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 سوپر پریمیوم ، مخصوص سگ های حساس 

غذای خشک هپی داگ
حاوی گوشت شتر مرغ آفریقایی
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ویتاکرافت یک کمپانى در صنعت محصوالت مرتبط با خوراك و ملزومات حیوانات خانگى است که از سال 1837 میالدى فعالیت خود را آغاز کرد. 
بیش از 175 سال تجربه این کمپانى در زمینه تولید غذاى حیوانات خانگى بسترى محکم براى توسعه و گسترش ایستا و پویا در تمام بازار هاى جهانى 
فراهم کرده است. بر اساس آخرین یافته هاى علمى ویتاکرافت محصوالتى نوآورانه و با کیفیت باال بر اساس نیازهاى منحصر بفرد حیوانات خانگى 
طراحى و تولید مى کند. این فاکتور کلیدى است که این کمپانى را نسبت به رقبا متمایز کرده است . محصوالتى که ارائه مى شوند، بر اساس نیازهاى 

خاص هر حیوان طراحى شده اند و این مسئله تغذیه و نگهدارى صحیح حیوانات را براى صاحبان آنها آسان مى کند . 

دفتــر مرکزى پخش : تهران، اتوبان آزادگان، فیروزبهرام، خیابان نســیم، پالك 3
0912-1134235 رتبــاط با مدیریت:  ا

0912-2876786 ریابى:  بازا و  ــد فروش  با واح رتباط  ا
 @Seven_Sales_Manager م:   تلگرا

سون  مجموعه 
توزیع کننده انحصارى محصوالت ویتاکرافت در ایران 

مانوك سبز دشت 
نماینده انحصارى محصوالت ویتاکرافت در ایران 
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دفتــر مرکزى پخش : تهران، اتوبان آزادگان، فیروزبهرام، خیابان نســیم، پالك 3
0912-1134235 رتبــاط با مدیریت:  ا

0912-2876786 ریابى:  بازا و  ــد فروش  با واح رتباط  ا
 @Seven_Sales_Manager م:   تلگرا
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Give The Pet
a Five-Star

House

ه کننده انوا   وارد کننده و عر
باک حم و ملزومات حیوانات خانگى 

دفتــر مرکزى پخش : تهران، اتوبان آزادگان، فیروزبهرام، خیابان نســیم، پالك 3
0912-1134235 رتبــاط با مدیریت:  ا

0912-2876786 ریابى:  بازا و  ــد فروش  با واح رتباط  ا
 @Seven_Sales_Manager م:   تلگرا

ساخت اسپانیا

م،کوى د افروز، پالك 21، واحد 13 ى، خیابان ش د اســالمبو خیابان خا
رى 09120915630   ،    ارســالنى09109805842 تل : 02188107454  ،  نا

       www.msdpet.com آدر سایت : 
msdpet : اینســتاگرام      @msdpetlink : تلگرام

Tabernil



م،کوى د افروز،پالك 21 ، واحد 13 ى ،خیابان ش د اســالمبو خیابان خا
مراه  : 09101941697 - 09122647254 ــ : 02188107454                تل

       www.msdpet.com آدر سایت : 
valpetproduct : اینســتاگرام      @valpetproduct : تلگرام





MADE IN GERMANYWORK OUT 
SNACKS

BARF, SALMON OIL

Function & Care

For  Do                    gs    

Dr.Clauder‘s Workout Snack is the ideal 
treat during training or education. The 
practical applicator makes the administration 
very easy. Simply let the dog lick a small 
amount - very practical for agility.

www.BehinTaam.com
  BehinTaam

MOIST FOOD

Carny is made exclusively from fresh, fleshy ingredients 
such as heart, lung, meat, liver or fish and seafood. 
Supplemented with essential minerals and vitamins, 
Carny is the natural food for your cat. The fresh, meaty 
ingredients are processed quickly and gently to preserve 
all the essential nutrients. Natural, unadulterated and 
with the typical taste of meat that cats really appreciate.

MADE IN GERMANY

CARNY
For  C   ats

www.BehinTaam.com
  BehinTaam

200, 400 & 800 gr



NO-GRAIN
PUMPKIN

LOW-GRAIN

For  Do                    gs    &   C   ats

TOP RATING OF 

5 STAR

A Nutritional System for Carnivores That´s 
Scientifically Designed According to Nature.

Approved y 
Association of American 

eed Control fficials

MADE IN ITA Y

www.BehinTaam.com
  BehinTaam

No-Grain with 
Pumpkin No-Grain Low-Grain

SUPER 
PREMIUM 
DRY FOOD

400 
gr

2.0 
kg

10
kg

900 
gr

1.5 
kg

4.0
kg

15
kg

Dog 
Food

Cat 
Food

MADE IN GERMANY

For  Do                    gs    &   C   ats
Each ingredient is carefully analysed in our 
la oratory efore use. ur finished products are 
also regularly subjected to the most stringent 
quality controls so that we can guarantee 
first class product quality for every animal.

www.BehinTaam.com
  BehinTaam







Made in Germany





TRM are a leading manufacturer of nutritional feed supplements for companion animals. When using 
TRM products you are benefiting from a carefully formulated blend, that has been developed in 

consultation with veterinary surgeons and nutritionists. 

EXCELLENCE IN PET NUTRITION

A pet’s wellbeing is at 
the heart of everything 

we do  



DOG & CAT FOOD

اسنک هاى رفلکس
و و دل ا  در  



پویــا تدبیــر دام کوچک 
 واردات و پخــش غــذا و تجهیــزات
حیوانات خانگی ، پرندگان و اگزوتیک
026  33  26  9500            
026  33  26  9600

مارال پیشگامان  شرکت 
جانبــی لــوازم  و  غــذا  واردات  

 حیوانات خانگی
021  66  57  5290

پویــا تدبیــر دام کوچک 
 واردات و پخــش غــذا و تجهیــزات
حیوانات خانگی ، پرندگان و اگزوتیک
026  33  26  9500            
026  33  26  9600

مارال پیشگامان  شرکت 
جانبــی لــوازم  و  غــذا  واردات  

 حیوانات خانگی
            021  66  57  5290

Dono



پویــا تدبیــر دام کوچک 
 واردات و پخــش غــذا و تجهیــزات
حیوانات خانگی ، پرندگان و اگزوتیک
026  33  26  9500            
026  33  26  9600

مارال پیشگامان  شرکت 
جانبــی لــوازم  و  غــذا  واردات  

 حیوانات خانگی
            021  66  57  5290

Dog Training Products

برای اولین بار در ایران
تحولی نو در امر آموزش

اح ان  ا خ ولو  هاررا   تهران 
پ  ها   رغ و  نبش   ج 

ر ا وحش ا گا دن رو ان و ب 
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تهران، خ دكتر شريعتي، كوچه عاج، پالك ۱۶، واحد ۱۱ ، تلفن: ۲۲۲۱۵۵۱۸
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220-22220222آرمیس پت پروداکتی        
armispet.com    |    t.me/ArmisPetProducts 

 آرمیس پت؛ تنها نماینده رسیم و انحصاری در رسارس ایران

گارانتی برگشت در صورت عدم رضایت    

ی غذای خشک، کنرسو و تشویقی های پت اک ای ی  هدا یمحص دارو و  پت اک ای ی  هدا   محص دارو و 

220-22220222آرمیس پت پروداکتی        
armispet.com    |    t.me/ArmisPetProducts 

 آرمیس پت؛ تنها نماینده رسیم و انحصاری در رسارس ایران



KABOOK ID

 دکتر سیام
مشهدی رفیعی

 فرزانه اسدالهی
دعوتی

صاحب امتیاز
طرا و صفحه آرا

امیر حسین
سته  خ

سردبیر

 نسیم اسدالهی
دعوتی

مدیر بازرگانی

 رسو اسدالهی
دعوتی

مدیر هماهنگی

سید مهدی
 ارفعی 

انفورماتیک
مترجم

 امین اسدالهی
دعوتی

روابط عمومی

 همکاران این شماره جناب آقای دکتر علیرضا عدل پرور، سرکار خانم نازگل
 عزیزی ، جناب آقای مهندس علیزاده، جناب آقای مهندس کیکانی و سرکار

خانم سحر محمودی مقدم، سرکار خانم مهندس پریسا اصولی
افی چاپ هنر اشکان لیتوگرافی چاپ و 

 آدر تهران  جنت آباد شمالی  خیابان کشاورز
١ کوچه امام سجاد  پالک
٤٤٨ شماره تما ٤٤٣٨

٩١ ١٥ ٩٣ سفارش آگهی 
. Go t r. o  وبسایت

oo o t r. o ایمیل
oo M اینستاگرا

کر منبع ال کابو با  نقل و اقتبا از م
ال در کابو الزاما به   بالمانع است انتشار م

معنای تایید آن نیست
ی می باشد  و نشریه کابو کامال خ

گونه مسولیتی به عهده نشریه کابو نمی باشد ت مفاد آگهی ها به عهده آگهی دهنده می باشد و  هی     
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Leading Article

KABOOK

ل نو شدن افکار و ایده ها دای پای بهار ف  

ه جز کلمه ای چیزدیگری نخواهد بود زیرا تمام موجوداتی که پروردگار ه مفهوم و معنی طبیعت پی ببریم این وا  اگر بخواهیم به وا
 در جهان بی انتها آفریده طبیعت گفته میشود.وبه عبارت دیگر هرچیزی که بشر در ایجاد آن دخالت نداشته باشد طبیعت گفته

میشود. طبیعت تحفه و امانت الهی و خداوندی است. پس نباید به این تحفه و امانت الهی خیانت کرد.س

 بهار ، تداعی سخاوت آسمان ، تبسم گل ها ، هیاهوی پرندگان ، رویش ، زیبایی و جوانی است . بهار فصل دگرگونی است . طبیعت
 خزان شده به ناگاه به امر خداوند سر از خاک بر می آورد و زنده و با طراوت می شود . در اندیشه اسالمی ، طبیعت ، آفریده خداوند

و جلوه رحمت بی پایان اوست .ی
 باید توجه داشته باشیم که خداوند دگرگونی هر پدیده ای در عالم را ، به دست انسان قرار داده و همه تحول ها با اراده انسان انجام 
 می شود . انسان اگر بخواهد در وضعیت جامعه ، کشور و زندگی خود ، تحول ایجاد کند ، باید این تحول را از خود آغاز کند . تحول
 اخالقی ، تحول درونی ، رفتن به سوی صفا و انسانیت ، عبودیت پروردگار و تسلیم در مقابل اراده آفریننده هستی ، که این تحول ،

سعادت انسانها را تضمین می کند . ی

 امیر حسین خجسته
سردبیر

نیز ، حکایت نو شدن و نو نوروز  ، فصل نو شدن است و  بهار   بنابراین فصل 
 خاستن است و مجالی برای بیدار شدن و کسب معرفت، چنانکه رسول گرامی

ی اسالم فرموده است 
 آن کس که با تغییر و تحول دنیا از وضعی به وضع دیگر ، آگاه نشود ، از غافل 

ترین مردم است . ی
 نوروز خواهشی برای تغییر و سبز شدن است . از همین رو ، هنگام تحویل سال
 ، دست به دعا بر می داریم و از خداوند می خواهیم که عال ترین شکل تحول
 را در ما ایجاد کند . حت اگر وضعیت نیکوی داشته باشیم ، نیکوتر از آن را

 طلب م کنیم.س
 ای دگرگون کننده قلبها و دیده ها ، ای تدبیر کننده شب و روز ، ای متحول 

کننده حال و احوال ، حال ما را به بهترین حالت دگرگون ساز ...س

آمین
سا نو مبار
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سال آقای  دکتر  امکانش هست خودتون رو برای مخاطبان کابو معرفی کنید
 من جالل الدین میرفخرایی هستم، متولد ١٣٦٢/٦/٢٩ ، فارغ التحصیل دکترای دامپزشکی از دانشگاه آزاد واحد کرج و
 چند سالی هم هست که به عنوان مدیر                         در زمینه واردات خوراک و تجهیزات حیوانات خانگی در حال

فعالیت هستم.ی

د ال مربو به درمان نیست  آقای دکتر شما دامپزشکی خوندید ولی کارتون ا
 بله کار ما بخش درمان نداره ولی خیلی مرتبطه. من با چند سال تأخیر، در سال ١٣٨٣ وارد دانشگاه شدم. از سال ٨٤ 
  در کلینیک ها به عنوان کارآموز در پوزیشن های مختلف فعالیت میکردم و شروع کارم در کلینیک گل سنگ خدمت
 دکتر رحمانی بودم که ایشون لطف زیادی به من داشتن و موجب عالقه مندی بیشتر من به کار شدند. و دوران خوبی بود
 چون کار درمان رو خیلی دوست دارم . سال ٨٩ از دانشگاه علوم و تحقیقات در رشته جراحی با رتبه یک هم در عملی و
 هم در تئوری و هم در مصاحبه فارغ التحصیل شدم. ولی بعد در دو راهی بیزنس و درمان مجبور شدم یک شاخه رو
 انتخاب کنم چون اعتقاد داشتم یا در یک رشته عالی باشم و تخصصی پیش برم یا در دو رشته متوسط باشم و من بیزینس

رو انتخاب کردم .ی

چه کسانی مشو شما بودند و چه کسانی مخال
 پدرم خیلی عالقه داشتن هم من و هم خواهرانم رتبه های علمی رو طی بکنیم . ولی من با انتخابی که کردم خودم رو 
 از این موضوع کنار کشیدم به خاطر این مسائل یه مقدار مخالف بودن و  خب داشتن رتبه ١ تو رشته جراحی یه مقدار
 سخته. ولی اصوًال در تصمیمات من کسانیکه با من همراه بودن مثل خانواده و همسرم همه موافق بودن و اگر برگردم به

اون زمان دوباره همین کارو انتخاب می کنم .ر

در واردات خ وجود داشت یا خودتون عالقمند بودید
  من همیشه عاشق دامپزشکی بودم و از بچگی حیوون خونگی داشتم. از جوجه و الک پشت و اکواریوم گرفته تا سگ و 
 غیره  و از نظر من و عالقه ی زیاد من به دام کوچک ، دامپزشکی محدود می شه به حیوانات خانگی  و تمام کارورزیها و
 کارآموزیهای من مربوط به دام کوچک بوده. همونطور که گفتم از سال ٨٤ که وارد کلینیک شدم و زیر نظر استاد ، جناب
 آقای دکتر رحمانی  عزیز به عنوان کار آموز  فعالیت عملی خودم رو شروع کردم، ایشون به من اجازه دادن که پت شاپ
 رو هم مدیریت کنم و از همون موقع در ارائه ی سرویس دهی مناسب و وجود محصوالت حرفه ای تر احساس خأل بسیار
 جدی داشتم  . اصوًال در تمام کشورهای خوب دنیا همه ی دامپزشک ها، رتبه ی اجتماعی باالیی دارن ولی در ایران در
بعنوان من  برای  بخصوص  هم  میشد  ارائه  که  قضیه، سرویسی  همین  تناسب  به  نبود.  این شکل  به  گذشته  سال   ١٥ 
 دانشجویی که قصد داشتم وارد این حرفه بشم، خوب نبود. در اصل با این هدف وارد این کار شدم و االن با یک رزومه

