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حمایت از تولید ایرانی
 ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده اند . اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت

کاالی خود بکاهند .تشویق تولیدکنندگان کاالی باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.ب

 خرید و حمایت از تولیدات و محصوالت ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی می تواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی،
فرهنگی، سیاسی، فنی، قانونی، علمی و تحقیقاتی فراوانی را برجاگذارد.ب

 دو مقوله ی بسیار مهم در تولید وجود دارد ،اول  افزایش کیفیت تولیدات به گونه ای که قابلیت رقابت با هرگونه محصوالت و خدمات
 مشابه خارجی را داشته باشد تا استفاده کنندگان آن را با جان و دل بپذیرند و دوم توجه به قیمت تمام شده و سود متعارف و با

کیفیت است که ازنظر اقتصادی صرفه و صالح استفاده کنندگان را در پی داشته باشد.ب

 سعی ما بر این است تولید کنندگان ایرانی را با رعایت تمامی مراحل قانونی اعم از گرفتن مجوز های الزم از سازمان های مربوطه و
استاندار های تولید ، ترغیب به تولید کاالی با کیفیت و قابل مقایسه نماییم. ا

 حضور در نمایشگاه های بین المللی در خارج از کشور دید وسیعی در تولید
 به تولید کنندگان ایرانی می دهد همچنین با حضور در این نمایشگاه ها می
 توانند به صادر کردن کاالی با کیفیت خود فکر کرده و برای کشور خود ارز

آوری داشته باشند. ی

 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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گی های جدید امسال، همکاری با انجمن  حضور ٦ موسسه ملی نشان دهنده ی بین المللی شدن این رویداد است. وی
تل و تل و هماهن کنندگان گروه های خارجی، سازماندهی جلسات متمرکز برای بررسی عمیق بازارهای م  های م

فرصت های تجاری مربو به ایاالت متحده آمریکا، کانادا، روسیه، انگلستان، چین، هند و جمهوری چک است.

 آنتونیوبروزونو مدیر کل                     گفت  بازار حیوانات خانگی یکی از مواردی است که در طول سال ها تکامل یافته
ر در  است. توجه جدی برای مراقبت و سالمت حیوانات خانگی، یک پاس دقیق و کامل در پیشنهاد شرکت های حا

ه می دهد. از جمله نقا  زومارک بین المللی امسال، طی گسترده ای از بهترین صنایع حیوانات خانگی بین المللی را ارا
تل بود که توانستند از آموز حرفه ای  قوت این دوره، کنفران ها، کارگاه ها و جلسات برای گروه ها و اپراتورهای م
صادرات لذت ی های موفقیت در واردات  بهره مند شوند و از خالصه ای از نوآوری های اصلی، تحقیقات بازار و استرات
ییر تاری وجود داشت چراکه این نمایشگاه در چهار روز اول  ببرند. یک پاس عالی از غرفه داران و بازدیدکنندگان برای ت
صات کیفیت بازدیدکنندگان یالت آخر هفته برگزار شد. تصمیمی که موجب افزایش تعداد و مش  هفته و یک روز در تع
 خارجی شد و زومارک بر اعتبار خود به عنوان رویداد برجسته در اروپا افزود  خط مشی نمایشگاه برگزار شده تعداد قابل
 توجهی از خریداران را جذب کرد. بیش از ٠ درصد آن ها از خارج از کشور بوده که نسبت به سال ٢٠١٧ حدود ٢٣

درصد رشد داشت.

 ما از پیشرفت محصوالت مراقبت از حیوانات خانگی در این دوره  لذت بردیم، مقوله ای که هم چنان یکی از پویاترین
ش مواد غذایی برای س ی کل                 گفت  روند مثبتی برای ب  موارد در ایتالیا است جیان مارکو فراری، ر

 ها و گربه ها با مراقبت و توجه روزافزونی که ایتالیایی ها نسبت به حیوانات خانگی خود نشان می دهند، ثبت شده است.
یم غذایی ذیه حیوانات خانگی با خیالی آسوده و با ر ر به عنوان راه حل عملی و آسان، ت  مواد غذایی صنعتی در حال حا

کامل و متعادل شناخته شده هستند.

نرانی روز افتتاحیه                                     سال ٢٠١٩ وجود داشت که اطالعات  مهمی  یک لحظه کلیدی در س
ه شد. این گزار نشان داد که در سال ٢٠١٨ ، بازار محصوالت غذایی گربه و س به حجم معامالت  در مورد بازار ارا
١.٥  در مقایسه با سال قبل و نر رشد بسیار باالتر از کاالهای مصرفی بسته  ٢٠٨٢ میلیون یورو رسید که افزایش مثبت 
٠.٠١  در سال ٢٠١٨  داشته است. عالوه بر این                                   گزار بررسی           از  بندی شده 
 توجه جمعیت ایتالیایی ها به حیوانات خانگی، حضور و نقش آن ها در خانواده و جامعه به همراه بررسی عمیق جنبه های
ه صاحبان حیوانات خانگی با آن ها است. در سال ٢٠١٩ ، ما زومارک را از نظر حرفه ای و کیفیت اپراتورهای  مربو به راب
 شرکت کننده به عنوان یک رویداد فو العاده در نظر می گیریم. آنتونیومانفردی مدیر کل              می گوید  طرح
اطبان ش ما و کنوانسیون اختصاصی مجالت الکترونیکی دامپزشکی به وقو پیوست که م  های متعددی از جمله برای ب

فراوانی را جذب کرد که مشتا به روز بودن هستند.

ه شده توسط غرفه داران دارد که ٠٠ مورد از آنها  زومارک بین المللی تاکید زیادی بر محصوالت جدید و نوآورانه ارا
ش   است که در آن نوآوری یک عامل کلیدی می ه گردید. حدود ٠ درصد از محصوالت مربو به غذای حیوانات ب  ارا
گی های اب شده برای وی ذیه ای حیوانات ما، مواد تشکیل دهنده ی انت  باشد. فرمول های جدید برای رعایت الزامات ت
واران، عاری از حبوبات، با عملکرد ن ها، گیاه مثال عاری از آلر  ارگانیکی، کیفیت باال و تهیه نیازهای خا حیوانات 

ذیه ای برای درمان بیماری های خا در نظر گرفته شده است. خا و با اهداف ت
 

 از جمله نقا قوت این 
 دوره ، کنفران ها، کارگاه
 ها و جلسات برای گروه  ها

تل بود  و اپراتورهای م
 که توانستند از آموز

 حرفه ای بهره مند شوند و
 از خالصه ای از نوآوری

 های اصلی، تحقیقات بازار
ی های موفقیت  و استرات
صادرات لذت  در واردات

ببرند
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انجمن ملی تولیدکنندگان تیبانی                        که توس                             و با پ  وووووووووو 
انجمن ملی  مواد غذایی حیوانات خانگی و محصوالت مراقبت از حیوانات خانگی و        ررررررر 

غرفه داد شرکت کنندگان بت کرد که ت  دامپزشکان ایتالیا برگزار شده و هجدهمین دوره خود را 
ور مختل  به رقم قابل توجه  عدد رسید داران  خارجی از  ک
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 طراحی محصوالت  به طور فزاینده ای پیچیده شده است. شکل ها و مواد تصفیه شده کیفیت بهتری پیدا کرده اند. فن
 آوری مورد استفاده برای توسعه ی محصوالت برای خدمت به حیوانات و صاحبان آن ها برای به حداکثر رساندن راحتی
ت های ارتوپدی و کوسن های ساخته شده ت حیوانات خانگی از مواد عایق و راحت ساخته شده، ت  است برای مثال ت
ت و امنیت با قالده های مجهز به        و برچسب های ، حفا اسباب بازی های تعاملی  از مموری فوم، وسایل بازی 

اسامی الکترونیکی و سیستم دید در شب.

محصوالت پزشکی و بهداشتی تمرکز ما به فرمول های خوشایند و هموپاتی  و رو از حیوانات  ش مراقبت   در ب
ش خاک گربه ، راه حل های ه شد. در ب  ووووووووووووو است. در حالی که اولین محصوالت ساخته شده از         نیز ارا
 جدیدی مبتنی بر سبزیجات از منابع جدید حامی محیط زیست ساخته شد. به طور کلی عالقه به محصوالت ارگانیک و
ه ه در زومارک پرو ه وی  مواد اولیه خام و چرخه تولید کامل و بسته بندی قابل بازیافت در حال افزایش است. یک پرو
قه ش شامل می شد. من  ووت وو بود که برای نشان دادن صنعت آکواریوم بوده و به طور مستقیم شرکت هایی را از این ب
چه و آکواریوم های پیش ساخته برای غرفه ها تولید شده تا از ازنی با اندازه ی استثنایی. حو  ی مرکزی بزر با م
هدف این بود که به ه دهند.  یکی را ارا  زیستگاه های متنو و اکوسیستم ها خال شوند و آخرین نوآوری های تکنولو
ه های غیرمعمول ی مدرن را برای ایجاد نس  فراتر فکر کنید و مشاهدات چندگانه، آکواریوم های بزر مجهز به تکنولو
گی صصان عالقه مند به ترکیب وی صو معماران و مت قه م  و شگفت انگیز را به سادگی به نمایش گذاشت. این من

ه هایشان بود. های آب در پرو

غرفه ی شرکت حامی گستر حیوانات در زومارک 
 برای اولین بار شاهد حضور غرفه ایرانی در نمایشگاه بین المللی در خارج از ایران بودیم. شرکت حامی گستر حیوانات
صصی نمایشگاه های ملزومات دام کوچک در ایران و ناشر مجله اختصاصی دامپزشکی کابوک ، پ از ٣  برگزار کننده ت
 سال مکاتبه با شرکت زومارک در سال ٩٨ توانست به عنوان نماینده و پارتنر شرکت زومارک در ایران ، در نمایشگاه بین

المللی زومارک ٢٠١٩ در غرفه خود حضور به عمل آورد. ی

رح دنیا از کشور  تجربه ای عالی که منجر به شکل گیری ارتباطات گسترده ای با سایر برگزار کنندگان نمایشگاه های م
تل گردید. و همچنین این شرکت توانست همکاری خود را به عنوان نماینده انحصاری شرکت           ترکیه ،  های م
اپن و همچنین  زومارک ایتالیا، نمایشگاه            هند ،                        چین، پارک زو روسیه ، نمایشگاه اینتر پت 

   تبادل با مجالت معتبری چون                نمایشگاه اینترزو آلمان و               لندن را آغاز کند.ی

 همچنین برای اولین بار پاویلیون ایران در صنعت دام کوچک، در نمایشگاه بین المللی پت زو ترکیه در استانبول در آبان
 ماه حضور خواهد داشت که این پاویلیون حدود ١٠٠ متر و متشکل از حدود ١٠ شرکت کننده داخلی می باشد. به امید

  آنکه بتوانیم نه تنها به کشور های همسایه بلکه محصوالتی با کیفیت را به سایر کشور های جهان نیز صادر کنیم.ی

 برای اولین بار پاویلیون
 ایران در صنعت دام
 کوچک، در نمایشگاه
 بین المللی پت زو ترکیه
 در استانبول در آبان ماه
 حضور خواهد داشت که
 این پاویلیون حدود
 ١٠٠ متر و متشکل از
 حدود ١٠ شرکت کننده
داخلی می باشد
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١٠٠  طبیعی برای اولین بار دراروپا توزیع شد. این شسیر ن ١٩٩٩ ، غذایی برای س ها و گربه ها با مواد اولیه  و  در 
نام به  تجاری  عالمت  یک  وموادمعدنی،  ها  ویتامین  با  وهمراه  التین  در  آماده  ای  وعده  تک  غذای  یک   ،          بود 
ط ، شرکتی تاسی شده در سال ١٩٦ با هدف تولید محصوالتی با مواد خام، باکیفیت، فرموالسیون و  ط

ش مواد غذایی حیوانات خانگی. فرآیند تولید محصول تمام شده در ب

 بیست سال از زمانی که این برند تاسی شد، می گذرد و این شرکت می تواند با غرور این سالروز مهم را جشن بگیرد 
 امروز                          در تولید غذاهای تک وعده ای مرطوب در ایتالیا و توزیع محصوالتش تقریبا در ٧٠ کشور جهان

و داشتن خبرهای جذاب برای بازارها سرآمد است.

با  ، مان  خانگی  حیوانات  برای  اب  انت محدوده  بیشترین  با  مرجع   ١٥٠ حدود  با  شسیر  مرطوب  خط  ر  حا  درحال 
ه می شود از فرمت کوچک ٥٠ گرمی ، مواد خام جدید و بسته بندی با هر نو و فرمت ارا تل  فرآیندهای آماده سازی م
ر در بسته بندی های ٦ تایی کنسرو  بفرو می سد و پو برای گربه ها که این شرکت اولین باردر  گرفته که درحال حا
عات میوه ی طبیعی  را در سال ٢٠٠ راه اندازی کرد تا اینکه در سال ه کرد، خط تولید با ق  آوریل ٢٠٠٦ به بازار عر
  از ترکیب جذاب کینوا برای اولین بار در غذای مرطوب استفاده کرد و سپ در سال ٢٠١٩ شرکت شسیر غذاهای
ها ماهی  ممتاز  و  فرد  منحصربه  های  گونه  از  استفاده  با  گرمی   ٨٥ ی  بسته  در  را  ا              دریایی 

ووووووووووووووووووووووووووووووووو       ووووو  روانه بازار کرد.
  

 اما شسیر خود را فقط به تولید غذای کنسروی یا مرطوب که تجربه اصلی آنها بر آن استوار بود، محدود نکرد. چرا که از
 سال ٢٠٠٧ این برند تولید غذای خشک خود را با مبنای کیفیت بسیار باال، حاوی مواد اولیه ی طبیعی به عنوان ماموریت
 شسیر معرفی کرد و امسال خط تولید غذای خشک قهرمان اصلی گستر و  توسعه تولید و ایجاد بسته بندی جدید شده

است.
 

 عالوه براین شسیر در کنارطبیعی بودن ، از سال ٢٠١٨ ارگانیک و         شده است ،به ل محدوده ای کامل از غذاهای
خشک و مرطوب با تضمین ارگانیک بودن برای س ها و گربه ها.

همه محصوالت عاری از فساد شده است  و هم توجه  در ٢٠ سال گذشته، شسیر هم دارای هویت یک برند اخالقی 
 بیشتری به پایداری محیط  زیست می کند  برای مثال در غذاهای مرطوب تهیه شده از ماهی تن، فقط از ماهیگیری
سبز، های  طرح  ی  همه  دادن  نشان  و  لب  م این  گواه  عنوان  به  و  گیرد  می  قرار  مورداستفاده                             قانونی 
ه ی ویرایش دوم آن در وب سایت             ووووووووووو ه کرده است که نس دتتتتتت گزارشات منظمی را ارا  

در دستر است.

 عالوه براین شسیر در
 کنارطبیعی بودن ، از سال

        ٢٠١٨ ارگانیک و
 شده است ،به ل

 محدوده ای  کامل از
 غذاهای خشک و مرطوب
 با تضمین ارگانیک بودن
برای س ها و گربه ها

Happy Birthday 
Schesir
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ی کیفیت و خالقیت برای حیوانات خانگی مان برای  سا تولید با مواد اولیه طبی

Happy Birth Day Schesir!

g a  e  oo
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 به مدت ٢٣ سال شرکت               کامال دنباله رو رسالت خود بود- کمک به صاحبان برای مراقبت و لذت بردن از
 حیوانات خانگی آن ها. هر محصول جدیدی برای ایجاد ارتبا بین حیوانات خانگی و صاحبانشان تولید می شود. بهترین
تیم  ، با           ها  ورز  از  ای  مجموعه  برای  است.  س  ورز  ابزار  هدف،          این  از  کامل                    نمونه 
        سسسسسس یک برند ورزشی جدید تولید کرد که قلب صاحبان س را در سراسر دنیا ربوده است. مسابقات قهرمانی

اپن تا کانادا برگزار می شود.ی ییییییی   ییییییی در همه جا، از 

ه های اجتماعی نظیر کمک های دامپزشکی  راه دیگری برای شرکت                 برای دنبال کردن هدفشان، شرکت در پرو
 برای س های ولگرد و درمان آن ها است. صدها س نجات یافتند و با کمک شرکت              عقیم شدند و       ،

شی                 می باشد.ی س صاحب شرکت که یک س درمان شده است، مورد عالقه ی بیماران  مرکز توانب

 شعار شرکت                 فقط نوآوری  است و همه ی کارمندان صمیمانه آن را به اشتراک می گذارند. اداره ی تکامل
شعار این  برای  مثال  بهترین  دهد.  می  ادامه  انقالبی  کامال  های  ایده  ی  پایه  بر  محصوالتی  تولید  به  تحقیق،                  و 
ین  ممممممممممم است- با دوام ترین قالده با گارانتی مادام العمر است یا                    لوازم س از جن چرم تز
 شده با الگوی رنگی. این الگو به شکلی چاپ شده است که تاکنون در صنعت حیوانات خانگی مورد استفاده قرار نگرفته

است.ی

 این ها و بیش از ٣٠٠٠ محصول دیگر، بیشترین نیاز ٦٠ کشور را در جهان تشکیل می دهند. شرکت            تمایالت
برای مثال جدیدترین محصول خانوادگی تولید می کند  با آن ها  ابق  را م را دنبال کرده و محصوالت جدید                 جهانی 
ووووووووووووو  از نیاز مشتریان بر پایه نزدیک بودن به س هایشان تولید شده که آن ها را خانواده شان نام بگذارند.ی

چگونه محصوالت خالقانه تولید می کنید                          
نرانی مالک شرکت                                   در                           شی از س                                                                             ب

آپریل ٢٠١٨، ١٣-١٢  
ه و اشرافیت روی بازار دارد. پ از ساخت چیزی که هی وقت وجود  تولید محصوالت خالقانه نیاز به رو های وی

نداشت، شما موقعیت جدیدی ایجاد خواهید کرد.
 به مدت ٢٣ سال، شرکت               محصوالتی را برای حیوانات تولید کرده و آن ها را به بیش از ٦٠ کشور صادر می

ه ای را در بازار تجارت حیوانات خانگی ایجاد کرده است. کند و این محصوالت جایگاه های وی
 یک مثال خوب                 یک ابزار ورزشی برای س ها  است که ما آن را در سال ٢٠١١ساختیم و

 این هم یک ابزار تربیتی شد.

جدید ورز  یک   ،٢٠١٢ سال  در  به          خانگی  حیوانات  صاحبان  توجه  از  تشکر                     با 
تل جهان گرد هم آمدند. پ از  ییییییییییییییییی پدیدار شد. رقابت هایی که در آن ها کشورهای م
به عالقه  آن  از  پ  چنین  هم  و  شد  متولد  از            اطالعاتی  با  آور  شادی  سرمشق  یک         آن 
 ییییییییییی محرک آماده سازی اولین المپیک جهانی برای حیوانات خانگی در سال ٢٠٢٠ در توکیو شد
 که                           اصلی ترین رشته است. تولید مداوم محصوالت جدید اهمیت دارد چرا که منجر

به نتای قابل قبولی خواهد شد.

