالده، لیش ، کاالی خواب و
 سایر لوازم جانبی حیوانات خانگی با شراکت و سرمایه گذاری مجموعه پخش آقای مجید قبادی                   و دیگری
 تولیدی تشویقی نرم برای سگ و گربه با سرمایه گذاری آقای مهندس بختیاری. در بخش سوم، ما ناشر مجله تخصصی
 حیوانات خانگی به نام کابوک هستیم که ٥٠٠٠ نسخه از آن به چاپ می رسد، همچنین ورژن ایبوک مجله به صورت
 ایمیل ارسال می شود. ما از شرکت در پت زو بسیار خوشحالیم و در نظر داریم تا سال دیگر با غرفه ی بزرگتری شرکت

داشته باشیم و همکاری با ترکیه را ادامه بدهیم.ی
 

 آقای آندری املچنکو از شرکت                                         : من مدیر صادرات شرکت                       هستم،
 کمپانی اوکراینی تولیدکننده کاالی های حیوانات خانگی. این کمپانی به ویژه تولیدکننده ی اقالم بسیاری وابسته به
 دامپزشکی، نظیر داروهای ضد انگل، قالده های ضد کک و داروهای بهداشتی برای حیوانات عزیزمان است. ما از دیدن
 کشور زیبای ترکیه به ویژه استانبول بسیار خوشحال هستیم و از شرکت در این نمایشگاه و پیدا کردن نمایندگان فروش
 مناسب بسیار خرسندیم. ما در نظر داریم تا شرکای خوب و قابل اعتمادی برای فروش محصوالتمان در این بازار پیدا کنیم
 چون متوجه شده ایم که تقاضای خوبی برای محصوالت ما در ترکیه وجود دارد. ما نمونه های زیادی به نمایندگان و
 خریداران احتمالی خود در آینده ارائه دادیم. این اولین مشارکت ما در چنین نمایشگاهی، به ویژه پت زو است. ما بسیار
 خوشحالیم و از برگذار کننده ی پت زو قدردانی می کنیم، همه چیز به خوبی انجام شده بود. غرفه ی ما و همه ی خدمات
 در سطح باال بود. ما قصد داریم در دوره ی بعدی هم شرکت کنیم و منتظر اطالعات از برگذارکننده هستیم. ما قدردان

مردم ترکیه هستیم و از آن ها در کشورمان اوکراین استقبال می کنیم.ی
 

 آقای پاتریک اسپچت چانانچیدا لیاللرکیات، از کمپانی تایلندی غذای حیوانات اینابا: اینابا یک کمپانی ژاپنی است که در
 تایلند کارخانه دارد و به کشورهای سراسر جهان نظیر آفریقا، خاورمیانه و آمریکا محصوالت خود را صادر می کند. ما
 تولیدکننده ی طیف وسیعی از اسنک های گربه، غذای گربه و همینطور محصوالت جدیدی برای سگ ها هستیم که در
 حال حاضر به کشورهای دیگر هم صادر می کنیم. همچنین پوچ هایی برای سگ و گربه داریم. نمایشگاه پت زو بسیار
 جالب توجه است چون ما با افراد زیادی از ترکیه و سایر کشورها مالقات می کنیم. هدف ما پیدا کردن واردکنندگانی در
 ترکیه است، اما هنوز در حال مذاکره با چندین شرکت مختلف هستیم و امیدواریم به زودی همکاری با ترکیه را آغاز

کنیم. از شرکت در این نمایشگاه بسیار خوشحالیم. نمایشگاه فوق العاده ای است.ی
 

 احمد کومرت،                       ، ترکیه: پت زو ترکیه ٢٠١٩ با شرکت کنندگان مرتبط به خوبی برنامه ریزی شده و ما
 می توانیم محصوالتمان را ارائه کنیم. از همه ی کسانی که برای برگذاری این نمایشگاه تالش کردند ممنونیم. این اولین
 بار است که در این نمایشگاه شرکت می کنیم و بیش از آنچه انتظار داشتیم مورد توجه شرکت های داخلی و بین المللی
 قرار گرفتیم. به همین خاطر تصور می کنیم که این نمایشگاه برای ما و این بخش سودآوری خوبی داشته باشد. همچنین
 امیدوارم که برای حیوانات خانگی، حیوانات ولگرد و همه نیز مفید باشد. از آنجا که چنین نمایشگاه هایی امکان مالقات
 با شرکت های خارجی و داخلی را فراهم می کنند، به نظر من این نمایشگاه بستر مناسبی در جهت سودآوری به کشورمان
 است و امیدوارم شاهد نمایشگاه های بیشتری در این زمینه داشته باشیم تا بتوانیم برند و محصوالتمان را به مصرف
 کنندگان جهانی ارائه دهیم. مشارکت هرچه بیشتر در این نمایشگاه ها برای این بخش تجاری سودآوری بیشتری خواهد

داشت.ی

پاویلیون ایران در نمایشگاه پت زو ٢٠١٩
 برای اولین بار در صنعت حیوانات خانگی شاهد حضور پررنگ شرکت های سرشناس و تولید کننده ایرانی از جمله برند
 های نوتری پت، نینا پت، مدکاو و دلسا در این نمایشگاه بودیم که بی شک تجربه ای عالی و فرصتی مناسب جهت ارتقای
 سطح کیفی محصوالت برای این شرکت ها بوده است، که وسعت پاویلیون ایران در این نمایشگاه حدود ٩٠ متر بود . امید
 است در نمایشگاه های آتی پاویلیون ایران با حضور تولید کننده های مطرح ایرانی بسیار با کیفیت و وسیع تر دیده شود.

 ی

 از آنجا که چنین
 نمایشگاه هایی امکان
 مالقات با شرکت های
 خارجی و داخلی را
 فراهم می کنند، به نظر
 من این نمایشگاه بستر
 مناسبی در جهت
 سودآوری به کشورمان
 است و امیدوارم شاهد
 نمایشگاه های بیشتری
 در این زمینه داشته
 باشیم تا بتوانیم برند و
 محصوالتمان را به
 مصرف کنندگان جهانی
 ارائه دهیم. مشارکت
 هرچه بیشتر در این
 نمایشگاه ها برای این
 بخش تجاری سودآوری
بیشتری خواهد داشت
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 این مجموعه یکی از جدیدترین جاذبه های گردشگری تهران،پایتخت ایران است که با هدف ایجاد یک زیستگاه طبیعی
 طراحی شده تا به پرندگان در سازگاری با محیط پیرامونی کمک نماید و امکان لذت از زیست بومی نایاب را برای طبیعت

گردان مهیا سازد.ی
باغ پرندگان تهران،با مساحت ٢٣ هکتاری خود میزبان بیش از ٦٥٠٠٠ بال پرنده است.ی

 پرندگانی که در قسمتی از فضای سازه کابل و توری به مساحت ٧٢٠٠٠ متر مربع (که بزرگترین سازه کابلی مسقف
 دنیاست) با مسیرهای سنگفرش شده در کنار برکه ها،نهرها و پل های چوبی و سنگی،جذابیتی بی دلیل را به نمایش

گذارده اند.ی

و خرامیدن عاشق  قوهای  رقص  کنار  در  زیبا  پرپوشان  این  آواز  و  با سمفونی  پرندگان  باغ  آرامش  از  پر  و  زیبا   فضای 
طاووسهای رنگارنگ، شما را به دیداری دلپذیر فرا می خواند. دیداری که خاطره ای گرم و دلنشین می شود.ی

شرکت به  جاری،  سال  زمستان  از  باشد  می  تهران،  شهرداری  مجموعه  زیر  تهران،که  پرندگان  باغ  از  برداری   بهره 
 آروین(هلدینگ تاتاکو)، واگذار گردیده است .شرکتی که تجارب زیادی در عرصه پرندگان، نگهداری و پرورش و تکثیر آنان
 دارد. این شرکت،درصدد است با توانمندی های فنی و بکارگیری نیروهای متخصص،مجموعه را به یکی از زیباترین و
 کاربردی ترین جاذبه های کشور تبدیل نماید. در همین راستا،مدیر عامل شرکت توسعه آوران تجارت آروین، با فعالیت

شبانه روزی، درصدد است که بهترین و به یادماندنی ترین لحظات را برای شهروندان فراهم سازد.ی
در ادامه برخی از گونه های موجود در این باغ زیبا را به تصویر کشانده ایم.ی

ی

 باغ پرندگان تهران در
 فضای جنگلی لویزان

 بامجموعه ای از آبشارها و
 برکه ها، یکی از زیباترین
 پارک های موضوعی ایران

 به شمار می آید که در
 تمامی ایام سال آماده

 خدمت رسانی به
گردشگران می باشد

Tehran Bird 
Garden

Interview

روزی زیبا در باغ پرندگان تهران
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 در شمال شرقی تهران،در دل جنگل های لویزان در فضایی ٨٦ هکتاری،بزرگترین مجموعه
 نگهداری پرندگان خاورمیانه یعنی باغ پرندگان تهران با بیش از ٢٠٠ گونه از پرندگان زیبا و کمیاب،

 همچون نگینی درخشان است

بزرگترین سازه مسقف کابل و تورى دنیا
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Pet
Accessories

 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.