کاری ٨ ساله البته  به تأیید خیلی از مشتریها و همکاران عزیز،  فکر میکنم به اندازه قابل توجهی موفق بودم.س

اولین برندی رو که وارد ایران کردید کدو برند بود 
 برند بوش. که اولین پارتش رو در سال ٨٩ وارد کردیم . غذای سگ بوش و گربه ی سانابل که از کمپانی بوش آلمان

هستند.س

ر حیوون خونگی دارید  شما در حا حا
  بله دارم ولی  تو خونه نیست من دو تا سگ سن برنارد دارم  که برای فرزندانم گرفتم ، تا آخر هفته ها در محیطی که

خارج از شهر هستیم بتونم این ارتباط لذت بخش با حیوانات رو برای اونها هم تداعی کنم .ی

 رشد 
نعت دا  

کوچ

 من خیلی خدارو شکر
 میکنم که جرات اینو

 داشتم و چیزی رو که
 عالقه داشتم به عنوان

 شغل انتخاب کردم چون
 تو مقطعی که من این

 حرفه رو انتخاب می کردم
 رزومه چندانی در بازار پت
 وجود نداشت و کسانی که

 وارد این کار می شدن
خیلی دل گنده ای داشتن

J.M Vet Group

Interview

ی میرفخرایى     دکتر  ا

ک  ز ا دا ا حیوانات،ر ر

گی حیوون خونگی داشتم از جوجه و ال  من همیشه عاش دامپزشکی بود و از ب
ر من و  پشت و اکواریو گرفته تا سگ و  و به دا کوچ عالقه زیادی داشتم  و از ن

دود می شه به حیوان خانگی   عالقه ی من  دامپزشکی م
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چه چالشهایی برای شما داشت داشت
 سخت بود و شیرین، چون اولین تجربه من بود. من از سال ٨٥ از طریق خواهرم که 
 در آلمان زندگی میکرد، با شرکت بوش در ارتباط بودم . چند سالی با هم مذاکره
 داشتیم و به بن بست رسیده بودیم. و در سال ٨٨ در سفری که به آلمان داشتم با
 یک جلسه ی ٤٥ دقیقه ای مشکالت کار رفع و منجر به شروع همکاری شد و چون
 روی پارت اول حساس بودم  و هی کارمندی هم نداشتم همه کارها رو شخصًا انجام
، دریافت مجوز حمل و .... و خاطره  دادم . سفر به آلمان، سفر به مرز بازرگان، ترخی
 شیرین امروز و تل آن روز اینه که در زمان ورود بار به ایران به اندازه بار، انبار نداشتم،
 و مجبور شدم یک خاور بار باقی مونده رو در یک ساختمان نیمه کاره  که االن توش
 زندگی میکنم بین اون همه خاک انبار کنم . و یادمه بعد از اون ٤٥ دقیقه زیر دوش
 گریه می کردم و از این ناراحت بودم که بعد از این همه مذاکره و سختی منجر به این
 قضیه شد و در زمان ورود بار تجربه الزم رو نداشتم. اون موقع خانواده ام  بخصوص
 خواهرم و همسرم خیلی من رو دلداری میدادند . تجربه جالبی بود و به لطف خدا از
 فردای اون روز با عظمی جدی با تیمی که همیشه همراهمون هستن شروع به کار

ابت شده.ب کردیم و تا به امروز بارها لطف خدا به من 

ور انتخاب شدن  بقیه برندها چ
 خواست ما بود و خواست بازار از ما. زمانی که ما با بوش شروع کردیم، سعی کردیم 

به نوعی در سرویس دهی متفاوت باشیم .ی
ن خنده دار باشه، داشتن لوگو، داشتن یونیفرم، ماشین مشخ برای پخش  شاید ا
 و تبلی شرکت روی آن و .... . حتی ما اولین کمپانی بودیم که بروشور فارسی تمام
 رنگی محصوالت رو تهیه کردیم. اولین کمپانی بودیم که سمپل رایگان برای مشتری

چون در اون زمان باب بود که این سمپل ها  رو می فروختند  و  قرار دادیم 
 محصوالت تبلیغاتی مثل پیمانه و ... در اختیار مشتریان می گذاشتیم

تا باع شد  متفاوت  کامال  دهی  کنار سرویس  در  کارها  این   و 
 مشتریها از ما راضی باشن. ولی این خأل  اگر در بازار به این

. نمیکردیم  رو  کار  این  این سرعت  به  هم  ما  نبود،   شدت 
 دوستانی که تو کار واردات هستند میدونن که داشتن ١٢
٦ محصول باالی  رن  با  تقریبا  نمایندگی   تا   ١٤  
من برندها،  انتخاب  مورد  در  اما  نیست.  راحت   اصًال 
کشورهای از  خودم  دانش  حد  به  کردم  سعی   همیشه 
و مسافرتها  با  عمدتًا   . کنم  برداری  الگو  اروپایی   معتبر 
انتخابهایی که  میکردم  سعی  بود،  که  هایی   نمایشگاه 
به نیاز  گی محصوالت  توضی وی برای  باشیم که   داشته 
 سناریو سازی نداشته باشیم  و راحت به مشتری بگیم یه

 گشتی تو اینترنت بزن، در پت شاپهای آنالین معتبر بررسی
 کن و نظرات مصرف کننده ها رو مطالعه کن . عمدتًا سعی

جهانی اعتبار  از  که  کنیم  انتخاب  رو  برندهایی   کردیم 
برخوردارن. ی

ای حیوانات خانگی وارد میکنید   ن در سا چه مقدار  ا
متفاوت هست. نمیتونم عدد بدم.ی

د بازار بهتره بپرسم چند در
 دادن آمار دقیق در بازار پت کار بسیار سختیه. چون هی آمار مستندی در این عرصه 

ارائه نمیشه ولی مطمئنم بیشترین سهم رو در بازار داریم.ی

ور بوده و چه آینده ای رو پیش نعت دا کوچ در سالهای اخیر چ  رشد 
بینی میکنید

 من خیلی خدارو شکر میکنم که جرات اینو داشتم و چیزی رو که عالقه داشتم به
 عنوان شغل انتخاب کردم چون تو  مقطعی که من این حرفه رو انتخاب می کردم
 رزومه چندانی در بازار پت وجود نداشت و کسانی که وارد این کار می شدن خیلی
 دل گنده ای داشتن. ولی اخیرا به خصوص بعد از برجام، رشد چشمگیری ر داده و
 نکته خاص دیگه جذاب شدن بازار ما برای دیگر کشورهاست. بعد از این توافق فکر
 میکنم اشتیا زیادی از سمت کمپانی های خارجی بوجود آمده، طوریکه در ایران می
 گردن تا نمایندگی خوب برای خودشون انتخاب کنن. خود من حداقل در هفته ٢٥
این خیلی و  دارن  مارو  با  همکاری  قصد  که  دارم  دیگر  از کشورهای  ایمیل   ٣  تا 

جذابه.س
 و نشون دهنده اینه که بازار ما رشد خیلی خوبی داشته و رشد بهتری هم در انتظارش
٨ میلیون نفر جمعیت داره ، به صورت خوش  هست یه مثال عر میکنم ایران 
 بینانه، درصد افرادی که با حیوون خانگی در ارتباط هستند فکر نمیکنم به ٥. درصد
 برسن ، شما فکر کنید این مقدار به ١ درصد برسه ، اون زمان  صد در صد بازار ما هم
 دو برابر میشه با توجه به اینکه در فرهنگ ما هم نگهداری از حیوانات و هم مهربانی
 با آنها وجود داره و امروزه تو اکثر خونه ها بچه های کوچکی هستن که میتونن برای

 نگهداری از حیوانات اهرمی باشن . اگر یک بچه مهدکودکی تو خونش حیوون خانگی 
 داشته باشه و دوستش هم ببینه ممکنه عالقمند به داشتن حیوون بشه و این دست

به دست می چرخه، از بچه ها گرفته تا سالمندان.د
 خرافات مربوطه به حیوانات هم کم کم در حال رفع شدن هستند مثل گربه های سیاه
راتش... که اینها حاصل اطالع رسانی همکاران من بوده. در مجموع فکر میکنم  و ا

بازار رو به رشدی در آینده خواهیم داشت.ی

شما اولین کسی هستید که بیلبورد حمایت از حیوانات زدید چی باع شد 
  طبیعتًا کسی که در حوزه ی حیوانات کاری کنه، فکر میکنم بخشی از عواید این کار
 باید به حیواناتی برسه که شاید در شرایطی نسیتند که غذای خوب بخورند یا اصًال
 غذا در اختیارشون باشه. و از اونجایی که بازار ما بازار تکامل یافته ای نیست و برای
 ما که وارد کننده هستیم پیدا کردن گروهی که به طور قابل اعتماد و واض  به عنوان
 حامی حیوانات فعال باشند، کار سختی بوده و هست.  همین امر باع شد در شاخه

 ی کاری ما افرادی بیایند که قصد سو استفاده داشتند چراکه در پس کاری آنها هی
 تضمینی برای غذا رسانی  و حمایت از حیوانات بی سرپرست وجود نداشت . از طرف
 دیگه همیشه آرزو داشتم و دارم که بتونیم خودمون خیریه ای رو در رابطه با تغذیه
 حیوانات بی سرپرست داشته باشیم. این ایده همیشه با ما بود تا اینکه ٢ سال پیش
 با حمایت آگراس ایتالیا، سازنده  غذای شسیر، موفق به انجام یک کار چند جانبه
 شدیم. اول بح حمایت بود که بتونیم اعالم کنیم که شسیر برندی هست که کار
 حمایتی انجام میده. وبعد، شکست تابویی که حیوانات و خوراکشان را روی بیلبورد
تنها شرکتی مطر شدیم که خوراک حیوانات و  اولین  عنوان  به  و   ببینیم   بزر 

خانگی  را روی بیلبورد  های شهری تبلی کرده . ی
 خب طراحی و زدن بیلبورد اول خیلی سخت بود چون هیچی نمی تونستیم
 بزنیم. نه عکس غذا نه عکس حیوون. و تونستیم با یک طراحی خاص
 و استفاده از عکسی که سایه ش عکس سگ بود ،این کاررو انجام
 بدیم . برنامه های خیلی خوبی رو داشتیم و داریم و با توجه
عقبیم همیشه  داشتیم  نظر  مد  که  رشدی  روبه  مسیر   به 
 چون کار خیلی سختیه که آدم  بخواد تمام برنامه های تو
هنش رو پیاده کنه  .... بخاطر همین هنوز ایده آلی که  
بهش هنوز  رو  داشتیم  نظر  در  حمایتی  کار   برای 

نرسیدیم.ی
 بیلبوردها ادامه پیدا کرد و در اسفند ٩٥ تونستیم عکس
ر ٩٦ هم  کارتونی حیوانات را در بیلبورد بگذاریم. در آ
استفاده فشم  جاده  بیلبورد  تو  رو  گربه  واقعی   عکس 
 کردیم. و از ١٥ دی بیلبورد عکس غذای حیوانات رو در

خیابان فرمانیه نصب کردیم .ی

چند برند وارد می کنید 
هر که  داریم  مختلف  کمپانی   ١٢ از  انحصاری  نمایندگی   دوازده 
  کدامشون برند های مختلفی دارند. مثًال بوش، سانابل، بوش اسنک، ... که

٣ تا باشن.ی اگه بخواهیم به صورت برندی بشماریم شاید بیشتر از 

افه می شن ا
  طبیعتًا اگه بگم نه که دروغ گفتم ولی تمرکزمون بر اینه که  پروفایل فعلی مون رو 

حف کنیم و در کنارشون خألهای بازار رو بر طرف کنیم.ی

ن چه کسانی حامی شما هستن نفی در  ی سوا 
 خب دوست و دشمن در هر زمینه ای وجود داره. عمدتًا افرادی که در صنف ما فعال
 هستن متأسفانه در شرایط فعلی دوست دارند از هم گسیخته و جدا کار کنن و این
 مسئله به ما ضربه ی سنگینی وارد می کنه و متأسفانه هنوز نتونستیم صنف مشخصی
که صنفهایی  سایر  شده،  باع  این  بکنیم.  ایجاد  یا  باشیم  داشته  خودمون   برای 
به بدن  اختصاص  رو  خانگی  حیوانات  بخش  بیان  میدونن  ما  به  مرتبط   خودشونو 
 خودشون و جای تاسف داره که هنوز بنده و همکارانم این عزم رو در خودمون ایجاد
 نکردیم که بتونیم با هم هم صدا باشیم و ضررهای کوچک احتمالی را همچنان داریم
 ترجی می دیم به منفعت بزرگی که از همبستگی برای ما حاصل می شه.  ما چندین
  بار سعی کردیم این اتفا بیافته ولی نشده و ... اینکه بخوام اسم شخصی رو به عنوان
 حامی ببرم فکر نمیکنم درست نباشه . من طبق رزومه ٨ ساله خودم سعی داشتم

واقعیت هارو بیان کنیم.ی
به راجع  اگر جایی  و  بدم  نظر  فقط در مورد محصوالت خودم   همیشه سعی کردم 
 محصول همکارام باید نظر میدادم سعی کردم بر اساس واقعیتی که در دنیا هست،
 باشه و  قطعا به عنوان کسی که عاشق حیواناته و واردات انجام میده در مورد برندها
 اطالعات زیادی دارم. و جایی که نظر میدم گاهی باع خوشحالی افراد می شه گاهی
 باع ناراحتی . که این مسئله برای من چندان مهم نیست و اون چیزی که مهمه اینه

که واقعیت بیان بشه.ی

ای انق تاری  اینکه  او   داره  وجود  شما  والت  م مورد  در  شایعه   تا 
می مبدا  شرکتهای  از  شما  اینکه  دو  و  نیست  واقعی  شما  والت   م
باشد داشته  ای  طوالنی  بازه  که  بزنن  براتون  رو  تاریخی  که   خواهید 

ا بودین ا به فکر تولید  ا در مورد بوش و شسیر و آیا تا ب و مخ
به اگر  داریم.  ادعا  که  هست  برندهایی  تک  تک  انحصاری  ی  نماینده  ما   شرکت 
 وبسایت این کمپانی ها، مثًال کمپانی بوش مراجعه کنید شماره من و دفتر من رو
 می تونید ببینید. اما به مصرف کننده ها باید عر کنم که ساده ترین راه اینه که
 همه کمپانی ها، سایت و ایمیل دارن و هر شک و شبهه ای در مورد محصول دارن
تک تک  دیدم  من  که  اینطور  و  کمپانی  به  بفرستن  مستقیمًا  با عکس  همراه   رو 
 ایمیلها جواب داده خواهد شد از همون ایمیل یک نسخه هم برای ما ارسال میشه.
 ضمنا ما با کشورهای درجه ١ همکاری می کنیم، شاید اگر محصوالت ما از چین
 وارد می شد شیوع این نوع شایعات طبیعی تر بود. در اروپا مثل ایتالیا و آلمان و ....
بزرگترین و  بهترین  درخواست  به  حتی  شرقی  اروپای  ضعیف  کشورهای   حتی 