 ما مشکلی را پیدا می
 کنیم که هی ک آن را

 برطرف نکرده است. ما
 امکان های اطراف را در

 نظر می گیریم. دیدگاه ما
 وسیع تر از دیدگاه

 مشتریان معمول است.
 برای مثال در زمینه

 آکواریوم  زمانی که پم
 هوا صدا دار است، همه از
 آن استفاده می کنند ولی

 شما می توانید یک
 کمپرسور بی صدا تولید

کنید

Collar in 
Zoomark2019
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 داستان شرکت             از مدت ها قبل در سا  آغاز شد زمانی که
مولی  موسس آینده                         برای سگ خود قالده ای غیر از حالت م

 آن ساخت این وسیله ی بسیار اولیه ی سگ نا جهانی شناخته شده ی
محصو حیوان خانگی تولید شده اوکراینی را به خود اختصا داد
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ی تولید محصول خالقانه مراحل خا به خود را دارد
کل  ما مشکلی را پیدا می کنیم که هی ک آن را برطرف نکرده است. ما امکان های اطراف را در نظر می گیریم.  م
 دیدگاه ما وسیع تر از دیدگاه مشتریان معمول است. برای مثال زمانی که پم هوا صدا دار است، همه از آن استفاده می

کنند ولی شما می توانید یک کمپرسور بی صدا تولید کنید.ی
 

ایی گروهی  با داشتن یک گروه از افراد خال در شرکت، ما به کمک آن ها تصمیمات جسورانه ای برای کل گ  م
رفع مشکالت خا میگیریم.ی

ی  تعیین کنید آیا شرکت شما دانش و فن آوری الزم را دارد و به چه اندازه می توانید از آن ها برای ایجاد  تکنولو
 محصول مورد نیاز استفاده کنید. به عنوان مثال ما یک پم هوا تولید کردیم و پ از چند سال با کسب دانش و مهارت،

ی جدیدی یافتیم و با کمک آن کوچک ترین پم هوای بی صدا در جهان را برای آکواریم ها تولید کردیم.ی تکنولو

 طر و دیدگاه  یک محصول خالقانه و منحصربه فرد باید یک طرح شفاف و ساده داشته باشد تا مردم آن را دوست
بدارند.ی

ی است. چنین محصوالتی دارای چرخه  باالتر از طرح خالقانه، یک محصول کامال عملکردی با یک ماده اولیه و یک جز
... ی عمر بی پایان هستند. این ها محصوالت اساسی برای بشریت می باشند مانند قاشق، چنگال، صندلی پالستیکی و

ی شدید- تولید شده از یک ماده و کامال کاربردی- در نظر بگیرید  هنگامی که شما موفق به تولید یک محصول تک جز
که شما انقالبی برای بشریت ساخته اید.ی

ز اهمیت است. این درک اینکه چگونه یک محصول کار می کند را به اب رو درست الگوی اولیه حا  الگوی اولیه  انت
 همراه خواهد داشت. برای مثال ما یکی از پوزه بندهایمان را روی پرینتر سه بعدی چاپ کردیم. این کمک کرد محصولی

تولید کنیم که کامال متناسب با سر س است.ی

 زمانی که اولین دیسک پرنده ی دو وجهی           را درست کردیم. نیاز داشتیم که درباره ی اسا آیرودینامیک بیاموزیم
زیرا باید درک می کردیم چگونه دیسکی بسازیم که به خوبی پرواز کند.ی

 یا مثالی برای اولین نمونه از سبکترین جلیقه دو رو برای س ها در ابتدا ایده ما این بود که جلیقه باید درون خود
تی را ی س  جمع شود. سپ الگوی اولیه را ساختیم. فهمیدیم که این خیلی ساده و کاربردی نیست و همچنین تکنولو

دارد. به ل الگوی اولیه کارآمد نتیجه گرفتیم که این ایده کاربردی نیست.ی

 آزمایش  زمانی که الگوی اولیه را از مواد اولیه صحی تولید کردید و آن ها کامال کاربردی بودند، اکنون محصول را باید
آزمایش کنید.ی

 تیم ما بیش از ٥٠ آزمایش کننده در سرتاسر جهان دارد. ما نمونه را برای آزمایش ارسال و بازخورد ارزشمندی دریافت
گی های جذاب و غیرقابل ایی در تکامل آن ر داده است. شما وی  می کنیم. در این مرحله شما در می یابید که چه خ

انتظار محصول را پیدا می کنید.ی

اب اسمی که به خودی خود قدرتمند باشد اهمیت دارد. در شرکت  نا  زمانی که یک محصول جدید تولید کردید، انت
ما فرمول منحصربه فردی وجود دارد که از سه مرحله در زمان ساخت نام تشکیل شده است.ی

ال نام باید متشکل از یک کلمه باشد.ی
ب نام نباید بیش از شش حرف داشته باشد و به لحا اقلیم، آزاد باشد.ی

 ج اگر تعداد لینک هایی که گوگل به این نام می دهد کمتر از ١٠٠ هزار باشد، نشان دهنده ی منحصربه فرد بودن آن
اسم است.ی

١ وجود دارد.ی ١٠ ییییییییی  یک فرمول مفید ١٠٠
ا به شما ١ دالر خواهد رسید  اگر یک محصول معیوب را در مرحله تولید پیدا کنید، پ از حذف این خ

ا به شما ١٠ دالر خواهد رسید  ا شناسایی شود، با از بین بردن خ  اگر پ از تولید و در انبار این خ
  اگر یک محصول معیوب پیدا کنید زمانی که محصول در دست مشتری باشد، با از بین بردن مشکل به شما ١٠٠   

 دالر داده خواهد شد
 

، لکسو      و لکسو     را در ٦ هزار خودرو تویوتا پریو  این فرمول توسط نمونه اخیر تویوتا تایید شده است که ٥
سال ٢٠١ از بین برد.ی

 بازاریابی  پیام محصول باید حاوی یک ایده باشد. اگر تعداد پیام ها زیاد باشد، مشتری آن ها را به یاد نمی آورد. یک
پیام بهتر در خاطر می ماند.ی

ر در این است که ما بر روی کلمه ی بازاریابی دهان تمرکز می کنیم. این زمانی است  تبلی محصوالت ما در حال حا
که مردم با توجه به، عالقه به محصول آن را به اشتراک می گذارند.ی

آن اخترا  از حق  باید  کردید  اخترا  نوآورانه  اگر یک محصول  دارد.  اهمیت  بسیار  نام  از  ت  قانونی  حفا ت   حفا
محافظت کنید.ی

 تولید باید به درستی
 آماده شده و قادر به
 مقابله با هجوم
 سفارشات مشتریان
 باشد. شما باید پیش
رفیتی  بینی کنید چه 
برای تولید نیاز است
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رفیتی برای تولید نیاز  تولید  تولید باید به درستی آماده شده و قادر به مقابله با هجوم سفارشات مشتریان باشد. شما باید پیش بینی کنید چه 
است.ی

 مدیریت و اجرای طر  اگر مدیریت و اجرای طرح کارآمد نباشد می تواند تمام مراحل قبلی ایجاد محصول را از بین ببرد. محصول باید به موقع به
مشتری تحویل داده شود.ی

ی وع قابل توجه دیگری که بدون آن نخواهید توانست ی محصو خالقانه تولید کنید  مو
 عشق- شان شما برای موفقیت بیشتر خواهد شد اگر شما و تیم نسبت به ایده خود وسوا داشته باشید 
روری   تیم – یک تیم آرام با دانش 

مصونیت از انتقاد – در هر مرحله تعداد زیادی از مردم می گویند که هی ک به ایده شما نیاز ندارد. شما و تیم باید در مقابل انتقاد ایمن باشید

ه شد ت حیوانات خانگی در  زومارک  ارا ن جدیدترین گرایش 
 نگاه خانوادگی به حیوانات خانگی و صاحبان آن ها گرایش جدیدی در صنعت حیوانات خانگی است. شرکت               این گرایش را دنبال می کند
 و در نمایشگاه از این محصول رونمایی  کرد. بازدیدکنندگان شرکت                تحت تاثیر                    نقاشی شده با نزدیکتر شدن به حیوانات
ه ای با همان طراحی زنده و شیک تولید شده است. به ر عالوه بر قالده و قالده های جمع شو، دستبندهای وی  خانگی خود قرار گرفتند. در حال حا
 عنوان لوازم جانبی، دستبندها از چرم اصل با کیفیت باال تولید شده است. فن آوری چاپ نوآورانه که هرگز در صنعت حیوانات خانگی استفاده نشده
بود، اجازه می دهد تا الگوی رنگی و مقاوم در برابر سایش تولید شود. ست دوتایی         را با نگاه خانوادگی                    چاپ شده، تحسین کنید.ت

اطالعات بیشتر در مورد                   را در سایت                                     دنبال کنید.ی
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ییییی      یییییی نه تنها یک روش بلکه یک سبک زندگی است   

چرا همراه با سگ خود به ورزش نمی روید
 این ایده احتماال توسط بیشتر صاحبان س مورد توجه قرار گرفته است. اما تنها تعدادکمی از آن ها به این فکر جامه ی

عمل پوشاندند.ی
 

علت این رخداد چیست
 ، رورت آموز طوالنی مدت یا لوازم خا ه ی س ها،   اغلب بسیاری از این کارها به دلیل پیچیدگی ورز های وی
ه ی س ها رقابت کنند. همه ادهای س ها نمی توانند در اکثر ورز های وی  متوق می شوند. عالوه براین همه ی ن

ی این موارد ورز را برای س ها و صاحبان س غیرقابل دستر می کند.ی

 ایده ی ورز                        در سال ٢٠١٢ پدیدار شد. این یک ورز جدید برای س ها وبر اسا مجموعه ای
دویدن و پریدن است.ی از ورز های همراه با                 

 مزیت رقابتی                       نسبت به دیگر ورز های                   این است که هر س می تواند در آن موفق
افی و آموز های خا ندارد.  شود. از مینیاتور پینچر گرفته تا غول پیکرترین س جهان. این ورز نیاز به تجهیزات ا

، دو عدد حلقه ی              و یک حال خوب است.ی تنها چیزی که برای یک شرو خوب نیاز دارید، یک س

تگیرانه خا به خود، مقررات، تقسیم بندی گروهی و یک  اگرچه با وجود سهولت آن،                         قوانین س
تل دارد.ی سیستم برای محاسبه ی امتیازات دارد و البته این ورز قهرمانان و رکوردشکنان خود را در کشورهای م

اد س ها پیاده سازی می کند. فقط تصور کنید یک ماستی غول پیکر برای                       کلیشه ها را بر توانایی ن
 حلقه ها، ١ بار در یک و نیم دقیقه می پرد. نام این قهرمان در دسته ی سنگین-وزن های       است          ، کانادا.

.ی مربی                               است

  اولین مقام قهرمانی   وو       ووووو   در ٢٦ سپتامبر ٢٠١٢کسب شد و سپ در دسامبر در فدراسیون بین المللی یی
اپن، مجارستان، ، اوکراین، کانادا،   ی                   به ثبت رسید. به مدت چند سال، حدود ٦٠ تورنومتر در روسیه، بالرو

ارستان برپا شد.ی یونان و بل
 در سال ٢٠١٨ مقام قهرمانی ،،،،      ،،،،،،،،،، جهان برای اولین بار کسب شد. این تورنومتر بیش از ٧٠ ورز جهانی

دوتایی را از کره شمالی، پرتقال، جمهوری چک، مجارستان، اسلوواکی و روسیه گردهم جمع کرد.ی

اد به دسته هایی تقسیم شده و در دو حالت مورد مقایسه قرار گرفتند دویدن با               و  این س ها براسا اندازه و ن
 پریدن با               . تیم داوری و نیز بیش از ١٠٠٠ تماشاگر همه ی حرکات شرکت کنندگان در استادیوم را دنبال می

کردند.ی

به متعلق  نام       به  کالی  بردر  س  آمد.  دست  به  پریدن  و  دویدن  حالت  دو  هر  در  جهانی  رسمی  رکورد                              دو 
. برای داشتن ١١٦ پر با به دست آوردن ابزار ورزشی                       آموز دید. ووووووووووووووووووو  از روسیه

 سسسسسسسس  ده ساله از جمهوری چک جوان ترین شرکت کننده ی این رقابت جهانی بود.او به همراه حیوان
خانگی کوچکتر از خود ثابت کرد که با تال مناسب هرک می تواند نتای باورنکردنی در                       کسب کند.ی
 برای دومین رقابت جهانی                      صاحبان و حیوانات خانگی آن ها در مجارستان و در شهر باستانی         واقع
 در شمال غرب این کشور گردهم می آیند. شرکت کنندگان در دو رده ی اصلی رقابت خواهند کرد. دویدن با پولر و پریدن

با پولر . این رقابت در ٨-٧ سپتامبر ٢٠١٩ انجام خواهد شد.ی

 برای شرکت در قهرمانی جهان                   باید در رده بندی ملی که در مسابقات قهرمانی س های صعود کننده
ی فدراسیون  شکل گرفته  است، شرکت کنید. ورزشکاران مشتا به شرکت در مسابقات                   میتوانند با ر
توانند می  کنندگان  شرکت  ندارد،  وجود  جهانی  فدراسیون  که  کشورهایی  در  بگیرند.  تما  خود  کشور  المللی   بین 

ی فدراسیون بین المللی                     تما بگیرند. مستقیما با                        ، ر

اپن که از افراد کلیدی از  جنبش                       به سرعت گستر می یابد. در سال ٢٠١٧ کمیته تصاویر حیوانات 
اپن تشکیل شده است، با -وحش   نمایشگاه بین المللی اینترپت و هم چنین شرکت کنندگان با نفو شرکت تجاری با
مانند  ابتکار عمل خواستار برگزاری رقابت جهانی ٢٠٢٠ شد. نتیجه این است که                      با رشته های دیگر 

پرتاب دیسک، چابکی، آزاد،                در برنامه ورزشی رقابت ها قرار می گیرد.

 این یک مدرک مستقیم
 شناخت این مسابقات
 در سراسر جهان است!
ن هستیم هر م  ما م
 ساله تعداد طرفداران و
 قهرمانان آن در سراسر
 جهان رشد خواهد کرد.
 این یک لحظه مثبت و
 همزمان یک چالش
 برای همه ی ما است.
 گذشته از همه ی این
 موارد، نتای عالی با
 تال های بزر به
 دست می آیند اما به هر
 حال این تال ها
 انتظارات مارا برآورده
 می کند. چراکه چیزی
 مهم تر از کمک به
 صاحبان س  برای
ه با س های  ایجاد راب
 خود و قهرمان ساختن
آن ها نیست
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Pet
 Accessories

 تولید کننده و وارد کننده ملزومات                      
حیوانات خانگى

یار   ه ب ا  نما  ی 
ه  ا  ده و ب پ ب ا د  ی  
د   ی ه و ی یان  ش ه ب  ی س
د  پ  با ا د  ن ه ب های  ا د  دن

د ین   با ید  همگ 

ما   پ  ا در 
ی  ی ا  ن و ب ی د  ب ی
د در  ا  ا ه ی ن  ی
د  دن د   ی ه و  ی ر  ا ب
ه   یج ن در  و 
ی  ی ن  ی د  با ی

د ر  با د سا ب

ه  ی  ار    ا  ب
ه  پ و   ا د  ن ب
ه   ر  ا ا در ب ن ن ی ا  ب
ن   ی د  ی د  دن

د با



محصوالت با کیفیت آدى
در بسته بندى هاى جدید 

آدى    تولید کننده خوراك حیوانات خانگى

وس ار    ان

D O G  D r y  F o o d

تخصصی ننده  توليد   آدی 
سگ، ربه،  خشک   غذای 
طوطی س،  مي  غذای 
سرالک ری،  قنا  سانان، 
ری پلت مينا و  طوطی و قنا
جوندگان و  وش  خر غذای 



ی صا ای اخ ی  تشو
ربه   ای سگ و  رو  ن  و 

Healthy & Delicious



ی يوانا خان وما  ننده مل توليد 

ی ا ر و  م  م
ی س  ا ا ر م و م  و م یفیت  ت

ت تو و M.GH group  کلی م

د گی ا  ا  ت اره  ا  ی  ا کاتالو و لی   در

0 9 3 9  1 2  5 5  2 4 9
0 9 1 2  0 3 6 1  9 1 3
0 2 1  5 6  8 2 2  7 0 9



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

يد د ما با صوال جد ر م  من
ه ه تو ر و و  و   م س ت



گ ا ا  یوا ما  د م ید ک تو

ان وانا  ا  و ک 

ند اخ کانادا در دو دان  ی  و ار و دارا  د و  دو  خا  
ند ار  و دارا دو دان  نا   ودر    ا را  تولید خا   

دو  ى  ی ی کام  و
ا ا و خزند وند تولید خا  

ل و می ا  ن و خوک   و  خ ا  وند تولید خورا 
ا وند و  ى م و تولید ت

ده ا و خورده  ز  ا ده در دو  ون در    تولید 
ا اک ى  ن ید  ا در  کام  و تولید 

مى ند ا مد  م
021-22 81 36 71
021-22 81 36 72
912-122 0 128

cutecatlitter56@gmail.com
cutecatlitter

Anti

 Bacterical

Games to Play with 
Your Dog

Dog Info

هن و بدن ب با ده   ی   پ با 
د دن با س 
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آوردن اسبا بازی ها به وسیله ی نا آنها 
شی اگرچه ممکن است شما مجبور شوید که بر روی آن ب  بیشتر سگها به برخی از بازی های رفت و برگشتی عالقه دارند 
تدی مثال  ، بازی خود را به مرحله ی بعد ببرید  . با وارد کردن نام دو ش  کار کنید که سگها ش را برای شما بر گردانند

هنی، هر دو ش را در فاصله ای قرار دهید و با س خود کار کنید که ش صحی را . برای انجام تمرین  وال آبی  و 
اد بردر کالی به نام چیسر  آموز داده شد که نام بیش از ١٠٠٠ ش . به یک س ن برو وال آبی رو بیار!  برگرداند 
محققان در کال وفورد  پ از سه سال آموز به این س  را یاد بگیرد. مجله ی                     گزار می دهد که 

ن ، آن را به دلیل کمبود وقت متوق کردند، نه به دلیل این که س نام های بیشتری را فرا نگرفت.
 

ن  یا کالسی  قایم باش ور
 در آنچه که چالش                         نامیده می  شود، افراد درست در مقابل چشمان س خود ناپدید می شوند.
یت است. به طور خالصه، افراد در  ویدیوهای این حقه اخیرا در سرتاسر اینترنت به صورت                          قابل ر
 حالی که پشت یک چهارچوب در ایستاده اند، خود را پشت یک پتو پنهان می کنند وقتی پتو می افتد، آنها ناپدید می
 شوند که این کار برای س ها گی کننده و تعجب آور است. این ترفند اساسا یک گونه از بازی قایم باشک به همراه
 مقداری تردستی است. این راه را امتحان کنید و یا به سادگی آن را به اصول اولیه بازگردانید - خود را در اتا دیگری،
فی کنید، سپ س خود را برای پیدا کردن خود صدا بزنید. زمانی که س شما را پیدا  پشت درخت یا زیر یک ش م
 کرد، به او با ستایش فراوان، یک جلسه بازی دیگر یا یک خوراکی لذیذ پادا دهید. قایم باشک یک تمرین ساده  ی
 فو العاده برای برقراری پیوند و فراخواندن است و یک یادآوری شگفت انگیز برای س شما است که چیزهای خوب

عشق! غذا! بازی! زمانی اتفا می افتند که شما در اطراف او باشید.ن

ی  طنا ک
 س ها طناب کشی را دوست دارند اما بسیاری از افراد نگران آن هستند زیرا ممکن است سبب شود که س آنها بیش
، پاس می دهد که زمانی که طناب کشی به طور  از حد هیجان زده یا پرخاشگر شود. دکتر ایان دانبار ، رفتار شنا
 هوشمندانه انجام شود، در واقع یک رو عالی برای تمرین حف کنترل س شما برای مواقعی است که هیجان زده می
 شود. اما قوانین خا خود را دارد. دستورالعمل های دکتر دانبار می گوید که شما کسی هستید که بازی را آغاز می کند
 و تنها در صورتی که س شما بتواند طناب بازی را رها کند و بنشیند، شما بازی می کنید.  وی پیشنهاد می دهد که
 رها کردن طناب و نشستن را هر ٣٠ ثانیه یک بار تمرین کنید و آن را در زمان های استراحت کوتاه قبل از ادامه ی بازی
 ترکیب کنید، که یک پادا عالی برای انجام این کار توسط س شما است. برای آن که س شما طناب را رها کند و
یک خوراکی را در برابر بینی او تکان دهید و س خود را قبل از دادن  استراحت نماید، دکتر دانبار پیشنهاد می کند که 
خوراکی به طرف یک صندلی هدایت کنید و طناب بازی را برای زمان بعدی کشش به او نشان دهید. طناب کشی  جایزه 
له ی مهمی نیست زیرا احتماال  به این رو به س ها یاد می دهد که اگر کسی اسباب بازی آنها را دور کرد، این مس
غذا! دریافت خواهد کرد بنابراین تمایل او را به گارد گرفتن کاهش می دهد.ن  آن را پ خواهند گرفت یا یک چیز بهتر 

 
کار با بینی 
. فعالیت های انجام شده با کار با بینی بسیار جذاب است  دکتر نیکال دادمن ، رفتار شنا دامپزشکی ، می گوید 
 بینی به س ها اجازه می دهد که بینی خود را آماده کنند تا این توانایی شگفت انگیز را به دست آورند که بوها را
ی دهند. س ها دارای نهایتا ٣٠٠ میلیون گیرنده ی بویایی در بینی خود، در مقایسه با حدودا ٦ میلیون گیرنده  تش
ز س که به تجزیه و تحلیل بوها اختصا یافته است، نسبتا ٠ مرتبه بزرگتر از انسان شی از م  در انسان، هستند و ب

است.ن

 در تمرینات مربو به بینی، س ها یاد می گیرند که یک بوی خا را شناسایی و آن را مکان یابی کنند که معموال
هنی درگیر می کند، باعث می شود  داخل یا خارج جعبه های مقوایی قرار گرفته است. این سرگرمی، که س را از نظر 

 که س شما از قوی ترین ح خود که ح بویایی است استفاده کند.ن
 

آموزش دوره ی چابکی 
 دوره های چابکی برای س ها عالی هستند. در چابکی، س ها باید یاد بگیرند که فکر کنند و آنچه را که در مرحله ی
تمرین بدنی و با فرد مورد عالقه ی ، و تا زمان خسته شدن فعالیت کنند  هن درگیر شدن   بعدی می آید به یاد آورند 
زمان مرتبط با کیفیت که یک فعالیت بی نق است. به عالوه، چابکی به س شما آموز می دهد  خود تمرین نمایند 
 تا زمانی که شما برای او یک میزان عالی از تمرین را مهیا می کنید، گو فرا دهد. به یک گروه مربو به چابکی بپیوندید

و دوستان جدیدی اعم از انسان و س برای خود بسازید! یا می توانید این کار را در حیا خلوت خود انجام دهید.ن

 در تمرینات مربو به
 بینی، س ها یاد می
 گیرند که یک بوی
 خا را شناسایی و آن
 را مکان یابی کنند که
 معموال داخل یا خارج
 جعبه های مقوایی قرار
 گرفته است. این
 سرگرمی، که س را از
هنی درگیر می  نظر 
 کند، باعث می شود که
 س شما از قوی ترین

 ح خود که ح
 بویایی است استفاده
کند
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ولیت پذیری زیادی  بزر کردن یک بچه گربه یکی از جذاب ترین کارهایی است که می توانید انجام دهید، اما به مس
 نیاز دارد. راهنمایی های زیر به شما کمک می کند تا مبانی چگونگی مراقبت از این بازیگو خر خر کننده ی پشمالو را

بدانید.