New Products
For Small 

Breeds
NeW



محصوالت با کیفیت آدى
در بسته بندى هاى جدید 

C a t  &  D O G  D r y  F o o d 
H i g h  Q u a l i t y

روه پخش مجيد قبادی

    Petfood

(AAFCO)

ADI 

ADI 



 مدکاو تولید کننده قالده و لوازم جانبى حیوانات خانگى
با بهترین کیفیت



Instagram: Mad_Cow_Collar

روه پخش مجيد قبادی

 انواع تريت ها و نسرو های مد کاو را می
توانيد از پت شاپ های معتبر تهيه نماييد



Fidar Patira
 فیدار پاتیرا تولید کننده خوراك حیوانات خانگى

Dog Owner’s Guide

Dog Info

راهنمای سرپرست سگ
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ی
از بین بردن عادت های بد سگ تان

ادرار و هیجان
 در حالی که کال عادت بدی نیست  چون قابل کنترل نیست ، ولی می تواند برای صاحبان سگ فرسوده کننده باشد .
 بعضی سگ ها ، خصوصا توله ها تمایل دارند که بعد از هیجان زده شدن از بازگشت شما به خانه ادرار کنند . هیجان
 مهمان آمدن به خانه هم ممکن است باعث بروز این عادت بد شود. شما به صبر زیاد و تمرین نیاز دارید تا این عادت را

از بین ببرید.ب

 اگر در خانه ی شخصی زندگی میکنید و زمانی که به منزل برمی گردید ، در را برای سگ باز نگه دارید تا برای ادرار کردن
 بیرون برود و وقتی برگشت او را تشویق کنید و به او جایزه بدهید . سگ شما عادت میکند که زمانی که شما به خانه
 برمیگردید  بیرون از خانه ادرار کند و کثیفی خانه را کاهش میدهد. تنها راه جلوگیری از هیجان زده شدن بیش از حد
 سگ در مقابل مهمان ها ، اجتماعی کردن مکرر او با دیگران است. هیجان در کنار انسان های جدید به مرور از بین میرود
 و سگ شما دیگر بخاطر مهمان هیجان زده نمی شود. اگرچه ، این روش مطمئنی برای حل این مشکل نیست. هر سگی

متفاوت است و شاید الزم باشد راه های جدیدی برای از بین بردن این عادت امتحان کنید.ب

 جویدن لوازم خانه و شخصی
 سگ ها به شکل طبیعی عاشق جویدن هستند، اما آنها سریع یاد میگیرند پس مهم است که زود مرزهایی تعیین کنید تا
 سگ شما بداند چه چیزهایی را باید یا نباید بجود. خرید اسباب بازی برای جویدن مخصوص سگ کمک میکند تا سگ
 این را درک کند. با این روش شما یک جایگزین برای جویدن او فراهم میکنید و به او یاد میدهید که فقط میتواند اسباب

بازی را بجود.ب

 هرگز به سگ خود وسایل قدیمی تان را به عنوان اسباب بازی ندهید تا بجود. اگرچه آنها نمیتوانند آنها را بو کنند ، ولی
 بوی شما همچنان روی آن وسیله باقی می ماند و سگ فکر میکند تمام وسایل با آن بو قابل جویدن هستند. این سگ را
 گیج میکند و آموزش به سگ را بسیار سخت میکند. همیشه برای سگ اسباب بازی مخصوص بخرید . مطمئن شوید سگ

فضای مخصوص خود را دارد که تمام وسایل و اسباب بازی هایش درآن فضا قرار دارد و آنجا فضای شخصی اوست.ب
 

گاز گرفتن
 توله هایی که دندان در می آورند بیشتر گاز زدن را نشان میدهند . اگرچه آنها معموال زیاد صدمه وارد نمیکنند ، این رفتار
 ها باید در سنین کم از بین برود، وگر نه آنها در بزرگسالی هم به گاز زدن ادامه می دهند. وقتی سگ شما گاز می گیرد
 ، با یک صدای بلند نه  واکنش نشان دهید یا حتی اگر میتوانید داد بزنید . این مشابه رفتار مادر سگ هاست زمانی که
 توله گاز می گیرد. چند دقیقه اتاق را ترک کنید و این کار پیام را به سگ شما می رساند که اگر درست رفتار نکند هیچ
 کس با او بازی نخواهد کرد. حتی اگر رفتار بهبود پیدا کرد ، از آموزش به او دست برندارید. حتی گاز های آرام هم باید
 ترک شود. فقط وقتی از گاز گرفتن دست برداشت او را تشویق کنید و جایزه بدهید. شما فقط زمانی می توانید سگ خود
 را در مدرسه ی آموزش ثبت نام کنید که شش ماه سن دارد . این به او اجازه میدهد با سگ های دیگر رابطه برقرار کند

و به او یاد میدهد که مرزهای بین بازی با سگ های دیگر و انسان ها چیست.ب

قلمرو تعیین کردن
 قلمرو تعیین کردن با ادرار کردن متفاوت است. اگر شما یک حجم بزرگ از ادرار روی زمین پیدا کردید احتمال زیاد دارد
 که سگ شما دچار یک حادثه ی داخل منزل شده. سگ ها معموال قلمرو خود را با اسپری کردن مقدار کمی ادرار روی
 سطوح عمودی مانند در یا پایه های میز عالمت گذاری میکنند. سگ ها به احتمال زیاد وسایل خانه  ی جدید یا آنهایی

که بوی نا آشنا میدهند را عالمت گذاری میکنند.ب

 اگر سگ شما اخته یا عقیم نشده، میل بیشتری به عالمت گذاری قلمرو خود میکند. سگ هایی که احساس ناامنی میکنند
 یا با سگ های جدید یا سگ های محل احساس تهدید میکنند ممکن است شروع به تعیین قلمرو کنند . یک راه برای از

بین بردن این عادت اخته یا عقیم کردن  سگ است اگر قبال اینکار صورت نگرفته است.ب

 اگر سگ شما قبال اخته یا عقیم شده اما هنوز تعیین قلمرو میکند ، شما باید با نظارت مستقیم این عادت را از بین ببرید.
 سگتان را محدود به یک محیط در خانه کنید و مطمئن شوید با نصب درهای کوچک قادر به بیرون رفتن نیست. یک
 جقجقه آماده کنید که یک بطری خالی با تعدادی سکه داخل آن است . دهانه ی بطری را چسب بزنید تا سکه ها موقع
 تکان دادن بیرون نریزند. وقتی دیدید سگ دارد بو میکشد یا آماده ی عالمت گذاری قلمرو است بطری را بردارید. وقتی
 سگ شما پایش را بلند کرد سریع بطری را تکان دهید . صدا توجه سگ شما را جلب میکند و مانع کاری که قصد انجامش
 را داشت میشود. بعد سعی کنید حواسش را با پرتاب یک توپ یا بازی کردن پرت کنید . مطمئن شوید از نزدیک به مدت
 چند روز مراقب او هستید یا تا وقتی کامال تعیین قلمرو را متوقف کند. وقتی بیرون از خانه یا روی درخت یا شیر آب
 آتشنشانی تعیین قلمرو کرد به او جایزه بدهید . باید این پیام را به او برسانید که تا زمانی که داخل منزل نباشد تعیین

قلمرو ایرادی ندارد.ب

 هرگز به سگ خود
 وسایل قدیمی تان را به
 عنوان اسباب بازی
 ندهید تا بجود. اگرچه
 آنها نمیتوانند آنها را بو
 کنند ، ولی بوی شما
 همچنان روی آن وسیله
 باقی می ماند و سگ
 فکر میکند تمام وسایل
 با آن بو قابل جویدن
 هستند. این سگ را
 گیج میکند و آموزش به
 سگ را بسیار سخت
میکند
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شش نشانه که نشان می دهد گربه ی شما استرس دارد
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دالیلی برای تغییر ناگهانی در رفتار گربه ها وجود دارد ، این ها نشانه هایی هستند که باید مراقب آنها باشید
این ها شش نشانه ی گربه ی استرس دار است:ی

تغییر اشتها 
 یک گربه ی استرس دار غذا نمیخورد یا کمتر غذا میخورد یا بیشتر از حد عادی میخورد . مثل بعضی انسان ها گربه ها

هم در مقابل فشار بیشتر میخورند.ی

پنهان شدن 
 یک گربه ی استرس دار که حس میکند دنیا از کنترل او خارج است تمایل دارد پنهان شود. پاسخ طبیعی او پناه گرفتن

در یک مکان امن و ساکت است.ی

خشونت 
 خشونت در گربه های بی قرار یک عالمت مشترک است. این میتواند بر اساس ترس باشد وقتی که گربه احساس میکند
 در خطر است یا حس میکند چاره ی دیگری جز حمله کردن ندارد. همچنین میتواند خشونت متقابل باشد که منبع اصلی
 خشونت ( مانند یک گربه ی وحشی که در حیاط میچرخد) در دسترس نیست ، برای همین گربه سراغ هدف بعدی

نزدیک تر میرود ، چه آن هدف گربه ی دیگر ، حیوان خانگی دیگر یا انسان ها ی خانواده باشد.ی

دفع در مکان نامناسب 
 یک گربه که توسط یک ناشناس مانند گربه ی همسایه استرس دارد اغلب در پنجره ها و در ها ادرار میکند جایی که او
 گربه ی غریبه را میبیند یا بو میکند.اگر محل خواب گربه از کودکان و سگ ها امن نباشد ، او با ادرار یا مدفوع کردن در

یک مکان که بهتر پنهان میشود واکنش نشان میدهد.ی

بیش از اندازه آراستن 
 به این ویژگی الوپشیای روانی میگویند. وقتی یک گربه تحت استرس است ، او ممکن است خود را به عنوان وسیله ی
 آرامش بخش آرسته کند . گربه ها تمایل دارند شکم و پای جلوی خود را بیش از اندازه بلیسند و در نتیجه کچلی ایجاد

شود.ی

بیش از اندازه صدا تولید کردن 
 یک گربه که احساس نگرانی میکند با میو میو کردن بیش از اندازه واکنش نشان میدهد . این تا حدی در مورد نسل های
 پر حرف مثل                                              صدق میکند. صدا تولید کردن ممکن است حالت ناامیدی بگیرد یا
 حتی بیش از حد بلند شود و اگر گربه ی شما مانند گربه ی من باشد ، آنها دوست دارند آهنگ نگرانی خود را در اخر

شب اجرا کنند.ی

 اگر گربه ی شما این نشانه ها را بروز داد ، فقط فرض نکنید استرس است و مشکل را بر اساس آن فرضیه حل کنید .
 گربه ها میتوانند به علت درد و بیماری  و مشکالت احساسی و تغییر در زندگی هم استرس داشته باشند . اگر رفتار گربه
 ی شما عوض شده ، او را به دامپزشکی ببرید تا مطمئن شوید او از نظر فیزیکی سالم است قبل از اینکه تکنیک های

کاهش استرس را بکار ببرید.ی

 خشونت در گربه های
 بی قرار یک عالمت
 مشترک است. این
 میتواند بر اساس ترس
 باشد وقتی که گربه
 احساس میکند در خطر
 است یا حس میکند
 چاره ی دیگری جز
حمله کردن ندارد
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ی زمان بازی با گربه
 زمان بازی یک فعالیت مهم برای بیشتر حیوانات خانگی است. به آنها فرصت ورزش میدهد ، کسالت را از بین میبرد
 و استرس را کاهش میدهد . مانند انسان ها ، گربه ها دچار استرس میشوند و ممکن است رفتار های اجباری مانند
 بیش از اندازه لیسیدن و تمیز کردن خود یا تغییر خلق ناگهانی نشان دهند. زمان بازی و ورزش به شدت حیاتی
 است چون گربه های خانگی احتمال چاق شدن دارند ( به علت کمبود فعالیت) و این باعث بیماری های جدی مانند
 دیابت و استرس بر مفاصل میشود. زمان بازی به آنها اجازه میدهد که با حیوانات دیگر خانه و صاحبشان ارتباط