 مشتری ها این اتفا قابل انجام نیست . اما خطاب به مصرف کننده ها باید  عر
اسم به  هست  عددی  یک  مصرف  تاری  برای  ما،  وارداتی  محصوالت  تمام   کنم 
     که اگراین شماره را به کمپپانی بفرستید اونها تاری تولید دقیق

 رو به شما می گن. ب

توسط بیافته  اتفاقی  هر  ما  در شرکت  اما  عو کنم  رو  انقضا  تاری  تونم   من می 
رین سازمان که هر چند وقت یکبار برای بازدید به انبار ما می آیند، لو می ره.   نا
رین سازمان دامپزشکی به دلیل حجم بیشتر کار بیشترین  بازدید انبار ما توسط نا
سازمان در  دو  هر  که  داریم  انبار  تا  دو  داره.ما  رقبا  سایر  انبار  به  نسبت  رو   تعداد 

بت شده اند و ما هی عملیات خارج از این دو مجموعه رو نداریم .ب دامپزشکی 
 در مورد تولید باید بگم ، معتبر ترین و قدیمی ترین تولید کننده غذای حیوانات 
 خانگی از دوستان قدیمی بنده  جناب آقای دکتر نوید نصیریان هستند ولی متأسفانه
 تا به حال سعادت همکاری با ایشون رو نداشتیم و امیدوارم روزی رو بر اساس نیاز
 بخشی از بازار، از ایشون محصوالتی رو تهیه کنیم و به عنوان محصول ایرانی ارائه

 بدیم.ی
 اما در مورد تغییر دادن تاری روی بسته بندی ها باید بگم کمپانی ما یک کمپانی
 خانوادگی است و هر اتفاقی که در این ٨ سال افتاده بنده در جریان بودم. و تا اونجایی
 که من میدونم چنین چیزی نیست. راجع به کنسروها هم باید عر کنم می تونید
 از طریق سازمان دامپزشکی فرکانس واردات مارو چک کنید محصولی مثل شسیر با
 واردات ٤ تا ٦ بار در سال قطعًا به انقضا نخواهد رسید. مثال در مودر شسیر حداقل

١٣ تن.ی ١٢ تا  ١ تن در هر پارت بوده و حداکثر  ٨ تا  سفارش ما  t  u er
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اویر انبار و سیستم پخش شرکت بخش هایی از ت
                   

 انجام دقیق ترین نظارت ها و بررسی ها و انجام آزمایشات مختلف بر روی نمونه محصوالت قبل از کسب نمایندگی 
 سبب شده تا در انتخاب های خود بسیار موفق بوده و بتوانیم محصوالتی مطابق با استانداردهای روز دنیا را عرضه نماییم

و بدین وسیله ضامن سالمتی و رفاه حیوانات خانگی باشیم

  

آوره. اعتیاد  از محصوالت  بعضی  اینکه  مثال  زیاده  ما خیلی  تو صنف   متاسفانه شایعات 
به عنوان دامپزشک که آیا یک محصول غذایی  راستش خیلی اوقات با خودم فکر میکنم 
 می تونه این چنین قدرتی داشته باشه که بتونه یک حیوون رو دچار اعتیاد بکنه یا هر
  آسیب دیگه ای به او بزنه به نظر من راهکار اولی که در مورد بررسی این موارد گفتم،
 فکر کنم منطقی ترین راهکار باشد. درمورد این شایعه که گفته میشه غذاهای ما اینجا
چنین تونستیم  می  که  داشتیم  رو  قدرتی  چنین  ما  اگه  بگم   باید  هم  میشه   تولید 
 محصوالتی با این کیفیت و بسته بندی رو در ایران تولید کنیم باید بهمون آفرین گفت.
  و باید در نظر بگیریم که  ما در ایران هنوز به کوچکترین سایز بازارهای اروپا نرسیدیم و
 کل نیاز یکسال بازار ایران  در چند ساعت فعالیت کمپانی های بزر دنیا تولید می شه
 پس طبیعتا اصال منطقی نیست که برای این میزان تولید فرموالسیون جدید یا متریال و

مواد اولیه ی جداگانه ای در تولید استفاده کنند. ن
 حقیقتا یه گالیه هم از بعضی از دوستان و مصرف کننده ها دارم. ما یک محصولی داشتیم

 که انقدر حجم واردات اون زیاد شد که کمپانی تولید کننده به ما پیشنهاد داد یک پکی
 فارسی برامون درست کنند. این در دنیا باع افتخار یک شرکته اما بعد  از این که این
 محصول اومد با کم لطفی های برخی از دوستان ، شایعه شد این محصول در ایران یا برای
 ایران ساخته شده و با مواد اولیه سایر محصوالت کمپانی ها متفاوته، من فکر می کنم
 مصرف کننده ها باید با دید بازتری  به این قضیه نگاه کنن و انقدر ساده وارد این موج
 شایعات نشن . خوشبختانه همه کمپانی های ما  وبسایت، نحوه های ارتباط و ایمیل دارن
 و همه جوابگو هستن. وفکر می کنم  اگر دوستان بتونن  یک محصولی را از کمپانی ما
 پیدا کنن که کوچکترین ایرادی از نظر تولید، تاری و ...  داشته باشه و برای کمپانی مبدا

بفرستن قطعًا می تونن نمایندگی کمپانی رو به خودشون اختصاص بدن.ی

رفه تون خیلی  ی برای نمایشگاه  دارید چون پارسا   شما سوپرایز خا
ی ی  ی هم نارا هم را دا کرد سر و 

٩ قطعًا سوپرایز خواهیم داشت که بماند.ی    در نمایشگاه برج میالد سال 

ی رتون رو بفرمایید العه کردید ن له کابو رو م م
و خجسته  آقای  مورد  در  باید  بدم،  نظر  کابوک  مجله  مورد  در  بخوام  اینکه  از   قبل 
 همسرشون صحبت کنم. آشنایی بنده با ایشون از یک قرارداد نافرجام در سال ٨٩ شروع
 شد، ولی امروز جایگاه  شرکت حامی گستر حیوانات برای من بسیار آرام بخشه، طوری
باهاشون که  هست  من  افتخار  باع  کنن  مدیریت  عزیزان  این  رو  ای  برنامه  اگر   که 
 همکاری کنم و  من تا به حال این زوج رو جدا از هم ندیدمشون و همیشه با هم بودن و
 به بنده خیلی لطف داشتن. و همیشه سعی کردن جایگاه، احترام و شئونات این صنف رو
 به خوبی رعایت کنن. مجله ی کابوک هم باید عر کنم که یک مجله ی فو العاده
هار نظر کنم چون  ست. من دوست ندارم راجع به شماره ی اول در مورد محتوا خیلی ا

اولین شماره ی مجله ست اما از بعد طراحی ، مجله ی خوبی هست.ی
 و سوای مطالب درونش باع می شه صنف مارو ارتقا بده شاید اگر خیلی از کارهایی که
مثل نداره  خاصی  توجیه  بشه  بررسی  مالی  نظر  از  شده  داده  انجام  رشته  این   در 
بازگشت بازگشت مالی آنچنان نخواهد داشت ولی  . درسته   بیلبوردهایی که مثال زدم 
 روانی و عاطفی خوبی در همین چند روز داشته، من جزئیات اقتصادی مجله رو نمی دونم

 اما فکر می کنم این مجله اومده تا صنف مارو ارتقا بده.ی

                    ن بیلبورد سانابل در فرمانیه تهران

The nutritional philosophy for cats



بتی باقی مونده ما سراپا گوش هستیم اگر 
یربط اون، کم کم دارن به قدرت   خیلی خوشحالم که سازمان دامپزشکی و بخش های 
 صنف حیوانات خانگی پی می برن و  دید خوبی رو در این عرصه پیدا کردن. اگر قراره
 حیوان خانگی در زندگیها حضور داشته باشه باید تجهیزات و ملزومات الزمش فراهم
 بشه تا مخاطرات بهداشتی و حیوانی ایجاد نشه. .این مساله را همیشه سعی کردیم به
 سازمان دامپزشکی بگیم ولی به دلیل بزرگی بازار دام بزر و به عنوان مثال دغدغه
 های  حاصل از واکسن آنفوالنزا ، مبح حیوانات خانگی برای سازمان در اولویت های
 اول قرار نداره. ولی خوشبختانه خیلی بهتر شده و در جلساتی  که در سال ٩٦ در
 سازمان شرکت کردم ، سعی و تالش افراد سازمان رو در این زمینه حس کردم و دیدم

که دارن تالش می کنن تا کارهای الزم رو انجام بدن. ب
 معضل اصلی که  وارد کننده ها خألهای قانونی این صنف هست.مثال محصولی به 
نشده، وضع  واداتش  عدم  یا  واردات  درباره  قانونی  ولی  شده  وارد  قاچا   صورت 
 محصوالتی هم هست که ممنوع نیست و نیاز بازار هم هستن ولی قانون در موردش
  حرفی نزده و وقتی به سازمان مراجعه می شه، محصوالت مربوط به حیوانات خانگی
 ارجاع داده می شه به فارم انیمال و طیور و .... که خیلی فر داره. خواسته ی اصلی
 من از سازمان اینه که قوانینی مخت دام کوچک و محصوالت مورد نیازش در نظر
 گرفته بشه و چارچوب مشخصی داشته باشه. اگر این قضیه به درستی انجام بشه اول
 از همه ما از مصرف کننده ها حمایت کردیم  چرا که مجبور نیستند جنسی که همه

، ٥ سنت بخرن.ت  جای دنیا ١ سنت فروخته میشه را به دلیل قاچا
 ما هی وقت فکر نمی کردیم سازمان ازجامعه ما حمایت کنه ولی حاال که بح حمایت
 وجود داره باید بگم تو بح قانون گذاری و پیگیری باید بگم که ما از خدامونه که رو
 بازار نظارت باشه به شرطی که اگر محصوالت قاچا جمع آوری شد، راهکاری هم برای

واردات محصول گذاشته بشه و این قضیه خیلی مهمه.ی
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د نداره واردات واکسن و دارو رو شرو کنه  موعه ی شما ق م
در  ما   . هاست  چار چوب  نبودن  معلوم  نیفتادنش  اتفا  اصلی  علت  اما  بله   طبیعتًا 
بیمارستان خصوصی بودیم و رئیس وقت سازمان هم حضور داشتن و  افتتاحیه یک 
 سوال کردن خأل کار در دام کوچک چه چیزهایی هستن و همه گفتن واردات داروی
 دامپزشکی و ایشون به من گفتن چرا شما دارو نمی آرید گفتم خب داستان ما کامًال

متفاوته.ی
 چرا که اگر قرار باشه برای حیوانات خانگی دارو وارد کنیم مقیاس حجمی اون مشابه
 داروهای انسانی ست،  مثًال در یک کانتینر چند صد  نوع داروی مختلف  وجود داره و
بت هر دارو در قوانین فعلی سازمان دامپزشکی حدود ٢ سال زمان می بره و قوانینی  
بتی همزمان داشته باشید پس با قانون فعلی ١ تا پرونده   هست که شما نمی تونید 
بت کنم فکر کنم نوه و نتیجه های من هم ٨ قلم دارو   اگر بخوام از همین فردا 

نتونن واردات رو داشته باشن ولی اگه چارچوب درست باشهاین کار قابل انجامه.ی

د ق یا  دارید  هم  رو  ایی  های  مکمل  یا  ساپلومنت  والتون  م تو   شما 
دارید بیارید

٩ از اونها رونمایی می کنیم .  نداریم ولی انشاالله در نمایشگاه ٥  تا ٨ تیر سال 

 در  پایان دوست دارم از تمام کسانی که در این سال ها همراه و پشتیبان من بودند
ه پروردگارم، همسرم، خانواده عزیزم و تک تک همکارانم ه داشته باشم به وی  تشکر وی
 در شرکت. بزرگترین سرمایه ای که در این سال ها به لطف پروردگار و تالش تمامی
 همکارانم در                           به دست آورریم اعتماد مشتریان و دامپزشکان محترم
میسر عزیزان  این  پشتیبانی  و  حمایت  بدون  مهم  این  قطعا  و  بخشه  این  در   شاغل 
 نمیشد. خوشحالم که تیمی رو همراه خودم دارم که عر و عالقشون به شرکت به
 اندازه منه و شرکت رو متعلق به خودشون میدونند و برای کار، پیشرفت و خدمت به

مشتری ها در همه حال آماده هستند.س

اشتین  ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گ

J.M Vet Group



فریان ابتدا بیوگرافی از خودتون بفرمایید برای شناخت بیشتر ما سال آقای م
 من محمدرضا مظفریان هستم، چهل و پن سال دارم و متأهل دارای دو فرزند. خوشبختانه من در خانواده ای متولد شدم
 که از شش نسل قبل به ی حرفه مشغول بودند و این پیشینه قوی باع شد من هم عالقمند شوم و از کودکی با آموزش
گی خیلی جذاب است.  سینه به سینه پدر و پدربزرگم با دنیای جواهرات آشنا بشم. حرفه ای که حداقل بخاطر دو وی
 یکی اینکه با سنگها و گوهرهایی از دل طبیعت سروکار داری و دوم اینکه اغلب شری شادیهای مردم از تولد و عروسی و
 عید و .... هستی. من عالوه بر بیست سال شاگردی پدرم و فرا گرفتن از ایشان به این پیشینه بسنده نکردم و شناخت و
 درجه بندی الماس و سنگهای رنگی و طراحی جواهرات را به صورت آکادمی هم دنبال کردم و از آنجا که محل کارم در
 هتل استقالل بود و محیط آرامی بود با اینکه از لحا مادی بسیار متضرر شدیم ولی خلوتی کار باع شد من بتوانم به

 زوایای دیگری از عالیق خودم هم بپردازم.و

فا از این عالقه ها هم برایمان بفرمایید  میشه ل
 در زمینه ورزشی عالوه بر کوه نوردی و دوچرخه سواری و ... ورزش اصلی من اسکی است که سی و هفت سال پیوسته

آن را دنبال کرده ام،و همچنین سفر و ایرانگردی و طبیعت گردی.ی

دیل کارنگی در کتابخانه پدرم کلید خورد و وضعیت   یکی از پر رنگ ترین سرگرمی های من با کتاب آیین دوست یابی 
 آخر و ... که بنده را به روانشناسی و تحلیل رفتار و جامعه شناسی عالقمند کرد، در نوجوانی شاگرد آقای حلت شدم و ی

 دوره بهداشت روانی رشد را نزد استاد مجد گذراندم و با آشنایی با موسسه بنیان و آموزه های دکتر فرشته میرهاشمی
 دیدگاه دیگری به خودم و جهان هستی پیدا کردم و قبل از بچه دار شدن عضو انستیتو تحلیل رفتار شدم و کالسهای
 دکتر منصور بهرامی و بعد عضویت دوازده ساله در انجمن اولیا مربیان مدرسه دخترانم و ... در این زمینه بسیار به من