 بچه گربه ها بسیار با نمک هستند، قابل درک است که صاحبان بچه گربه ها گاهی اوقات آرزو می کنند که ای کا بچه
 گربه ی آنها همیشه بچه باقی بماند. این زمانی است که شما، به عنوان پدر و مادر حیوان خانگی، پایه و اسا برای
کر است که در این مرحله است که شما باید تصمیم بگیرید که  سالمت و رفتار آینده گربه خود را بنا می کنید. الزم به 
تانه، تمام کار رید، چه دامپزشکی را مالقات کنید و جعبه ی مربو به دفع گربه  را کجا قرار دهید. خوشب  چه غذایی ب

ت شما در طول این چند ماه اول با در آغو گرفتن و قدردانی جبران می شود. س

یید کنید سن بچه گربه ی خود را ت
 اگرچه این چیزی نیست که شما روی آن کنترل داشته باشید، سن بچه گربه ی شما بیشتر از یک عدد است. در حقیقت،

 بسیار مهم است که آن را بدانید. بچه گربه ها نیازمند تکامل خاصی هستند که برای ١٠ هفته ی اول زندگی خود از لحا
روری است. به همین دلیل، اغلب پرور دهندگان و حمایت کنندگان حیوانات ذیه، گرما، اجتماعی شدن و دفع آنها   ت
 معموال صبر می کنند تا زمانی که بچه گربه به سنی برسند که برای به سرپرستی گرفته شدن مناسب باشند. اگر بر حسب
 تصادف در موقعیتی قرار گرفتید که در آن نیاز به مراقبت از یک بچه گربه ی یتیم زیر ١٠ هفته داشتید، برای راهنمایی

های خا با دامپزشک خود مشورت کنید.

ی دامپزش خو بیابید
واهید که به شما فردی را توصیه کنند. هن خود ندارید، از دوستانتان ب ر دامپزشکی را در   در صورتی که در حال حا
ال کنید، زیرا ممکن است آنها دامپزشکان قسم  اگر گربه ی خود را از یک پناهگاه دریافت کرده اید، از کارکنان  آنجا س
 خورده ای داشته باشند. افرادی که با س ها قدم می زنند و مراقبت کنندگان محلی نیز یک منبع عالی برای دریافت

توصیه درباره ی حیوان خانگی هستند.

 یکی از اولین کارهایی که باید با گربه ی جدید خود انجام دهید، اگر در مراحل خیلی اولیه نیست، این است که از او یک
 آزمایش بگیرید. این آزمایش تقریبا برای صاحبان بچه گربه ها به اندازه ی خود آنها مهم است، زیرا نه تنها آزمایشاتی
ل مربو به سالمت مانند نقای هنگام تولد، انگل ها و لوسمی گربه  است، بلکه به شما اجازه می دهد که  برای مسا

ال کنید. رف خود س ل مهمی مانند آموز برای دستشویی گربه در  درباره ی مسا

ترین بهره را از اولین مالقات خود با دامپزش ببرید بی
واهید. ش غذا توصیه ب ذیه و اندازه ی هر ب ال از دامپزشک خود درباره ی نو غذا، چگونگی ت

ب درباره ی گزینه های ایمن برای کنترل انگل های خارجی و داخلی بچه گربه بحث کنید.
م احتمالی بیماری ها را یاد بگیرید تا در چند ماه اول مراقب بچه گربه ی خود باشید. ج عال

د درباره ی چگونگی معرفی بچه گربه ی خود به سایر حیوانات خانگی خود بحث کنید.
 ه مالقات های بعدی و تاری واکسیناسیون را تنظیم کنید تا یک برنامه ی پیشگیرانه ی سالمت را برای بچه گربه ی

خود تثبیت نمایید.
 

غذاهای با کیفیت خریداری کنید
ذیه ی یک بچه گربه به آسانی این نیست که یک کیسه غذای گربه را از نزدیکترین فروشگاه تهیه کنید. بزر کردن  ت
ذی بیشتری نسبت به گربه های بزرگسال نیاز دارد. به همین دلیل مهم است  بچه گربه ها به سه برابر کالری و مواد م
 که یک غذای با کیفیت مناسب برای بچه گربه ها طراحی شود. یک غذای مربو به یک برند مشهور، که برای بچه گربه
و است که بچه گربه ی شما مواد غذایی اصلی بدون مکمل  ها فرموله شده باشد، آسان ترین راه برای اطمینان از این مو
م استانداردباشد که بر روی  ها را دریافت می کند. همچنین اطمینان حاصل کنید که غذای بچه گربه ی شما حاوی عال

ذی کامل است. بسته بندی نمایش داده می شود و اطمینان می دهد که غذا از نظر مواد م

 بزر کردن بچه گربه
 ها به سه برابر کالری و
ذی بیشتری  مواد م
 نسبت به گربه های
 بزرگسال نیاز دارد. به
 همین دلیل مهم است
 که یک غذای با کیفیت
 مناسب برای بچه گربه
 ها طراحی شود. یک
 غذای مربو به یک
 برند مشهور، که برای
 بچه گربه ها فرموله
 شده باشد، آسان ترین
 راه برای اطمینان از این
و است که بچه  مو
 گربه ی شما مواد غذایی
 اصلی بدون مکمل ها را
دریافت می کند
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یم کنید ی برنامه ی غذایی تن
 برای حف اشتهای بچه گربه، یک برنامه ی غذایی روزانه ایجاد کنید. بهترین راه برای اطمینان از این که به بچه گربه ی خود کمتر یا بیشتر از حد
ذیه ی آن است. در ٣ تا ٦ ماهگی، اکثر دامپزشکان توصیه می کنند  معمول غذا می دهید یا خیر، مشورت با دامپزشک درباره ی میزان و چگونگی ت
ذیه کنید. هنگامی که او به شش ماهگی رسید، می توانید میزان غذا را دو برابر کنید. انبار خود را با غذای بچه  که بچه گربه ی خود را سه بار در روز ت
 گربه، تا زمانی که او به سن ٩ تا ١٢ ماهگی می رسد، پر نگه دارید. عالوه بر این، فرامو نکنید که کاسه ی آب او را با آب تازه کامال پر کنید. اما از

ذیه مناسب نیست و می تواند باعث اسهال شود. شیر استفاده نکنید. بر خالف باور عمومی، شیر برای بچه گربه ها برای ت
واهید. صو آن به بچه گربه ی خود نیز توصیه ب رف خاک م درباره ی آموز دفع در 

اجتماعی باشید
ر است که اجازه دهید بچه گربه ی جدید شما  هنگامی که دامپزشک شما به شما می گوید که گربه ی شما عاری از بیماری و انگل ها است، بی خ
 محیط اطراف خود و دیگر هم اتاقی های خود را کاو کند. نازکردن و بازی کردن با بچه گربه حداقل یک بار در روز به او کمک می کند تا یک پیوند
ن شوید که این یک تجربه ی مثبت برای م  احساسی قوی با شما ایجاد کند. اگر فرزند دارید، معرفی آنها به بچه گربه ی جدید را نظارت کنید تا م

هم بچه گربه و هم فرزندان شما است.

ایی مناسب را برای آن مهیا کنید ف
قه ی آرام برای او طراحی کنید تا در آنحا احسا راحتی و ایمنی داشته باشد. در  پیش از آن که بچه گربه را به خانه بیاورید، بهتر است که یک من
ترجیحا دارای لبه های کوتاه و یک جای خواب راحت را قرار دهید. نکته رف خاک  رف های غذا و آب،  روری مانند  قه شما باید وسایل   این من
روف غذا را تا جای ممکن دور از محل دفع قرار  به خاطر داشته باشید که گربه ها دوست ندارند که غذا و محل دفعشان نزدیک یکدیگر باشد. بنابراین 

دهید.

آماده باشید
روری ترین موارد مورد نیاز شما قبل از آوردن بچه گربه به خانه آورده شده است در اینجا 

غذاهای با کیفیت، به خصو غذاهای فرموله شده برای بچه گربه ها
ت شناسایی

کاسه های غذا، ترجیحا از جن فلز یا سرامیک
رف خاک

یک جای خواب راحت و گرم برای گربه
کی یا جعبه حمل گربه

اسکرچر
عات کوچک، چرا که ممکن است بچه گربه آنها را ببلعد ر برای بچه گربه بدون ق اسباب بازی های بی خ

بر گربه
استفاده از آن را در سنین جوانی گربه آغاز کنید مسواک و خمیر دندان گربه 

م اولیه ی بیماری ها باشید مراقب عال
 بچه گربه های جوان نسبت به تعدادی از بیماری ها حسا تر هستند و همیشه بهتر است که به مشکالت مربو به سالمت آنها در مراحل اولیه

م زیر را نشان داد، فورا با دامپزشک تما بگیرید رسیدگی شود. اگر بچه گربه ی شما هر یک از عال

فقدان اشتها
کاهش کسب وزن

استفرا
تورم یا درد شکم

خستگی سستی و بیحالی  
اسهال

دشواری در تنف
خ خ کردن یا سرفه

لثه ی رن پریده
چشمان متورم و قرمز یا ریز اشک

آبریز بینی
عدم توانایی در دفع ادرار یا مدفو
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 بعد از دست زدن به هر گونه حیوان دست های خود را بشویید. تا زمانی که دست های شما تمیز نشده اند، صورت و به
خصو چشم و بینی خود را لم نکنید.د

ش شوند، از بین ببرید. ته شده را قبل از آن که در سرتاسر اتا پ  گربه ی خود را هر روز بر بکشید تا موهای ری
در صورت امکان، یک فرد  جلسه ی تمیز کردن گربه را  از طریق پاک کردن گربه با یک حوله ی مرطوب پایان دهید. 

د یک باید عمل تمیز کردن را انجام دهد. غیر آلر

واهید که از دستمال های مرطوب استفاده ر شستشو دهید یا ممکن است ب  حداقل یک بار در هفته گربه را با با آب مق
صو حیوانات خانگی در سوپر مارکت ها وجود دارند که برای کاهش شوره و پوست  کنید. همچنین اسپری های م

ریزی طراحی شده اند.د

ره ای با کارایی باال سرمایه گذاری کنید. هوای   بر روی حداقل یک تصفیه کننده ی هوا به همراه یک فیلتر         
 تصفیه کننده های           را می توان در سیستم های گرمایشی یا تهویه ی خانه نصب یا از یک پریز استاندارد بر

٩٧  از تمام هار می دارد که هوای فیلتر شده با یک واحد         خالی از ٩٩ اداره ی ملی استاندارد ا  استفاده کرد. 
. حداقل یک تصفیه کننده ی          را در اتا خواب قرار دهید و حیوان خانگی را از اتا خواب رات آالینده است  
تصفیه شده را تنف کنید، صصان ادعا می کنند که اگر شما هر شب به مدت٨ تا ١٠ ساعت هوای   بیرون کنید! مت

ن قرار بگیرید.د احتماال بیشتر قادر خواهید بود که طی روز در معر مواد آلر

 اطمینان حاصل کنید هوایی که از طریق پنجره ها یا سیستم های گرمایشی وارد می شود، فیلتر شده است تهویه در
 هوای گرم تر ونصب  پارچه های چیت یا کتانی نازک روی دریچه های گرمایی طی دوره های سردتر می تواند کمک

کننده باشدهمچنین پنجره های بدون فیلتر را ببندید.د

وح را به طور مرتب با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.  تا جای ممکن همه چیز را تمیز و خالی از گرد و غبار کنید. تمام س
 به جای جارو کردن ک ها با جاروی دستی از جارو برقی استفاده کنید و به یاد داشته باشید که مرتبا کیسه های جارو
ن ها کارآمدتر باشد برقی را عو کنید. کیسه های فیلتری الکترواستاتیک باعث می شوند که جارو برقی در جذب آلر
وح قابل شستشوی بیشتری در خانه داشته باشید بهتر است به طور مثال  مبلمان دارای  به یاد داشته باشید که هرچه س
و ساده، دیوارهایی که به راحتی شسته شوند، پرده هایی که خشکشویی شوند و ک تشکیل وح چوبی صاف و خ  س

اب کنید.د ت جال خورده، ک وینیلی یا کاشی را انت شده از چوب س

١٠٠ قابل شستشو و عاری از دستکاری های شیمیایی باشند. تشک ها و بالش ها را با در پوشش های  تمام منسوجات در منزل باید 
صو یا بالش هایی که با داکرون  یا پلی استر پر شده اند، خریداری کنید.د یک م د حساسیت روکش کنید. بالش های غیر آلر

 
ر، ر، ادکلن و لوسیون پ از اصالح، لوازم آرایشی حاوی ع یک غالبا نسبت به بوها بسیار حسا  هستند. از ع  افراد آلر
، اسپری مو و مایعات پاک کننده اجتناب کنید. برخی از مواد شوینده و مواد آرایشی د عر روسل های   حباب حمام، آ

ر و بوی خا دارند، بسیار مضر هستند.د که ع

 درباره ی رشد کپک، که به طور معمول در مناطق مرطوب و مرطوب مانند زیرزمین، حمام ها و کمد ر می دهد، آگاه
بو و رطوبت ساز می تواند مفید باشد، اما باید به طور مرتب تمیز شود زیرا می تواند باعث تجمع  باشید. تهویه ی م

کپک ها شود.د

 اگر شما به دنبال کمکی از
ی ص آلر  یک مت

 هستید، به دنبال کسی
 باشید که نسبت به

 احساسات شما حسا
 باشد و برای کمک به شما
 برای نگه داشتن گربه ی
 شما هر کاری که امکان
پذیر است را انجام دهد

Cat’s Allergen
Cat Info
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سه ی شما می شود احتماال شما نسبت به گرد و  اگر حیوان خانگی شما باعث ع
ی ر یا حتی برخی غذاها آلر  غبار گیاهان دانه ی گرده دود پر آالینده های هوا ع

ن های محی شما کم خواهد کرد نهادات زیر در کاهش آلر دارید پی

 
 

 
 



 طوطی ها به طور آشکار از جمله موجوداتی هستند که با نوک خود غذا می خورند و چیزهایی را با نوک خود بر می دارند
 که با مصرف آن آشنا هستند و طعم آن را دوست دارند و به همین دلیل است که عاشق خوردن چیزهای دارای چربی
 زیاد مانند دانه های آفتابگردان و بادام زمینی هستند. هرچند که تنها عالقه ی آنها به این غذاها  به این معنی نیست که
یم سفانه تعدادی از طوطی ها به دلیل نق در ر لب در دهه های ٧٠ و ٨٠ ، زمانی که مت  برای آنها مفید است. این م
 غذایی بیمار شدند، ثابت شد. تمام پرندگان خانگی باید تنوعی از غذاها را مصرف کنند تا در قله ی سالمت باقی بمانند

ذی کامل شود.ی یم غذایی آنها از نظر مواد م و در برخی موارد نیاز به مکمل هایی دارند تا ر

 کودکان و طوطی ها دارای موارد مشترکی هستند، به این صورت که هر دوی آنها زمانی که تال می کنیم به آنها غذای
 جدید و سالمی بدهیم، در برابر آن لجوج هستند. برای برخی صاحبان طوطی، صبر، مقاومت و کمی خالقیت می تواند
ذی مفید باشد. این امر معموال با یک گلوله  برای اجبار این حیوانات خانگی پر دار به خوردن ترکیبی از غذاهای سالم و م
 ی غذایی یا پلت  خوب آغاز می شود. پلت ها غالبا برای گروه خاصی از پرندگان، مانند پرندگان آمازون، یا گونه های

ذی خا بیشتری مانند کلسیم دارد، ساخته می شوند.ی خاصی، مانند کاسکو ها که نیاز به مواد م

ذی مورد نیاز برای بهبود پرندگان، مانند ویتامین ها، مواد معدنی و آمینو اسیدها  اساسا، پلت های پرندگان دارای مواد م
یم غذایی خود را در پلت ها مصرف می کند، معموال هی مکمل  می باشند. مادامی که حیوان حدودا ٦٠ تا ٧٠ درصد از ر
ش زیادی  دیگری الزم نیست، مگر اینکه مثال پرنده بیمار یا در حال تولید مثل باشد. اگرچه پلت ها می توانند شامل ب
 از آنچه پرنده می خورد باشند، اما  نباید بیشتر از تقریبا ٧٥ درصد از آن را تشکیل دهند زیرا بسته به گونه ی طوطی ها،

آنها به تنوعی از سایر غذاها مانند سبزیجات، دانه ها و مقداری میوه نیاز دارند.ی

و در طبیعت مقدار زیادی آجیل می خورد و باید به آن نسبت به سایر گروه ها یا گونه های  به عنوان مثال، طوطی ماکا
ه نمود. آجیل های داده شده به این طوطی باید همگی طبیعی، بدون نمک و دارای  طوطی، مقدار بیشتری از این مواد ارا
ذیه ای بسیار، و نه پر از چربی، مانند بادام زمینی باشد. به بادام زمینی و دانه ی آفتابگردان به عنوان یک مورد  تنو ت
 خوب برای تیمار فکر کنید و از آنها به مقدار ناچیز به عنوان جایزه در آموز های تقویتی استفاده کنید. در این مورد،
ن م عات کوچک آن را به طوطی بدهید. معده ی یک پرنده کوچک است و صاحب او باید م  به جای کل آجیل یا دانه ق

باشد که حیوان خانگی ا بیشتر مواد غذایی دارای ارز غذایی را می خورد.ی
 

ذی بیشتری هستند، بنابراین صاحب طوطی باید مقادیر زیادی  سبزیجات دارای رن روشن و تیره معموال دارای مواد م
ود فرنگی، فلفل شیرین،  گیاه خردل و انوا تیره رن رت، ن  از سبزیجات خرد شده ی تازه، از قبیل لوبیا سبز، بروکلی، 

کاهوی ساالدی ارز غذایی کمی دارد را به او بدهد. اگرچه بیشتر سبزیجات را می توان به صورت خام به طوطی  کاهو 
ار پز نمود. سبزیجات منجمد را می توان به راحتی پ از گرم کردن در  داد،اما برخی از سبزیجات را بهتر است کمی ب
 مایکروویو به مدت چند ثانیه،  به پرنده خوراند. غذای گرم برای پرنده اغوا کننده تر است، زیرا این غذا رنگارن است و
 بنابراین پرنده می تواند طی وسیعی از رن ها را در آن ببیند و به همین دلیل است که برخی از پلت ها رنگی هستند.