برقرار کنند.ب

انواع اسباب بازی 
 احتیاجی به پول خرج کردن روی اسباب بازی ها نیست. بعضی از آنها در خانه پیدا میشوند و میتوانند ابزار غایب
 موشک  برای بازی آنها باشند . وسایل بازی امن می توانند شامل دستمال توالت ، توت پینگ پونگ و پر باشند.
 اگرچه کالف کاموا همیشه در فیلم ها به عنوان اسباب بازی محبوب گربه ها نشان داده میشوند ، آنها به علت ضرر
 بیشتر از منفعت شان اصال توصیه نمی شوند. زمانی که کاموا در دهان گربه میرود ، ممکن است در گلوی گربه گیر
 کند و گربه چاره ی دیگری جز قورت دادن ندارد . این باعث مشکالت جدی و حتی گاهی عفونت های روده ای

مرگبار می شود.ب

 سطح انرژی و شوق گربه ی خود را با پیدا کردن راه هایی برای جذاب کردن زمان بازی افزایش دهید . زمانی که با
 اسباب بازی " طعمه" بازی میکنید ، آنرا به شکلی باالی او آویزان کنید که مانند حیوان واقعی باشد. این باعث
 میشود گربه برای گرفتن آن اشتیاق پیدا کند و حس شکار واقعی به او دست بدهد . فراموش نکنید گاهی به آنها
 اجازه ی گرفتن طعمه را بدهید وگرنه آنها عالقه شان را از دست میدهند ، خسته میشوند و متوجه میشوند شما

دارید بازی میکنید.ب

 در تمام اسباب بازی ها ، امنیت آنها را چک کنید . مطمئن شوید که اسباب بازی ها محکم هستند و به آسانی به
 اجزای کوچک نمی شکنند. نباید قطعات کوچک مانند دکمه یا قطعات فلزی که میتواند آنها را خفه کند وجود
 داشته باشد . از نور های لیزری که زمانی که مستقیم به چشم گربه می تابند به چشم اسیب وارد میکنند خودداری
 کنید. به جای آن  از نور مشعل در اتاق تاریک استفاده کنید و آنها قطعا از دنبال کردن نور متحرک در اطراف دیوار

لذت می برند.ب

 توضیح خاصی وجود دارد اما بیشتر گربه ها از بازی با کیسه پالستیکی لذت میبرند(حتی گاهی آنها را لیس میزنند)
 برای بازی با کیسه های پالستیکی ، اول دسته های آن را ببرید قبل از اینکه اجازه بدهید با آنها بازی کنند. خطر

گیر کردن دسته در گردن آنها وجود دارد و تالش برای جدا کردن ان باعث نتایج فجیعی میشود.ب

یک سری راهنما
اگر گربه ی شما اغلب در خانه تنهاست ، در خاطر داشته باشید که برای او اسباب بازی برای بازی بگذارید.ب

 اسباب بازی های مختلفی مثل اسباب بازی چوبی ( یک چوب که یک طناب از آن آویزان است) ، توپ هایی که
 زنگوله دارند ، دسته هایی از کاغذ و غیره آماده کنید. یادتان باشد اسباب بازی ها را کنار بگذارید چون با مرور زمان

گربه عالقه اش را به آنها از دست میدهد. مثل طعمه ای که همیشه آنجاس .ب
 زمین بازی مانع دار گربه تهیه کنید . با جعبه ها پل یا تونل درست کنید. در کنار آنها سوراخ هایی ببرید تا در داشته

باشد تا از آنها داخل شوند.ب
 دالی بازی : در یگ گوشه قایم شوید و نگاهش کنید ، تماس چشمی برقرار کنید و به او اجازه دهید بداند چیزی
 آنجاست . بعد دوباره چند ثانیه قایم شوید و سر خود را کمی بیرون بیاورید . میبینید که گربه به شما زل زده است

و شروع به جلو آمدن میکند و به احتمال زیاد شما را دنبال میکند.ب
 اگر گربه ی شما چاق است یا دارد پیر میشود و به نظر تنبل یا ساکت میرسد ، با بازی های ساده برای آنها سرگرمی
 ایجاد کنید . شما نمیخواهید که گربه ی خود را زیاد خسته کنید . پس مطمئن شوید با توانایی او ریتم خود را

تنظیم کنید.ب

39
Kabook Luxury Magazine

No9.March2020/Spring1399

راهنمای سرپرست گربه



 خرگوش ها حیوانات باهوشی هستند ، پس به جای اینکه فقط آنها را در محل نگه داریش رها کنید ، به
آنها این کارهای شگفت انگیز را اموزش دهید

 
آموزش هدف دار

 با استفاده از دست یا یک شی جذاب ، توجه خرگوش خود را جذب کنید و وقتی حرکت آن شی را دنبال
کرد به او جایزه دهید

صدا کردن
 با صدا کردن اسم خرگوش خود شروع کنید و با واکنش نشان دادنش جایزه دهید ، بعد تشویقش کنید تا
 در مسیر کوتاهی به سمت شما بپرد . به مرور خرگوش خود را از فاصله ی دورتر صدا کنید حتی از یک

اتاق دیگر

حالت زیبا
 به خرگوش خود با نگه داشتن یک جایزه باالی بینی اش یاد بدهید تا بنشیند ، بعد دستور به باال نگاه کردن

را به او بدهید . این روش ضمانت میشود تا مهمانان شما را تحت تاثیر قرار دهد

بپر بپر
 زمانی که خرگوش به دنبال کردن هدف عادت کرد ، هدایتش کنید تا از باالی یک میله با فرمان بپر بپرد

به مرور ارتفاع میله را بیشتر کنید یا از حلقه عبورش دهید

حرکت مارپیچ
 با استفاده از یک وسیله برای توجه خرگوش را جلب کنید ، وقتی هدف را به شکل فیزیکی دنبال کرد جایزه

دهید . به مرور مسیر را با ساختن مسیر بین یا دور پای خود زیاد کنید

زمان خواب
 با استفاده از جایزه ، خرگوش خود را به محل خواب خود با دستور زمان خواب یا خانه هدایت کنید . به

مرور دستور را زبانی کنید یا به قفس یا محل خواب ضربه بزنید تا خرگوش هدایت شود

Bunny 
Bootcamp
Rodebt Info
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اردوگاه آموزشی خرگوش



 در حالی که برای حیوانات تخم گذار معمول است که از راهنما های فصلی مانند افزایش طول مدت روز ، گرمی هوا و
  افزایش منابع غذایی برای تولید مثل استفاده کنند ، پرندگان و خزندگان خانگی همیشه از این قوانین استفاده نمیکنند
 حیوانات خانگی عموما در دما و نور ثابت در خانه ها قرار دارند و در تمام طول سال به یک میزان غذا دسترسی دارند برای

همین پرندگان و خزندگان خانگی گاهی در فصول غیر تولید مثل بر خالف انواع ازاد خود تخم گذاری میکنند.ذ

 چون تعداد زیادی پرندگان و خزندگان خانگی در تمام طول سال تخم گذاری میکنند این حیوانات پتانسیل ابتال به مشکالت
 تولید مثل در طول سال را دارند که بعضی ممکن است خطر مرگ داشته باشد. یکی از شایع ترین مشکالت که من به عنوان
 یک دامپزشک که فقط پرندگان و دیگر حیوانات خانگی غیر بومی دیگر مانند خزندگان را درمان میکنم محصور شدن تخم
 است. محصور شدن تخم یک اصطالح عمومی برای شکست در تخم گذاشتن است.تخم در بدن ماده معموال جایی در مسیر
 تولید مثل باقی می ماند ( به جز تخم های اکتاپیک که از مسیر تولید مثل خارج میشوند ولی در بدن باقی میمانند – یک
 شرایط سخت که معموال فقط با جراحی درمان میشود). تخم ممکن است در شکل توسعه یافته ی کامل با سفیده و زرده

داخل و پوسته ی خارجی باشد یا ممکن است در هر مرحله از رشد اولیه در دستگاه تناسلی گیر کند.ذ

 محصور شدن یا گیر کردن تخم میتواند در پرندگان و خزندگان به علت نبود مواد غذایی ضروری رخ دهد . (خصوصا .
 کمبود کلسیم که در تولید پوسته ی خارجی  ضروری است) .کمبود نور فرابنفش (که به فعال شدن ویتامین دی در
 پوست پرندگان و خزندگان برای جذب کلسیم مواد غذایی کمک میکند)، تخمهای بیش از حد بزرگ یا ناقص شکل که
 خیلی بزرگ هستند و یا نادرست برای عبور از مجرای تولید مثل و یا مشکالت جسمی در دستگاه تناسلی تولید می شوند
 (مانند پیچ خوردگی در لوله ی رحمی – لوله ای که تخم دان را به مجرای خروخی وصل میکند . راهی که تخم از بدن

خارج میشود).ذ

 هر کدام از این دالیل مختلف گیرکردن تخم، جداگانه درمان میشود . برای کمک به تخم گذاری حیوان ، بعضی حیوانات
 تخم گذار نیاز به کمک حمایتی دارند مانند مایعات زیر پوست برای ابرسانی انها اگر غذا نمیخورند ، تزریق کلسیم اگر
 کلسیم کافی در تغذیه دریافت نمیکنند یا ویتامین دی کمکی اگر در معرض نور فرابنفش قرار ندارند.در موارد پیچیده تر
 مانند زمانی که یک مانع فیزیکی در  لوله ی رحمی وجود دارد که مانع عبور تخم میشود ، تخم باید با جراحی خارج شود

– یک فرایند که میتواند ریسک زیادی داشته باشد و هزینه ی زیادی به علت جراحی خواهد داشت.ذ

 چون گیرکردن تخم ممکن است تهدید کننده ی زندگی باشد ، صاحب های پرندگان و حیوانات غیر بومی باید رژیم
 غذایی کامل شامل تمام مواد مغذی در وعده های مناسب فراهم کنند تا نیاز های اضافی بدن برای تخم گذاری برطرف
با دامپزشکان باید  انواع مختلف پرندگان و خزندگان نیاز های غذایی متفاوتی دارند صاحبان این حیوانات   شوند.چون 
را دریافت کنند.پرندگان و بیشتر به تغذیه  به روز مربوط  تا توصیه های   مخصوص پرندگان و خزندگان مشاوره کنند 
 خزندگان همچنین نیاز به نور فرابنفش که با پنجره فیلتر نشده دارند تا ویتامین دی تولید کنند . پرندگان نباید تشویق
 به تخم گذاری شوند ، نباید به مکان های کوچک دسترسی داشته باشند ( مانند کابینت یا کمد یا زیر تخت) جایی که
 النه گذاری کنند.صاحبان باید فقط سر پرندگان را لمس کنند ، نه بدن انها را ، تا پیام های گیج کننده ی شبه جنسی