کم کرد.ی
 

هرها را در آنجا بودم و موفق شدم چهارده واحد  از آنجا که دانشگاه مدیریت صنعتی به محل کارم نزدی بود مدتی 
  .مدیریتی را در آنجا بگذرانم و این سر منشأ تصمیم من برای تغییر کار سنتی اجدادی به صورت مدرن و امروزی بود

 در موسیقی هم حدود دوازده سال شاگرد یکی از معتبرترین اساتید بودم و مبانی موسیقی کالسی و نوازندگی پیانو را
فرا گرفتم که باید ادعا کنم در زمینه نوازندگی موفق نبودم.م

ی هستید  از جایگاه فعلی خود را
 اگر راستش رو بخواهید اصًال حالم خوب نیست. یکی بحران میانسالی و راضی نبودن از مسیری که آمدم و کارهایی که
 انجام دادم، ی بخش درونی هم هست که مربوط است به درد جامعه و همنوع که تا مغز استخوان آدم میرود. شما پشت
 ویترین طال فروشی در وضعیتی که همنوعانت ناراحت و با حسرت به اجناس نگاه میکنند و از کنار آن رد میشوند حال

خوبی نمیتوانی داشته باشی. و

شغل شما چند ساله است
 از زمانی که مستند میدانیم شروع آن  از ساعت سازی بوده تا امروز که نزدی صد و هفتاد سال کمتر از دو قرن است که

خانواده من به این حرفه مشغولند. ر

مد   م
ا ر

ب  فریان م

 حیوانات از دیرباز و عهد
ار به  باستان و در اولین آ

 جا مانده از انسان در
 غارها و سنگ نوشته ها

 الهام بخش بوده اند ،
ار از آنجا  بخشی از آ

نشأت می گیرد

Partieh

Interview

ری رفى   م ت ک د ی  

رد از ج  
ت و گر  را حیوانات د ان ان ت 

ر دیگری منقرض شوند اگر از همین امروز  باید مانع شویم که حیوانات در خ
یر فوری و کوتاهی نخواهد داشت اما  هم با تما توان درست عمل کنیم ت

ار آن شاید سی سا دیگر مشخص شود آ
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بت کردید آیا شما کارتان را به اسم خودتان 
بت عالمت و نام و ... داریم ، ول با توجه به عدم وجود قانون کپ رایت نتوانستیم  ی 
 در این جهت حرکت کنیم. چیزهای که داریم عکسها و نوشته ها و خاطره هاست به
و نوآور  و  استمرار  با   ، نبوده  برند  و  اول شناخته شده  ما هم  نام   هر حال همین 
بت را  کار خوب خودش خودش  و  برند شده  و  رفته شناخته شده  رفته   خالقیت 

 میکند.ی

خارج هستند یا ایران  مشتر ها شما چه کسان هستند
زمان   ، بوده  متفاوت  خیل  ما  مشتریها  طیف  شرایط  به  بسته  و  دوره  هر   در 
     توریستها و البته مهمانان دولت و سیاستمداران و سفرا که البته بعد از تحریم و نبود
 کارت اعتباری کس دسته پول جیبش نداره و لذا صدمه بزرگ به کسب و کار داخل
 هتل وارد شده و در حال حاضر نود درصد مشتریها ما در داخل هستند که برا در

معر دید و در دسترس بودن آنها برنامه های داریم. ی

این ویترین شما دید  و  در  ل گربه عنکبوت  از حیوانات م های   طر 
ا به فکرتون رسید طرحها از ک

ار به جا مانده از انسان در غارها و سنگ   حیوانات از دیرباز و عهد باستان و در اولین آ
ار از آنجا نشأت میگیرد.  ول من هم در  نوشته ها الهام بخش بوده اند ، بخش از آ
 ی خانواده پرجمعیت و اصیل و صمیم بزر شدم و در کودک بسیار پسرخاله
 و دای و عمو و ... بودیم که با هم باز میکردیم و سهم من همیشه در شمال و تهران
 ،جانور و حیوان ،از کرم و سوس و مل گرفته تا مار و غورباقه و ال پشت بود ، که
 این عالقه تا به آنجا با من ماند که امروز یک از مهمترین کلکسیونها من مربوط به
ار را  حیوانات است و به پاس این همراه سع داریم تا بخش از عواید فروش این آ

صرف کم به حیوانات در حال انقرا ایران کنیم. ی

کلکسیون شما شامل چه تعداد از این حیوانات است
 ده ها و شاید صدها طر که البته قصد داریم برا کم به حیوانات در حال انقرا 

ایران از آن استفاده کنیم. ی

ر حیوان خانگ دارید در حا حا
 دو تا سگ ، دو مارمول ، ی شاهین و کب ، ی مینا و آکواریوم داشتم تا زمان که

 دختر بزرگم هفت ساله شد همه آنها را آزاد کردیم جز سگها که مشو ها اصل
 من به سفر و طبیعت گرد بودند و تا آخر عمرشان با ما ماندند.در حال حاضر حیوان
 خانگ ندارم و بعد از تحقیق و آموزش از متخص ترین جانور شناسان و کارشناسان
 محیط زیست بر این عقیده هستم که بهتر است از حیوانات به شکل آزاد و در محیط
در یا  را  حیوانات  دنیا  پیشرفته  کشورها  همچون  و  ببریم  لذت   زندگ خودشون 
طبیعت یا به صورت عقیم شده نزد انسان مسئول یا در پناهگاهها نگهدار کنیم. ی

شما خودتان هم حام حیوانات هستید
با تمام وجودم دوست دارم باشم.ی

ا م دهید چه اقدامات در این زمینه ان
 آزاد کردن حیوانات خانگ ام کار ساده ا نبود. از آنجا که اعتقاد دارم با شعار و صرفاً 
ر دارد هم به دیگران  پول چیز حل نمیشه و نوع زندگ و رفتار ما ، هم در طبیعت ا
 آموزش میدهد سع کردم بچه ها خودم و دیگران را به گاودار و مرغدار ببرم
این با  و  است  آن  در حال شکستن  که جوجه  بنشینیم  تخم  باال سر  آنها  با   و 
 ترفندها بذر مهر به طبیعت را در دل آنها بکارم. افتخار عضویت در رفتگران طبیعت
 را دارم و هر جا بتوانم زباله را از طبیعت جمع میکنم تا به همه بگویم که حیوانات
 برا ما خطر ندارند اگر به قلمرو و فرزندان آنها نزدی نشویم و آسیب نرسانیم.باید
 مانع شویم که حیوانات در خطر دیگر منقر شوند، اگر از همین امروز هم با تمام
ار آن شاید س سال یر فور و کوتاه نخواهد داشت اما آ  توان درست عمل کنیم تأ

دیگر مشخ شود. ن

اشته اید آیا تا به حا طرحها حیوانات را برا مزایده گ
 من ترجی میدم به صورت پارافین بسوزم و نور بدم تا مثل گوگرد، با سورپرایزها و
 پیشنهادها فور و البته از نظر ماد جذاب ، خیل میانه ا ندارم ترجی میدم

یرگذار باشه. ت عملکردم فکر شده مستمر و تأ

م و چندماه یکبار برگزار بشه ال اگر با برنامه و من  خ م
 در حال اجرا کار در خور و شاید بین الملل هستیم ، مجموعه ب نظیر از نقاط

ار  مختلف دنیا و بسیار نفیس داریم و امیدوارم بتوانیم در ی حراج بزر با فروش آ
 در این زمینه و همراه عاشقان طبیعت و کم شما اطالع رسان خوب کرده و کم
 شایان هم به حیوانات بکنیم. این برا خودبزر کردن نیست و صادقانه که عده ا

هم مخالف آن هستند ول برا من پیشرفت در ابعاد مختلف زندگ است.

re t r

Turquise Peacock 
Stand
Turquoise Peacock duplicate pen and 
inkwell stand. Made of silver and 
thousands of natural turquoise with 
peacock and goat and fawn figures.
Weight: Almost 18Kg
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ور وقت کردید به این همه کار   شما چ
 برسید

ال خوب کردید، اتفاقًا خیل کسان  خیل س
ال را  که با من زندگ میکنند هم این س

 میپرسند. نظم و برنامه ریز و تالش که خیل
یرگذار ترین آنها  ها به من یاد دادند و یک از تأ

 در این زمینه هم کالس دوره  شناخت و
 درجه بند الماس در وزارت صنایع و معادن
 جناب پروفسور فریدون سمیع بودند. ایشان

 خود عالوه بر چشم پزشک دارا هنرها
 متعدد از خوشنویس و نوازندگ و تسلط به

 زبانها مختلف و ... بودند و تازه با من در مورد
 باز فوتبال باشگاهها اروپا هم صحبت

 میکردند و من نمیتوانستم باور کنم که ی نفر
 چطور میتواند به این همه کار برسد البته

 فرشته میرهاشم در برنامه ریز و زمان بند
 کارها و انجام دادن آنها و شناخت اهدافم

 کمکها شایان کرد و خودم هم واقعًا برایم
ال میشود که من چطور همه اینها را انجام  س

 دادم

 ماه گذشته در مرکز همایشها صدا و سیما
 مفتخر به دریافت نشان مدیر شایسته مل شدم
 که این را مدیون همه کسان هستم که به من

 چیز آموختند و البته خودم هرگز چنین
 چیز را قبول ندارم و خودم را در اول راه

 میدانم و تازه به میانسال رسیده ام و اینها توشه
 راه نیمه دوم زندگ من است

پس برنامه ریز خیل کم کننده بوده 
 برنامه ریز مهم ترین بخش رسیدن به ی

 هدف است، دنیا همیشه در مقابل خواسته ها
 ما م ایستد و کس موفق م شود که بتواند از

 موانع رد شود. من خوشحالم که در زندگ ام
 هم لذت بردم هم با زحمت و تالش به اهدافم

 رسیدم و سع کردم در تمام مراحل زنگ
 بیاموزم و بیاموزم و بیاموزم . من برا کارهای

 که انجام میدهم زحمت میکشم تا آنها را درست
 انجام دهم. به عنوان مثال فقط بگم که در
یفه  همین زلزله کرمانشاه من احساس و

 اجتماع کردم که به مردم کم کنم. اعتقاد
 دارم که مانند از دست دادن عزیز روزها اول
 دور انسانها شلوغ است و آنها تازه بعد از آن به

 یار و یاور احتیاج دارند ، لذا با کم بچه ها
 تحلیل رفتار شاگرد خانم دکتر شهربانو

مداخله روان بعد از بحران شدم تا  قندهار
 بیاموزم که بعد از بحران در ارتباط با انسانها چه
 بگویم و چه نگویم و چه کارهای انجام دهیم و

 در این شرایط اولویتها چیست ، تا دانسته و
 آگاهانه به آنجا بروم تا خدای نکرده با اشتباه

یر منف نگذارم به جا کم  تأ

 در انتها ممنونم از شما و همکارانتون بخاطر
ت و تشکر از  فراهم کردن این فر

العه روایت  مخاطبین شما و امیدوار م
ه  زندگ من برا مخاطبین  خال

ر واقع شود ترمتون مورد قبو و مو م





ولی ایرا با افتخا 
پ و ا رند  ی   ی  م  خار ا ا ا

ر ازار  ا ا نام در  تی   و
د ا ی  ران  ی گردند تولید ا

ه یک مواد اولیه د
ا رتر و  ت تولید از  و ی  ا پ ت ا در 

ازار تهی و تولید  وجود در  ا  ا  ر ی تر  ی
تر  ا ت تولید از  و یج  ی گردند و در ن

د ا ی  رخودار  اخ  ی  ی

ی ا خا وما حیوا دا مل وا
ا اخ  خ از  ا  ی توانید اج پ  ا در 

ید یا ر ا حوز  ا   رند اوت را از   
د ا ار ن ب  دام   و ا

ی ا خا وما حیوا ولی مل
صو  ی ا م ما که بسیا م  ا ا تخری  م
ه سلیقه بومی مشتریا و پت بوده و با  ولی کا
پت هایی که بر کا ولی می گرد کا یه و

ولی ای شرکت می باش ی  می باش هم

09351194700

ی ی ادادی مه  ر مه 
09367941411

ارش  ا با ما و س برای ارت
و از را های زیر  مح

ی  ا با با ما در ارت

ا ت  او برای  ی م کا
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 جامعه دامپزشکی حیوانات کوچ در سال ١٣٨٢ و به همت فعاالن وقت دام کوچ و هیات موسسی مرکب از دکتر آل
ط داود، دکتر شیرانی، دکتر مشهدی رفیعی ، دکتر سروری و با اخذ مجوز از وزارت کشور تشکیل گردید.

 مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم جامعه دامپزشکی طبق اطالع رسانی قبلی و دستور جلسه،١ استماع و رسیدگی
١ بهمن ١٣٩٦ در محل اداره کل  به گزارش هیئت مدیره و بازرس، ٢  انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس در تاری 
 دامپزشکی استان تهران با حضور اعضای جامعه دامپزشکی حیوانات کوچ و نماینده محترم وزارت کشور در محل سالن

جلسات اداره کل دامپزشکی استان تهران برگزار گردید.ی

مع عمومی رسید ویت م ت مدیره به ت عملکرد سالیانه هی
ی نتای انتخابات نیز به شر زیر به اطالع میرسد

مع ت مدیره منتخ م لی هی ای ا اع
دکتر فر رضا کبیر

دکتر رضا شی زاده 
دکتر جالل الدین میرفخرایی

دکتر ماهان بیطرف 
دکتر سیاوش جباریزاده 

ای علی البد اع
دکتر دامون انصاری 
دکتر نوشین غزاله 

لی بازر ا
دکتر علی حسینی

بازر علی البد
دکتر حسین صفری

 در اولین جلسه هیئت مدیره در تاری ١٤ بهمن ٩٦ در محل دفتر جامعه دامپزشکی حیوانات کوچ به اتفا آرا جناب
 آقای دکتر فر رضا کبیر به عنوان ریاست هئت مدیره و آقایان دکتر رضا شی زاده به سمت نایب رئیس و دکتر بیطرف

به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب شدند.س

 مهمترین هدف جامعه دامپزشکی حیوانات  اعتالی جایگاه صنفی و علمی دامپزشکی حیوانات خانگی میباشد ، در این
وهش های الزم ،کم به استاندارسازدی عملکرد شاغالن ف است، تا با پ  راستا و بر مبنای اساس نامه هیئت مدیره مو
 این حرفه،عضویت و ارتباط با مجامع بین المللی مانند                 ، برگزاری کنگره ها و کارگاه های علمی و حرفه ای،

ی ربط و اطالع رسانی نیل به این هدف را تحقق بخشد.ی همکاری با نهادهای قانونی 

٣ عضو دامپزشک کلینیسین، متخص و اعضای هیئت علمی با  جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک با عضویت بال بر 
ی، حقوقی، فرهنگی، داروخانه و پت شاپ ی، انکولو  فعالیت کمیته های جراحی، دیابت، تصویربرداری، کلینیکال پاتولو