صوصا به رن های قرمز، نارنجی و زرد می باشند.ی این پلت ها م
 

یم غذایی را تشکیل دهند. توجه داشته باشید ش ر  سبزیجات، در کنار دانه ها و حبوبات باید بعد از پلت ها بزرگترین ب
 که طوطی های کوچک مثل مر عشق و طوطی های استرالیایی کاکل بلند عمدتا دانه های وحشی را می خورند، بنابراین
تلفی از دانه ها و همچنین غذاهای تازه و مکمل با ویتامین ها، مواد معدنی و اسیدهای آمینه ی الزم برای  اگر از انوا م
 غذای آنها استفاده شود، این گونه ها می توانند به خوبی عمل کنند. با این حال، پلت ها برای خوردن آنها به عنوان
ذیه می شوند، مکمل ها نباید یم های غذایی، بسیار بهتر می باشند و اگر این چیزی است که آنها با آن ت  مهمترین ر

افه شوند.ی ا

 کودکان و طوطی ها دارای
 موارد مشترکی هستند، به

 این صورت که هر دوی
 آنها زمانی که تال می

 کنیم به آنها غذای جدید و
 سالمی بدهیم، در برابر آن
 لجوج هستند. برای برخی

 صاحبان طوطی، صبر،
 مقاومت و کمی خالقیت
 می تواند برای اجبار این
 حیوانات خانگی پر دار به

 خوردن ترکیبی از غذاهای
ذی مفید باشد سالم و م

Parrot’s 
Supplements 
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 مهم است که به پرندگان خانگی مجموعه ی گسترده ای از غذاها را خوراند
تا آنها را شاد و سالمت کرد
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 همین طور میوه ها نباید بیش از ٥ درصد از آنچه که طوطی مصرف می کند را تشکیل دهند. مگر آنکه طوطی عضو
صو تجاری نیز برای  خانواده ی                          باشد. زیرا آنها در واقع نکتار را در طبیعت می خورند و غذای م
 آنها ساخته شده است. سیب، انگور و تمام انوا توت ها بهترین پیشنهاد است، و میوه ی مرکبات نیز یک سهم بسیار

کوچک دارد.د

 سبزیجات، غذاهای سبز و میوه ها باید بسیار تازه و تمیز باشند. هر دانه ای را نباید به پرنده داد، زیرا آنها می توانند سمی
 باشند. هم آووکادو و هم شکالت نیز برای پرندگان خانگی سمی هستند. هر گونه شیرینی، نمک، چربی، غذاهای بیش از

حد پرداز شده، حاوی مواد مصنوعی یا حاوی لبنیات نباید هرگز به پرندگان خانگی داده شود.د

ته شده و سایر انوا گوشت ها است، م مر های پ  یکی دیگر از انوا غذاهای عالی که می تواند به پرندگان داده شود، ت
ین  از جمله حشرات مانند کرم های خوراکی. در واقع، برخی از گونه های پرندگان طی زمان پرور خود نیاز به پروت
ته شده و تازه باید کنار  گوشتی دارند. مهم نیست که چه غذایی تهیه شده باشد، بعد از یک ساعت یا بیشتر غذاهای پ

گذاشته شوند و روزانه غذاهای تازه جایگزین شوند.د

عه غذای کوچکتری باید به او داده شود. اگر سعی کنید که به یک حیوان خانگی چیزی  هرچه پرنده کوچکتر باشد، ق
ش کنید، تا زمانی که بتوانند آنها را در کنار چیزی که عادت یم معمولی پ ورانید، بهتر است آن را در باالی ر  جدید ب
یم غذایی شان به طور  به خوردن آن دارند ببینند و به آن دسترسی پیدا کنند. اگرچه نادر است، اما طوطی ها اگر ر
ییر کند، از گرسنگی می میرند. ممکن است چندین روز یا چند هفته طول بکشد تا به استفاده از چیزی جدید  ناگهانی ت
یم غذایی تمام صوصا اگر سعی کنند یک ر  عادت کنند، بنابراین صاحبان آنها باید وقت صرف کنند و صبور باشند، م
لو کنید تا زمانی که حیوان خانگی به راحتی مواد ییر دهند. غذای جدید را با قدیمی م یم پلت ت  دانه را به یک ر

غذایی جدید را مصرف کند.د
 

صو لو های تجاری م  همان طور که اشاره شد، غذای گرم نیز می تواند عالقه ی حیوان را جذب کند و برخی از م
 پرنده نیز وجود دارد که می توان آنها را گرم کرد. همچنین بسیاری از خوراکی های سالم در دستر وجود دارد و بعضی
تن پر رن می برند یا در  از آنها مکمل هایی را برای کمک به پرندگان هنگامی که تحت فشار هستند، از بیماری یا ری

افه کرده اند.د حال تولید مثل می باشند، ا

، در یک فنجان یا اسباب   راه های دیگر برای دادن غذای جدید به پرندگان خانگی این است که آن را از یک طرف قف
ورد و طوری وانمود کند که بهترین غذاهایی  بازی های خوراکی آویزان کنید یا صاحب حیوان در مقابل او این غذاها را ب

است که تا به حال خورده است.د

یم غذایی اصلی از پلت ها می خورند، نیازی به مکمل ها ذی را همراه با ر  هنگامی که پرندگان خانگی انوا غذای م
 نیست و پرنده می تواند در طول زندگی خود سالم باشد. با توجه به اینکه برخی از طوطی های بزر می توانند به مدت
ذیه ی آنها با انوا غذا های مناسب تر، برای این همراهان سرگرم کننده  چهار یا پن دهه، یا حتی بیشتر، زندگی کنند، ت

ی دارای پر مهم تر نیز می شود.د

 اگرچه نادر است، اما
یم  طوطی ها اگر ر
 غذایی شان به طور
ییر کند، از  ناگهانی ت
 گرسنگی می میرند.
 ممکن است چندین روز
 یا چند هفته طول بکشد
 تا به استفاده از چیزی
 جدید عادت کنند،
 بنابراین صاحبان آنها
 باید وقت صرف کنند و
صوصا  صبور باشند، م
 اگر سعی کنند یک
یم غذایی تمام دانه را  ر
ییر یم پلت ت  به یک ر
دهند

 o o یا  ikee  
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با اسبهای اصیل با آمیز  و  به وجود آمده  اسپانیایی  بارب و  ادهای عرب،  ن از آمیز  بوده و  اد آمریکایی  ن  کوارتر 
 انگلیسی اصالح یافته است. قد متوسط آن حدود ١.٥٠ متر است. سر آن کوچک و مثلث شکل است و بدنی عضالنی دارد.
و مورد استفاده بسیار قرار میگیرد. تقریبا همه  سرعت این اسب در مسافت های کوتاه باالست و در مسابقات وسترن و رود

اد دیده میشوند رنگها در این ن
  

اد به اسبهای سر پوست معروف است. زیرا برای اولین بار توسط آنها پرور داده شده اند. آپالوسا نیز  آپالوسا این ن
اد لکه ، نزدیک یکی از قبایل سر پوست گرفته شده است.خصوصیت بارز این ن  نامی است که از رودخانهای به نام پالو
تل بر روی زمینه هایی با رنگهای متفاوت قرار  های رنگی روی بدن آن است. این لکه ها به شکل ها و رن های م
.١ تا ١.٦٣ اهری بسیار متنو می باشند. بلندی جدوگاه این اسبها بین ٢ اد از نظر   دارند. به همین دلیل اسبهای این ن

اد خیلی پر پشت نمیباشد.ی متر میباشد. این اسب دارای سینهای پهن و کمری کوتاه است. یال و دم این ن
 

اد در لیست اسبها قرار میگیرد. این  فاالبال با این که فاالبال از نظر قد پونی محسوب میشود، ولی به دلیل ریشه های ن
اد به احتمال قوی از آمیز اسبهای اصیل انگلیسی با شتلندها  به وجود آمدهاست. قد فاالبال حدود ٧٨ سانتی متراست  ن
 و به نوعی یک اسب مینیاتوری محسوب میشود. با این وجود، نسبت به قد کوتاهش از توان بدنی باالیی برخوردار است.ی

 
اد اسب است. قد شایرها به ٢ متر نیز میرسد. وزن آن هم حدود اد از شمال انگلستان ریشه میگیرد و بزرگترین ن  شایر این ن
اد نیز بسیار قدیمی بوده و نام آن توسط سزار هزاران سال پیش در ماجرای جنگهای گالی  آمده است.  ١ تن میباشد. این ن
 رن شایرها معموال سیاه بوده، ولی به رن کهربایی با لکه هایی سفید در پاها یا سر نیز دیده می شوند. بدن آنها بسیار
یع می باشد.ی اد بسیار آرام، مهربان و م  عضالنی و قوی است و از آنها برای کشیدن درشکه یا گاری استفاده می شد.این ن

 
اندل در اسپانیا ریشه می گیرد. قبل از قرون قهای به نام  اد قدیمی از من آندالوزین  این ن یل اسپانیایی   ا
ی، به ی، این اسبها به دلیل چابکی و نرمی حرکات، در جنگها بسیار مورد استفاده قرار می گرفتند. در قرون وس  وس
نرمی و سبکی رنسان  با  این که  تا  ترجی داده میشدند  تر  اسبهای درشت هیکل   دلیل سنگینی سالحهای جنگی، 
اد به خصو در نمایش ها و سیرک ها استفاده می  حرکات این اسبها دوباره مورد توجه قرار میگیرد. امروزه از این ن
 شود.بلندی این اسبها بین ١.٥٥ تا ١.٦٥ متر است و معمول ترین رن آنها خاکستری است. رن آنها با باال رفتن سن
ادهای اسب  به تدری روشن تر می شود. پال اسبان اصیل اسپانیایی بلند و حالت دار است.فریزین از جمله قدیمی ترین ن
وانهای سه هزار ساله آن در اروپا در هلند کنونی یافته شده اند. ابتدا از فریزین برای کشیدن گاری استفاده  هاست. است
ل برای از رو بردن حری استفاده میشد. قد اهر و وقار و حرکات شاهانه ا در دو ی به دلیل   میشد. در قرون وس
 متوسط فریزین بین ١.٥٥ تا ١.٦٥ متر است. بعضی ار فریزین ها به ١.٧٥ متر نیز میرسند. رن آنها همیشه سیاه یک
. به همین دلیل به مروارید سیاه معروفند. پال و دم آنها نیز مشکی، بلند و مجعد یا  دست است، مگر در صورت آمیز
 حالت دار است. حرکات این اسب، به خصو به هنگام یورتمه بسیار با وقار است. رفتار این اسبها به طال معروف است،
 زیرا بسیار قابل اعتماد هستند و به صاحب خود دلبستگی زیادی دارند. همچنین در بسیاری از مسابقات مثل درسا بسیار

خوب عمل می کنند .ی
  

گی های اسب ترکمن  وی
ری و موی نرم گوشها نسبتا بلند فاصله دوگو زیاد پوست  جدوگاه معلوم صورت کشیده وان پیشانی باریک  است

وان صورت فاصله دو فک مناسب با اندام اسب رن قالب کهر و کرن چشمها دو طرف است  کاکل و یال کم پشت 
ری سینه ری و متناسب گردن مستقیم اتصال گردن و سینه  ری و متحرک  عضالت گردن   اتصال سر و گردن 
رین بسته لبها آویزان کمر بلند کپل افتاده د کم پشت و اتصال دم باال عضالت شلوار و ران  در طول رشد کرده من
مناطق لق بلند نسبتا باریک شکم آهویی اتصال شکم به کپل متحرک قد١٥٥   متناسب قلم ها بلند و نسبتا باریک ب

ترکمنستان و دریای خزر ترکمن صحرا اصفهان تهران خراسان

 آشنایی با اسب عر
ادها قدیم اسب ایران اسب قدرتمند نسای را تشکیل دادند. اسب نسای از غرب ایران به بین النهرین و سپ  ن

 عربستان و دیگر ممالک عرب برده شد. با توجه به نبود اسب در صحار عربستان و مصر، اسب ها برده شده اهمیت و
 قدر و منزلت خاص داشتند و در نزد روسا قبایل به بهترین نحو نگهدار و پرور یافتند. قبیله ها عرب تعصب خود
 بر رو تبار قبیله ا را در مورد اسب ها ارزشمند و زیبایشان نیز حف کردند و با توجه بسیار به تکثیر و پرور آنها
تل اسب عرب پدید آمد. توجه به شکوه و زیبای خیره کننده هر اسب که برتر مالک آن را  پرداختند و تیره ها م
ری تر برد.  از طرف نیاز به استفاده در اد را به سمت گزینش اسب ها زیباتر و  اب جهت بهبود ن  ثابت م کرد، انت
اب اسب ها قویتر و با استقامت بیشتر را الزم نمود. بدین ترتیب اسب عرب ، انت ت بیابان ها ب آب و عل  شرایط س
تل آن در اد ارزشمند درآمد. نقش اعراب و قبایل م  با زیبای هر چه تمام تر و قدرت باال در ط قرن ها به صورت ن
، اروپاییان با این اسب توانا و زیبا اد با ارز و محبوب انکار ناپذیر م باشد.  در جریان جن ها صلیب  ایجاد این ن

اب م کردند. پ از این دوران اسب ها  آشنا شدند و شهرت آنان به قدر شد که حت هر اسب شرق را عرب خ
اد اسب عرب صورت گرفت و  عرب به اروپا راه یافتند. در سال ها پ از جن جهان دوم اصالحات فراوان بر رو ن
ش قابل توجه از توان اسب عرب که ری تر حرکت نمود. در این مسیر ب  بیشتر به سمت گزینش اسب ها زیباتر و 
صوصا سر پر اهمیت تر گشت. نقش قبایل عرب ساکن ایران در  شامل قدرت آن نیز م شد، کمرن شده و زیبای م
اد داشته اند بسیار ارزشمند بوده است. اسب که امروزه اد و اهتمام فراوان که در نگهدار و پرور این ن  بهبود این ن
رح است، از سرشاخه ها قدیمیترین اسب ها خال عرب م باشد که در نتیجه بهبود  در دنیا به نام عرب ایران م
اد قبایل عرب، اسبان ارزشمند به دست آمدند. این گروه، خصوصیات اسبان عرب باستان را بیش حف کرده اند  ن
اد و پرور این اسب ها، تولید اسب ها مرغوب را باعث شد که هم ورده تر باق مانده اند.- نحوه اصالح ن  و دست ن
 در زیبای و تناسب و هم در توان و قدرت نمونه بودند. این گروه که به نام اسب عرب ایران معروف م باشد، با وجود
نتیک کشورمان محسوب م شود. خایر ارزشمند  ربه های که دیده همچنان تا روزگار ما باق مانده است و از   همه 
خیره ارزشمند را به  هر چند که ورود خون اسب ها عرب واردات ط سالیان گذشته، تعداد زیاد از جمعیت این 
 شدت از خلو تاری خود خارج نموده است، اما توجه به ارز واقع این اسب ها تاری ط سال ها اخیر،

امیدوار به حف آنها را زنده کرده است. ه

 هنوز هم م توان اسب
 ها ب نظیر عرب
 ایران را که هم از نظر

 زیبای مثال زدن
 هستند و هم از نظر
 قدرت، سرعت و
 استقامت نمونه، در
 گوشه و کنار ایران زمین
 پیدا کرد. خصوصیات
 سر کوچک و سبک،

 گو ها کوتاه، پیشان
 صاف یا کم برجسته،
،  گردن بلند و کمان
 فاصله زیاد بین چشم
 ها، فک عمیق، پشت
 کوتاه، کپل افق و دم
 پر پشت و در هنگام
 حرکت باال، قلم ها
 کوتاه، استقامت زیاد در
.  اگر  مسیرها طوالن
 به این نکته مهم توجه
 کنیم که این تی از
 اسب عرب فقط
صو ایران بوده و  م

 برعک اسب ها
 دارا خون مصر و

 آمریکای و ... در جا
 جا زمین، یافت نم

 شود، ارز و اهمیت
 حف این گنجینه
 تاری را بیشتر
  خواهیم دانست.

 موفقیت کشورها
 تولید کننده اسبان عرب
 زیبای امروز در آن

 است که اسب های
 تولید م کنند که از
، دیگران  لحا زیبای
 توان تولید آنها را ندارند.
 ما هم قدر داشته
 هایمان را داشته باشیم
 و گوهرهای تولید
 نماییم که قدرت،
 سرعت، استقامت و
 زیبای را همزمان دارند
 و دیگران از داشتن آن
 محرومند. ب شک

 آینده متعلق به کسان
 است که بازار ب رقیب
 جهان را در انحصار
خود خواهند داشت
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 آیا می دانستید که سرطان ها، مثل  لنفوم ، حتی در گربه ها بین سنین دو و شش سال ر می دهند گربه هایی که
ر باالیی برای پیشرفت سرطان هستند.ی ویرو لوکمی گربه سانان            را دارند نیز در معر خ

 
 اگر گربه ی شما مبتال به سرطان شود، شما متوجه خواهید شد بسیاری از صاحبان حیوانات خانگی این را نمی دانند و

ه کمک نماییم. ما می خواهیم در این راب

اد طبقه بندی نشده اند. این امر تعیین این که انوا خاصی از گربه ها نسبت به  برعک س ها، گربه ها بر اسا ن
ریسک فاکتورها برای سرطان در گربه ر   سایرین بیشتر در معر سرطان هستند را دشوار می کند. در واقع، عوامل خ
 ها بسیار مشابه با انسان ها است. قرارگیری در معر دود تنباکو، آزبست، نور مداوم خورشید و فقدان تحرک غالبا به

ر پیشرفت سرطان ربط داده شده است.ی افزایش خ
 

 نگه داشتن گربه در داخل خانه می تواند به سالمت گربه ی شما و طوالنی کردن عمر او کمک کند. گربه های داخل خانه
دارای متوسط طول عمر تقریبا سه برابر گربه های خارج خانه هستند.

 سرطان لنفوم در گربه ها
 نوعی از سرطان است که
 در سلول های لنفوسیت

 تشکیل می شود. لنفوسیت
 ها نوعی از گلبول های
 سفید خون هستند که
 نقش مهم و کاملی در
 قدرت دفاعی سیستم

ایمنی بدن دارند
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نی به ها بد ان در  ه باید درباره  س ه  ن

به ها ان در  س

 e



شما می دانید چرا ناهمه ی گربه ها ریزش مو دارند م م
ما  وقتی که گربه ی شما خود را لی می زند همیشه مقداری مو را می بلعد وچون هضم مو آسان نیست توپ مویی دا
 بزرگتر می شود. سپ گربه به طور مرتب سرفه می کند و توپ مویی یا هیر بال را باال می آورد. گربه های مو بلند مانند

پرشین  نسبت به گربه های مو کوتاه توپ مویی بزرگتری دارند.ی

عی که دارای فیبر باشند وجود  متعجب نشوید اگر گربه ی محبوبتان مشکوک به توپ مویی است. غذاها و درمانهای ق
مانند گربه،  صو  م هایی  درمان  کنند.  می  کمک  مویی  توپ  به  مشکوک  ی  گربه  به  که   دارند 
کنند. می  جلوگیری  مویی  توپ  ایجاد  از  که  هستند  فعالی  ترکیبات  دارای  ط  ط ط          ط
ه می ط همچنین یک درمان اختصاصی برای سالمت گوار گربه های خانگی ارا ط      ط  ط

دهد. ی

ر توپ مویی وجود دارد و آن بر کشیدن گاه و بیگاه است.  اطمینان  راه دیگری برای افزایش سالمت گربه و کاهش خ
 داشته باشید که گربه ی شما عاشق آن خواهد شد. اول موهای گربه تان را مرطوب کنید سپ به سمت پایین شانه کنید
ن شوید که با گربه ی خود هنگام م  که قبل از اینکه شانه کردن شرو شود ،بسیاری از موهای ناخواسته جدا شوند.  م

شانه کردن رفتاری مناسب دارید. به زودی او از این کار روزمره و شما از توپ مویی کمتر لذت خواهید برد.ی

 به یاد داشته باشید سرفه کردن توپ مویی طبیعی است اما اگر گربه ی شما بیمار شود یا یبوست داشته باشد و اشتهایش 
ور منظم خشکی پوست داشته باشد باید او را برای بررسی و درمان جدی تر مشکالت مربو به  را از دست بدهد، یا ب

گربه به دامپزشک ببرید.ی

 وقتی که گربه ی شما
 خود را لی می زند

 همیشه مقداری مو را می
 بلعد وچون هضم مو آسان

ما  نیست توپ مویی دا
 بزرگتر می شود. سپ

 گربه به طور مرتب سرفه
 می کند و توپ مویی یت
 هیر بال را باال می آورد.
 گربه های مو بلند مانند
 پرشین  نسبت به گربه

 های مو کوتاه توپ مویی
 بزرگتری دارند

Cat Hair Ball
Cat Care
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ر  انداز ا ا  ا س  ناس  ب ارن  ا  ارب ان ت و  یک را  
 هارن ها یا قالده های تنی بسیار خوب هستند، زیرا از خفه شدن در س هایی که مایل به کشیدن هستند، جلوگیری
ه دهند. تنها مشکل این است که هارن های   می کنند. آنها همچنین می توانند کنترل بیشتری بر س های بزر ارا
صیت س دارد، اد و ش اب وجود دارد. چگونه می دانید که بهترین آنها چیست این بستگی به ن  بسیار زیادی برای انت

.اما در زیر لیستی از موارد مورد عالقه ی مدرن س ها آورده شده است
 

 قبل از آن که شرو کنیم، در اینجا معیارهایی را برای یک مهار خوب معرفی می کنیم
و را در نظر می گیرد و به هی وجه خفه کننده  ایمنی اولویت اول ما ایمنی حیوانات است. یک مهار خوب این مو

 نیست، خرا نمی دهد و یا به س شما آسیب نمی رساند.

، نیاز به محصوالت قوی و عمر طوالنی مدت دارند که بتوانند از ادهای بزر  کیفیت و طو عمر س ها، به خصو ن
 ساییدگی و پارگی روزمره جلوگیری کنند.

 راحتی در اینجا هی بحثی وجود ندارد، توله س شما باید راحت باشد. درست مثل اینکه شما لبا های ناراحت کننده
 ای را نمی پوشید، س شما نیز نمی خواهند که یک مهار خار زا، دردناک و یا تحریک کننده داشته باشد.

از از سوی دیگر ما نمی خواهیم بیشتر  اما  ارزان قیمت ساخته شده است،  با مواد  ارزان   هزینه معموال یک محصول 
 مقداری خا برای حیوانات خانگی خودمان صرف کنیم. یک مهار باید دارای کیفیت خوب، اما همچنین مقرون به صرفه

 باشد.

ن شویم که س های ما شیک نیز م  شی بودن همه ی معیارهای دیگر الزم هستند، اما ما همچنین می خواهیم م
 هستند! برای دوست داشتن یک مهار، نه تنها باید احسا خوبی داشته باشد بلکه باید خوب به نظر برسد.

وره  بهترین انتخا ما برای بهترین مهار سگ هارنس های چند من

 
گی های کلیدی  وی

 این مهار دارای دسته ای در پشت است که امکان کنترل بهتر آن را بدون آسیب رساندن به س فراهم می کند. مواد 
 قابل تنفسی که سریع خشک می شوند نیز فو العاده مهم هستند، زیرا مهار مرطوب می تواند باعث ایجاد زخم های

 پوستی در س شما شود.
ان های کلی  ن

 این مهار به دالیل بسیاری مورد عالقه است. همراه با یک صفحه ی مربو به قفسه سینه ی قابل جابجایی، پ های
 فسفری که در شب کامال دیده می شوند و کیسه های جانبی است و از مواد قابل تنف و سریع خشک شونده برای

  فعالیت های تابستانی ساخته شده است. حتی با یک پ قابل تنظیم می شود و در رنگهای متفاوت در دستر است.

ش مهار مخصو سگ دونده مهار بدون ک

 
گی های کلیدی وی

تر یا آسیب جدی  از خفگی  و  تقسیم شود  بدن  در  به طور مساوی  فشار کشیدن  مهار تضمین می کند  این   طراحی 
جلوگیری کند. پد سنگین نیز باعث می شود که این مهار برای س شما بسیار راحت باشد.