به پرندگان وارد نکنند و باید تمام اینه ها را از قفس پرندگان خارج کنند تا پرندگان فکر نکنند جفت دارند.ذ

 عالوه بر این انها باید در دمای مناسب خاصی نگه داری شوند تا با در نظر گرفتن شرایط مناسب تصمیم به تخم گذاری کنند
 . تخم گذاری یک رفتار طبیعی در پرندگان و خزندگان است که در هر جایی نشان میدهند . صاحبان این حیوانات نباید از
 نشان دادن رفتار تخم گذاری انها بترسند . راه حل اموزش خودشان در مورد نیاز های حیوان خانگیشان در غیر زمان های

تخم گذاری و دوره های تولید مثل انها است تا از انحصار یا گیرکردن تخم در صورت تخم گذاری جلوگیری شود.ل
 اگر سوال یا نگرانی دارید ، باید به دامپزشک مراجعه کنید یا تماس بگیرید . انها بهترین منبع برای تامین سالمتی حیوان

خانگی شما هستند .ل

 بر خالف پرندگان ، در
 خزندگان ، رفتار های

 صاحب انها نقش کمتری
 در تعیین زمان تخم

 گذاری دارد و تالش برای
 تخم گذاری نکردن در
 خزندگان سخت تر از

 پرندگان است. اگر یک
 خزنده عالیم تخم گذاری

 نشان دهد (تورم بدن ،
 کاهش اشتها ، النه درست

 کردن) باید به انها مکان
 مناسب با مواد مناسب النه
 سازی برای النه حفر کردن
 و تخم گذاری فراهم کنند

Egg Binding in 
Birds and Reptiles

Bird & Reptile

گیر کردن تخم در پرندگان و خزندگان
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 گیرکردن تخم ممکن است تهدید کننده ی زندگی باشد ، صاحب های پرندگان و حیوانات غیر بومی باید رژیم غذایی کامل
شامل تمام مواد مغذی در وعده های مناسب فراهم کنند تا نیاز های اضافی بدن برای تخم گذاری برطرف شوند
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Hamster
Rodent Info

ی

حتما ، همه میدانند همستر ها دهان بزرگی دارند. اما آیا این حقایق دیگر را در مورد همستر ها میدانید ؟

همستر ادم و حوا وجود دارد 
 خط خونی تمام نژاد همستر های سوریه ای به یک خواهر و برادر برمیگردند. در عین حال ، همستر های ماده سوریه
 ای اگر به مدت طوالنی بعد از جفت گیری کنار نر ها بمانند دیده شده که نسبت به نر ها خشونت نشان میدهند.

نمیدانیم چرا.ی

همستر ممکن است از شما سرما خوردگی بگیرد 
 سگ ها یا گربه ها بعضی بیماری ها را به انسان منتقل میکنند ، در عوض بیماری های کمی از انسان میگیرند. اما
 همستر ها اینگونه نیستند ، آنها میتوانند مانند انسان ها سرما بخورند – و از انسان ها بگیرند- نشانه ها میتواند شامل
 آبریزش بینی ، تب ، خستگی ، آبریزش از چشم و عطسه باشد. پس اگر مریض هستید ، با همستر خود بازی نکنید

تا دوباره سالم شوید.ی

همستر ها میتوانند چندین مایل روی چرخ خود در طول شب بدوند  
 بعضی ها میگویند همستر ها میتوانند بیش از 5 مایل در یک شب بدوند . این به اندازه ی ارتفاع قله ی اورست است

همستر ها واقعا روی فرم هستند . بدن قوی هم دارند . شوخی نمیکنم آنها بدن ردیفی دارند.ی
 

همستر ها کج خلق میشوند 
همستر شما بیش از معمول گاز میگیرد؟ احتمال دارد کج خلق شده باشد

 
 برای نتیجه گیری ، بعضی از محققین تصمیم گرفته اند اندازه گیری کنند همستر ها بعد از خوردن آب جادویی
 (بطری هایی که شامل اب شیرین یا ترش هستند) چه حسی دارند.همستر هایی که اسباب بازی بیشتر و محل
 خواب راحت داشتند احتمال بیشتری داشت که آب ترش را بردارند نسبت به آنهایی که اسباب بازی و محل خواب

از آنها گرفته شده بود.ی

چیزی که یاد گرفتیم این بود که همستر ها هم احساسات دارند. پس با همستر خود بد جنس نباشید.ی

آنها مدفوع خود را میخورند 
 در آخر ، همستر ها کوپروفاژیک هستند ، که یعنی آنها مدفوع خود را میخورند. به دالیل تغذیه ای . بله... . فقط

همین را برای گفتن داریم.ی

 و اینکه آنها اغلب این کار را در طول شب انجام میدهند ، پس اگر شنیدید همستر چند دقیقه از ماراتون شبانه اش
 دست برداشته است ، احتمال دارد که درحال مدفوع کردن است و احتماال یک میان وعده ی نیمه شب هم داشته

باشد.ی
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 دانستی های همستر

پنج موردی که در مورد همستر خود نمیدانستید

 همستر ها مانند یک داروی شادی آور برای صاحبانشان هستند. آنها در را به
 سوی حیوانات بزرگتر مانند خرگوش ، خوکچه ی هندی ، گربه و سگ باز
میکنند. اما آیا میدانستید همستر عمیقتر از آن است که به نظر میرسد؟

 ما همه میدانیم که همستر ها میتوانند اندازه ی یک وعده ی ناهار یا بیشتر در
 دهان خود جای دهند. در حقیقت چه کسی از تماشای غذا خوردن همستر لذت
 نمی برد؟ شگفت انگیز است که این لپ ها چقدر میتوانند بزرگ شوند.( همستر

به زبان آلمانی به معنی احتکار است) فقط آنها را نگاه کنید

1

2

3

4

5



Heart Worm

Dog Care

ی

بیماری هرت ورم یا کرم قلب چیست؟
 بیماری کرم قلب به علت انگل                          ، یک کرم حلقه ای ست که داخل قلب و رگ های خونی ریه
 زندگی میکند. بیماری  کرم قلب توسط پشه ها منتقل میشود. این یک بیماری جدی است که به طور اولیه قلب و
 ریه ها را درگیر میکند اما میتواند کبد ، کلیه ها ، چشم و سیستم عصبی مرکزی را هم تحت تاثیر قرار دهد و اگر

درمان نشود موجب مرگ میشود.ی

نشانه ها
 نشانه های این بیماری خفیف هستند و به آسانی میتوانند نادیده گرفته شوند. با افزایش تعداد کرم های قلب ، عالیم
 سرفه ، ضعف ، عدم تحمل فعالیت و نبود اشتها و کاهش وزن واضح تر میشود . اگرچه بهتر است که تا  قبل از ظهور

شدید عالیم صبر نکرد زیرا اسیب جبران ناپذیر تا ان زمان ممکن است رخ داده باشد.ی

چه کسانی در خطر هستند؟
 بیماری کرم قلب در آمریکا شده است اگرچه در جنوب شرقی و در امتداد رود می سی سی پی بیشتر است. مطالعات
 انجمن کرم قلب امریکا کشف کرده است که عفونت کرم قلب در سراسر امریکا در حال افزایش است . در حالی که
 بیشتر مردم میدانند کرم قلب سگ ها را مبتال میکند ، بسیاری نمیدانند که گربه ها هم مبتال میشوند. زمانی باور
 شده بود که گربه ها در مقابل عفونت این بیماری مقاوم هستند اما مطالعات اخیر نشان داده که اینطور نیست .
با  . انگل مبتال شود  این  به  بنابراین میتواند  و  این است که هر حیوانی میتواند توسط پشه گزیده شود   حقیقت 

دامپزشک خود در مورد احتمال ابتالی حیوان خانگی خود و راه های حفاظت از انها صحبت کنید.ی
.

 چگونه تشخیص داده میشود؟
 بیماری کرم قلب بیشتر با آزمایش خون که حضور کرم های قلب را تشخیص میدهد پیدا میشود. بیشتر دامپزشکان این
 آزمایش سریع و ساده را در کلینیک انجام میدهند و در عرض چند دقیقه جواب را حاضر میکنند. بستگی به نتایج آزمایش

و نشانه های حیوان آزمایشات دیگر، رادیوگرافی و سونوگرافی قلبی برای تعیین عفونت و شدت آن توصیه میشود.ی

چگونه درمان میشود؟
 هدف درمان، کشتن کرم ها بدون اسیب به بیمار است. خوشبختانه گزینه های درمان پیشرفت کرده اند اما هنوز
 ریسک هایی دارند . حیوانات الوده معموال یک سری تزریقات عضالنی دریافت میکنند ، بستری میشوند و چند هفته
 محدودیت فعالیت دارند. حقیقت این است که درمان پر هزینه ، زمان بر و با عوارض است . برای همین هدف باید

همیشه پیشگیری باشد تا درمان این بیماری وحشتناک.ی

پیشگیری
 بهترین روش برای درمان کرم قلب پیشگیری است. خوشبختانه چندین داروی پیشگیری امن و موثر در دسترس
 است. داروهای پیشگیری کرم قلب به شکل های مختلفی در دسترس دامپزشک قرار دارد: خوراکی ، موضعی ، و
 تزریقی . عالوه بر این پیشگیری از ابتالی حیوان خانگی  به کرم قلب ، بسیاری از پیشگیری کننده های این بیماری
 در مقابل دیگر انگل های داخلی هم اثر میکند. این مهم است چون از گسترش انگل جلوگیری میکند. برای همین
 نه تنها شما دارید از کرم قلب پیشگری میکنید بلکه خیالتان راحت است که حیوان شما انگل دیگری مانند کرم
داروی از شروع  قبل  اخر  در  گرفت.  نخواهد  منتقل شود  ها  انسان  و حتی  دیگر  به حیوانات  میتواند  که   حلقوی 
 پیشگیری در حیوانات بزرگ تر از 6 ماه ، از دامپزشک بخواهید انها را برای کرم قلب ازمایش کند زیرا اگر یک حیوان