ها، واردکنندگان و ... به عنوان یک مرجع فو تخصصی غیر دولتی در حال فعالیت میباشد.ی

 مهمترین هدف
 جامعه دامپزشکی
 حیوانات  اعتالی

 جایگاه صنفی و علمی
 دامپزشکی حیوانات
 خانگی میباشد ، در

 این راستا و بر مبنای
 اساس نامه هیئت

ف است، تا  مدیره مو
وهشهای الزم  با پ

 ،کم به
 استاندارسازدی

 عملکرد شاغالن این
 حرفه،عضویت و

 ارتباط با مجامع بین
                 المللی مانند

 ، برگزاری کنگره ها و
 کارگاه های علمی و

 حرفه ای، همکاری با
ی  نهادهای قانونی 
 ربط و اطالع رسانی
 نیل به این هدف را

تحقق بخشد.ی

I.S.A.V.A

Event

ا ک ی ى  م دام

ی رو ردا د  نو
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ی سگ ها همان بیماری های ما را می گیرند 
 انسانها و سگ ها در کل، زیاد با هم متفاوت نیستند، حداقل در مورد بیماری های هر دو طرف این مساله صد می کند
ن سگی، از  . مثال مانند انسانها  ساالنه حدود ٦ میلیون سگ مبتال به سرطان می شوند و یا اینکه سگ ها به  یک ور
 بیماری نادر انسانی همچون                                                                  مبتال میشوند  که منجر به ناتوانی در
 راه رفتن یا کنترل عضالت می شود و  این بیماری برای انسان ها و حیوانات خانگی عالیم یکسانی دارد ، بنابراین اشتراک
 گذاری بیماری ها، عالیم شان و درمانشان به نفع هر دو طرف می باشد و باید گفت که آزمایشات بالینی در حیوانات

خانگی آسان تر می باشد.ی

نین سگ ها می توانند بیماری های ما را بو بکشند  و هم
 اگر سرطان، دیابت یا صرع داشته باشید، سگ شما ممکن است اولین کسی باشد که آن را تشخی می دهد. مطالعات
 نشان داده اند که سگ ها می توانند برای تشخی حضور سرطان ریه، پستان، پوست، مثانه و پروستات، تحت آموزش
 قرار گیرند. محققان معتقدند که سگ ها عطرهای فو العاده ضعیفی را که توسط سلول های غیر طبیعی تولید می شوند،

را می توانند حس کنند.ی
 سگ ها به عنوان حیوانات خدماتی برای افرادی که مبتال به دیابت هستند نیز استفاده می شوند، افرادی که سالمت آن
 ها می تواند در صورت افزایش یا کاهش پیک قند خون خود، تحت الشعاع قرار گیرد . سگ های مخصوص آموزش دیده
طعم شیرین برای قند خون باال، طعم اسیدی برای میزان کم قند  می توانند عطر و طعم این نوسانات را تشخی دهند 

و صاحبان شان را، قبل از اینکه نشانه ها را احساس کنند، آگاه  نمایند.ی
 اکثر اسرار آمیزترین گزارش های ارائه شده، آن هایی هستند که در آن سگ ها می توانند وقوع تشن صرعی را ٤٥ دقیقه
 قبل از شروع آن پیش بینی کنند. هی کس نمی داند که چطور ممکن است سگ ها آنرا تشخی دهند، اما نظریه ها از

ریف رفتاری، متغیر است.ی تشخی بوی نامطلوب تا تغییرات 

ت به نکات ریز توجه می کنند 
٢ در نشست انجمن روانشناسی آمریکا ارائه شد، سگ ها می توانند به عنوان بچه  با توجه به تحقیقاتی که در سال ٩
کاوت قرار دارند،  های هوشمند ٢ ساله محسوب گردند. بردر کالی ها به عنوان سگ های برتر در رده های باالی هوش و 
رمن شپرد ها، گلدن رتریور ها و دوبر ٢ کلمه می باشند. پودل ها،   اد خود قادر به درک   برخی از آن ها بسته به ن
اد در امریکا البرادور رتریور است، که در رده ی هفتم محبوب ترین ن ادها  هستند   من ها ، پن مورد از باهوش ترین ن

ی این لیست قرار دارد.
اد های قدیمی تر مانند سگ های شکاری، بولدا ها و بیگل ها در یادگیری کلمات آموزشی  محققان گزارش دادند که ن
اد های جدید که برای همراهی و زندگی های اجتماعی پرورش اد های نامبرده کند تر هستند. بر خالف ن  نسبت به ن
ادهای قدیمی که برای بو کشیدن ، ردیابی و شکار کردن پرورش داده شده اند، از هوش بیشتری  داده می شوند ، ن

برخوردارند .ی

 سگ  یکی از جانوران
 مفید جهت زندگی انسان

 است و برای نگهداری و
ت مایملک انسان ها  حفا
 در مقابل جانوران درنده و

 دزدان برای هزاران سال
 مورد استفاده بوده است و

 امروز هم در اکثر نقاط
ت از  جهان جهت حفا

 منازل و ابنی نظامی و غیر
 نظامی و همینطور برای
ت از گوسفندان و  حفا
 گله و نیز برای شکار یار

انسان ها می باشد

Dogs Knowing

Dog Info

تی    ى دا د    ت ا ک  د م  د  

ا ورد   ی در ا ح

 سگ ها و انسان ها حدود  سا است که در کنار یکدیگر زندگی می
 کنند بنابراین ممکن است فکر کنید که شناخت خیلی خوبی نسبت به سگ

 ها داریم  اما برای سگ ها نکاتی بیش از بازی کردن های یکنواخت وجود
ا برخی از حقایقی که در مورد بهترین دوست انسان کمتر  دارد در این

ر می گردد شناخته شده م
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سگ شما می تواند بیمارتان کند
ن هایی را که به انسان ها آسیب می رساند، را در بدن خود داشته باشند. هاری به عنوان یک بیماری عصبی مرگبار، معروف  سگ ها ممکن است پاتو
 ترین مورد آن می باشد ، البته واکسنی که در اکثر ایاالت به آن توصیه شده، می تواند گسترش آن را متوقف کند. در بعضی از موارد، غذای سگ به علت
 آلودگی با باکتری سالمونال باع ایجاد مسمومیت غذایی در انسان می شود. انگل روده، که در روده ی سگ رشد می کند، می تواند در نواحی پشتی

.چشم انسان  رشد کرده و موجب نابینایی شود. همچنین این انگل گاهی اوقات ممکن است  در مجاری ادرار و ریه ی انسان ها  نیز قرار بگیرد
 عفونت های ناشی از این انگل در انسان ها نادر بوده و مراقبت های دامپزشکی مناسب می تواند اطمینان حاصل کند که سگ ها می توانند فاقد این نوع
 کرم ها و انگل ها باشند. با این حال، امر بهداشت برای صاحبان سگ، دارای اهمیت زیادی می باشد و باید بعد از نوازش سگ ها و قبل از وعده های

غذایی ، دست های خود را بشویید

سگ احسا حسادت می کند
 سگ ها وقتی  رفتار عادالنه ای با آنها نشود ، احساس حسادت می کنند . وقتی سگ های دیگری را می بینند که رفتارهای خود را از روی فریب انجام
 داده و تریت های تشویقی دریافت می کنند، سگ های محروم از تریت های تشویقی، تحریک شده، خود را خارش می دهند و از نگاه خیره به سگ های

 تشویق شده اجتناب می ورزند
 حسادت در سگ، همانند انسانها پیچیده نیست  مثال برای حیوانات مهم نیست که در قبال انجام درست دستورات سوسیس دریافت کرده اند یا نان، و

   یا اینکه آیا سگ دیگر، غذا را بی هدف  و با فریب دادن برای بدست آوردن اسنک و تریت دریافت کرده یا خیر

اما  احسا گناه نمی کند 
 چشمان توله سگ ها  هنگامی که بیش از مجازات در هنگام جمع کردن آشغال، او را سرزنش می کنید، بیشتر به شما خیره می گردد که این امر برای

نشانه ای از گناه نیست. او فقط به شکایت شما پاس می دهد
گناهکار محسوب  هنگامی که صاحبان سگ تصور می کردند سگ هایشان یک غذای ممنوعه خورده و آن ها را مجازات می کنند، این افراد به نوعی 
 می شوند، بدون توجه به اینکه آیا در واقع غذا خوردند یا نه. در حقیقت، سگهایی که به اشتباه متهم به خوردن اسنک شدند، اغلب نسبت به سگ هایی

که واقعا غذا خوردند، گناهکارتر محسوب می شدند

سگهای را و حر شنو  بیشتر عمر می کنند
٢ در ١ وئن  e tur طبق تحقیقات منتشر شده در ماه  t آمریکایی،سگ های حرف شنو و مطیع زندگی طوالنی تری دارند.  این مطالعه مصرف 
اد سگ را مقایسه کرد. محققان پس از کنترل عواملی مانند اندازه ی بدن، به این نتیجه رسیدند که ی، شخصیت ها، نر رشد و طول عمر ٥٦ ن  انر
ادهای مطیع و مشتا به پرورش داشته و همچنین ادهای پرخاشگر، سریع زندگی می کنند و جوان می میرند. آن ها رشد سریع تری نسبت به  ن  ن
گی های مرتبط ی باالتری دارند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در تکثیر و پرورش انتخابی برای شخصیت، انسان ها سهوا به وی  نیازهای انر

به متابولیسم و طول عمر ضربه می زنند

سگ ها متنو ترین پستانداران روی زمین هستند    
اد ویمرانر  برا و باریک، نشان می دهد سگ ها تنوع شگفت انگیزی در شکل بدن خود دارند. یک مطالعه اد باست هاوند شل و وارفته گرفته تا ن  از ن
e tur منتشر شده در t o  t e te  t te اد سگ ها به اندازه تفاوت بین  ٢ نشان داد که تفاوت موجود بین جمجمه های ن ١  در سال 
 گونه های مختلف پستانداران، کامال مشخ است. به عنوان مثال، جمجمه ی سگ کالی از جمجمه ی سگ پیکینیز، متفاوت است، و همینطور این امر

بین جمجمه ی یک گربه نسبت به ماهیان دریایی، مشهود می گردد
ن ها محسوب شود، و به محققان این اجازه را می دهد  همه این تنوعات باع می شود که سگ به عنوان گونه ای عالی برای مطالعه ی نحوه ی فعالیت 

گی های خاصی بدل کنند  مثل آنچه پوشش شارپی را چروک و داشهوند را زبر می کند ن ها را به وی که بتوانند 

Cat Secrets

Cat Info
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 حتما تا االن فکر می کردید گربه ها را خوب می شناسید اما با خواندن این
 مقاله حتی آن هایی که دوستدار سرسخت گربه سانان هستند چیزهایی می

آموزند که هرگز نمی دانستند

چشمان در  چشم  ها   گربه 
طر مقابل نمی اندازند

اتفاقی طور  به  ها  گربه   زمانیکه 
کنند مبی  برقرار  چشمی   تماس 
را چشمانشان  و  زنند  می   پلک 
 تنگ می کنند. اگر می خواهید با
شوید، دوست  غریبه  گربه   یک 
کند می  نگاه  شما  به  که   موقعی 
پلک بزنید و اطراف را نگاه کنید.ر

همیشه گربه  خرخر  دای   
ایت گربه نیست دلیل بر ر

خرخر صدای  وقتی  ها   گربه 
بدین آورند  می  در   مانندی 
اما  ، خوشحالند  که   معناست 
بلند اوقات خرخر عمیق و   بعضی 
گربه اگر  باشد.  می  درد  از   نشان 
خیلی شناسید  می  خوب  را   تان 
 راحت می توانید تفاوت را در صدا،
حس حرکتهایش  و  رفتار   نوع 
به قادر  خودتان  هم  اگر   کنید. 
دامپزشکتان با  نیستید   تشخی 
 تماس بگیرید تا او به شما بگوید
 گربه ملوستان سالم است یا بیمار

دای کودکانه شان را  گربه ها 
ترجی می دهند

ها گربه  که  آید  می  نظر   به 
 سیگنال های صوتی بچگی شان را
با بتوانند  تا  کنند  می   حف 
ارتباط لحن  آن  با   صاحبانشان 
 برقرار کنند، اما برای ارتباط برقرار
صدای از  ها  گربه  دیگر  با   کردن 
 بزرگسالی شان استفاده می کنند.
 صدای خرخر گربه های جوان تک
گربه حالیکه  در  باشد  می   آوایی 
آوای سه  یا  دو  از  بزگسال   های 

مختلف استفاده می کنند

ویی با هم  گربه و شکالت کاکا
جور در نمی آیند

 درست مثل سگ ها، گربه ها هم
است ممکن  شکالت  خوردن   با 
بمیرند. حتی  یا  و  شوند   مری 
 کاکائوهایتان را جایی مخفی کنید
 که هرگز دست گربه تان به آن ها

نرسد.و



Cat Info Cat Info

72
Kabook Luxury Magazine

No2.March2018/ Spring1397

73
Kabook Luxury Magazine

No2.March2018/ Spring1397

شان  دما طری  از  ها   گربه 
ارتبا برقرار می کنند

 حال و احوال پرسی دماغ به دماغ
که چرا  نیست  رای  ها  گربه   در 
 ممکن است به آنها صدمه ای وارد
 شود. اما گربه هایی که همدیگر را
 خوب می شناسند و مدت زمانی
اند از همدیگر دور بوده   است که 
ابت تا  انجام می دهند  را   اینکار 
 کنند که یکدیگر را شناخته اند و
 از احواالت هم جویا شوند و اینکه
می چکار  و  بوده  کجا  مدت   این 
کرده اند دماغ به دماغ می شوند

به راجع  کس  هی  که   چیزهایی 
گربه ها نمی داند

و5 تعری  به  احتیا  ها   گربه 
ید دارند تم

 گربه ها چیزی به نام تنبیه را نمی
به تان  گربه  اینکه   شناسند.برای 
 خوبی آموزش ببیند و حرفتان را
مدام بایست  می  کند   گوش 
و کنید  لوسش  کنید،   تشویقش 
جایزه خوب  کارهای  انجام   برای 

اش بدهید

گوشت6 از  استفاده  با  ها   گربه 
دندانهایشان را تمیز می کنند

به خام  گوشت  تکه  یک  روز   هر 
این به  بجود  تا  بدهید  تان   گربه 
هایش لثه  و  ها  دندان   ترتیب 
بدون گوشت  شوند.  می   تقویت 
 استخوان مرغ، خرگوش و گاو بهتر

است

ت می برند7 گربه ها از آفتاب ل

گرمای است  قادر  تان  گربه   اگر 
 شدید را تحمل کند به این دلیل
ها گربه  های  پیشگونه   است 
می زندگی  ها  بیابان  در   همگی 

کرده اند

8

باقی راز  ی  ها  گربه   خرخر 
مانده است

 دانشمندان هنوز دقیقا نمی دانند
ها چگونه گربه   که صدای خرخر 
 ساخته می شود، اگرچه بعضی ها
در دستگاه این صدا  که   معتقدند 
 قلبی عروقی گربه ایجاد می شود

نه در گلو

خرخر9 سرعت  به  ها   گربه 
کردن را یاد می گیرند

 گربه ها از هفته اول بعد از تولد به
یاد می بازدم  و  با دم   طور مداوم 
در را  خرخر  صدای  که   گیرند 