ان های کلی ن
 این مهار دارای مجموعه ای از رن ها و اندازه ها و همچنین تسمه های قابل تنظیم برای مناسب بودن آن می باشد. پد
 سنگین آن باعث می شود این مهار فو العاده راحت و بدون تحریک پوستی برای س شما باشد. طراحی راحت و آسان

آن برای س های شگفت انگیز بسیار مناسب است.

 اولویت اول ما ایمنی
 حیوانات است. یک مهار
و را در  خوب این مو

 نظر می گیرد و به هی
 وجه خفه کننده نیست،
 خرا نمی دهد و یا به
 س شما آسیب نمی
رساند

Dog Info

73
Kabook Luxury Magazine

No7.July2019/ Summer1398

ش  بهترین مهار برای سگ بزر لیش نر و بدون ک

 
ی گی های کلیدی وی

ادهای بزرگتر دارای سینه های پهن تر، مانند                                                     فو العاده کرده است.  باند قفسه ی سینه این مهار را برای ن
این مهار در ساخت خود س های بزر را در نظر گرفته است.ی

ی ان های کلی ن
 س های بزر این نو هارن ها را دوست دارند. این مهار نرم دارای پد بدون کشش در دو سمت سینه و شکم دارای پدهای اسفنجی است. این
 مهار دارای یک الیه ی سورا دار برای تنف و ن دوخت شبرن بازتاب دهنده برای ایمنی است. این مهار از مواد مقاوم در برابر خرا ساخته شده

ادهای بزر فو العاده با دوام است.ی  است که برای ن

ش گا به گا و سورا دار  بهترین مهار برای سگ های کوچ بهترین مکمل برای حیوان خانگی در تما شرای آ و هوایی بدون ک

 
ی گی های کلیدی وی

 طراحی گام به گام، این مهار را برای پوشیدن و درآوردن در س های کوچک مناسب کرده است. بسیاری از مهار ها در ناحیه ی قفسه ی سینه ی
س های کوچک مشکل دارند، ولی این نو کامال آرام و راحت است.ی

ی ان های کلی ن
تل برای ت تر می توان مهار نمود! با وجود رن های م ه از این جهت که آنها را س  این یک مهار فو آسان برای س های کوچک است، به وی
ن می شوید که چیزی که مناسب س خود است را پیدا کرده اید. این مهار با طراحی آسان و پارچه ی قابل تنف ساخته شده م اب، شما م  انت

تل است نوار چسب، یک کلیپ و دو حلقه دوتایی گی امنیتی م  .است و دارای سه وی

ش ش مهار سگ طراحی شده برای راحتی سگ شکاری بدون ک بهترین مهار سگ بدون ک

 
ی گی های کلیدی وی

ملی مانع از ساییده شدن و ایجاد زخم می شود، چراکه هم به شما امکان کنترل کامل با کلیپ های جلو و عقب را می دهد. این مهار برای  پوشش م
.ی و به جایی که باید برود هدایت می کند کاهش فشار بر شما و س خود طراحی شده است، در حالی که به راحتی س را تشویق به جنبش می کند

ی ان های کلی ن
 مهارهای بدون کشش بسیار مشهور هستند، اما این یک محصول واقعا ساده و
 آسان است. این مهار که به منظور از بین بردن کشش گردن طراحی شده است،
 دارای یک ارتبا دوگانه است، بنابراین شما می توانید افسار جلو یا عقب آن را

اب کنید. کلیپ جلو سبب مهار کشش و کلیپ عقب سبب مهار ورز  انت
ملی به کار رفته در آن.ی  می شود. با یک پوشش نرم م

بهترین مهار سگ برای پیاده روی در شب مهار سگ شبرنگ

 
ی گی های کلیدی وی

س مهار  این  نباشید.  شب  طول  در  روی  پیاده  نگران  دیگر  ونی!  ن  نورهای 
تل است که شما می توانید هنگام قدم زدن یکی صو شب دارای  رن م  م
اب کنید. این مهار همچنین راحت است و به سادگی پوشیده می  از آنها را انت

شود و برای استفاده در روز نیز مناسب است.ی
ی ان های کلی ن

 این مهار به همان اندازه که به نظر می رسد، شیک است. به
آراسته ونی  ن نور  با  که  خواهد  نمی  کسی  چه   عالوه، 

با این که قیمت آن کمی بیشتر است اما  شود 
باعث می شود س شما  ارز دارد زیرا 

در تاریکی نیز ایمن باشد

ea  ane o e eima و  ane  



ان در سرتاسر کشور پذیرای بسیاری از مواردی است که در میان آنها س ها و گربه ها از صدمات  هر سال اتا های اور
 گرمایی و سوخته شدن چنگال هایشان رن می برند. ما امیدواریم که نکات زیر به شما و حیوان خانگیتان کمک کند که

ر لذت ببرید.ی از یک تابستان شگفت انگیز و بی خ

ت از سگ شما در برابر گرما  پن نکته ی ایمنی تابستانی برای محاف
د آفتا دوستدار حیوانات خانگی  برای سگ ها و گربه ها استفاده کنید از 

 بر اثر  سرطان پوست همان گونه که بر انسان اثر می گذارد، بر حیوانات خانگی نیز اثر می گذارد. اشعه ی فرابنفش
ر سرطان  قرارگیری طوالنی مدت در معر خورشید می تواند سبب آسیب به پوست و آفتاب سوختگی و افزایش خ
 پوست شود. صاحبان حیواناتی که در نواحی آفتابی خاصی زندگی می کنند یا دارای حیوانات خانگی هستند که عاشق
د آفتاب های دوستدار حیوانات خانگی برای حیوانات خود استفاده کنند.  حمام آفتاب به صورت مکرر می باشند، باید از 
صو انسان برای حیوانات استفاده نکنید، زیرا حاوی ترکیباتی هستند که برای حیوانات سمی د آفتاب های م  از 

ر سرطان پوست در حیوانات خانگی که پوشش سفید یا رن روشن دارند بیشتر است.ی است. خ

م سرطان  انوا شایع سرطان پوست شامل مالنوما ، کارسینومای سلول های سنگفرشی  و تومور های ماست سل ها  است. عال
 پوست می تواند محدوده ای از توده ها و برآمدگی هایی روی بدن حیوان تا برآمدگی های گرد کوچک در دهان، بینی، انگشتان
هر  یا پهنه ی پا داشته باشد. این برآمدگی های کوچک می توانند سیاه، قهوه ای یا صورتی باشند. هر گونه توده و برآمدگی 
ییر شکل دهد یا رشد نماید، باید فورا معاینه  چند کوچک باید توسط دامپزشک مشاهده و معاینه شود. هر گونه توده که ت

شود. به شدت پیشنهاد می شود که از این توده ها نمونه برداری شود و برای تست سرطان مورد استفاده قرار گیرد.ی

خی دهید دمه ی گرمایی را در حیوان خانگی خود ت م   عال
عیت جدی است که توسط گرم شدن  هم س ها و هم گربه ها می توانند صدمه ی گرمایی ببینند. این صدمه یک و
ز به همراه آسیب  هایی مانند  بیش از حد بدن ایجاد می شود. گرمازدگی می تواند سبب آسیب به اندام های بدن و م
گرمایی ی  شود. صدمه  موارد  سایر  و  قلبی-تنفسی  ایست  عضالنی،  لرز   ، تشن کلیوی،  نارسایی  خون،  ته شدن   ل

ی است که در آن بدن نمی تواند بیشتر از آن با گرمای خارجی سازگاری پیدا کند و بنابراین شرو به خامو  شرای
 شدن می کند. در حیوانات خانگی، صدمه ی گرمایی می تواند مرگبار باشد و نیازمند درمان فوری است. در بسیاری از

عیت آنها پایدار شود.ی موارد، حیواناتی که دچار صدمه ی گرمایی شده اند، بستری می شوند تا و
 دمای بدن س ها بین ١٠١ تا ١٠٢.٥ درجه فارنهایت است. زمانی که این دما به ١٠٣ درجه فارنهایت برسد، باید خنک
ی م و نشانه هایی که نشان می دهند حیوان خانگی شما گرما زده شده است را بیان می کنیم شوند. در اینجا برخی از عال
نف نف زدن شدید و سریع  
زبان به رن قرمز روشن  
آبریز از دهان با بزا غلی و چسبناک  
لثه های رن پریده یا قرمز  
ربان قلب سریع یا نا منظم  
مکث مکرر بین فعالیت ها برای دراز کشیدن  
ع  
سرگیجه  
اسهال  
استفرا  
تشن  

 حتی پ از آن که حیوان
 خانگی خود را  که دچار

 گرما زدگی شده است
 راخنک کردید، باید یک

 دامپزشک او را از نظر
 مشکالت یا آسیب ها

بررسی نماید

Pet in Hot 
Summer Sun

Pet Info

ب ما در ب انگ  ن  ی ا   ا ب   ن
ان اب ا د 

75
Kabook Luxury Magazine

No7.July2019/ Summer1398

نی زمان آن فرا رسیده  روزهای سخت تابستان به زودی فرا خواهد رسید ی
مالوی خانواده ی خود در ای پ ت از اع ور حفا  است که نکات ایمنی را به من

طو این فصل رعایت کنید



77
Kabook Luxury Magazine

No7.July2019/ Summer1398

Pet Info

76
Kabook Luxury Magazine

No7.July2019/ Summer1398

از قد زدن با سگ خود در طو روز اجتنا کنید
 زمانی که دمای بیرون باال است، بهتر است که از قدم زدن با س خود اجتناب کنید. رو اولیه ی س ها برای خنک
مثال جلوی ی خنک تر از مکانی است که اکنون قرار دارد   شدن، نف نف زدن است. رو دوم، قرار گرفتن در محی

. مشکل مربو به  زمانیست که در حال قدم زدن یا ورز  پنکه، آب پاشی کردن یا نشستن بر روی کاشی های خنک
ر صدمه ی گرمایی را مشاهده کردید، به سرعت کافی به منزل نرسید م خ  طی دا ترین زمان روز هستید و وقتی عال
 تا بتوانید س خود را خنک کنید. در طول فصل تابستان، برنامه ی پیاده روی س خود را به زمانی زودتر در طی روز
 یا به عصر ها موکول کنید. اگر در مناطقی زندگی می کنید که حتی در بهار نیز هوا بسیار دا است، از کفش های

محافظتی برای پاهای س خود استفاده کنید.ی

پیش از قد زدن سنگفرش را بررسی کنید
قانون ٥ ثانیه بررسی کرده اید. پشت دست خود ن شوید که سنگفر را با  م  پیش از آن که س خود را راه ببرید، م
را روی سنگفر قرار دهید. اگر نتوانستید آن را به مدت ٥ ثانیه نگه دارید، این دما برای قدم زدن س بسیار دا است.ی

حیوان خانگی خود را در خانه تنها بگذارید نه در ماشین
ان فرستاده می شوند. در بسیاری موارد،  هر ساله، س ها پ از آن که به مدت طوالنی در ماشین رها می شوند، به اور
 این حیوانات به دلیل گرمازدگی می میرند. هرگز حیوان خود را در ماشین رها نکنید. پایین آوردن شیشه ها یا پارک
رناک و مرگبار ایجاد کند.  کردن ماشین در سایه کافی نیست. ماشین شما می تواند به سرعت دا شود و یک موقعیت خ
 به عنوان مثال، زمانی که دمای بیرون ٧٥ درجه فارنهایت است، دمای داخل ماشین می تواند تنها پ از ١٠ دقیقه تا
ر رها کردن حیوان خانگی ٩ درجه فارنهایت باال رود. پ از ٣٠ دقیقه، دما می تواند تا ١٠٩ درجه فارنهایت برسد. خ  
در ماشین ارز انجام دادن آن را ندارد. حیوان خود را در خانه بگذارید، در جایی که می تواند احسا راحتی کند.ی

 

 هر ساله، س ها پ از
 آن که به مدت طوالنی
 در ماشین رها می

ان  شوند، به اور
 فرستاده می شوند. در
 بسیاری موارد، این
 حیوانات به دلیل
 گرمازدگی می میرند.
 هرگز حیوان خود را در
 ماشین رها نکنید. پایین
 آوردن شیشه ها یا
 پارک کردن ماشین در
سایه کافی نیست

Cat Info
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راب جدایی  بسیار شایع است. به غیر از کمک  استفاده از روغن        برای توله س ها به منظور کمک به آنها در ا
راب، روغن        برای س ها برای درمان بسیاری از بیماری ها و همچنین مراقبت های پیشگیرانه نیز  به مقابله با ا
 استفاده می شود. در اینجا ما همه چیزهایی را که شما باید درباره روغن         بدانید و مواردی که چگونه می توانید برای

زندگی بهتر و سالم تر به س خود کمک کنید، را شرح می دهیم!ی

روغن         برای سگ چیست
         کانابیدیول ، که بیشتر با نام         خوانده می شود، یکی از بیش از ١٠٠ کانابینویید  موجود در گیاه شاهدانه است.
ط در رو خود منحصر به فرد است. طی سال های اخیر به دلیل مزایای متعدد برای سالمتی در افراد در تمامی  ط
ا برای        باال رفته است. شرکت هایی مانند                          روغن        برای س را و حاال س ها تقا  سنین 
 تولید می کنند که ممکن است به عنوان جایگزین های طبیعی برای داروهایی که نشانه های بسیاری از شرایط و بیماری
 ها را درمان می کنند، مفید باشد. اغلب اوقات برای س ها داروهایی تجویز می شود که ممکن است استفاده از آنها
 مشکل باشد یا دارای اثرات جانبی باشند. هرچند که به این دلیل که           برای س ها کامال طبیعی است، اثرات
ری هایی بسته بندی شده که به آسانی رب ایجاد نمی کند و به این دلیل که           برای س  ها یا در ب  جانبی م
ه می شود، اما استفاده از آنها برای س شما بسیار  قابل استفاده هستند یا به صورت خوراکی های لذیذ برای س ها عر

آسان خواهد بود.ی
 

دار         نیاز دارد سگ من به چه م
روری است. معموال           به صورت خوراکی به س ها داده می شود، اما دانستن دوز صحی برای حیوان شما 

 دوزها بر اسا جثه ی س و شرایط خا آن متفاوت هستند.          برای س ها دارای        نیست، بنابراین در
ری برای حیوان خانگی شما ندارد. همواره پیشنهاد می شود که قبل والنه مصرف شود، هی خ  صورتی که به صورت مس

از دادن            به حیوان خود با یک دامپزشک صحبت کنید.ی

انتخا بهترین          برای سگ ها
دارای اکنون محصوالت  به حیوانات خانگی، هم  دادن        برای  تر  نوآورانه  رو های  برای  ا  تقا افزایش  دلیل         به 
 بسیاری که به طور انحصاری برای س ها ساخته شده اند، وجود دارند. با وجود تنو روغن های          خوشمزه و

 خوراکی هایی که با جوانه های چشایی بهترین دوست انسان هماهن شده اند، شما هرگز نباید درباره ی این که س
 شما این دارو را مصرف نکند نگران باشید. قبل از دادن         به حیوان خانگیتان باید از ترکیبات آن اطال داشته باشید.
 شرکت های متعددی از کاالهای وارداتی استفاده می کنند که ممکن است این واردات از طریق رو های نظارتی مناسب
 که ما در ایاالت متحده آن را انجام می دهیم، نباشد. به همین دلیل پیشنهاد می شود که از خرید محصوالت از توزیع

کننده یا فروشنده ی مورد اعتماد اطمینان حاصل نمایید.ی

 یک توزیع کننده ی معتبر است که آزمایشات آزمایشگاهی ش ثالث را برای تمامی محصوالت وووووو،،،،،،،،،             
 برای س ها انجام می دهد، بنابراین شما دقیقا می دانید که در محصوالت مربو به س شما چه چیزی وجود دارد.
ر و طعم لذیذ گوشت است. ره ی خوراکی با ع  روغن                     برای س ها از نو تینکچر های با کیفیت باال و ق
بو دارند که میزان طعم  تینکچرهای دهانشویه ی آن یک رایحه ی دودی و سوزاننده ایجاد می کنند و یک طعم م

گوشتی که س ها دوست دارند را افزایش می دهد.ی

 در اینجا برخی از موارد مهمی را که باید هنگام تصمیم گیری برای خرید        برای س خود در نظر بگیرید، بیان می
ی کنیم

 به غیر از کمک به مقابله با
راب،از این روغن برای  ا

 س ها برای درمان
 بسیاری از بیماری ها و
 همچنین مراقبت های

 پیشگیرانه نیز استفاده می
شود

CBD oil
Dog Care

ن         ب س ها رو

ند ه  ن  م به س ها ب 
د  ه با سا   د
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 در مناسبت های عید و نزدی آن  روغن           برای سگ ها ی روغن خانگی مورد
احبان سگ ها است این امر به این دلیل است که روغن           برای سگ ها  عالقه ی 

را را در سگ هایی که به دلیل آتش بازی آشفته شده اند را کاهش دهد ممکن است ا

CBD 
oil 
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وووو و چگونه استخرا می شود   
راج         استفاده می کنند که منجر به باقی ماندن برخی مواد سمی  برخی شرکت ها از بوتان و مواد شیمیایی برای است

در محصول می شود.ب

ن شوید که         شما ارگانی است م م
 اگر ارگانیک نیست، ممکن است حاوی آفت کش ها و سایر مواد شیمیایی مضر باشد که شما نمی خواهید این مواد را به

س خود بدهید.ب

گاهی درخواست آنالیز آزمای
 از شرکت درخواست کنید که برای          خود آنالیز آزمایشگاهی انجام دهد. آنها به شما خواهند گفت این باید باشد که

دقیقا چه مقدار از هر چیزی در محصول          شما وجود دارد.ب

هار می دارند که می تواند با        بهبود یابد، بیان شده ی که دامپزشکان و صاحبان س ها ا  در اینجا برخی از شرای
ب اند

را سگ ها روغن          برای ا
، جدایی و راب می تواند به وسیله ی تر ی است که بر بسیاری از س ها اثر می گذارد. ا راب یکی از شرای  ا
راب شوند.  حتی پیری ایجاد شود. موارد زیادی وجود دارند که می توانند باعث شوند که س ها بر اثر تر دچار ا
راب است، چرا که برخی از س ها زمانی که صدای بلند می شنوند، بسیار وحشت زده می  تر از صدا  همراه با ا

شوند. مثال های این صداهای بلند شامل فریاد زدن، بسته شدن در، موتور ماشین ها و آتش بازی می باشد.ب
راب جدایی رن می برند. به خصو توله س ها تنها رها شوند یا از صاحب خود جدا شوند، از ا  وقتی که س ها 
راب در آنها شود. روغن           برای  باال رفتن سن نیز ممکن است بر بسیاری از س ها اثر بگذارد و باعث ایجاد ح ا
ش آن این است که این کار را به طریقه راب س شما باشد و بهترین ب  س ها می تواند دارای اثر مثبت بر کاهش ا

ی کامال طبیعی انجام می دهد.ب
 

وووووو برای درد و التها در سگ   
 مزیت دیگر         برای س ها این است که می تواند درد را تسکین و التهاب را کاهش دهد. درست مانند انسان ها،
 س ها نیز می توانند دچار دردهای حاد و مزمنی شوند که ایجاد مقدار زیادی ناراحتی نماید. این امر ممکن است سبب
 شود که س ها در راه رفتن دچار مشکل شوند یا از انجام راحت هر گونه فعالیت آنها جلوگیری نماید. در صورتی که این

راب نیز شود.ب درد ر دهد، می تواند سبب احسا ا

 ررررر برای س ها به صورتی عمل می کند که التهاب را کاهش می دهد و سبب کاهش میزان درد می شود. همه ی 
 ما می خواهیم که حیوانات خانگی ما فعال و سالم باشند. درد و التهاب می تواند به میزان زیادی بر س ها اثر بگذارد،
 اما با کمک روغن        برای حیوانات خانگی، س و سایر حیوانات مشابه آن می توانند به زندگی بدون درد یک قدم

نزدیک تر شوند!ب

رع  در سگ روغن          برای 
رب هم برای س ها و هم صاحبان آنها است. مشاهده ی همراه پشمالوی شما در حالت تشن عیت م  صر یک و

راب آورترین احساساتی است که یک دارنده ی حیوان خانگی می تواند تجربه کند. درمان  مربو به صر یکی از ا
  های سنتتیک به منظور کنترل تشن در س ها نیز می تواند اثرات جانبی ناخواسته ایجاد کند. انجمن آمریکایی صر
شی آن در کنترل حمالت صر العات انجام شده بر روی اثرب شی را در م  بیان می کند که         نتای بسیار امید ب

نشان داده است.ب

ی را در  روغن       برای س ها همراه با سیستم اندو کانابینویید بدن آنها عمل می کند که خلق و خو و فیزیولو
وهش ها نشان می دهند که زمانی که         با گیرنده های کانابینویید  پستانداران مانند س و انسان تنظیم می کند. پ
ی مانند صر ممکن است کنترل شوند. این خبر خوبی برای صاحبان س هایی است  در بدن برهمکنش می کند، شرای