مبتال داروهای پیشگیری خاصی استفاده کند عوارض جدی ممکن است ایجاد شود.ی
 اگر سوال یا نگرانی دارید ، همیشه باید به دامپزشک مراجعه کنید یا انها تماس برقرار کنید – انها بهترین منبع برای

اطمینان از سالمتی حیوان خانگی شما هستند.ی
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آنچه باید از بیماری                        بدانید 

 بیماری کرم قلب بیشتر با آزمایش خون که حضور کرم های قلب را تشخیص
 میدهد پیدا میشود. بیشتر دامپزشکان این آزمایش سریع و ساده را در کلینیک

انجام میدهند و در عرض چند دقیقه جواب را حاضر میکنند

Heart Worm 

Dirofilaria immitis
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How to walk a 
Dog

Dog Info
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چگونه سگ را پیاده روی ببریم؟

 گروه سگها صبح ها که از خواب بیدار می شوند شروع به راه
 رفتن می کنند. داشتن یک حیاط بزرگ برای سگ ، این غریزه
 او را تکمیل نمی کند. از دیدگاه سگ شما ، این حیاط بزرگ
به دام  همانند یک تنگ آب بزرگ ماهی می ماند که در آن 
 افتاده اند. ماهی ها شنا می کنند ، پرندگان پرواز می کنند و

 سگ ها راه می روند
 شما باید به عنوان صاحب حیوان ، سگ خود را برای سالمتیش
 روزانه به پیاده روی ببرید تا انرژی جسمی و روانی او آزاد شود.
 روش درست راه رفتن به این گونه است که سگ بغل شما یا
 پشت شما راه بیاید هرگز جلو شما نباید باشد. شاید این عمل
 به نظر انسانها چیز مهمی نباشد ، اما برای سگ بسیار پر معنی
 است. غریزه سگ به او می گوید رئیس جلو راه می رود. کمبود
مشکالت بروز  باعث  روانی  انرژی  نشدن  آزاد  و  بدنی   فعالیت 
به به روش صحیح  بردن سگ  راه   رفتاری در سگ می شود. 
 عنوان یک رئیس آنقدر که بنظر می رسد کار مشکلی نیست و

 با یادگیری آن کامال امکان پذیر است

چند مدت یک بار سگ را پیاده روی ببریم ؟
 همانطور که گفته شد ، این سوال جواب مشخصی ندارد . اما با
 مطالعه و دانستن چند نکته مهم میتوان برنامه مناسبی را برای

 پیاده روی سگ ایجاد کرد
 بعضی از سگها تنها به یک بار پیاده روی در روز احتیاج دارند ،
 در صورتی که ممکن است یک سگ به چهار بار پیاده روی نیاز
 داشته باشد . بهترین توصیه برای شما این است که سگتان را
 در روز به دو پیاده روی کوتاه ( ١٥دقیقه ) ببرید . می توانید
 برای دانستن اینکه سگتان به چند بار پیاده روی نیاز دارد با

  یک متخصص تربیت سگ مشورت کنید

عوامل تاثیر گذار بر میزان نیاز سگها به پیاده روی
به رفتن  به  نیاز سگ شما  بر  که  دارند  وجود  بسیاری   عوامل 

پیاده روی تاثیر دارند

 اندازه سگ : سگهای کوچک کمتر از سگهای بزرگ به پیاده
  روی نیاز دارند

 میزان انرژی سگ : سگهای پر انرژی نیاز به پیاده روی های
  بلند تر یا بیشتر دارند

نژاد سگ : برخی نژاد ها مثانه کوچکتری نسبت به بقیه دارند
 

 سگ از هر نژادی باشد احتیاج به پیاده
 روی روزانه به صورت قدم زدن و دویدن
 دارد . بردن سگ برای پیاده روی یکی از
 مهمترین کارها در نگهداری از سگ می
 باشد. یک سگ به عنوان یک حیوان ،

 بطور غریزی موجودی است برای راه رفتن

Photo: Lara
Instagram :@Pomeranians.family
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 مواقعی وجود دارد که ما فکر میکنیم خانه و قلب ما برای پذیرش بیش از یک گربه به اندازه کافی بزرگ است.

اینجا راهنمای کمک به راه آمدن گربه ها با یکدیگر و جلوگیری از دعوای آنهاست
 

 گربه ها اوال موجودات قلمروداری هستند و ثانیا موجودات منزوی هستند. این به ما میگوید که گربه ها حضور گربه ی
دیگر را تحمل میکنند ، اگر قلمرو آنها در خطر نباشد. اینجا روش سرعت بخشیدن به فرایند اشتراک پذیری آنهاست.ی

به آنها فضای خودشان را بدهید 
 ابتدا ، یک اتاق فقط برای گربه ی جدید در دو هفته ی اول تعیین کنید . او هم همین را ترجیح میدهد چون گربه ها
 عموما از محیط جدید متنفرند و از محیط های کوچکتر نفع میبرند تا آنجا را بررسی کنند و احساس امنیت کنند ، حداقل
 برای هفته ی اول. بعد یک مانع حفاظ کودک نصب کنید اجازه بدهید که گربه ی جدید و قدیمی همدیگر را هر روز به
 مدت چند دقیقه از پشت مانع بو کنند . اگر گربه ها استرس یا خشونت نشان دادند ، متوقف شوید اما فرایند را روز بعد

تکرار کنید.ی

بوهای آنها را ترکیب کنید 
با  نشانه گذاری میکنند که ترشحاتی از غده های کنار بدن و سر آنهاست. شما Pheromones گربه ها قلمرو خود را 
 میتوانید بوی گربه ی جدید را با ترکیب با بوی گربه ی قدیمی بپوشانید. یک راه برای انجام اینکار نوازش و خاراندن گونه
 ، گردن و گوش های یک گربه با دست و استفاده از همان دست روی گربه ی دیگر است. یا میتوانید با یک دست به هر

گربه غذای خشک دهید و بزاق گربه ها را به همدیگر بمالید.ی

 همچنین به گربه ی جدید اجازه بدهید قلمرو گربه ی قدیمی را چند ساعت در هر روز بررسی کند  تا بوهای آنها در خانه
ترکیب شود. مطمئن شوید گربه ی قدیمی را در جای بسته و امن در طول این مدت نگه دارید.ی

مطمئن شوید گربه ی جدید بچه گربه یا از جنس مخالف است  
 بعضی صاحبان گربه میگویند گربه ی قدیمی پذیرش بیشتری دارند اگر گربه ی جدید بچه گربه یا از جنس مخالف باشد.
 این به شکلی معنی میدهد ، اما البته ، همه ی گربه ها متفاوتند و با اطمینان نمیتوان گفت چنین چیزی موثر است یا

نه.ی

محل خواب و ظرف آب و غذای جدا داشته باشند 
 برای پیشگیری از دعوای گربه ها بر سر غذا ، آب یا حتی توالت ، شما باید روی ظرف ها و محل خواب جدا سرمایه گذاری
 کنید. اجازه دهید گربه ی جدید موردی را که در فضای بسته است داشته باشد تا او بوی خود را در آن فضا پخش کند.
 بعد زمانی که اجازه ی چرخیدن در خانه را داشت ( وقتی مطمئن شدید دیگر با هم دعوا نمیکنند) ظرف ها را در مکان

های متفاوت از گربه ی قدیمی قرار دهید.ی

به آنها فرصت بدهید  
 در آخر ، بیش از اندازه اصرار داریم که به این فرایند فرصت بدهید. بدون شک ، صبر نکردن دلیل اصلی این است که گربه
 ها برگردانده میشوند یا بیرون انداخته میشوند. بسیاری از خانه های دارای دو گربه (یا بیشتر ) وجود دارند تا ثابت کنند
 گربه ها میتوانند در یک خانه با هم کنار بیایند ، پس صبر داشته باشید و چون گربه ها در نگاه اول از هم متنفرند تسلیم

نشوید.ی

 همچنین به گربه ی
 جدید اجازه بدهید
 قلمرو گربه ی قدیمی را
 چند ساعت در هر روز
 بررسی کند  تا بوهای
 آنها در خانه ترکیب
 شود. مطمئن شوید
 گربه ی قدیمی را در
 جای بسته و امن در
 طول این مدت نگه
دارید

Dog Info
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Obese Cat & Dog 

Pet Info

 افزایش تعداد گربه ها و سگ های چاق دامپزشکان را
مجبور به نصب تجهیزات تحمل وزن سنگین کرده اند
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 گزارش های معتبری وجود دارد که می گوید به علت وزن اضافه کشیدگی عضالت یا مشکالت کمر در صاحبان حیوانات
خانگی یا دامپزشکان شان دیده شده است.ی

 افزایش تعداد گربه ها و سگ های سنگین وزن در انگلیس دامپزشکان را را مجبور به استفاده از تجهیزات تحمل وزن
سنگین برای پیشگیری از اسیب کرده است.ی

 طی یک بررسی ٢١٠٠ صاحب حیوانات خانگی و دامپزشکان که توسط بیمه ی حیوانات خانگی انجام شد نشان داد که
 در سال گذشته دامپزشکان به بیش از ١.٧ میلیون صاحب سگ و یک میلیون صاحب گربه گفته اند که حیوان خانگی

انها اضافه وزن دارد.ی

 این نشان میدهد که ١٢ درصد حیوانات خانگی بیش از حد چاق هستند و این مقدار در دو سال اخیر از ٨ درصد افزایش
یافته است.ی

 مطالعه کشف کرد که سگ های نژاد پاگ بیشترین احتمال چاق شدن را دارند که یک سوم انها توسط دامپزشکان چاق
محسوب میشوند.ی

 مشکل به حدی بد است که تعداد رو به افزایشی از دامپزشکان در زمان درمان حیوانات چاق دچار اسیب میشوند و انها
را مجبور به خرید تجهیزات برای تحمل وزن سنگین میکنند.ی

 مطالعه نشان داد که وزن اضافه به صاحب حیوانات و دامپزشکان فشار وارد میکند و انها گزارش کشیدگی عضالت یا اسیب
به کمر میدهند.ی

 از هر هفت صاحب سگ یک مورد (١٣درصد) گفته اند که دچار کبود یا کشیدگی عضالت به علت بلند کردن سگ چاق
 شده اند، در حالی که از هر ده دامپزشک چهار مورد (٤٢درصد) گفته اند که روی تجهیزات بلند کردن اضافی شامل باالبر