بیاورند

قل گربه ها تندتند می زند10

 بسته به سن و سال گربه ها نب
٢٤ و   ١٦ بین  حیوانات   این 
 ضربه در هر دقیقه می باشد.هرچه
قلب ضربان  باشد  جوانتر   گربه 

تندتری دارد

نمی چرت  همیشه  ها   گربه 
زنند

در دارند  دوست  بیشتر  ها   گربه 
اینکه تا  بزنند  چرت  روز   طول 
 بخوابند، اما اگر محیط به گونه ای
 باشد که بتوانند به خواب عمیقی
همان دقیقا  مغزشان  بروند   فرو 
خواب هنگام  ما  مغز  که   امواجی 
 دیدن ایجاد می کند را تولید می

کند

Delgarm Mag



Drinking Water
Rabbit Info

نیست. حد  از  زیاده  هیچگاه  کافی  آب  مصرف  بر  زیاد   تاکید 
 خرگوشی که آب کافی نمی خورد به تدری دچار خشک شدگی
 محتوای روده ها خواهد شد. نشگون گرفتن پوست و مشاهده
 برگشت آن به حالت اول اغلب روشی است که توسط بسیاری
از بسیاری  به  کافی  آبرسانی  سنجش  برای  دامپزشکان   از 
برای سنجش روشی خوبی  البته  که  رود  می  کار  به   حیوانات 

آبرسانی در خرگوش ها نیست

 به نظر می رسد که حتی هنگامی که بافت های خرگوش به 
است ممکن  ها  روده  محتوای  هستند،  کافی  آب  دارای   نظر 
 دارای آب کافی نباشند، احتماال به این دلیل که خرگوش در
 جداسازی مایعات از روده های خود بسیار کارامد عمل می کند.
 هنگامی که این اتفا ر دهد، غذای هضم شده در معده و روده
 خشک می شود و حرکت غذا رو به جلو برای حرکات طبیعی
 عضالنی دشوار می شود. این مورد می تواند به وضعیت وخیم

 تری مانند انسداد روده بینجامد که که در صورت عدم تشخی
و درمان می تواند مهلک و کشنده باشد

رف کاسه ای تمیز و سنگین، بهتر آب  خرگوش معموال از یک 
 میخورد تا بطری. صاحب خرگوش بهتر است که هر دو را تهیه
رف کاسه ای در صورتی  کند اما بهتر است که مطمئن شود 
 که از جنس چینی است، بدون سرب باشد و آب به طور روزانه
با آب داغ و ماده شوینده به طور کامل  رف   تعوی شود و 

رف آب شسته شود برای ممانعت از رشد باکتری ها در 

خورد  د   ا در  خرگو  
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جمموعه ســون 
وارد کننده و عرضه کننده  

حمصوالت حیوانات خانگی 

دفتر مرکزى پخش: تهران، اتوبان آزادگان، فیروزبهرام، خیابان نســیم، پالك 3
0912-1134235 رتبــاط با مدیریت:  ا

0912-2876786 ریابى:  بازا و  ــد فروش  با واح رتباط  ا
 @Seven_Sales_Manager م:   تلگرا

به 1 :  ش

به 2 :  ش

به 3 :  ش

جشنواره تخفیفى بهاره 5 تا 20 درصد تخفیف 
مجموعه پت شاپ هاى سونبه ازاى هر خرید  

، پال ك 7           66181301 -  09129641526   اتوبــان آزادگان، بــا پرندگان خلی فار

یار، پال ك 88            88759082  -   09129641525 ــ خیابان ســهروردى، خیابان ع

شــهرك اکباتان، فاز2، مجتمع پاسارگاد، پال ك 22          44673982  -  09191227021



پت شاپ آنالین من و پت
ــن در ارایه خدمات تحولى نوی

Online Petshop





I n s t a g r a m : z i m a p e t
Telegram:09120737347
Te l :0 2 1 - 8 8 2 2 9 5 0 3

را ان جهان  ا اد  خ و   
جد و  نبش 

انوا فرو  پت   زیما  شا   پت 

انگى حیوانات  وازم  و  ا 

www. zimapet .com

۸۸۰۳۰۵۵۵ ۱۳



ی ا خا وما حیوا وا مل فرو ا
ود د ایرا ا کلیه بر های مو

ا از ما ا  ر   ب
ی بخوا

ی ان یوانا  ی لواز    ک
ور ا ک ارسا سری ب سراسر ن



Scottish Fold 
Cat Breed

ه   تاریخ
 اولین اسکاتیش فولد، درسال ١٩٦١ توسط چوپانی به نام ویلیام رویس یافت شد
 که گربه ای به نام سیوس بود که در انباری در اسکاتلند زندگی می کرد. گوش
 های پی خورده گرد و تا حدی به سمت جلوی آن، این گربه را به یک گربه ی
ه بدل کرده بود. سیوس گربه ماده ای سخت و با موهایی  خانگی با خصوصیات وی
اد ها ی پرشین، اگزاتیک شورت هیر ها و امریکن شورت هیر  بلند بود و مانند ن
اهری مطبوع از این گربه را نشان می داد.  وحتی بیرمس ها به نظر می رسید که 

اسکاتیش فولد ها امروزه رشد یافته اند و تماما از سیوس نتیجه شده اند.ا
 امروزه پرورش دهندگان اسکاتیش فولد در           مجاز می باشند که از شورت 
هیر ها ی آمریکایی و انگلیسی در برنامه های پرورش شان شان استفاده کنند.ن

 
یات اخالقی و  خ

 اسکاتیش فولد ها باهوش ، کنجکاو و نسبت به خانواده هایشان باوفا هستند. آنها
 دوست ندارند که چیزی را پنهان کنند یا ترسو و خجالتی نیستند اما در عو ،
 همیشه درگرادگرد خانه می چرخند و حتی شما را از اتا تا اتا دیگری دنبال
باز کرده و از آنها یاد می گیرند که چگونه درهای کابینت را   می کنند. برخی 
 داخل آن را بررسی کنند و حتی می توانند بازی های رفتن و آوردن را آموزش
 می بینند. بیشتر آنها عاشق نوشیدن آب می باشند و برخی از آنها با پنجه هایشان

آب و غذا می خورند. ن
 بیشتر اسکاتیش فولد ها  مانند سگ ها بر روی علفزار می نشینند و اطراف را نگاه
 می کنند، در عین حال با دقت به صداها گوش می دهند. یکی از با مزه ترین چیز
 ها دیدن یک اسکاتین فولد مانند یک انسان است که در دنیای فولدی خود مانند
 یک انسان می نشیند و به نظر می رسد که نیاز به کنترل و یک صندلی راحتی
است. سازگار  خانواده  اعضای  دیگر  و  ها  بچه  با  اد  ن این  دهند.  لم  که   دارند 
بچه گربه تا  یابند  پرورش می  تجربه  با  مربیان  توسط  امروزه  فولدها   اسکاتیش 

هایی سالم به دنبال آیند تا شما از زندگی با آنها لذت ببرید.ی

یات فیزیکی و خ
 اسکاتیش فولدها درهمه  رنگ وطرحی و و با موهای کوتاه و بلند دیده می شوند.
اما چشم های مسی رنگ یافت شود  تواند  میان شان همه رنگ چشم می   در 
 متداول ترین رنگ چشم می باشند. اسکاتیش فولدها صورتی گرد، چشم های
 دایروی و بدنی گرد دارند. آنها نسبتا متوسط بوده و استخوان بندی  متوسطی

دارند.ت

87
Kabook Luxury Magazine

No2.March2018/ Spring1397

ا ای  رف ر  ر  

ولد  اتیش  ا

 اسکاتیش فولد
ن استاندارد  

 اسکاتیش فولد به خاطر
 داشتن گوش هایی شاخ

 و بزر و چشمان گردش
 که چهره ی آنرا بسیار

 شیرین ساخته، شناخته
 شده است. اسکاتیش فولد
 النگ هیر نوع مو بلند این

اد است ن

ر به فرد و تا خورده ی گربه اسکا تیش فولد چهره ی جغد را  گوش های من
کم و تا خورده روی کاسه ی سر   برای انسان تداعی می کند گوش های م

اهری شبیه به کاله دارد چشم های بزر  گرد و به سمت پایین در سر  
 گرد گربه جای گرفته اند بدن تنومند این گربه با الیه ی یکدست پوشیده
اتا تا  شده است و این گربه را نسبتا بزر نشان می دهد  گوش های 
ال ناقص بوجود آمده که ن  ه جهشی ناگهانی و از   خورده  در نتی

تا گربه ای هم با گوش های پی خورده و هم راست بوجود آورده است  نتی
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ازد گو ی  یار خا  ا را  ن  ن   
د ا ی  ا  ن  ا پی خورد و جذا   
ی ا و پی خورد و  حد  و ج    

ا ت ا  ن  ر  ا  و  د  ا ی  خ   
ک د  ان ا دور  ور  از   دارد  
ی دانید ا  ا  د  ی ر ر  د  ن  ج

ا گو ولد  ا تیش  ا ا    گر 
نها وند    ی  ولد  را  ی  ا  
د تا ی ر ر  ر  گر ا  ن د  ان  
ا د از تولد، گو   ا در  تا  روز 
ارز ن  نها  ها اگر  ا ت وند ا ی  ید   خ
ا بی د  ا  ا پی خوردگی را دا 
ی پی خورد ا نها گو  د از    در 

دارند

سر
اهری دل پذیر و اهری آرواره ای، درنگاهی کلی باید   شکل  گرد، گونه ها بر جسته با 

 شیرین داشته باشند و از هر زاویه گرد به نظر میرسند
 گوش ها  به سوی جلو و به سمت پایین پی خورده هستند گوش های پی خورده ، کوچک
 هستند گوش ها باید درمدلی شبیه به کالهک باشند تا جمجمه ای گرد را نشان دهند. اندازه
 گوش ها مانند پی خوردگی و وضیعت تنظیم آن مهم نیست . نوک گوش ها گرد می باشند

اهری دلفریب . رنگ چشم متناسب با رنگ بدن  چشم ها  پهن باز ، بزر و گرد با 
چانه  باید متناسب باشد

ه  پوزه پهن متناسب و کف پنجه گرد می باشد پو
 بینی  کوتاه و پهن

نیمر  کمی منحنی ، با شکستگی انحنای مجاز
گردن  سر باید روی گردن کوتاه ترکیب شده باشد

رنگ ها  همه رنگ

 بدن
تنه  بدن باید متوسط و گرد باشد. باید حتی از شانه تا شکم و لگن متوسط باشد

 پاها  طول پاها متناسب با بدن . گربه باید به طور محکم بر خیزد و عالئمی از ضعف یا فقدان
 تحرک در ران ها نداشته باشند

ه ها  پنجه ها تمیز و گرد می باشد  پن
استخوان بندی  متوسط

ه ها  اسکاتیش فولد بدنی محکم و ماهیچه ای دارد و هی عالمتی از نرمی یا سستی   ماهی
وجود ندارد

 
مو رنگ طر

 طو پوشش  اسکاتش فولد موکوتاه  این گربه باید پوششی کوتاه و دوالیه داشته باشد و
 نباید سط نادرستی با بدن داشته باشد

 اسکاتیش فولد مو بلند  تقریبا موی بلند. طره های روی پنجه و گوش باید هویداباشد. نسبتا
 یالدار

 بافت پوشش  پوشش اسکاتیش فولد مو کوتاه باید مخمل ،انبوه و جهنده باشد
پوشش اسکاتیش فولد مو بلند، باید نرم و بلند و برخاسته از بدن باشد

طر  همه طر
رنگ  همه رنگ های سنتی و طر دار پذیرفته شده اند

 
سایر موارد

 تعاد  بدن باید متوسط و متعادل و متناسب باشد
عیت  گربه باید وضعیت سالم داشته باشد  و

اهری شیرین و مهربان دارد و از بودن با مردم  طبیعت  غیر چالش انگیز . اسکاتیش فولد 
 لذت می برد

ی کلی  اسکاتیش فولد به عنوان یک جهش خود به خودی در پرورشگاه حیوانات  تو
اد سیوس را نشان می دهد و اولین  دراسکاتلند به وجود آمده، تمام استخوان های اسکاتیش ن

.گربه گوش پی خورده  ای بود که توسط ویلیام و ماری رز پیدا و به جهان عرضه شد
اد بومی و شجره ای در آمریکا بوجود آمده است. یک کلمه می تواند اد از طریق آمیزش دو ن  ن

اسکاتیش فولدرا تعریف کند و آن کلمه گرد است
 چشم ها ، بدن، سر و پنجه ها گرد می باشد. اسکاتیش فولد شناخته ترین گربه به جهت گوش
 های بزر و تا خورده و چشم های گرد است که چهره ای دلچس و زیبا به گربه می دهد.
 شورت هیر اندازه ای متوسط با در خشش خاص و پوشش انبوه دارد. النگ هیر استانداردهایی
از  بدن بلند است و  نیمه  به استثنا پوشش بدن که    چون شورت هیر دارد،پی خوردگی 

 راست می ایستد. با این حال النگ هیر به طور کلی نرم تر به نظر می رسد
از  تغییرات فصلی در طول پوشش بدن و بافت در النگ هیرفولد . طره های کم  موارد م

از  لبه ابروی سنگین موارد غیر مجاز است و تا پایین چهره را می پوشاند .  یر م  موارد 
 و گربه را شرور و اخمو نشان می دهد . پیشانی باید صاف باشد . شکستگی واض بینی یک
 عیب محسوب می شود. مشاهده هر گونه عدم تحرک جزئی در گربه به دلیل پاهای کوتاه ،

دم کوتاه . عدم انعطاف پذیری دردم



 شکالت برای سگ ها سمی بوده، زیرا حاوی ماده ی تئوبرومین به عنوان محرکی شبیه کافئین می باشد. تئوبرومین عمدتا
 برای انسان ها ضرری ندارد، اما سگ ها و گربه ها این ترکیب را به طور آهسته تر از بدن انسان متابولیزه می کنند، این
 بدان معناست که می تواند در بدن آن ها سطحی از سم ایجاد کنند. ضمنا غلظت تئوبرومین در شکالت سفید کمتر از

شکالت تیره  است

 البته گربه ها، نمیتوانند طعم چیزهای شیرین را بچشند، به خاطر همین آن ها به دنبال خوردنی های شیرین مانند
 شکالت نیستند. درمقابل، سگ ها اغلب در برابر شکالت واکنش هایی از خود بروز می دهند، حتی مقدار کمی از شکالت

می تواند موجب استفراغ و اسهال شود

 در دوزهای باالتر، شکالت می تواند سبب ایجاد آشفتگی، ناهماهنگی و لرزش در سگ ها شده و در مواردی حتی در
، کما و مر در سگ ها شود دوزهای باالتر، این ماده می تواند باع تشن

ان و بیقراری می باشد ربان قل  و هی م مسمومیت ناشی از شکالت  شامل استفرا افزایش  عال
 