که به دنبال جایگزین های ایمن تر برای درمان تشن های س خود می باشند.ب
 

آیا           انتخا مناسبی برای حیون خانگی شما است
 اگر شما تصمیم دارید که برای حیوان خانگی خود به دنبال درمان با         باشید، پیشنهاد می شود که رفتار حیوان خود
 را قبل، حین و پ از درمان ثبت کنید.         برای هر س به طور متفاوتی واکنش می دهد، بنابراین شما باید ببینید

که حیوان شما چگونه به         واکنش نشان می دهد تا متوجه شوید که باید دوز آن را کاهش یا افزایش دهید.ب

شی را برای راه حل های بهتر سالمتی نشان می دهد. گستر مزایای         برای  در انتها، درمان با          نتای امید ب
 حیوانات خانگی یکی از بهترین رو ها برای افزایش کیفیت زندگی آنها است.ب

 مشاهده ی همراه
 پشمالوی شما در حالت
 تشن مربو به صر

راب آورترین  یکی از ا
 احساساتی است که یک
 دارنده ی حیوان خانگی
 می تواند تجربه کند.
 درمان های سنتتیک به
 منظور کنترل تشن در
 س ها نیز می تواند
 اثرات جانبی ناخواسته
ایجاد کند

Dog Care
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 در بسیاری از پناهگاه های حیوانات درشمال آمریکا، سگهای باالی هفت سال غیرقابل سرپرستی گرفته شدن به نظر
می خودشان، پناهگاه های ش قابل توجهی از وقتشان را صرف انتظار برای خانهی دا  میرسند. در کل سگهای سنیور ب
تگاه ها یا بدتراز آن می کنند یعنی جاییکه  در آن توسط اتانازی  کشته میشوند با این گمان که شان زیادی  سرد، حفا

برای به سرپرستی گرفته شدن ندارند
ه دهنده ی پناهگاه، تصمیم گرفت کاری برای این واقعیت  درسال ٢٠٠٧ شری فرانکلین، مدافع حقو حیوانات و ارا

سی کرد دردناک انجام دهد او مستقیما پناهگاه نجات س سنیور                 را ت
ور پیوسته ماهها درپناهگاههایی بدون داشتن برنامهای  بسیاری از س هایی که به ماتویل فرستاده می شوند می توانند ب
 برای به سرپرستی گرفتهشدن زندگی کنند و آنها در ماتویل برای رفتن به خانه جدید و پیوستن به خانواده جدیدشان

  آماده هستند
سی خود، ٢٧ س سنیور را از پناهگاه ها نجات داد. سال بعد این عدد به ١٢٢ رسید و با سال  ماتویل در همان سال ت
 سوم آن رقم نجات یافتگان ماتویل به ٢٣٥ رسید. یک دهه بعد ماتویل پن هزارمین نجات س سنیور را جشن گرفت.
ر ماتویل تقریبا هفتهای ٢٧ س را نجات می دهد. هرساله به  ١١٠٠ س سنیور خوشحال شان دیگری  در حال حا

برای زندگی داده میشود

 سگ ها در پناهگاه ها
 در کنارآنکه می توانند

ر خانه ی  منت
 جدیدشان باشند می
 توانند آزادانه و شاد
 زندگی کنند چرا که

ور که  پناهگاه ها همان
ان پیداست می  از نام
 تواند پناهگاه و خانه ی

می سگ های بی  دا
 سرپناه باشد

Senior Dogs
Dog Info
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 از آنجا که حیوانات خانگی که با یک خانواده زندگی می کنند در معر انوا موقعیت ها قرار می گیرند، بهتر است که
گربه ی خود را در بهترین و جذاب ترین حالت زندگی که می توانید قرار دهید.ی

حساسیت زدایی  گربه استفاده کنید. به این معنی که آنها در بسیاری از شرایط  به جای اجتماعی کردن، می توانید از 
، آرام یا همکاری کننده هستند. به عنوان یک سرپرست گربه ممکن است بگویید که نمی توان این کار تل  جدید یا م
 را انجام داد. آموز به گربه امکان پذیر است و می توان آن را در سنین جوانی گربه انجام داد. در واقع، اکثر مردم هرگز
وره های قدیمی را در مورد گربه های اطراف ما را باور دارند.  ناراحت نمی شوند که با گربه هایشان کار کنند و همه ی اس
ه با کار کردن با گربه ی خود به آن فکر کنید عبارتند از سفر به آنها آموز دهید  برخی از مواردی که می توانید در راب
 که به شما اجازه دهند آنها را مهار کنید، بر بکشید، چشم ها، گو ها و پنجه هایشان را چک کنید و به آنها یاد دهید
موریت ها، صرف  که خرا های بجا کدام است! مواردی که ممکن است مفید باشد، بردن آنها درسفر با خودتان در م
 زمان برای بازی با آنها به همراه افسار در نواحی جدید و قرارگیری در معر افراد و حیوانات جدید در محیط های کنترل

شده است. تمامی این کارها باید تا زمان بزر شدن گربه ادامه دهید.ی

 هرچه شما بچه گربه های خود را بیشتر در فعالیت ها و تعامالت با دیگران درگیر کنید، آنها آرام تر خواهند شد. مزیت
 این امر این است که آنها حین رشد کردن به احتمال زیاد بدون تر یا حالت تدافعی پاس می دهند. دامپزشک یا
 آرایشگر حیوانات برای این عمل عاشق شما خواهند شد! آموز دادن صحی و غلط به بچه گربه در سنین پایین از این
 که آنها شما را در سنین باالتر به چالش بکشند نیز جلوگیری می کند. آنها لزوما آنچه را که شما می خواهید انجام نمی

دهند ولی اگر شما زمانی که بچه هستند با آنها کار کنید، بیشتر همکاری خواهند کرد.ی

 کار کردن با گربه باید در جلسات کوتاه آرام انجام شود. بر کشیدن آنها به زمان مناسب برای آغاز این کار است، زیرا
، شما می توانید ش است. سپ شما می توانید گو ها را با لم کردن آنها آزمایش نمایید. هنگام لم  بسیار لذت ب
تل گو را با انگشت خود لم کنید. تمیز کردن گو ها یا مداوای ش های م  درون گو های آنها را نگاه کرده و ب
 گربه در مراحل بعدی زندگی بسیار عالی است. آهسته عمل کنید! بزرگترین مشکلی که افراد دارند، حرکت بسیار سریع

در این گونه اعمال است.ی

 نگه داشتن پنجه و فشار مالیم به منظور باز کردن ودر کنار آن بررسی چنگال ها یک تمرین مفید دیگر است. اگر زمان
 داشته باشید می توانید کارهای شگفت انگیزی با گربه ی خود انجام دهید. کوتاه کردن ناخن، لم سرتاسر بدن و انوا

 مهار حیوان می تواند آسان تر باشد، در صورتی که آن را به آرامی انجام دهید. سپ از دوستان و همسایگان دعوت نمایید
 که بیایند و گربه را مالقات کنند. با اجتماعی کردن گربه نسبت به افراد، گربه در مراحل بعدی زندگی خود نسبت به

 غریبه ها آرام تر خواهد شدشما همچنین می توانید با قرار دادن گربه ی خود در معر چیزهای جدید به گستر هو
ییر کنند یا بچرخند مورد نیاز هستند. مورد عالقه ترین اسباب تلفی از اسباب بازی های که ت  او کمک کنید. تعداد م
ری های شیر، فویل پیچیده شده و سایر اقالم  بازی ها می توانند ساده ترین آنها باشند. پاکت های کاغذی، حلقه های ب
 خانگی، ابزارهای بازی فو العاده ای را می سازند. به نظر می رسد که این وسایل بیشتر از هر چیز دیگری مورد عالقه ی

گربه باشند!ی

 آموز دادن به گربه برای ورود به قف یا جعبه های حمل یکی از موارد بسیار حیاتی برای یاد دادن است. قرار دادن
 یک جای خواب درون قف یا سفر با گربه در جعبه ی حمل کننده باعث می شود گربه ی شما احسا راحتی کند.ی

 اکثر افراد درباره  ی
 اجتماعی کردن گربه ها یا

 بچه گربه ها فکر نمی
 کنند. کل فرآیندهای

 رفتاری مربو به تفکر یک
 گربه با یک س متفاوت
 است، زیرا گربه ها اکثرا

منزوی هستند

Socialize a Kitten
Cat Info

به ها ه  رد ب ی در  همه 
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ر افراد درباره ی اجتماعی کردن گربه ها یا بچه گربه ها فکر نمی کنند کل  اک
 فرآیندهای رفتاری مربو به تفکر ی گربه با ی سگ متفاوت است زیرا گربه ها

را منزوی هستند اک
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روری شمرده می شود. بسیاری از افراد به این دلیل گربه  برای کاهش فاجعه، نگه داشتن موقتی گربه ها در جعبه ایمن 
 ی خود را از دست می دهند که سفر می کنند ولی راجع به قرار دادن ایمن گربه درون یک جعبه ی حمل کننده یا اتا

جداگانه به منظور امنیت او فکری نمی کنند.
 

رید یا یک گربه ی خیابانی را نجات دهید، زیرا همگی آنها به مراقبت اد خال ب  اهمیتی ندارد که شما یک بچه گربه با ن
 های دلسوزانه و راهنمایی مشابهی نیاز دارند. وقت خود را با اعضای جدید خانواده ی خود سپری کنید و در این صورت

آنها به صورت یک حیوان خانگی دوست داشتنی و بسیار ایمن رشد خواهند کرد.

 این پیشنهادات و نظرات به شما نشان خواهد داد که با گربه ی خود چگونه رفتار کنید تا او را شادتر، سالم تر، ایمن تر و
احتماال با وجود ماهیت مستقل او، مقداری بیشتر همکاری کننده نمایید.

 اهمیتی ندارد که شما
اد  یک بچه گربه با ن
رید یا یک  خال ب
 گربه ی خیابانی را
 نجات دهید، زیرا همگی
 آنها به مراقبت های
 دلسوزانه و راهنمایی
مشابهی نیاز دارند

Cat Info
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ا کنید. اگر  میل گربه ی خود را با بازی و پر همراه با بازی های مربو به گربه که برای همه سرگرم کننده است، ار
 شما یک گربه در داخل خانه دارید، انجام بازی های مربو به آنها با یکدیگر سبب سالمتی و تناسب اندام او شده و گربه

ی شما واقعا عاشق وقت گذراندن با شما خواهد شد.ی

چه کسی دوست ندارد! و بتوانند سرگرمی هایی برای بازی هایی که در منزل  تمام گربه ها دوست دارند خو بگذرانند 
 اخترا می شوند، بیابند. گربه ی شما نیز همین فکر را دارد، بنابراین شما نمی توانید فقط یک پر را تکان دهید و انتظار
 داشته باشید که او فورا در عر اتا حرکت کند و به آغو شما بپرد. کلید این که گربه تان را به بازی با خود وادارید
گو نبود، به این دلیل  این است که به او حقه بزنید که او تصور کند این بازی ایده ی خود بوده است. اگر این رو پاس
 که گربه ی شما تمام حقه هایتان را می داند، اسباب بازی ها را به صورت چرخشی عو کنید بنابراین گربه ی شما هرگز

از بازی با فقط یک اسباب بازی خسته نمی شود.ی

 گربه ها به حرکات پاس می دهند و دوست دارند که با اشیای کوچک در حال حرکت بازی کنند. پ به سمت فروشگاه
 حیوانات محله ی خود بروید و چند بازی مربو به گربه را بردارید که باعث حرکت گربه ی شما می شوند و به شما اجازه

می دهند که وقت بیشتری را با هم بگذرانید.ی

 اگر نمی خواهید پولی خرج کنید، می توانید با اشیای کوچکی که در خانه
بازی های جدید اخترا کنید. شما ایعات کاغذ خرد شده،   دارید، مانند 
 همچنین می توانید در نواحی بازی آینه هایی را نصب کنید، که نه تنها باعث
سرگرمی گربه ی شما می شود، بلکه به او کمک می کند تا اجتماعی شود.ی

 گربه ها همچنین عاشق کاو در مکعب ها و جعبه های پالستیکی، قفسه
،  ها، نردبان ها و باال رفتن از تیرک هایی هستند که به آنها تجربه ی ارتفا
تلفی را می دهد. به خاطر داشته باشید که گربه ها عاشق  دما و نورهای م
اکتشاف، پریدن و بازی کردن هستند. آنها دوست دارند خو بگذرانند!ی

 هر نو بازی هایی که فکر
ش بازی  می کنید الهام ب

 کردن  برای گربه تان
 باشد، عالیست و گربه شما
نا شما را برای مدتی م  م
 که با هم سپری می کنند،

دوست خواهد داشت

Cat behavior
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ی می دهیم.ی در اینجا ما اصول اولیه ی آنچه که برای شرو این آکواریوم آب شور نیاز دارید را تو

برای راه اندازی ی آکواریو آ شور به چه چیزی نیاز داریم
ی داده شده است، راهنمای زیر را برای موارد آکواریوم دریایی که در این مقاله تو زن آب دریا   برای نو راه اندازی م

مورد نیاز تجهیزات بررسی کنید.ی
آکواریوم آب شور  
تصویر زمینه ی آکواریوم یا نقاشی زمینه  
بستر آکواریوم برای راه اندازی آکواریوم آب شور مانند شن و ماسه ی زنده  یا مرجان خرد شده  
سن زنده - امکانات غذایی، پناهگاه و فیلتر را فراهم کنید  
لو آب شور   م
هیدرومتر آب شور یا حتی بهتر از آن رفرکتومتر  یا انکسار سن  
اگر با مقادیر کافی از سن زنده کار می کنید، نیازی نیست ولی در صورتی که نیاز به استفاده از یک   فیلتر آکواریوم 

ی فیلتر مکانیکی یا کربن فعال و غیره دارید، بهتر است که آن را داشته باشید.
ی   در صورتی که از فیلتر استفاده می کنید فیلترهای جایگزین مانند فیلتر ابریشم و کربن فعال 
ی   ٢یا ٣ عدد منابع نیروی متعدد 
ن شوید که اندازه ی آن به مقدار کافی بزر است   م دستگاه تولید گرما - م
ین   اسکیمر پروت
ن   های تست آب شور به منظور ارزیابی پارامترهای آب و نظارت بر چرخه ی نیترو  کیت 
غذای ماهی آب شور  
وکیوم آکواریوم  
تور ماهی  
دستکش های آکواریوم  
پاک کننده ی شیشه ای آکواریوم یا ساختن زداینده ی جلبکی       توسط خودتان  
ل تمیز استفاده نشده ی ٥ گالنی   دو س
دماسن آکواریوم  
یا مسواک قدیمی که برای تمیز کردن سن زنده مورد نیاز است   بر با دندانه های پالستیکی 
ینه برای تسریع ورود تازه واردین و نظارت بر نشانه های بیماری در ماهی   تانک قرن
نوار بر  
 یک فیلتر اسمزی معکو یا       یا فیلتر دیونیزاسیون برای ترکیب آب تهیه کنید که این مورد اختیاری است اما به

شدت توصیه می شود
 

ولیت زمان و هزینه های مربوطه درک مس
 راه اندازی یک آکواریوم آب شور،دقیقا مانند داشتن یک س یا گربه است چرا که همان میزان تال شما را می طلبد.
 برای داشتن یک آکواریوم آب شور موفق، شما مجبورید روی آن کار کنید. به طور روزانه شما باید ماهی های آب شور
دما، نیترات و غیره و برخی از تجهیزات آکواریوم را در راه اندازی آکواریوم آب شور خود ذیه و پارامترهای آب   خود را ت
زن  نظارت کنید. یک بار در هفته یا چند بار در هر ماه، شما باید برخی اعمال را برای حف و نگهداری آکواریوم در م

ماهی خود انجام دهید. در بیشتر اوقات شما باید عمل تعوی آب و تست کیفیت آب را انجام دهید.ی

 راه اندازی یک آکواریوم
 آب شور، دقیقا مانند

 داشتن یک س یا گربه
 است چرا که همان میزان

 تال شما را می طلبد.
 برای داشتن یک آکواریوم

 آب شور موفق، شما
 مجبورید روی آن کار

کنید

Saltwater 
Aquarium Setup 
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 این متن برای هر کسی که عالقه مند به یادگیری نحوه ی راه اندازی ی
یم آکواریو آ شور نباید  آکواریو آ شور است نوشته شده است تن
ی در مورد  دشوار باشد این متن تالش می کند تا شما به یادگیری و تح

یم ی آکواریو آ شور بپردازید وعات مورد نیاز برای تن مو

 

 

Mike FishLore :نویسنده
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تل تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی یک  هزینه یک عامل بسیار جدی است. لیست باال را ببینید و قیمت های م
العه کنید. شما به زودی متوجه خواهید شد که یک آکواریوم آب شور می تواند هزینه بیشتری زن ماهی آب شور را م  م
کر است که ماهی های دریایی معموال گران تر از همتایان  نسبت به خرید یک آکواریوم آب شیرین داشته باشد. الزم به 

آب شیرین خود هستند.ب

 شما همچنین باید بدانید که راه اندازی آکواریوم آب شور زمان بر است. اغلب  تا ٨ هفته طول می کشد تا بتوانید هر
افه کنید.ب ماهی دریایی را با خیال راحت به آکواریوم آب شور ا

ه کنید ال تر م ه کنید و بی ال ه کنید م ال م
 کتاب های بسیار خوبی درباره ی آب شور وجود دارد و ما برخی از آنها را مرور می کنیم. برخی از کتاب های بهتر در

ب زمینه ی آب شور عبارتند از
e on cien io  Ma ine a i

e om e e ook of e Ma ine a i m
a wa e  a i m  fo  mmie

eef ec e
im e i e o Mini- eef a i m

om e e nc c o e ia of e a wa e  a i m
Ma ine i e   en ia  o Know a i m ecie  an

e ew Ma ine a i m

 همچنین مقدار زیادی از اطالعات آنالین درباره ی ماهی های آب شور وجود دارد. قبل از اینکه هرگونه سرمایه گذاری
العه نمایید.  در تجهیزات و ماهی آکواریوم انجام دهید، به خودتان یک ل بزر کنید و تا جای ممکن در این باره م

سپ از این که خودتان این کار را انجام می دهید خوشحال خواهید شد.ب
 

یت آکواریو تصمیم بگیرید درباره ی اندازه و موق
 بهتر است که قبل از آن که آکواریوم خود را خریداری کنید، بدانید که چه نو ماهی آب شوری را می خواهید نگهداری
تل ماهی دریایی برای تعیین ماهی هایی که می خواهید داشته باشید، انجام  کنید. تحقیقات زیادی در مورد انوا م

 دهید. برخی از ماهی های دریایی فقط یک یا دو این رشد می کنند، در حالی که انوا دیگر می توانند تا ١٢ یا ١٨ این
 رشد کنند! دانستن اینکه چه نو ماهی دریایی را می خواهید، به شما کمک خواهد کرد که اندازه ی آکواریوم مورد نیاز
کید می کنند که شما نباید برای سرگرمی از آب شور شرو کنید،  خود را تعیین کنید. بسیاری از کتاب ها بر این نکته ت
 مگر اینکه حداقل ٠ گالن داشته باشید. اما اگر تحقیق خود را انجام داده و به طور کامل آماده شده باشید، هی دلیلی
 وجود ندارد که شما با یک تانک کوچکتر شرو نکنید. آگاه باشید، یک تانک کوچکتر چالش های بیشتری را به وجود

خواهد آورد و شما را مجبور خواهد کرد آزمایش و تعمیر و نگهداری بیشتری برای آب انجام دهید.ب

ثیر منابع خارجی مانند پنجره ها زن تحت ت  شما باید آکواریوم خود را در ناحیه ای قرار دهید که نور و درجه حرارت م
اری قرار نگیرد. شما همچنین باید آکواریوم خود را روی یک پایه قرار دهید که بتواند کل وزن آن را نگه  و دریچه های ب
 دارد. یک قانون خوب برای تعیین وزن کل یک آکواریوم کامل، ١٠ پوند به ازای هر گالن آب است. به عنوان مثال، یک
،  تانک ٥٥ گالنی، وقتی که تنها با آب پر شود، حدودا ٥٥٠ پوند وزن خواهد داشت! شما همچنین باید مبل کل سن

شن و تجهیزات موجود را حساب کنید.ب

آکواریو و تجهیزات خود را خریداری کنید
 گاهی اوقات شما می توانید کیت های آکواریوم آب شور را به طور کامل خریداری کنید، در حالی که در سایر مواقع بهتر
 است که تجهیزات را به طور جداگانه خریداری کنید. اکنون زمان تصمیم گیری در مورد نو فیلتراسیون مورد استفاده
ین است. ما توصیه نمی کنیم که از یک فیلتر زیر ماسه ای  استفاده  پ از راه اندازی آکواریوم آب شور و نو اسکمیر پروت
 کنید. فیلتر زیر ماسه ای مورد نیاز نیست و فقط باعث ایجاد سردرد می شود. به این دلیل ما از سن زنده به عنوان فیلتر
یکی استفاده خواهیم کرد که شما فقط نیاز به یک فیلتر متوسط برای فیلتراسیون مکانیکی و شیمیایی دارید. در  بیولو
عه ی تجهیزات است. ین احتماال مهمترین ق از سن زنده، اسکیمر پروت ین مضایقه نکنید. بعد   مورد اسکمیر پروت
ین به میان می آید، واقعا آنچه را که می پردازید، دریافت می کنید. ما چند بررسی  هنگامی که بحث اسکیمرهای پروت
ینی منتشر کرده ایم و تعداد بیشتری از آنها نیز وجود دارد. مواردی که در زیر لیست شده اند،  درباره ی اسکیمر پروت