.و میزهایی که با برق باال برده میشند برای درمان حیوانات چاق سرمایه گذاری کرده اند
 بر اساس           چاقی یک مشکل جدی سالمتی است که میتواند برای حیوانات مشکل ایجاد کند و به شدت ناتوان

کننده باشد.ی

 می گوید چاقی حیوانات میتواند باعث ایجاد مشکالت سالمتی جدی شود و مشکالت قبلی را بدتر کند که            
، باعث دیابت  این مشکالت وزن میتواند  بر  . عالوه  و کیفیت زندگی حیوانات خانگی شود  باعث کاهش عمر   میتواند 

مشکالت قلبی ، استرس تنفسی ، افزایش فشار خون و سرطان شود.ی

برای اینکه تعیین کنید حیوان شما چاق است یا نه ، سازمان می گوید که چند مورد ساده را میتوانید چک کنید
 میتوانید قفسه سینه ی سگ یا ستون فقرات و استخوان ران گربه ی خود را بدون اینکه چربی روی انرا بپوشاند حس

کنید.ی

میتوانید کمر سگ خود را ببینید و حس کنید و زمانی که از باال نگاه میکنید قابل دیدن باشد.ی
شکم سگ شما زمانی که از بغل نگاه میکنید باید باال جمع شده باشد و شکم گربه ی شما نباید زیر بدنش اویزان باشد

 اگر حیوان خانگی شما این شرایط را نداشت یا در مورد هر کدام شک داشتید             توصیه میکند که با دامپزشک
خود صحبت کنید و او میتواند سالمتی را چک کند و در صورت لزوم یک  برنامه ی کاهش وزن تنظیم کند.ی

 مطالعه نشان داد که
 وزن اضافه به صاحب
 حیوانات و دامپزشکان
 فشار وارد میکند و انها
 گزارش کشیدگی
 عضالت یا اسیب به کمر
میدهند

Dog Info
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Hope to see you 
at PETZOO 
Antalya 2020!

M E D I T E R R A N E A N  P E T  
P R O D U C T S  E X H I B I T I O N

EXPO ANTALYA
EXHIBITION CENTER

1 8 - 2 1
J U N E
2 0 2 0

This Fair is Organized With the Permission of TOBB (The Union Of Chambers And 
Commodity Exchanges Of Turkey) In Accordance With The Law No. 5174



 ماهی ها حیوانات خانگی محبوبی هستند و بسیاری از افراد در دوره ای از زندگیشان ماهی نگه داری میکنند. اگرچه
 نگهداری از آنها آسان است ، بسیاری نمیدانند که به اندازه ی کافی به ماهی ها رسیدگی نمیکنند . اینجا پنج تصور غلط

معمول در مورد نگه داری از ماهی را عنوان میکنیم.ن
 

 ماهی فقط به اندازه ی تنگ خود رشد میکنند
 مردم گاهی میگویند که ماهی به اندازه ی تنگ رشد میکند ، اما به شدت غلط است. ماهی ها سایز و شکل های مختلفی
 دارند . در یک آکواریوم بسیارکوچک ، رشد ماهی متوقف میشود و ممکن است از مشکالت سالمتی رنج ببرد اگرچه به
 نظر میرسد به اندازه ی طبیعی خود رشد کرده است. برای جلوگیری از این وضع ، در مورد سایز ماهی قبل از خرید تنگ

تحقیق کنید . مثال ، یک ماهی به کوچکی بتاس یک تنگ ٩.٥ لیتری الزم دارد.ن

ماهی ها به مدت طوالنی زندگی نمیکنند
 هر چند وقت یکبار میشنوید که کسی با افتخار میگوید که آنها به مدت سه یا پنج سال ماهیشان را نگه داشته اند؟ بدون
 شک ، این مدت برای ماهی بسیار طوالنی بنظر میرسد . بیشتر ماهی ها میتوانند به مدت پنج سال یا حتی بیشتر از این
 زندگی کنند. قبل از خریدن یک ماهی توصیه میشود که در مورد هر نژادی که میخواهید بخرید تحقیق کنید . ماهی ها
 نیاز های متفاوتی دارند و باید بر اساس نیاز ها از آنها مراقبت شود. عمر کم ماهی ها به علت اطالعات غلط صاحبان

آنهاست.اگر میخواهید ماهی طوالنی مدت زندگی کند ، باید برای طوالنی مدت برنامه ریزی کنید.ن

مشکلی ندارد که ماهی را در کاسه های شیشه ای نگه داری کنید
 هر کاری که میکنید ، ماهی را در کاسه ی شیشه ای نگه داری نکنید . کاسه های شیشه ای تنگ های محبوبی به خصوص
 برای ماهی قرمز هستند ، اگرچه ، برای آنها خانه های وحشتناکی محسوب می شوند. کاسه های شیشه ای کوچک اند و
 آب کافی در آنها جا نمی شود. این کاسه ها سطح کمتری از آب نسبت به حجم آنها دارند ، که یعنی ماهی سطح بزرگی
 برای تبادل گاز های مهم ندارد. ماهی نیاز به اکسیژن دارد و کاسه های شیشه ای آنها را خفه می کند . تنگ های مربعی

یا مستطیلی گزینه های بهتری هستند چون سطح بزرگتری دارند. ن

آب تنگ باید روزانه عوض شود
 چون ماهی ها در همان محیط تغذیه  و دفع می کنند ، آب تنگ شما کثیف میشود. کثیفی معموال غذای خورده نشده
 ، مدفوع یا مواد دفعی نامرئی مانند نیترات و فسفات است. یک تنگ کثیف ماهی شما را بیمار میکند و آنها را مستعد
 بیماری می کند. اگرچه برای تمیز نگه داشتن تنگ ماهی و سالم نگه داشتن ماهی ، شما نباید تنگ خود را با تعویض آب
 روزانه تمیز کنید . وقتی شما ناگهانی تمام آب تنگ را عوض میکنید ، باعث تغییر ویژگی های آب میشود و ماهی مجبور
 به سازگاری با آب جدید میشود ، که در آخر باعث می شود به آنها استرس وارد شود و دچار بیماری و مرگ شوند. به
 جای تعویض روزانه ی آب تنگ ، با تعویض ١٠تا ١٥درصد آب به صورت هفتگی شروع کنید . این کار به ماهی اجازه

میدهد به آرامی و به شکل امنی به تغییرات شیمیایی آب عادت کند.ن

به فیلتر نیازی نیست
 اگر میخواهید ماهی تان زنده بماند نیاز به فیلتر دارید. فیلتر برای تمیز نگه داشتن تنگ و پاک کردن مواد غذایی خورده
ازتنگ این مواد  اگر  ، مواد شیمیایی خطرناک و مواد شناور ضروری است.  ارگانیک فاسد شده  ، مدفوع و مواد   نشده 
 پاکسازی نشوند ، سم آنها باعث تجمع سم هایی مانند آمونیاک و نیترات در تنگ می شود ، که باعث استرس ناشی از
 آمونیاک و در نهایت مسمومیت آمونیاک که کشنده است می شود. پس اگر میخواهید ماهیتان زنده بماند ، فیلتر ضروری

است.ن

 وقتی شما ناگهانی تمام
 آب تنگ را عوض میکنید ،

 باعث تغییر ویژگی های
 آب میشود و ماهی مجبور
 به سازگاری با آب جدید

 میشود ، که در آخر باعث
 می شود به آنها استرس

 وارد شود و دچار بیماری و
 مرگ شوند. به جای

 تعویض روزانه ی آب تنگ
 ، با تعویض ١٠ تا ١٥درصد

 آب به صورت هفتگی
 شروع کنید

FishKeeping

Fish Info

پنج اشتباه رایج در مورد نگه داری از ماهی
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 ماهی ها نیاز های متفاوتی دارند و باید بر اساس نیاز ها از آنها مراقبت شود. عمر کم ماهی ها به علت
 اطالعات غلط صاحبان آنهاست.اگر میخواهید ماهی طوالنی مدت زندگی کند ، باید برای طوالنی

مدت برنامه ریزی کنید
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اسپانسر هاى ویژه کابوك

 اسبي که تشنه و یا گرسنه است و یا بد تغذیه مي شود هیچگاه به درستي سواري نمي دهد . غذا باید داراي دو خاصیت
 عمده باشد ، حرارت بدن اسب را ثابت نگهدارد و انرژي الزم را براي زنده ماندن در درجه اول و سپس کارهاي اضافه

 خواسته شده او را تامین نماید.ی

 غذا باید متناسب با کار و سن و وزن اسب بوده و تامین کننده نیازهاي رشد و انرژي او باشد. ( براي اسبي با متوسط ١٠
 سال سن و ١٦٠سانتي متر قد و ٤٠٠کیلو وزن که در روز بین دو تا چهار ساعت کار مي کند ٤کیلو خوراك و ٤کیلو جو
 کافي است . آب تمیز و بهداشتي همواره باید در دسترس اسب باشد . مگر به هنگام خستگي زیاد و یا عرق دار بودن

بدن.ی

 آب ٦٠ درصد وزن بدن را تشکیل مي دهد و عامل جذب غذاست ، ٧٨تا ٨٢ درصد از خون را تشکیل مي دهد . حرارت
 بدن را تنظیم و به دفع مواد زاید کمك مي کند معده اسب نسبت به جثه او کوچك بوده و به تعدد دفعات غذا به مقدار

 کم به او فرصت هضم آسان و راحت تر را مي دهد.ی

 غذا باید حاوي مواد ازته ، چربي ، مواد هیدرو کربنه ، مواد معدني و ویتامین ها باشد . که انواع صیفي ( یونجه ، شبدر ،
ذرت ) غالت (جو ، چاودار) و میوه ها تامین کننده نیازهاي حیاتي اسب مي باشند .ی

پرخوري و یا کم خوري هر دو زیان آور هستند .ی

 نکاتي در مورد تغذیه اسبهائي که در مرتع و یا پادوك هستند
 اسبهائي که در طول فصول سرد در مرتع به سر مي برند باید تغذیه اضافي داشته باشند . گله عادت دارد در اطراف دروازه

 ها و هر جائي که خوراك باشد تجمع کند که این خود موردي است براي جنگ و دعوا .ی

 براي به حداقل رساندن این موارد باید به نکات ایمني زیر توجه داشت
 به تعداد اسبها باید ظروف خوراك تعبیه شود که بهتر است یك ظرف هم اضافه باشد تا از سرشاخ شدن آنها با یکدیگر -