 با دانستن این موضوع صاحبان سگ ها از گذاشتن شکالت و شیرینی های شکالتی در دسترس سگ ها اجتناب کرده و
برای سالمتی خودشان هم که شده کمتر از آن مصرف کنند

 اگر شما مشکوکید که سگ شما شکالت خورده است یا خیربا  متخص دامپزشک خود تماس بگیرید، ترجیحا توضیحی
 از شکالت مصرفی حیوان خانگی خود ارائه دهید. دانستن نوع و مقدار شکالت واقعا کمک کننده است. به عنوان مثال
 شکالت شیری، حاوی تئوبرومین کمتری نسبت به شکالت تیره بوده و شکالت تیره می تواند مقدار زیادی تئوبرومین

داشته باشد

 سگ ها را از کیک میوه ای و پودینگ و دسرهای حاوی کشمش و انگور منع کرده چرا که این عوامل نیز می تواند برای
سگ ها مسمومیت ایجاد کند

 صحبت در باره این 
 موضوع ممکن است به
 افزایش آگاهی در میان

 صاحبان حیوانات خانگی
 کمک کند که عید نوروز

 به عنوان دوره ای محسوب
 می گردد که سگ ها، به

ه سگ های جوان،  وی
 تمایل به مسمومیت

شکالت دارند

Chocolate Poisonings 
in Dogs 
Dog Info

ى ا  د   د     می   م
 

ید نوروز

ل احتما مسمومیت های ناشی از شکالت در سگ های خانگی  دراین ف
 زیاد است احتما اینکه توله ها در زمان نوروز بخاطر ابتال به مسمومیت

یالت  ناشی از شکالت به دامپزش مراجعه کنند نسبت به هر دوره از تع
دیگر چهار برابر بیشتر است
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 یک مطالعه جدید نشان می دهد که پرندگان بخصوص
 هنگام رسیدن به تخم های خود، دنیایی رنگارنگ تر از

ما می بینند.ی
   بر خالف انسان ها، پرندگان می توانند نور ماورا بنفش
 یو وی را ببینند و چشمان آن ها دارای گیرنده های
 چهار رنگ به جای سه رنگ هستند، به این ترتیب آن
بهتر را  ها  رنگ  بین  موجود  تفاوت  توانند  می   ها 

تشخی دهند.ی
 محققان دریافته اند که در حالی که بیشتر تنوع رنگی
 موجود در پوسته های تخم به طور یکسان توسط انسان
 ها و پرندگان قابل مشاهده می باشد، دسته ای از رنگ
می نیستند،  آنها  دیدن  به  قادر  ما  های  که چشم   ها 
 تواند نقش مهمی در زندگی پرندگان داشته باشد. به
ماورا ی  اشعه  به  مربوط  ی  رنگدانه  ما  مثال،   عنوان 

در است  ممکن  آن  که  ببینیم  توانیم  نمی  را   بنفش  
 پرندگان برای ایجاد تمایز بین تخم های خود و دیگر

گونه ها کمک کند.ی
 در میان مهره داران، پرندگان در گذاشتن تخم هایی با
هرچند هستند،  فرد  به  منحصر  رنگی،  های   پوسته 
 دانشمندان بر این باورند که تخم اصلی و آبا و اجدادی
 آنها، سفید بوده و هی کدام از آنها در تخم پرندگان

رای نیستند.ی

دو رنگدانه رنگ های بیشتر
می استفاده  رنگ  از  پرندگان  که  است  این  بر   اعتقاد 
اینکه بتوانند تخم های خود را از شکارچیان تا   کنند 
 تشخی داده و یا آنها را پنهان کنند یا از روی تخم
 های دیگر پرندگان پیدا کنند. رنگها، یا طر هایی مثل
 خال خالی و لکه ، دارای نقش ساختاری نیز می باشند،
 مثال ممکن است بعنوان محاف نور برای جوجه ها ی
 در حال رشد یا تقویت قدرت پوسته تخم ایفای نقش

کنند.ی
 این رنگ از دو رنگدانه بدست می آید                   آبی
 سبز و پروتوپورفیرین قرمز قهوه ای که هر دو به عنوان
رنگدانه یا  هموگلوبین  فروپاشی  از  ناشی   محصوالت 
 قرمز محسوب می گردد که این امر باع مخفی ماندن

یکی از اسرار رنگ آمیزی تخم می شود.ب

er  

ر  خ ا دی  ت    
ر مى  ر   ى 

ا رنگی   تخ 
پرندگان

Birds Brain Structure 
Bird Info

محمد علیزاده گردآوری و ترجمه
تحلیلگر داده ها / کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار



از جدیدی  های  جنبه  کشف  به  منجر  پرندگان  مغز  های  قابلیت  و  ساختار  مورد  در  دانشمندان  جدید  های   یافته 
 رفتارهایشان شده است که با تحلیل این یافته تا حدی می توان قدم به دنیای پیچیده و جذاب آنها گذاشت. در گذشته
خصوصًا بخش های مرتبط با  رفتارشناس های حیوانات و پرنده شناس ها به ترتیب روی مکانیزم های عملکرد پرندگان 
 یادگیری آنها و رفتارهای تحلیل پذیر منحصر بفرد گونه ی هر پرنده تمرکز داشتند، اما در دهه های اخیر دانشمندان
مدل مطالعاتی در مقایسه ی میزان هوش با دیگر مهره  این حوزه با پیشرفتی چشمگیر از عملکرد مغز پرندگان به عنوان 

.ی ١ داران استفاده می کنند
 در این مطلب سعی داریم به صورت اجمالی یافته های اخیر در مورد معماری عصبی مغز پرندگان را بررسی کرده و برخی

از جنبه های خاص و در عین حال جالب آن را بیان کنیم.ب

مغز پرندگان
مسئله موضوعی شک برانگیز است که بر اساس فرهنگ لغت آکسفورد   توانمندی مغز پرندگان از منظر حل مسئله 
 مانعی برای رسیدن به هدف بوده و نیاز به راه حل دارد و دیگر عملکردهای پیچیده شناختی در حد توانمندی مغز دیگر
، علی رغم اینکه نسبت در اینجا منظور از دیگر جانوران، حیوانات در بازه بوم شناسی موش تا سگ هستند  جانوران است. 
٢ ،٣  .وزن مغز پرندگان به وزن کل بدن آنها، در مقایسه با نسبت وزن مغز به وزن کل بدن دیگر جانوران کمتر است  با 
وهشگران، پرندگان را حیوانات باهوشی تلقی نمی کردند. بدنامی عملکرد  این حال برای سالهای زیادی مردم و حتی پ
١٩١٨ به عنوان آناتومیست و متخص اعصاب و روان آلمانی ١٨٥٥  مغز پرندگان ریشه در مطالعات الدویگ ادینگر 
به این معنا که تمام موجودات زنده با  یکی از بنیانگذاران عصب شناسی مدرن دارد. او با ترکیب تئوری تکامل داروین 
با این  همه ی تنوعی که دارند، از نیاکانی مشترک پدیدار گشته اند و نسخه ی قرن نوزدهم                        ارسطو 
، پیشرفت عملکرد مغزی موجودات را از ماهی ها به دوزیستان، سپس  مضمون که تکامل مغز مترقی بوده و خطی نیست
 به خزندگان، به پرندگان و پستانداران، سپس به دیگر حیوانات مانند دلفین ها و گوریل ها، و در نهایت به انسان ها، به
 صورت صعودی از بهره ی هوشی کم به زیاد و در قالب سری های زمانی ترسیم کرده و در یک مقیاس ارزیابی جانداران،

.ی ٤ پرندگان را در جایگاهی بین خزندگان و پستانداران قرار داده اند

 در پستانداران عملیات
هنی که منجر به  های 

 قابلیت های شناختی می
 شوند با بخش جلویی م

 مرتبط هستند که دارای
 ساختار الیه ای است، در
 حالیکه این بخش در مغز

 پرندگان ساختاری غیر
.م نیدوپالیوم الیه ای دارد 
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کید می کند که چگونه تما له ت بر این مس سمت راست     ی  سمت چ و نمودار تکامل مغزی خ ورت مترقی  ویر نمودار تکامل مغزی جانداران به   ت
ی ر زمانی یکسان بوده اند بی خود از ن موجودات زنده برای تکامل سیستم ع

از نظر سلولی قشر مغز موجوداتی مانند  تصور رای این است که ساختار مغز پرندگان بسیار ساده بوده و به دلیل نداشتن ساختار ٦ الیه ی کورتکس 
١٩٥ میالدی به بعد، افزایش شواهد درباره ی توانمندی  انسان از ٦ الیه روی هم تشکیل شده است بهره ی هوشی آنها بسیار پایین است. اما از سال 
 های شناختی در بین پرندگان باع شد مجدداً مطالعات گسترده ای روی مغز آنها انجام شود و در نهایت منجر به کشف پیچیدگی های خاصی در مغز
اصلی ترین یاخته های عصبی که مسئول انتقال داده ها هستند و . با وجود اینکه مغز پرندگان نیز مانند مغز پستانداران از نورون ها  ٤  پرندگان شد
. در پستانداران ٥ ت از نورون های مغز را بر عهده دارند تشکیل شده اما معماری عصبی آنها متفاوت است یفه حفا این سلول ها و  سلول های گلیال 
بخش جلویی م مرتبط هستند که دارای ساختار الیه ای است، هنی که منجر به قابلیت های شناختی می شوند با قسمت         مغز   عملیات های 
یکی و رفتاری نشان می . مطالعات آناتومیکی، عصب شناسی، الکتروفیزیولو نیدوپالیوم  در حالیکه این بخش در مغز پرندگان ساختاری غیر الیه ای دارد 
. یافته های جدید از چهارچوب مغزی پرندگان نشان دهنده ٦  دهند که این ساختار بین پستانداران و پرندگان بسیار شبیه بوده و قابل مقایسه هستند
٥ از بخش تالنسفالیک مغز ماده ای که بخش فوقانی مغز را در مهره داران پوشش می دهد شامل   ی این مسئله است که مانند پستانداران، پالیوم
 پرندگان است . بخش تالنسفالیک حاوی سیستم لیمبیک مغز است که رفتارهای هیجانی و احساسی و اعمال هدف دار را کنترل می کند. عالوه بر بخش

 لیمبیک، بخش پردازش اطالعات در پرندگان نیز بسیار شبیه پستانداران است.ن

 

ویر باالیی نشان دهنده دید کالسی و فن زبرا و مغز انسان ت ویر ارتبا مغز پرندگان و پستانداران نمای مغز ی پرنده آوازه خوان  ت
ی لیل مغز پرندگان است ریه کنسرسیو بررسی و ت ویر پایینی بیانگر دید مدرن شباهت ساختاری مغز پرندگان و پستانداران طب ن ت

پایش و بیانگر عملکرد  ویر به و وه ایستادن  کال سمت راست ت ا ن وی  ویر ی گروه از کال های زباله خوار در حا جست  ت
ب ا است و برای  ی مورد جست سیستم بینایی آنها در بررسی م

.ی یافته های فو بستری برای ارزیابی مجدد میزان هوشمندی پرندگان شد 

تشری عملکرد داخلی مغز پرندگان
.ت ٨ یکی است  بررسی عملکرد مغزی یک جاندار، هم در مورد مهره داران و هم بی مهرگان مسئله ای بیولو

 هر نیمکره مغز مسئول پردازش اطالعات شناختی خاصی است و به طور مستقیم پردازش ورودی هایی که از طریق چشم ها دریافت می شوند را بر عهده
 دارد. مانند دریافت اطالعات بینایی در ماهی ها، خزندگان، پرندگان و بسیاری از پستاندارانی که چشم های آنها در کنار صورتشان قرار گرفته است.ب
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یعنی نیمکره ی چ با چشم راست ویر هر نیمکره مغز عمدتا ورودی اش را از چشم طر مقابل دریافت می کند   ت
ت ی است و پردازش توابع شناختی خا نین مس و هم و نیمکره راست با چشم چ

به عنوان مثال  نیمکره چ که به طور مستقیم اطالعات ورودی از چشم راست پرنده را پردازش می کند، کنترل پاسخهای متناسب با اتفاقات محیطی 
موتور پاسخدهی به اتفاقات پیرامونی در مغز نسبت به تغییر وضعیت در اشیا اطراف پرنده  پرتاب سنگ توسط انسان به سمت پرنده و کنترل بخش 
، به عنوان مثال ریز و درشت کردن چشم ها در طوطی سانان به هنگام احساس خطر اد   را بر عهده دارد.  نیمکره راست پاس های سریع مخت هر ن
مانند حرف زدن طوطی سانان سخنگو هنگام روبرو شدن با صاحبشان و یا آوازخوانی پرنده نر برای جفت یابی و کنترل کردن  بیان شدید احساسات 
٩ . نتای رفتاری این معماری عصب شناسی به وضو مشخ است پرندگان ترجیحًا از چشم چ و  پردازشهای فضای اطراف را مدیریت می کند

اتفاقات تکراری استفاده می کنند.ب اتفاقات جدید و سپس محرک های آشنا  راست خود برای مشاهده، ابتدا برای محرک ها ناآشنا 

هور و بروز عملکرد مغز در کنترل پردازشهای بدن در قالب عملکردهای شناختی یا پاس های احساسی و عکس العمل های  پس همانطور که بیان شد 
١ .ی روانی که بعضًا نشانه ی بیماریهای حاد یا مزمن هستند، به ترتیب مربوط به نیمکره راست و نیمکره چ مغز می باشند

ادراکات پرندگان و احساسات آنها
 معموًال تمام موجودات زنده و مخصوصًا انسان ها بر این باورند که جهان پیرامونشان تنها همانی است که آنها برداشت می کنند با این تصور که محیط
 پیرامونی، زمان و ادراکات حسی بین آنها و دیگر موجودات یکسان است. اما واقعیت این است که به ازای هرگونه از مخلوقات جاندار، جهان بینی های بی
 شماری وجود دارد و برای هرکدام از گونه های جانوری، ترکیبی از پنجره های ادراکی مخت همان گونه وجود دارد. پنجره های ادراکی معموًال قوی
 ترین حواسی هستند که آن موجود از طریق آن با دنیای اطراف در کنش و واکنش است و از آنجاییکه سیستم بینایی پرندگان اصلی ترین ارگان کسب

حیوانات چشمی هستند. ب اطالعات از محیط پیرامونی شان است، اصطالحًا می گوییم پرندگان 

لی یعنی قرمز سبز و آبی است نمی تواند به طور کامل رنگهایی که پرندگان با ساختار بینایی ور دیدن رنگهای ا من ویر دیدگاه  رنگی انسان   ت
بی بینایی می باشند که آنها را قادر به دیدن اجزا طو مو        یا همان فرابنفش می کند می م مخرو ع پرندگان دارای نو پن  پنتاکروماتی 

اب و البته بدون مفهو رفا رنگارنگ و ج ر ما   بینند را در کند بنابراین پرهای پشت گردن ی قرقاو طالیی نر                                       که به ن
ی و پر معنا را در یده و فراتر از آن چیزی است که انسان از طری بینایی در می کند آنها جهانی نامر ی است در واقع حامل پیا های بسیار پی  خا