ب اسکیمرهایی هستند که آنها را بررسی کرده ایم
c o   o ein kimme اسکیمر بسیار خوب 

c o    o ein kimme  e iew اسکیمر بسیار خوب 
a  emo a o ein kimme بسیار خوب 

nze ano o ein kimme بسیار خوب 
o  im kim o ein kimme اسکیمر مناسب 

e  ea izm o ein kimme مناسب است ولی نیاز به تنظیم مکرر دارد 
i ion ano o ein kimme پول خود را هدر ندهید 

i i- e -  o ein kimme پول خود را هدر ندهید 

شما همچنین باید یک دستگاه گرما ساز خریداری کنید که قادر باشد به اندازه ی آکواریومی که دارید گرما تولید کند.ب
 سن زنده، شن و نوار بر را خریداری کنید. سعی کنید ١ تا ٢ پوند سن زنده در هر گالن آکواریوم داشته باشید. یک
 قاعده برای مقدار شن و ماسه ای که نیاز دارید وجود دارد و آن حدود ١.٢  تا ١ پوند از شن در هر گالن آب است. از جعبه
تلفی داشته رات ناشناخته ی م  های دارای شن و ماسه یا شن و ماسه ی زمین بازی استفاده نکنید، زیرا ممکن است 
از دریای  باشد که ممکن است برای ماهی های شما مضر باشد. شن و ماسه ی زنده یا شن و ماسه مبتنی بر آراگونیت  

کارایب یا مرجان های خرد شده را خریداری کنید.ب

 شما باید آکواریوم خود
 را در ناحیه ای قرار
 دهید که نور و درجه
زن تحت  حرارت م
ثیر منابع خارجی  ت
 مانند پنجره ها و دریچه
اری قرار نگیرد.  های ب
 شما همچنین باید
 آکواریوم خود را روی
 یک پایه قرار دهید که
 بتواند کل وزن آن را
نگه دارد
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ریب پذیر بیوپلت  ها بوده اند. این مواد، پلیمرهای کوچک مبتنی بر پلت های زیست ت   پیشرفت اخیر در سال گذشته در مورد گلوله های زیستی 
ذیه و رشد باکتری های مصرف کننده ی نیترات و فسفات و بنابراین بیوپلت ها هستند که شکسته شدن آهسته ی آنها در رآکتور شما سبب آغاز ت  
زن شما خواهد شد. شما باید از یک اسکیمر استفاده کنید تا از مزایای استفاده از بیوپلت ها بهره ببرید و همچنین لوب در م  کاهش رشد قار های نام
ایعات پلت از و یا هر چیز دیگر از محصوالت  افی  ایعات   ا  باید جریان را از رآکتور پلت به اسکیمر هدایت کنید، به طوری که مواد چسبنده و 
 سیستم خارج شود. ایجاد یک رآکتور بیوپلت به شما هزینه زیادی دارد، اما ارز آن را دارد، به خصو اگر شما در حال مبارزه با مشکالت مربو به

زن خود باشید. جلبک ها در م
 

راه اندازی آکواریو پایه و تجهیزات
زن خود را تنها با آب بشویید! از صابون و مواد شوینده استفاده نکنید. باقی مانده ی صابون برای ماهی های آب شور مضر خواهد بود. آکواریوم خود  م
 را با تست دود  به وسیله ی پر کردن آن با آب شیرین و چک کردن نشتی آزمایش کنید. اگر از آزمایش نشتی عبور کردید، آب شیرین را از آکواریوم

لیه کنید. ت

 پ زمینه ی خود را در این زمان قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که از نوار در تمام طول پشت قسمت باالی پ زمینه استفاده کرده اید تا از خزیدن
آن را در سمت پشتی زن را نیز رن کنید  زن جلوگیری شود. همچنین شما می توانید شیشه ی پشتی م  نمک در بین پ زمینه و شیشه های م
. رن کردن پشت شیشه می تواند از استفاده از پ زمینه بهتر باشد، زیرا نیازی نیست که نگران خزیدن نمک بین  از خارج رن کنید، نه از داخل
ازن دریایی، یک پ زمینه ی سیاه رن می تواند کمک کند که رن ماهی ها بیشتر برجسته  پ زمینه ی آکواریوم و پشت شیشه باشید. برای م
زن به مدت یک روز یا اب مشهور دیگر است و می تواند به ایجاد توهم عمق کمک کند. پ از رن آمیزی، اجازه دهید م  شود. آبی تیره یک انت

بیشتر همان طور باقی بماند تا رن ها خشک شوند.

لیه بر ن شوید که از حلقه ی ت م ین و هر وسیله ی دیگری که در اختیارتان قرار دارد را ببندید و م اری خود را نصب کنید، فیلتر، اسکیمر پروت  ب
روی تمام کابل های بر استفاده کرده اید.

افه کنید آ شور از پیش ترکیب شده را به آکواریو ا
 تمام نمک های دریایی که در آنجا وجود دارند، کمی متفاوت ساخته شده اند. بحث بسیار زیادی درباره ی این که کدام ترکیب نمک بهترین است،
لو هایی که معموال در دستر هستند برای شما  وجود دارد. در اینجا مقایسه ای درباره ی برخی از ترکیبات آب شور در دستر است. بیشتر م
لو های نمک کار کردید یکی از آنها را ترجی خواهید ره ای را در نظر داشته باشید. بعد از این که مدتی با م  مناسب اند، مگر این که یک تانک ص

داد.
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ل را پر کنید و پ از آن کلر و کلرامین را ل تمیز ٥ گالنی استفاده کنید. ابتدا س لو آب نمک از یک س  برای م
لو  حذف کنید. از چیزی مانند                        برای آکواریوم استفاده کنید. دستورالعمل های موجود روی بسته ی م

افه کنید. آنها را خوب لو نمک را به آرامی به آبی که در دمای اتا قرار دارد ا وانید و سپ م  نمک را به دقت ب
١.٠٢ لو کنید و سپ با هیدرومتر یا رفرکتومترتان آزمایش نمایید. هنگامی که یک گرانش خا بین ١.٠٢١ و   م
زن خود را پر نکرده اید، این روند افه کنید. تا زمانی که م  دریافت می کنید، می توانید آب شور را به آکواریوم خود ا
زن می لو کردن در م لو کنید. م زن م  را تکرار کنید. اگر شما یک آکواریوم بزر دارید می توانید نمک را در م
لو نمک ن شوید که قبل از استفاده از هیدرومتر، تمام م م  تواند دشوارتر باشد و خراب کاری ایجاد کند، پ فقط م

را کامال حل کرده اید.ب
آکواریوم را روشن کنید و اجازه دهید که آب به مدت یک یا دو روز جریان داشته باشد.ب

ید سنگ زنده را بهبود ببخ
 سن زنده در حال تبدیل شدن به بیشترین هزینه برای راه اندازی اولیه ی آکواریوم آب شور است. در مورد راه اندازی
ره ای، این امر احتماال روشن کردن آکواریوم خواهد بود. به همین دلیل، شما احتماال تصمیم خواهید زن ص  یک م
شید. هرچند که با وجود این که این بار می تواند هزینه  گرفت که سن زنده ی خود را مانند روز اول خرید آن بهبود بب
، زیرا این رو بهترین شکل در مورد ماهی  ی زیادی داشته باشد، در نهایت باعث صرفه جویی در پول شما خواهد شد 
شیدن  می تواند از یک هفته تا دو ماه یا بیشتر، بسته به شکل سن در یک است. فرآیند بهبود ب  فیلتراسیون بیولو

زمانی که آن را خریداری کرده اید، به طول بینجامد.

زن قرار دهید. سعی کنید که آن را در وسط لیه کنید و سپ سن زنده ی خود را در م  مقداری از آب آکواریوم را ت
. قرار دادن باید ٢  یا ٣ عدد                 داشته باشید زن قرار دهید و                    را روی سن زنده قرار دهید   م
زن به شما اجازه خواهد داد که باقی مانده هایی را که سرهای ایجاد کننده ی نیرو بیرون می  سن زنده در وسط م

دهند، مکش نماید.

زن را خامو کنید، بنابراین می توانید عمل حف و نگهداری سن زنده را انجام  هر چند روز یک بار بر ورودی به م
 دهید. در حالی که این کار را انجام می دهید، برای محافظت از دستان و سن خود از دستکش های جدید آشپزی
یا یک مسواک قدیمی  الستیکی استفاده کنید. شما باید سن های زنده را با یک بر که حاوی پرز های پالستیکی 

زن  است پاک کنید تا هرگونه موجودات زنده و مرده را از روی آن بزدایید. شما می توانید این عمل را مستقیما در م
زن را با آب شور از پیش تهیه شده مجددا پر نمایید. روز د و باقیمانده ها را مکش کنید و سپ م  انجام دهید. مواد زا
 قبل از عمل حف و نگهداری سن زنده، آب شور خود را آماده کنید. اگر شما یک تانک کوچکتر دارید، می توانید برای
ل ٥ گالنی استفاده کنید. از هر چیزی که استفاده می کنید، باید                     و منبع ایجاد  این منظور از چند س
لو به خوبی حل شود. آب را در طول لو شده قرار دهید، به طوری که م زن مواد از قبل م  کننده ی گرما را در م

زن در حال چرخش است یا خیر آزمایش کنید. شی برای تعیین اینکه آیا م فرآیند بهبود ب

و که زن شما بوی بسیار بدی داشته باشد و یک نشانه ی خوب از این مو شی ممکن است م  طی فرآیند بهبود ب
 سن زنده ی شما بهبود یافته است این است که دیگر این بوی بد وجود نداشته باشد اما بیشتر شبیه به اقیانو شود.
زن شما نیز یک دور گردشی داشته است، استفاده کنید. شما باید یید این که م  از کیت های آزمایشی خود به منظور ت

مقدار صفر از آمونیاک و نیتریت و مقادیر کمی از نیترات داشته باشید.

افه کنید بستر خود را ا
افه کنید وجود داشته لیه کنید تا فضا برای شن و ماسه ای که قرار است ا  در ابتدا مقداری از آب شور آکواریوم خود را ت
ل های ٥ گالنی برای تمیز کردن شن و ماسه استفاده خواهیم کرد. از یک زن را خامو کنید. ما از س  باشد و بر م
افه کنید و سپ به ل ا لو کردن حدود ٢ گالن آب نمک استفاده کنید. شن و ماسه را به س ل  گالنی برای م  س
ال ها باال بیایند، بنابراین شما می توانید آنها را مکش  هم بزنید. این امر باعث می شود که برخی از گرد و غبار ها و آش
لیه کنید. از یک فنجان پالستیکی، مالقه یا چیزی شبیه  کنید. مقداری از آب شور را قبل از آن که بستر را بیفزایید، ت
افه کردن بستر تازه ی تمیز به آکواریوم خود استفاده کنید. از یکی از                 های نیروی خود برای  به آن برای ا

بیرون کشیدن  هرگونه شن و ماسه که روی سن زنده را در طول این روند پوشانده اند، استفاده نمایید.

 آماده باشید که هر روز
 برای نظارت بر میزان
 درجه حرارت و شوری

 در آکواریوم تازه تاسی
 خود زمانی را صرف
 کنید. شما همچنین
 باید یک مرتبه در ماه
 وقت خود را صرف تمیز
زن خود و  کردن م
 تعوی مقداری از آب
شور کنید
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ین شود اجازه دهید که مخزن به مدت چند روز ته ن
،      ، آمونیاک، نیتریت، نیترات و کربنات را بررسی کنید و در  طی این مدت پارامترهای آب را به دقت بررسی کنید. س شوری یا گرانش خا
افه کردن ماهی برای راه اندازی آکواریوم آب شور خود، این آزمایشات آب شور را انجام  صورت لزوم اصالح نمایید. در حالت ایده آل، قبل از شرو به ا

ی دهید
ی   ٢درجه سانتیگراد -٢٧ دما ٨٠-٧٥درجه فارنهایت 
  ١.٠٢-١.٠٢٠ گرانش خا 
    ٨ - ٨. یییی 
آمونیاک صفر  
نیتریت صفر  
ی   به خصو برای بی مهرگان نیترات      ٢٠ یا کمتر 
تی کربناتی       ١٠-٧   س

زن افه کنید. من نمی توانم به اندازه ی کافی نیاز به استفاده از یک م صو آب شور را ا زن، به آهستگی ماهی های م  پ از چرخش آب م
افه کردن ماهی به طور کید کنم. تصور کنید که شما در حال یک بازی هستید که در نهایت با ا ینه برای هر گونه ماهی های دریایی جدید را ت  قرن

زن اصلی، بازی را می بازید.ی مستقیم به م
 

افه کردن چند ماهی آب شور در یک زمان است که به سیستم فیلتراسیون زمان مورد افه کنید. فقط ا  فقط یک یا دو ماهی آب شور را در یک زمان ا
با کمی بیشتر  نیاز برای افزایش بار زیستی را می دهد که ماهی جدیدی را معرفی می کند. در هنگام آوردن ماهی های آب شور جدید، فرایند ان
ل ٥ گالن ل تمیز ٥ گالنی برسانید و سپ هر ١٠ دقیقه حدود ١ فنجان آب آکواریوم را به س ماهی و آب را به س  دخیل می شود. محتویات کیسه 
ل ٥ گالونی هر ١٠ دقیقه یکبار ادامه دهید. پ از گذشت یک ساعت، ماهی یا موجود بی افه کردن  فنجان آب آکواریوم را به س افه کنید. ا  ا

ابق بیشتر در آن دخیل است به کاهش میزان استر . پ از این امر، فرآیندی که ت زن     م افه شود   مهره ی شما باید آماده باشد تا به آکواریوم ا
 تحمیل شده به ماهی آب شور کمک می کند. ماهی ای که دچار استر شود، غالبا به مر او منجر می گردد! به ماهی آب شور خود در روز اول غذا

ابق پیدا کنند.ی واهند خورد. به آنها اجازه دهید تا با خانه ی جدید خود ت ندهید. آنها احتماال در هر صورت هی گونه غذایی در روز اول ن

م انجا دهید عمل حف و نگهداری  آکواریو را به طور من
 آماده باشید که هر روز برای نظارت بر میزان درجه حرارت و شوری در آکواریوم تازه تاسی خود زمانی را صرف کنید. شما همچنین باید یک مرتبه
٢٠ از آب شور را در یک ماه معین تعوی نمایید. زن خود و تعوی مقداری از آب شور کنید. سعی کنید   در ماه وقت خود را صرف تمیز کردن م
٥ یک بار در هفته می تواند کمک کننده باشد. انجام تعوی منظم آب میزان نیترات را کاهش می دهد، عناصری را که از آن ییر آب به مقدار   ت
 استفاده شده و از بین رفته اند را کاهش می دهد و سبب نشا و سالمت ماهی های موجود در آب شور می شود. به خاطر داشته باشید که هرگز آب
لو شده و تند و تیز است. این آب را یک روز قبل از آن افه نکنید، چرا که این آب به تازگی م  شوری را که به تازگی ترکیب کرده اید به آکواریوم ا

که عمل حف آکواریوم را انجام دهید، آماده کنید.ر

به ی خا پایین آوردن شوری گرانش یا جا
ان دهد چه کاری باید انجا دهیم ی را ن تر از حالت طبی ادیری بی ورتی که هیدرومتر م در 

ی آب فقط با آب شیرین ییر جز  اگر عددی را که می خوانید باالتر از آن چیزی باشد که می خواهید، ساده ترین راه برای کاهش میزان نمک در آب، ت
لو کردن آب شور بهتر خواهید شد، این کار فقط نیاز به  بدون کلر است. با گذشت زمان در انجام اندازه گیری مقدار استفاده شده ی مواد قبل از م
یری داشتید، باید از آب شیرین بدون کلر زن تب  تمرین دارد. همچنین، خوب است که در اینجا اشاره شود که هرگاه شما نیاز به جایگزینی آب م

استفاده کنید. گرانش خا را به صورت هفتگی یا حداقل یکبار هر دو هفته کنترل کنید.ر
 

روری است کو  نکته ای از طر           آیا فیلتر اسمزی م
 آیا الزم است در سیستم فیلتراسیون معکو سرمایه گذاری کنید تا اطمینان حاصل شود که کلر و کلرامین ها از آب خارج می شوند آیا یک سیستم

سینکی نصب شده مانند                  کار می کند
ن بودن این است که آب فیلتر شده م ن نیستم. تنها راه م م  من می دانم که        در نهایت کلر و کلرامین را حذف می کند اما در مورد          م

 برای کلر و کلرامین را آزمایش کنید. اگر شما قصد دارید که فقط یک سیستم دارای ماهی را راه اندازی کنید، ممکن است که یک سیستم اسمز معکو
ره ای با مرجان ها و شقایق های دریایی داشته باشید، ممکن است نیاز به سرمایه گذاری بر روی یک واحد واهید یک سیستم ص            الزم نباشد. اگر ب

،،،،،، داشته باشید. این امر واقعا به کیفیت آب شیرین شما و میزان ناخالصی آن بستگی دارد.ر

نکته ای از طر           پیگیری  فیلتر
فا توجه داشته باشید که آنها به گونه ای طراحی شده اند که در فشار  در پاس به        ، اگر قصد دارید از یک سیستم خنک کننده استفاده کنید ل
ه ی فشار الزم برای کار کردن یک بیق دادم اما هی راهی برای ارا  اصلی کار کنند. من یکی از این فیلترها را برای تمیز کردن آکواریوم های بزر ت

فیلتر یونیزاسیون وجود نداشت.ر
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نکته ای از طر              آیا ی             یا پناهگاه یخچالی الز است
 من در چندین سایت تحقیقاتی را انجام داده ام، که همه ی آنها نشان می دهند که باید از یک چاهک یا پناهگاه استفاده

ینه مقداری در هزینه ها صرفه جویی کنم زن قرن کرد. آیا این کار الزم است یا می توانم با استفاده از آکواریوم و م

صو ماهی یا ماهی با سن زنده          است، اجباری نیست. با این زنی که فقط م  یک          یا پناهگاه برای م
فی کردن تجهیزات، عی اثر مثبتی دارند، زیرا می توانند برای م  حال، اگر شما بتوانید برای آنها هزینه کنید، به طور ق
ذی و کشت محصوالت غذایی زنده برای حیوانات دریایی شما مورد استفاده قرار گیرند. آنها  کمک به صادرات مواد م
زن آب  همچنین به پیشبرد پارامترهای پایدارتر آب کمک می کنند، زیرا          می تواند مقدار کل آب را در یک م
 شیرین افزایش دهد. شما اغلب آکواریوم هایی دریایی را مشاهده می کنید که به نظر می رسد که بیش از حد پر شده

فی شده است.ت زن در جایی م اند، اما می توانید تقریبا تضمین دهید که یک          به اندازه ی خود م

خره های  زنده نکته ای از طر           مردن 
زن جدید راه اندازی کردم. من دارای سن زنده هستم، آنها خرچن و دیگر موجودات  من همین ٢ هفته پیش یک م
شی از روند چرخه ای خواهند مرد، آیا این درست است آیا  زنده می باشند . به من گفته شده است که اینها به عنوان ب

می توانم آنها را زنده نگه دارم

 تمامی این موارد به شکل سن زنده در زمانی که شما شرو به چرخه ی آکواریوم می کنید، بستگی دارد. اگر به یک
 شکل خوب باشد و قبل از اینکه آن را تهیه کرده باشید، نسبتا مرطوب یا حتی نیمه مرطوب باشد، بسیاری از موجودات
شید، رورت باید آن را بهبود بب عیت بدی بود، همین حاال و به   زنده ممکن است آن را ایجاد کنند. اگر در ابتدا در و
واهند داد. با این حال، به نظر می  گرچه  بسیاری از اشکال زنده ی آن، این عمل را از طریق فرآیندهای گردشی انجام ن

 رسد که بی مهرگان دریایی آمونیاک و نیتریت را بهتر از ماهی های آب شیرین تحمل می کنند و شما ممکن است خو
شان باشید و چند تا از فرآیند های چرخشی را زنده نگه دارید.ت

روری است نکته ای از طر         آ کدر آیا ی استریلیزه کننده ی       
افه کردم. با این زن ٥٥ گالنی را راه اندازی کرده ام. فیلتر کردن را شرو کرده، بستر و آب نمک را ا  من اخیرا یک م
ییر دهم همچنین چرخه ی من آغاز به کار کرده  حال هنوز بسیار کدر است آیا چیزی وجود دارد که بتوانم آن را ت
زن د      شنیده ام. م لبی درباره یک دستگاه  ین وجود ندارد. من همچنین م  است، حتی با اینکه در آن اسکیمر پروت

 من یک سیستم حاوی ماهی است. آیا داشتن استریلیزه کننده ی     الزم است
و به احتمال زیاد به دلیل غبار ایجاد شده از  آب معموال به مدت یک روز، یا نهایتا ٢ تا ٣ روز کدر خواهد بود. این مو
به عنوان مثال فیلتر قدرت یا فیلتر قوطی ، در صورتی  شن و ماسه است که باید توسط فیلتر مکانیکی خود فیلتر شود 
فر کنید شما این کار را انجام ندهید، چون . اگر شما سن زنده داشته باشید   که شما یکی از آنها را داشته باشید
، سپ این چرخه ممکن است شرو یا پایان یابد یا در مرحله ای بین این دو زن خود دارید ماهی در م  شما فقط 
 باشد. این امر واقعا به شکل سن در زمانی که شما آن را دریافت کرده اید بستگی دارد. اگر در شکل بدی قرار داشته
 باشد، ممکن است در هفته ی آینده برخی از ستون های آمونیاک یا به دنبال آن ستون های نیتریت داشته باشید. ما واقعا
یکی عالی برای آکواریوم آب شور شما  شما را به استفاده از سن زنده تشویق می کنیم زیرا این می تواند یک فیلتر بیولو

باشد.ت

افه کنید زن ا  اگر از سن زنده یا شن و ماسه ی زنده استفاده نمی کنید، باید ماهی یا منبع دیگری از آمونیاک را به م
ین به وسیله ی حذف ین هی ارتباطی با شرو چرخه ندارد. اسکیمر پروت  تا چرخه ی آکواریوم شرو شود. اسکیمر پروت
زن قبل از تبدیل شدن به آمونیاک، نیتریت، نیترات و غیره به شما کمک می کند. اسکیمرها همچنین  مواد آلی از آب م

زن به شما کمک می نمایند.ت ن محلول در آب م با افزایش مقدار اکسی

 به نظر ما در یک آکواریوم که فقط حاوی ماهی است، داشتن استریلیزه کننده ی     واقعا مورد نیاز نیست. اگر شما رو
ابق ماهی را تمرین کرده و پارامترهای آب خود را در محدوده ی قابل قبول حف کنید، هی ینه ی ماهی و ت  های قرن

ری نگهداری واهید داشت. با این حال، اگر شما از ماهی های گران قیمت تر یا   گاه به هی یک از این وسایل نیاز ن
 می کنید یا نگه داشتن گونه های ماهی برای شما مشکل است، ممکن است داشتن این وسایل ارز داشته باشد. این

واحدها می توانند بسیار گران قیمت باشند.ت

ین به  اسکیمر پروت
 وسیله ی حذف مواد
زن قبل از  آلی از آب م
 تبدیل شدن به
 آمونیاک، نیتریت،
 نیترات و غیره به شما
 کمک می کند.
 اسکیمرها همچنین با
ن  افزایش مقدار اکسی
زن به  محلول در آب م
شما کمک می نمایند
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Another important 
things to consider, 
without which you 
cannot create an 
innovative 
product:
• passion - your 
chances to win 
are greater when 
you and the team 
are obsessed with 
your idea;
• team - a cool 
team with the 
necessary 
knowledge;
• immunity to 
criticism - at 
each stage there 
will be a lot of 
people who will 
say that nobody 
needs your idea. 
You and the team 
need healthy 
immunity to 
criticism. 