 جلوگیري کند .ی
 ظروف خوراك هرچه بیشتر از هم فاصله داشته باشند 

  بسته هاي علوفه هم تا حد ممکن از یك دیگر دور باشند 
  تعداد بسته هاي علوفه بیشتر از تعداد اسبها باشد 

 تغذیه یکي دو اسب در داخل گله ایمن تر است تا آنها را جدا کرده و در محل دیگري تغذیه 
  کنیم

  هرگز با ظرفي مملو از خوراك میان گله اسبها نروید 
 علوفه هاي سمي متنوعي وجود دارند که خوردنش براي اسب کشنده است و مي بایست 
 هرگونه گیاه سمي در اسرع وقت از مرتع و اطراف حصارها تا آنجا که ممکن است جمع

 آوري و نابود شود .ی
 اگر مدیریت نگهداري و مراقبت مزرعه ، پادوك و یا مرتع قابل قبول باشد ، محیطي 

امن آرام و ساکت براي آرامش و چراي اسبها آماده کرده اید .ی

 غذا باید حاوي مواد ازته ،
 چربي ، مواد هیدرو کربنه ،

 مواد معدني و ویتامین ها
 باشد . که انواع صیفي (
 یونجه ، شبدر ، ذرت )
 غالت (جو ، چاودار) و
 میوه ها تامین کننده

 نیازهاي حیاتي اسب مي
باشند

Horse Feeding
Horse Info

66
Kabook Luxury Magazine

No9.March2020/Spring1399

Exotic

101
Kabook Luxury Magazine

No6.March2019/ Spring1398

تغذیه اسب



7 Springtime Safety 
Tips for Dogs

Dog Info

 هفت توصیه بهاری برای سگ ها



Dog Info

70
Kabook Luxury Magazine

No9.March2020/Spring1399

 بهار از راه رسیده است. هوای گرم تر پیش روی ما است و ما زمان بیشتری را در فضای باز صرف می کنیم. به همین
   خاطر دوستان چهارپای ما در معرض تصادفات و بیماری های روزافزونی قرار دارند.ی

  شکالت و سایر شیرینی ها
 حتی با وجود تمامی توجهی که به دانه کاکائو می شود، بنا به گفته دامپزشک های سراسر آمریکا، شکالت همچنان به
 عنوان سم اول حیوان خانگی شناخته می شود. زایلیتول (الکل قند طبیعی که در بسیاری از محصوالت معمول غذایی
 انسانی مانند شکالت یا آدامس به عنوان شیرین کننده استفاده می شود) یکی دیگر از اقالمی است که باید دور از دسترس

   سگ خود نگه دارید.ی
 

 اقالم خطرناک معمول دیگر در این وقت سال عبارتند از علف مصنوعی، بسته بندی شکالت و تخم مرغ های پالستیکی
 که بدلیل ایجاد انسداد گوارشی شهرت دارند. تخم مرغ آبپز که پوستش کنده نشده است مورد عالقه سگ ها می باشند

   و همچنین می توانند عوارض گوارشی یا انسداد را بوجود بیاورند .ی

 نظافت بهاری 
 نظافت بهاری با محصوالتی که برچسب "طبیعی" خورده اند به معنای این نیست که توله سگ شما از آسیب در امان
 است. مطمئن شوید که محصوالت نظافت بهاره شما با حیوانات خانگی سازگار هستند. زمانی که نظافت می کنید سگ

   خود را دور از آن محل نگه دارید تا اینکه مواد نظافتی خشک شده و خارج از دسترس سگ تان هستند.ی

 گیاهان و گل های بهاره  
 شکوفه های بهاری می توانند در این زمان از سال برای سگ ها مشکل آفرین باشند. مواردی که برای توله سگ ها سمی
 هستند شامل آزالیا، نرگس، الله و غیره هستند. قارچ های بهاری نیز می توانند مشکل آفرین باشند چون این توله سگ

   از طریق تجربه یاد می گیرد.ی

 صدمه های فیزیکی مرتبط با ورزش 
 اگر سگ شما در طول زمستان فعالیت کمتری دارد، مطمئن شوید که به تدریج برنامه ورزشی را برای خود و سگ تان
 ترتیب داده اید. این کار به او کمک می کند تا پیش از درگیر شدن در فعالیت های شدید خارج از خانه ، عضالت و سالمت

   قلبی عروقی خود را بازسازی کند.ی

 آلرژی های بهاری  
 همانند شما، سگ شما نیز می تواند به گیاهان و گردهای بهاری حساسیت داشته باشد. بهار و پاییز اوج فصل هایی هستند
 که بیشتر صاحبان حیوان خانگی متوجه افزایش در جویدن و خراشیدن آنها می شوند. اگر در توله سگ شما خارش

   جدیدی پدیدار شده است نگران نشوید بلکه بدنبال توصیه دامپزشک باشید.ی
  

کنه و کک
 بهار برای بسیاری از ما که در آب و هوای سردتر زندگی می کنیم مایه آسودگی است. با این حال، یکی از چیزهایی که همراه وقت گذارندن بیشتر سگ
 تان در بیرون از خانه باید به خاطر داشته باشید، جلوگیری مناسب از کک و کنه است. بهترین برنامه برای خود و توله سگ تان را با دامپزشک خود در

    میان بگذارید.ی

 مخاطرات جذابیت پیاده رو  
 بهار زمان محبوبی برای افرادی است که می خواهند دستی به سر و روی حیاط خود بکشند. اقالم مشابهی که می تواند پیاده روی شما را زیبا و به جذابیت
 آن بیافزاید همان مواردی است که می تواند برای حیوانات خانگی شما خطرناک باشد. مراقب خطرات محوطه سازی و چمن خود برای حیوانات خانگی

  باشید. برداشتن چند قدم احتیاطی می تواند از بهاری سالم و لذت بخش برای شما و خانواده پشمالو شما اطمینان حاصل کند.ی

برنامه پیشگیری
 متاسفانه، صورت حساب های گران دامپزشکی می تواند در هر زمان و در طول هر فصل از راه برسد. به همین خاطر است که بسیاری از صاحبان سگ
 ها محافظت از خود را بر می گزینند. بیمه سالمت حیوانات خانگی زمانی که نوبت به بهورزی سگ می رسد خیال راحت را به شما ارزانی می دارد در
 حالی که فشار اقتصادی را کاهش می دهد. در عوض نگرانی در مورد صورت حساب ها، می توانید انرژی خود را بر روی چیزی که بسیار مهم تر است

  متمرکز کنید و آن سالمت توله سگ است.ی

 بهار و پاییز اوج فصل
 هایی هستند که بیشتر
 صاحبان حیوان خانگی
 متوجه افزایش در
 جویدن و خراشیدن آنها
 می شوند. اگر در توله
 سگ شما خارش
 جدیدی پدیدار شده
 است نگران نشوید بلکه
 بدنبال توصیه دامپزشک
باشید
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غذای سگ باید چه ویژگی ای داشته باشد
بهترین غذای سگ، غذایی است که دارای کربوهیدرات، پروتئین و چربی باشد. اگر محصول غذایی که در وعده های روزانه
  ای که به سگ خود می دهید، این سه ماده وجود داشته باشد، می توان آن را یک غذای سگ مغذی دانست. اینکه چرا

باید غذای سگ ما این مواد را داشته باشد، به قرار زیر است:ب
 لزوم وجود کربوهیدرات در وعده غذای سگ:کربوهیدرات ماده ای است که اگر در غذا وجود داشته باشد و به بدن
 برسد، انرژی بدن تامین می شود. به سگ ها نیز برای تامین انرژی مورد نیاز برای بدن آنها ، نیاز دارند که کربوهیدرات را

در غذای سگ به آنها برسانیم.ب
 لزوم وجود پروتئین در وعده غذای سگ: این که چرا باید پروتئین در غذای سگ وجود داشته باشد، به این دلیل
 است که بدن سگ نیز مانند بدن ما انسان ها برای ترمیم بافت و رشد خود، نیاز به پروتئین دارد و اگر این ماده عالوه بر

دیگر مواد مورد نیاز در وعده غذای سگ وجود داشته باشد، بسیار غذای کاملی خواهد بود.ب
 لزوم وجود چربی در وعده غذای سگ: برای اینکه بافت بدن سگ بتواند، ترمیم پیدا کند و سگ رشد کافی داشته
 باشد، باید چربی در وعده غذای سگ وجود داشته باشد. غذایی که این ماده را در خود گنجانده باشد، از لحاظ ارزش

غذایی برای بدن یک سگ، بسیار خوب تلقی می شود.ب

انواع غذای سگ
ما می توانیم مواد مورد نیاز برای بدن سگ ها را در قالب انواع مختلفی از غذا، به بدن آنها برسانیم. برای مثال این غذا می
  تواند غذای سگ به صورت خشک باشد یا غذای سگ به صورت کنسرو، یا غذای سگ به صورت غذایی که خود ما آن را

تهیه می کنیم.ب
غذای سگ خشک

 غذای خشک، یکی از انواع غذایی است که اگر شما از نظر هزینه مشکلی نداشته باشید، می توانید به کرات از آن برای
 تغذیه سگ خود استفاده کنید. البته اگر سگ شما، آن را بپسندد. غذاهای خشکی که مخصوص برای سگ ها هستند، در
 کارخانه تولید می شوند. این نوع از غذای سگ، از خمیر موادی تولید می شود که باید در وعده غذایی سگ ها وجود داشته
باشند. این مواد غذایی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، غالت و دانه ها و ویتامین، مواد معدنی و آنتی اکسیدان
  های مورد نیاز بدن سگ ها هستند. این مواد به صورت خمیری در آمده و بعد از قالب گیری و پخت، بسته بندی می شوند.
 برندهای متفاوتی از غذای سگ، به صورت خشک در بازار وجود دارد. نکته مهم این است که غذای سگی که به صورت
 خشک تهیه می نمایید باید توسط سازمان کنترل غذا، کنترل شده باشد و استانداردهای            را رعایت نموده باشد.
 با این حال، برندهای مختلف ارزش غذایی و اعتبار متفاوتی دارند. انتخاب یک برند غذایی بهتر و معتبرتر، هر چند همراه
 با صرف هزینه بیشتری باشد، انتخاب عاقالنه تری است. پس به هر برند غذایی ای نمی توان اعتماد کرد. برند غذایی غذای