The creation of an innovative product has its own stages:
1) the problem - we find a problem that no one has solved, we are considering the possibili-
ties around. We look wider than the usual view of the client. For example, when the air pump 
is noisy - everyone is used to it, but you can create a noiseless compressor;

2) brainstorming - having in the company a group of creative people, we generate with 
them bold decisions for a certain problem;

3) technology - determine does your company possesses the necessary knowledge, 
technologies and to what extend you can use them to create the necessary product. For 
example, we created an air pump, and then after a few years gained knowledge, skills and 
found a new technology. This helped create the world's smallest silent air pump for the 
aquarium;

4) visualization and design - a unique, innovative product must have a simple, clear 
design, people should like it.
The top of the innovative design is a fully functional product from one material and from one 
part. Such products have endless life cycles. For humanity, they are fundamental. For exam-
ple, it's a spoon, a fork, a plastic chair etc. 
When you manage to create a product that consists of one detail, one material and is fully 
functional - consider that you have made a revolution for humanity;

5) prototype - is important to choose correct way of prototyping. It will bring understanding 
about how the product will work. For example, we printed one of our muzzle on a 3D printer. 
This helped create a product that perfectly matched the structure of the dog's skull;
When we did the the first double-sided flying disk Flyber, we needed to learn the basics of 
aerodynamics in order to understand how to make a disk that would fly well.
Or an example of the first prototype of the lightest reversible jacket for dogs. In the begin-
ning, we had the idea that the jacket should be packed inside itself. Then when we made 
the prototype, we realized that it is not very convenient and functional, and it is also difficult 
technologically. Thanks to the properly created prototype, we decided that this is not a 
working idea;

6) testing - when you have created prototypes from the correct materials and they are fully 
functional, you need to test the product.
Our team has more than 50 testers around the world. We send samples for testing and 
receive valuable feedback. At this stage, you can understand what mistakes were made in 
the development. You will find interesting, unexpected properties of the product;

7) name - when you create a new product it is very important to come up with a name that 
will itself promote. In our company there is a unique formula that consists of three steps 
when of creating a name:
a) the name consists of one word;
b) the name contains no more than six letters, and its domain name must also be free;
If you create a product and, for example, in GoDaddy, it appears as free, it is likely that this 
product does not exist and it will be possible to register it all over the world;
c) if the number of links that Google gives to this name is less than 100 thousand, then this 
indicates the uniqueness of the name;

8) trial lot - there is a useful formula 1/10/100.
•  If you find a faulty product at the production stage, then eliminating this error will cost you 
$ 1.
• If an error is detected at the stage when the product is produced and is in the warehouse, 
then eliminating the error will cost you $ 10.
• And if you find a faulty product, when the product will be in the client's hands, eliminating 
the problem will cost you $ 100.
The formula is confirmed by a recent example of Toyota, which withdrew 645 thousand cars 
Toyota Prius, Lexus RX and Lexus NX in 2018; 
 
9) marketing - ideally the product message should consist of one idea. If there are many 
messages, the client does not remember them. One message is remembered better.
In our products, the promotion is already in them. We focus on word of mouth marketing. 
This is when people share information with each other because of the interest in the product;

10) legal protection - it is very important to protect the name. If you invented an innovative 
product, then you need to protect it with a patent;

11) production - production must be properly prepared, able to cope with the avalanche of 
orders from customers. You have to predict what capacity will be required for production;
12) logistics - if logistics works not qualitatively, it can cross out all previous stages of 
product creation. The product must be delivered to the customer on time.
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The newest pet industry trend - Family Look – was presented at Zoomark 2019!
Family Look for pets and their owners is the new world trend in pet industry. COLLAR Company follows these trends 
and presented a novelty at the exhibition. Visitors of COLLAR Company stand were impressed to become even 
closer to their pets with WAUDOG Printed. Now, in addition to collars and leashes, the series features bracelets with 
the same vivid and stylish design.
As the accessories, the bracelets are made from high-quality genuine leather. The innovative printing technology, 
never used in pet industry before, allows to create colorful, wear-resistant pattern. Fascinate your clients with the 
double “WOW” with Family Look by WAUDOG Printed!
Find out more about WAUDOG https://collarglobal.com/

DOG PULLER: not only sport but lifestyle
Why not to go in for sports with your dog?
This idea has probably visited by most dog owners. But only few of them pass from thought to deeds.
Why does it happen? Often, many people are stopped by the complexity of sports disciplines for dogs, the necessity 
of long time training or special accessories. In addition, not every dog breed can be competitive in most sports for 
dogs. All these make sport for dogs inaccessible for many owners.
The idea of DOG PULLER sport appeared in 2012. It is a new sport for dogs based on a series of exercises with 
PULLER - running and jumping. 
The competitive advantage of DOG PULLER over other kinds of cynological sports is that any dog can succeed in it: 
from miniature pinschers to giants of the canine world. It does not require additional equipment and special training. 
Everything you need for a good start is a dog, two PULLER rings and a good mood.
However, despite its simplicity, DOG PULLER has its own strict rules, regulations, division into categories, a system 
for calculating points. And, of course, it has its own champions and record-breakers in different countries.
DOG PULLER can dismantle stereotypes in capacities of dog breeds. Just imagine a giant mastiff jumping to the 
rings 41 times in a minute and a half! The name of this champion in the category of "heavyweights" is Koda (Yukon, 
Canada, coach is Erica Rosa-Atkinson). 
The first DOG PULLER championship was held on September 26, 2012, and already in December the International 
Federation of DOG PULLER was registered. For several years, about 60 tournaments have been held in Russia, 
Belarus, Ukraine, Canada, Japan, Hungary, Greece, Bulgaria.
In 2018 the World DOG PULLER Championship was held for the first time. The tournament gathered more than 70 
international sports pairs from South Korea, Portugal, Ukraine, Czech Republic, Hungary, Slovakia and Russia.
The dogs, divided into categories depending on their size and breed, competed in two disciplines, “PULLER 
Running” and “PULLER Jumping”. Teams of certified referees, as well as more than a thousand spectators in the 
stadium followed each movement of the participants.
Two official world records were set in both disciplines. Border Collie named Ivy (owner Margaret German, Russia) 
managed to make 116 jumps with grabbing the PULLER dog fitness tool.
10 year-old Anya Marouskova from Czech Republic became the youngest participant of the World Championship. Togeth-
er with her little pet, she proved that with a proper endeavor almost everyone could reach incredible results in Dog Puller.
For the second World DOG PULLER Championship the owners and their pets will be welcomed in Hungary, in the 
ancient city of Sopron situated in the northwest of the country. The participants will compete in two main disciplines: 
“PULLER Running” and “PULLER Jumping”. The Championship will be held in September 7-8, 2019.
To participate in Dog Puller World Championship one has to get into the national ranking that is formed in the qualify-
ing Dog Puller championships. The athletes willing to participate in Dog Puller championships may contact the head 
of the National Federation of their country. In the countries that do not have the National Federation the partici-
pants-to-be can contact the head of the International Federation of Dog Puller, Varvara Petrenko, directly.
The movement of DOG PULLER develops rapidly. In 2017, the "Japan Animalpic Comittee", which consist of key 
people from the international exhibition Interpets, as well as influential participants of the Japanese zoo business, 
came up with the initiative in 2020 to hold the Animal World Cup. The result is that DOG PULLER with other disciplines 
(such as dog-frisbee, agility, freestyle, kanicross) will be included in the sports program of the competition. 
This is a direct proof of the recognition of DOG PULLER all over the world!
We are sure, every year the quantity of fans and champions of the DOG PULLER will grow all over the world. This is 
a very positive moment and at the same times a challenge for all of us. After all, great results are achieved by great 
efforts. But anyway, these efforts will meet our expectations. Because what can be more important and more honora-
ble than helping owners to build a strong bond with their dogs and make them Champions!

DOG PULLER Competition



For 23 years the COLLAR Company thoroughly follows its mission - helps the owners to 
care of and enjoy their pets. Each new product is made to strengthen the connection 
between the pets and owners. The best example of fulfilling this mission is PULLER - the 
dog fitness tool. From the set of exercises with PULLER the COLLAR team created a brand 
new sport that now wins the hearts of the dog owners all over the world. The Dog Puller 
championships are now held everywhere from Japan to Canada.

Another way for COLLAR Company to follow its mission is participating in social projects, 
such as veterinary help for stray dogs and canistherapy. Hundreds dogs were rescued 
and neutered with the help of COLLAR Company, and Lilu, the dog of Company Owner, 
became a therapy dog, adored by the patients of the Chernihiv rehabilitation centre.

The motto of COLLAR Company is “Innovation only” and all the staff shares it wholeheart-
edly. The research and development department continuously generates truly revolution-
ary ideas of products. The great examples of this motto coming into life are E OLUTOR - 
the most durable collars  leashes with Global Lifetime Warranty. Or WAUDOG Printed - 
the leather dog accessories, decorated with colorful wear-resistant pattern. This pattern is 
printed in a way never used in the pet industry.

These and more than 3000 other products are in great demand in more than 60 countries 
in the world. The COLLAR Company keeps a close eye on international trends, tailoring 
the new products according to them. For example, the newest release - WAUDOG Family 
Look - was inspired by the desire of the customers to get even closer to their pets and call 
themselves their “parents”. 

How to create innovative products?
(Part from the speech of COLLAR Company owner Yuriy Sinitsa at the oosummit (Sochi, 
Russia) on April 12-13, 2018)

The creation of innovative products requires a special approach and forms the market. 
After creating, something, never existed, you open new niches.
For 23 years, COLLAR Company has been creating animal products and distributing them 
to more than 60 countries. And these products really open new niches in the market of pet 
business.

A good example is PULLER - a fitness tool for dogs, which we created in 2011, and he also 
opened a niche of training tools. Thanks to the interest of pet owners to PULLER in 2012, 
a new sport DOG PULLER has appeared, competitions on which are now held in different 
countries of the World. Later, a comic guide with information of PULLER was born. And 
even later interest in PULLER was the impetus for the preparation of the first in the World 
Olympics for pets in 2020 in Tokyo, where DOG PULLER will be the main discipline. It is 
important to create new products constantly. This will lead to unexpected results. 

On a daily basis you 
will need to feed 

your saltwater fish 
and monitor the 

water parameters 
(temperature, 

nitrates, etc) and 
some of the 

aquarium 
equipment on your 

saltwater setup
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Collar in 
Zoomark 2019



It was June 1999 when a food for dogs and cats with 100% natural ingredients was 
launched for the first time in Europe  it was Schesir, in single serve can format, prepared 
in gelatine with the addition of vitamins and minerals, a trademark owned by Agras Pet 
Foods, a company established in 1986 with the aim of bringing the high uality of raw 
materials, formulation, production processes and finished products to the pet food sector.
20 years have passed since the brand was founded and the company can proudly 
celebrate this important anniversary  today Agras Pet Foods is the leader in Italy and in the 
wet “single serve” per food segment and distributes its products in almost 70 countries 
worldwide , continuing to bring interesting news to the market.

ow Schesir wet line offers around 150 references with the widest possible choice for our 
pets, among different preparations, new raw materials, packaging of every format and 
type  from the "small" 50g format, currently offered in multipacks of 6 cans and in pouches 
for cats, which the company had launched first in April 2006, to the line with real fruit 
pieces born in 2008, until the introduction in 2016 of the very interesting ingredient uinoa 
for the first time in the wet food; until today  in 2019 Schesir launches the new "specialties 
from the sea" in 85g can, using exclusive species of topping fish (grouper, dentex, mahi 
mahi, yellow tail).

Schesir, however, did not limit the offer just to the wet products on which its experience 
had been based  since 2007 the brand has also been introduced in the Dry segment, with 
very high uality references, containing natural ingredients, in line with the Schesir 
mission. And this year the dry line has become the protagonist of an important expansion 
and of a packaging restyling.

Furthermore, Schesir, besides natural, from 2018 is also BIO, thanks to a new range of 
complete wet and dry food for cats and dogs, organic certified. 

In his 20 years, Schesir has simultaneously consolidated the identity as an ethical brand 
(all products are cruelty free) paying ever more attention to eco-sustainability  for example, 
in wet foods only tuna species not exploited by sustainable fishing are used, and to testify 
this and to illustrate all the “green” initiatives implemented, Agras Pet Foods has drawn up 
the Sustainability Report, already at the second edition, available on the website 
www.schesir.com.

Furthermore, 
Schesir, besides 

natural, from 2018 is 
also BIO, thanks to 

a new range of 
complete wet and 

dry food for cats 
and dogs, organic 

certified
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Happy Birth Day Schesir!
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In addition, for the 
first time, Iran's 
pavilion in the 
Livestock Industry 
will attend at the 
Pet-Zoo Interna-
tional Istanbul 
Expo in ovem-
ber. This pavilion 
is a 100-meter 
room and may be 
divided with 10 
domestic 
participants

“We consider the 2019 edition of oomark International an extremely high-level event both 
in terms of the exhibition offer and the professional ualifications of the operators attend-
ing,” commented Antonio Manfredi, Director of A M I. “There were also numerous 
initiatives taking place, including, for our sector, the Convention dedicated to electronic 
veterinary prescriptions that attracted a substantial audience of professionals keen to stay 
up-to-date.”

OOMARK I TER ATIO AL placed great emphasis on the new and innovative products 
presented by exhibitors, with 400 of these on display for a numerous and enthusiastic 
public. Around 40  of the 

products concern pet food, a sector in which innovation is a key factor. ew formulas are 
ever more finely calibrated to meet animals  nutritional re uirements with ingredients 
selected for their organoleptic characteristics, high uality and to cater to animals  specific 
needs (for example free from allergens, vegan, grain free, with particular functions or for 
nutritional purposes to treat specific pathologies). 
Design is becoming increasingly sophisticated, shapes and materials ever more refined 
and of greater uality. The technology applied to the development of products is being put 
to the service of animals and their owners in order to offer the utmost in comfort, for exam-
ple with pet beds made in highly insulating and comfortable materials, orthopaedic beds 
and cushions made of memory foam, moments for recreation (interactive toys), protection 
and security with collars e uipped with GPS and or electronic recognition name tags, and 
high visibility systems for use in the dark. 

In the animal care section (hygiene and medical products) the focus was on delicate 
formulas and homeopathic and Ayurvedic approaches, while the first products made from 
CBD were also presented.
In the pet litter sector there were new, vegetable-based solutions made from new sources 
that respect the environment.

In general, there was growing interest in organic products and raw materials, sustainable 
production cycles and recyclable packaging.

A special Initiative at oomark was the A ua Project, created to showcase the a uarium 
industry and directly involve companies from the sector. A large central area was set up 
with tanks of exceptional size, a pond and the exhibitors  own a uariums, in order to recre-
ate diverse habitats and ecosystems and present the latest technological innovations. The 
aim was to “think outside of the box” and showcase the great versatility of a uariums 
e uipped with modern technology in order to create versions that are unusual and surpris-
ing in their simplicity. This area was particularly popular with architects and professionals 
interested in incorporating water features into their projects. 

Hami Gostar Company Booth for animals at Zoomark 2019
For the first time, Iran booth is held at an international exhibition outside of Iran.
Hami Gostar Animal Company., the organizer of the specialized exhibition for small animal 
accessories in Iran and the publisher of the Kabuk eterinary Journal, managed to act as 
the representative and partner of oomark Company in Iran at the oomark International 
Exhibition 2019, after  years of negotiating with oomark Company.

 An ideal experience, which led to the establishment of extensive communication with 
other lead exhibition organizers from different countries.  Moreover, our company 
managed to start his cooperation with exclusive representative of Petzoo of Turkey, IPTIF 
India Exhibition, Asia Pet Fair of China, Park- oo of Russia, Japan Inter-Pet Exhibition and 
also with reputable magazines such as ampotta, the German Interzo Exhibition and the 

et Show of London. 

In addition, for the first time, Iran's pavilion in the Livestock Industry will attend at the 
Pet- oo International Istanbul Expo in ovember. This pavilion is a 100-meter room and 
may be divided with 10 domestic participants. We hope that we can export uality 
products not only to neighboring countries but also to other countries of the world.
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ZOOMARK INTERNATIONAL 2019 organised by BolognaFiere with the support of ASSAL-
CO (National Association of Producers of Pet Food and Pet Care Products) and ANMVI 
(National Association of Italian Veterinary Doctors) concluded its 18th edition registering a 
considerable increase in attendance and exhibitors numbers, which totalled 757 including 
foreign exhibitors from 45 different countries. The presence of six national collectives 
highlighted the growing internationalisation of the event. New features this year were the 
collaborations with different associations and with coordinators of foreign collectives, the 
organisation of Focus sessions for in-depth examination of different markets and business 
opportunities relating to the USA, Canada, Russia, UK, China, India and the Czech Repub-
lic.

“The Pet market is one that has evolved over the years,” explained Antonio Bruzzone, 
General Manager of BolognaFiere, “The growing attention for care and wellbeing of our 
pets finds a detailed and thorough response in the offer from businesses that exhibited at 
Zoomark International this year, a very wide spectrum of the very best the international pet 
industry has to offer. Among the particular strengths of this edition were the 20 plus 
conventions, workshops and meetings for the various categories and operators who were 
able to benefit from professional training and enjoy an overview of the main innovations, 
market research and strategies for success in imports/exports. There was an excellent 
response from exhibitors and visitors to the calendar change, which now focuses the 
event in the first four days of the working week rather than taking place over a weekend, a 
decision that contributed further to the increase in numbers and uality profile of foreign 
visitors to the event. Zoomark underlined its credentials as the leading event in Europe: a 
huge exhibition platform that once more this year attracted a considerable number of 
buyers, over 40% of whom came from abroad, a proportion 23% higher than the previous 
edition in 2017.

“We are satisfied with the progress of products for pet care, a compartment that continues 
to show that it is one of the most dynamic in Italy,” commented Gianmarco Ferrari, 
President of ASSALCO, “The positive trend recorded for the pet food sector for cats and 
dogs is in step with the growing care and attention that Italians are showing towards for 
their pets. Industrial foods are now recognised as the most practical and convenient 
solution to nourish our pets safely and with a complete and balanced diet.”
A key moment was the presentation on the opening day of the 2019 ASSALCO-Zoomark 
Report that provided important data about the market. The report outlined that in 2018 the 
market for cat and dog food products reached a business volume of 2,082 million euros, 
an increase of +1.5% compared with the previous year and a rate of growth far superior 
for packaged mass consumption goods (+0.01% in 2018). Furthermore, the ASSAL-
CO-Zoomark Report presented the Doxa study of the perceptions of the Italian population 
in relation to pets, their presence and role in families and society, with an in-depth examina-
tion of aspects concerning owners’ relationships with their pets.
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