سگ شما، باید مورد تایید باشد.ب
غذای سگ به صورت کنسروی

 غذای سگ به صورت کنسروی بیشتر مورد عالقه این حیوان خانگی  است، چرا که طعم و بافت غذایی در این نوع از غذاها،
 حفظ می شود. این غذاها ماندگاری باالیی دارند و تا تاریخ مصرفی که روی جلد آنها قید شده است، سالم می مانند. غذای
 سگ کنسروی، عالوه بر این که مورد عالقه حیوان شماست، یک غذای سالم محسوب می شود و شما را از نظر صرف وقت،
 راحت خواهد کرد. شما با استفاده از غذای سگ به صورت کنسروی می توانید، در اسرع وقت و بدون صرف زمان و زحمتی،
 غذای حیوان خود را برای او آماده نمایید. غذاهای کنسروی با برندهای مختلفی در بازار عرضه می شوند و همانند غذای

سگ از نوع خشک، باید مطابق استانداردهای غذایی سازمان غذای آمریکا باشند.ب
غذای سگ به صورت خانگی

  عالوه بر غذاهای آماده ای که به شما گفتیم، شما می توانید غذای سگ خود را به صورت خانگی و در آشپزخانه خود تهیه  
 کنید که نه مواد افزودنی داشته باشد، هم از نظر صرف هزینه برای شما، مناسب باشد. غذای خانگی، باید شامل موادی
 باشد که سگ برای رشد خود به آن نیاز دارد. برای مثال، شما می توانید از گوشت قرمز، گوشت مرغ، و گوشت سفید همراه
 با دانه ها و غالت و تخم مرغ ها در تهیه غذای سگ خود، استفاده کنید. برنج و ماکارونی و سبزیجات را نیز در غذای خانگی
 سگ خود استفاده کنید. لیستی از مواد ممنوعه سگ ها داشته باشید و از این مواد در غذای سگ خود به هیچ عنوان

استفاده ننمایید.ی

 خدا، همه موجودات را
 جوری را خلق کرده که

 وقتی در طبیعت قرار
 بگیرند، به طور غریزی،
 غذای خود را بیابند و

 مصرف کنند تا نیازهای
 تغذیه ای خود را برطرف

 کنند. سگ ها هم، از همین
 خلقت پیروی می کنند.
 مشکل غذای سگ، از

 جایی شروع می شود که ما
 این موجود را از محیط

 زندگی خود دور کنیم و
 مسئولیت غذایی اش را به

 عهده بگیریم. ما برای
 غذای سگ خود، باید

 جوری برنامه ریزی داشته
 باشیم که هر آنچه برای
 بدن او الزم است، به او

 برسانیم. همچنین باید این
 موضوع را مدنظر قرار

 دهیم که مواد غذایی ای که
 مخالف طبیعت غذایی

اوست از او پرهیز کنیم

Dog Food
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Since such 
exhibitions let us 
meet real 
consumers both 
domestic and 
international ones, 
i think this is the 
right platform in 
favor of our 
country and wish 
such exhibitions 
to be increased, 
so that we can 
express ourselves 
and promote our 
brands to clients 
and to the globe. 
As much as we 
can meet in this 
way, would be 
nice for the sector

EXHIBITORS COMMENTS
Farzane from Iran: We have family company named Hami Gostar Heyvanat, has three 
sections, firstly, we are organizer of pet exhibition in Iran, additionally we have exclusive 
representations like Zoomark organized in Italy, Interzoo organized in Germany, PETZOO 
in Turkey, IIPTF organized in India and other exhibitions in other countries. In PETZOO we 
have Iran pavillion for the first time, it’s good for us because turkish people are so serious, 
turkish visitors are so professional and they know what they want. It’s a good experience 
to participate and exhibit in this exhibition.  Secondly; our MAD COW company, we have 
two kinds of manufactures in Iran, we produce collar, leash and other pet accessories, 
other manufacture is dog treat, pet treat like chicken jerky, beef jerky and other treats. 
Thirdly; we publish KABOOK pet magazine, 5000 pcs per issue in paper version in Iran, 
also we send e-mails in e-book version. We are very happy with PETZOO, we want to 
participate with bigger pavillion next year and will continue our work in Turkey by giving 
our hands together.

Mr. Andrii Omelchenko, PRIRODA- NVP SUZIRYA LTD., Ukrayna: I’ m Export manager of 
NVP SUZIRYA, Ukrainian manufacturer of pet commodities, especially we produce a lot of 
things for veterinary side, antiparasitics, drops collars and   hygienic remedies for 
our beloved pets. We are very grateful to see this beautiful country  Turkey, especially 
Istanbul, very grateful for being here, looking for good distributors. We  would like to find 
good and reliable partners, distributors to spread our products in this market as we have 
considered that our products are in good demand by turkish citizens. As you can see we 
are giving a lot of samples to our maybe future customers and distributors. It’s our first 
participation in this kind exhibition, especially PETZOO, we are really glad and happy, we 
really thank to organizers of PETZOO, everything was done well. Our booth service and 
everything was on a high level. We would like to take part second time too, waiting for the 
information for next edition from organizer. We are really grateful to all people of Turkey, 
thank you a lot, welcome to Ukraine too.

Mr. Patrick Specht Chananchida Leelalerkiat, THAI INABA FOODS, Japonya: Inaba is a 
japanese company, we worldwide present our own factory in Thailand, where we all 
Export to Africa, Middle East and America from. We hade wide range of cat snacks, cat 
treats, also we have new product for dogs, we now export it as well, also we have pouch 
for dog and cat as well.
PETZOO exhibitions are really interesting, because we meet a lot people from Turkey also 
from around the country. Our plans are to find importers in Turkey, which ones also cover 
the market, we are still in discussion with several companies, we hope to start soon in 
Turkey. We are happy to be here, it’s nice fair.

Ahmet CÖMERT, AC Global, Türkiye: PETZOO Türkiye 2019 is very well planned platform 
with exactly related participants, where we  can bring together our products with last 
consumers We thank all people, who put their effort  into it. We appeared for the first time 
before the visitors and got attention by domestic and international companies more than 
we expected. This makes me think that the exhibition will   be very beneficial for us and 
the sector as well. Not for only for us, i wish it becomes auspicious for pets, stray animals 
and everyone. Since such exhibitions let us meet real consumers both domestic and 
international ones, i think this is the right platform in favor of our country and wish such 
exhibitions to be increased, so that we can express ourselves and promote our brands to 
clients and to the globe. 
As much as we can meet in this way, would be nice for the sector.
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As being the only international and biggest exhibition in pet sector in Turkey, PETZOO 
Türkiye is an efficient and effective trade platform, which is organized to contribute domes-
tic sectoral companies and brands to expand country-wide, get in touch with international 
connections and at the same time provides global sectoral companies and brands many 
opportunities to meet sector professionals in Turkey and Eurasian continent especially to 
establish commercial connections and partnerships.

PETZOO exhibitions reached up to total 188.968 visitors so far since it’s first edition in 
2012 and 34.772 visitors in last 2019 edition, which has been a record number of visitors 
among all editions from the beginning.

Except of domestic visitors in PETZOO Türkiye 2019, foreign professional visitors and 
buyers from 44 different countries having %5.5 share out of total visitor number and direct 
foreign exhibitors having %14 share out of total exhibitor number played a big role in 
successful completion of PETZOO Türkiye 2019 and predicted the evolution of the exhibi-
tion to PETZOO Eurasia as it is becoming one of the most efficient exhibition in Eurasian 
continent.

PETZOO Türkiye 2019 in all aspects has a very important role in investment in sectors 
future as being the gathering point of domestic and international sector professionals. As 
the turkish economy is about to approach to top 10 global economies by gross domestic 
product(GDP) listings, accordingly PETZOO exhibitions showed and proved that it can be 
a successful trade platform of global sectoral players.

Exhibition name: 
PETZOO Türkiye 

7. International Pet 
Products, 

Materials and 
Accessories 

Suppliers Exhibition
Exhibition date: 31 

October- 03 
November 2019
Venue: Istanbul 

Expo Center (İFM)
Halls: 9-11

Petzoo 2019

Event

Petzoo2019, Istanbul,Turkey
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As being the only international and biggest exhibition in pet sector in Turkey, 
PETZOO Türkiye is an efficient and effective trade platform

This Fair is Organized With the Permission of TOBB (The Union Of Chambers And Commodity Exchanges Of Turkey) In Accordance With The Law No. 5174
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Meeting place of the pet industry
As the world’s leading exhibition of supplies for dogs, cats, rodents, horses and birds, 
Interzoo drives innovation in the industry. In 2018, round about 39,000 trade visitors 
sourced information on the latest pet food, accessories, grooming aids and technical 
innovations in the aquaria, garden pond and terraria segments from about 1,990 exhibitors 
from 66 countries. You just have to be there!
The history of Interzoo and other facts about the exhibition
From pasting tables to the world’s biggest pet supplies exhibition
Interzoo’s outstanding success story began with the presentation of products on four 
pasting tables, when four member companies presented their new products on pasting 
tables during the annual conference of the German Pet Trade & Industry Association (ZZF) 
in 1950. The association members liked the presentation so much that the “Zoo-Börse” 
became a permanent feature and soon afterwards received the name “Zoo-Messe”.
The international break-through of the “Zoo-Messe” succeeded in the congress hall of the 
Frankfurt exhibition site in 1959. The subsidiary Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer 
Fachbetriebe GmbH (WZF) took over all ZZF business activities from 1966 onwards and 
gave the exhibition – meanwhile held in Wiesbaden – the new name of Interzoo. Interzoo 
1984 with 350 exhibitors and increasingly professionally designed stands reached the 
limits of its capacity in Wiesbaden and the exhibition moved to Nuremberg in 1988. Since 
1990, WZF has assigned NürnbergMesse with the organization. Interzoo continuously 
extended its product spectrum in Nuremberg and today is indisputably the world’s leading 
exhibition for the global pet industry.

Interzoo2020

Event

Meeting place of the pet 
industry
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My Dog! Help Yourself

ری پت سال خوی را برای شما عزيزان   آرزو   می ند نوت
Tel: +98 21 88108259
Fax: +98 21 88108258
www.nutripet.ir
info@nutripet.ir
Instagram: Nutripetir



اتوبان بابایی شرق خروجی شهرك امید
خیابان کوهستان باغ پرندگان تهران 
+٥٢١٤ ٧  ٠ ٧٧   ٢١  ٩٨
+٥٢١٠ ٧  ٠ ٧٧   ٢١  ٩٨
http://animalsgarden.info/
http://animalsgarden.ir/
Instagram : Birdsgarden_ir