ب اهر رنگارنگشان پنهان کرده اند پشت 

  
 

 البته حس شنوایی پرندگان نیز بسیار فو العاده است و همانند حس بویایی، چشایی و المسه شان از از قوت و ضعف متفاوتی بین گونه های مختلف
 برخوردار است. بنابراین بسیاری از گونه های پرندگان قادرند جهان را بیشتر از اندازه ای که انسان ها می توانند، حس کنند. 
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کر شد، توانمندی های دیگری نیز نسبت به انسان ها دارند. توانمندی هایی مانند مکانیابی موقعیت های دقیق  عالوه بر حواس چندگانه در پرندگان که 
ی ، دارا بودن یک قطب نمای خورشیدی، قطب نمای مغناطیسی و درک تغییرات فشار هوا  اشیا
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ویژگی ها و سازگاری
 طوطی ماهی ها نام خود را از شکل دهان شان گرفته اند. این ماهی ها به جای دندان دو بشقاب نوک مانند شبیه طوطی
 ها دارند. آنها ردیف های یکنواخت و قابل توجهی از پولک های بزر بر روی بدن خود دارند. بدن طوطی ماهی پرنسس
 به رنگ آبی تا سبز با دو نوار آبی تا سبز می باشد که از پوزه تا روی چشمانشان کشیده شده اند. حاشیه دم آنها زرد،
 نارنجی یا صورتی می باشد. میانه بدن آنها دارای نوار زرد یا نارنجی است که هرچه به سمت انتهای بدن می رود محوتر

می شود. نوار زرد یا نارنجی یا صورتی در پایه باله پشتی کشیده شده است.ب
 طوطی ماهی پرنسس ساکن تپه مرجانی های گرمسیری می باشد. این ماهی مانند سایر طوطی ماهی ها در طول روز در
 اطراف تپه مرجانی و قسمت های شن و ماسه ای در عمق ٣ تا ٢٥ متری شنا کرده و از جلبک ها تغذیه می کند. طوطی
 ماهی پرنسس از باله های سینه ای جهت حرکت در تپه های مرجانی استفاده می کند و از دم خود تنها زمانی که نیاز
 به سرعت ناگهانی دارد بهره می برد. این ماهی از دهان نوک مانند خود جهت برداشتن جلبک و پولی از مرجان ها و
 صخره ها استفاده می کند. این طوطی ماهی را معموال در حالی که موادی شبیه ابرهای سفید که شامل مواد آهکی

مرجانی می باشند را از خود تخلیه می کنند می توان دید.ا

 مانند راس ها، طوطی ماهی ها هر دو رفتار تولید مثلی را دارا می باشند. ماهی های نر جوان تر و کمتر رنگارنگ همراه
 با یکدیگر تخم های یک ماهی ماده را بارور می کنند. اما زمانی که بزرگتر و رنگی تر می شوند هر یک از ماهی های نر

دارای قلمرو بوده و هر یک از آنها به تنهایی تخم های ماهی ماده را بارور می کند.ی
 نگهداری طوطی ماهی پرنسس در آکواریوم بسیار مشکل است. دلیل اصلی زنده نماندن طوطی ماهی ها در آکواریوم،
یم غذایی ، اندازه در زمان بلوغ و استرس بسیار باالی آنها می باشد که در نهایت منجر به بیماری آنها می شود. تنها  ر
 طوطی ماهی هایی که جهت نگهداری در آکواریوم خانگی توصیه می شوند طوطی ماهی ملکه ، طوطی ماهی نورافکن و
 طوطی ماهی دورنگ  می باشند. هرچند این طوطی ماهی ها نیز تنها جهت نگهداری در آکواریوم های عمومی مناسب
 می باشند که توسط دانشمندان و آکواریوم دارهای حرفه ای نگهداری می شوند. افرادی که قادرند آکواریوم هایی با اندازه
اهر  بیش از ٥٦٨ لیتر را به خوبی برپا نگه داشته و نیازهای غذایی طوطی ماهی ها را تامین کنند. درصورتی که واقعا به 
 طوطی ماهی ها عالقه مندید بهتر است به پسرعموهای نزدیک ترشان یعنی راس ها نگاه کنید که جهت نگهداری در

آکواریوم بسیار مناسب تر می باشند.ن

 مانند راس ها بیشتر طوطی ماهی دارای هر دو جنسیت نر و ماده به طور فعال بوده و ماده ها قادرند جنسیت خود را به
 نر تغییر دهند. شناخت نر و ماده طوطی ماهی ها به دلیل تغییرات رنگی زیاد در طول مراحل مختلف زندگی، بسیار سخت
 می باشد. جنسیت ماهی های نابال قابل تشخی نمی باشد. برخی ماهی های بال ماده بوده، برخی در گذشته ماده بوده
 و بعد تبدیل به ماهی نر شده و برخی نیز به صورت نرهای برتر  یا آلفا می باشند. طوطی ماهی ها با توجه به سن، وضعیت
 اجتماعی و جنسیت تفاوت های رنگی قابل توجهی دارند. رنگ طوطی ماهی های نر شامل سایه های روشن زرد، صورتی،
 قرمز، سبز، آبی و فیروزه ای روشن و تیره می باشد. رنگ ماهی های ماده شامل سایه های کمرنگ قرمز، قهوه ای و سبز

زیتونی می باشد.ی
ه ای است وجود ندارد. اهرا در سالمت آن دارای اهمیت وی  در اسارت فضای کافی برای حرکت طوطی ماهی پرنسس که 
 از این رو شخصیت اجتماعی و برون گرای آن به درون گرا تبدیل می شود. این ماهی برخالف رفتار طبیعی آن که در
 طول روز مدام در جستجوی غذا در اطراف در حرکت است، در کف آکواریوم می نشیند. طوطی ماهی پرنسس تقریبا با
 هر ماهی دریایی کنار می آیند. آنها در حیات وحش به صورت گروهی حرکت کرده و معموال با دیگر گونه های همنوع
 به خوبی کنار می آیند. اما بهتر است در آکواریوم تنها یک طوطی ماهی پرنسس را نگهداری کنید تا از رقابت با ماهی هم

گونه جلوگیری شود.ی
 بسیاری از طوطی ماهی ها شب هنگام، پیله ای خلط مانند درست می کنند تا در آن بخوابند. اگر ماده بزر لزج مانندی
 را دیدید که بر روی آب شناور است آن را با استفاده از توری مناسب از آب خارج کنید تا بار ارگانیک درون آکواریوم شما

را به هم نزند.ت

ا دادن ایی و شیوه  یم  ر
ه خود برای کندن جلبک از روی  طوطی ماهی پرنسس از جلبک ها تغذیه می کند. در حیات وحش با دندان های وی
 اسکلت های مرجانی مرده و گاهی سرهای مرجانی زنده  استفاده می کند. طوطی ماهی این کار را با برداشتن تکه بزرگی
 از اسکلت آهکی و خوردن جلبک های روی آن انجام می دهد. مواد آهکی به عنوان مواد زاید از بدن آن دفع شده و تبدیل

به شن و ماسه جدید می شوند. به همین دلیل این ماهی مناسب آکواریوم تپه مرجانی نمی باشد.ی

راهنما
س یل عمل کنید درصورتی که مصمم به نگهداری یکی از اعضای این گونه می باشید پیشنهاد می شود به شکل 

١گالن یا بیشتر فراهم کنید ٣لیتر  آکواریومی با اندازه ٨
هر چه آکواریوم بهتر برپاشده و دارای پوشش رشد یافته جلبک باشد بهتر است
١تا ١٥سانتی متر خریداری کنید ماهی های گونه های کوچک تر با اندازه بین 

 بهتر است ماهی هایی که به تازگی از دریا گرفته شده اند را خریداری کنید. چون هرچه ماهی ها زمانی بیشتری را در
انتقال تا فروشگاه ها سپری کرده باشند وضعیت بدتری از نظر استرس و غذا نخوردن دارند

 غذاهای متنوع خانگی و آماده را که از مواد تازه ساخته شده اند به آنها بدهید و میزان پذیرش آنها را کنترل کنید. کریل،
 میگو وصدف را باز کرده ولی در الکشان رها کنید تا ماهی ها جهت تامین کلسیم و نیز ساییدن دندان هایشان از آنها

استفاده کنند. این غذاها را در باالی مرجان ها و صخره های زنده که محل تغذیه طوطی ماهی ها است قرار دهید
جریان آب شدید و فیلترینگ نیرومند فراهم نمایید

مخفیگاه و فضای خواب مناسب شامل مرجان خوب یا غار درون صخره ها با روشنایی پایین فراهم کنید
 تنها یک ماهی در آکواریوم قرار دهید. این ماهی ها احساس تنهایی نخواهند کرد اما درصورت گروهی بودن ممکن است

با یکدیگر جنگیده و بزرگتر شوند. درنهایت معموال یک طوطی ماهی نر رنگی باقی خواهد ماند
 به دلیل طبیعت غیررقابتی این ماهی ها بهتر است آنها را با گونه های تهاجمی نظیر باس ها یا دوشیزه ماهی های بزر

نگهداری نکنید

 درصورتی که واقعا به
اهر طوطی ماهی ها  
 عالقه مندید بهتر
 است به پسرعموهای
 نزدیک ترشان یعنی
 راس ها نگاه کنید که
 جهت نگهداری در
 آکواریوم بسیار
مناسب تر می باشند

Fish Info
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ی پرن ا ی  و

اد یار ز نها  داد  د ت ا ی  د ا رنگارن  ور خیر  ی پرن   ا ی  و  
یار ید اند  ان خوا د ان ا خ  انی  در پی  ا ز ان در   ود و گر  
د در ی توان ی وج ن ا ا ا    ی  ا ی ا  ب  ها ج ان ا ت  

د ا ی  وم ن وار ا نگهدار در  د از ا رو  ارت زندگی  ا



 ماهی فایتر که با نام جنگجوی سیامی نیز شناخته میشود، از ماهیان آکواریومی پرطرفدار است که نگهداری از آن آسان
 و به صرفه بوده، نیاز به فضای زیادی ندارد و میتوان آن را در یک تنگ کوچک یا حتی در گلدان بامبو نگهداری کرد.

ن ماهی فایتر بسیار اندک است و بنابراین برای نگهداری از آن نیازی به پم هوا نیست.ی همچنین نیاز به اکسی

اهر بسیار زیبای ماهی فایتر و قابلیت نگهداری از آن در محیط آپارتمان و فضاهای کوچک و در نهایت قیمت پایین این  
کر است تا کنون بیماری خاصی از این ماهی  ماهی از دالیل پرطرفدار بودن نگهداری ماهی فایتر است. همچنین الزم به 
 گزارش نشده، لذا با خیال راحت میتوانید این ماهی را خریداری نموده و لذت نگهداری از یک حیوان خانگی کوچک در

خانه را تجربه کنید.رو

وه نگهداری ماهی فایتر در تنگ ن
 اولین نکته در مورد نگهداری ماهی فایتر در تنگ این است که شما نمی توانید دو یا چند ماهی فایتر را در کنارهم و در
 یک تنگ نگهداری کنید زیرا این ماهی به هی عنوان تحمل ماهی دیگر را نداشته و در نهایت ماهی قویتر ماهی ضعیف
را از بین خواهد برد. حتی در مورد دو جنس نر و ماده نیز تنها زمانی که در مرحله تولید مثل هستند در کنار هم می

 مانند و در مراحل بعد، امکان نگهداری آنها در کنار یکدیگر نیست.رو

ی مورد نیاز ماهی فایتر ی شرای م
٢ درجه سانتی گراد است.رو دما مناسبترین دمای آب برای نگهداری ماهی فایتر در تنگ دمای بین ٢٤ تا 

ن مورد نیاز خود را میتواند به راحتی از سط آب تامین ن مورد نیاز این ماهی پایین است و اکسی  اکسیژن میزان اکسی
 کند، بنابراین نیازی به پم هوا نیست. همچنین میتوانید این ماهی را در تنگ آبی که از آن به عنوان گلدان بامبو یا خزه
 نیز استفاده میشود، نگهداری نمایید. توجه کنید که هرگز از گیاهان مصنوعی که بر های تیز و برنده دارند و هنچنین

سنگ هایی که گوشه های تیزی دارند در تنگ یا آکواریوم خود استفاده نکنید.رو

حداقل ٦ ساعت بماند تا کلر آن  آب در مورد آب مورد نیاز ماهی فایتر، الزم است اجازه دهید آب شیر چند ساعت 
 گرفته شود، زیرا کلر موجود در آب برای ماهی مضر بوده باع تلف شدن آن میشود. البته میتوانید از محلول های ضد کلر
هم استفاده کنید و کلر را سریع از آب خارج کنید. این محلول های ضد کلر را میتوانید از آکواریم فروشی ها تهیه کنید.ن

کر است برای نگهداری ماهی فایتر در تنگ از پر آب کردن تنگ تا لبه آن خودداری کنید زیرا ماهی های فایتر  الز به 
ای خالی در باالی تنگ باقی بگزارید  توانایی این را دارند که تا حدود  سانتی متر به بیرون از آب بپرند پس کمی ف

رو تا ماهی نتواند از آن خار شود

 تنگ ماهی با توجه به اینکه، ماهی های فایتر در طبیعت و در کشتزاهای تایلند در شالیزاها زندگی میکنند، پس عادت
 به آب با عمق زیاد نداشته ولی نیاز به فضای وسیعی دارند. پس در انتخاب تنگ خود دقت نموده، تا حدی که امکان دارد

آن ها را درون تنگ های بزر با سط زیاد نگه داری کنید.رو

ا غذای مورد نیاز ماهی فایتر، همان غذاهای متداولی است که به ماهیان آکواریومی داده میشود و میتوانید آن را از  
 آکواریم فروشی ها تهیه کنید. مراقب باشید، که باقیمانده غذا داخل آب نماند و زمانی که ماهی شما غذا را نخورد، حتما

غذای اضافی را از آب خارج کنید.رو

 تعوی آب در مورد نگهداری ماهی فایتر در تنگ نیازی به تعوی روزانه آب نیست. شما میتوانید چند روز یکبار
مقداری آب جدید که کلر آن خارج شده است را به همان آب قبلی اضافه کنید.رو

 حال که با شرایط نگهداری ماهی فایتر در تنگ آشنا شدید، میتوانید ماهی خود را خریداری نموده و آن را به آرامی در
رف کوچک ماهی را از آب بگیرید و به  تنگ رها کنید. در پایان توصیه میکنیم، برای گرفتن این ماهی از آب، با یک 

ریف این ماهی صدمه بزند.رو هی عنوان از توری استفاده نکنید، زیرا توری ممکن است به باله های 

 وقتی همه شرایط را
 رعایت کردید و آب را مهیا

 نمودید، ماهی را همراه با
رفش به آرامی روی آب  

 تنگ قرار دهید و اجازه
 دهید چند دقیقه ای در

 همین حالت بماند تا آب
رف ماهی با آب  داخل 
 داخل تنگ هم دما شود.
رف با آب  زیرا اگر آب 

 آکواریوم تفاوت دما داشته
 باشد، وقتی آن را به آب

 آکواریم بیندازید با شوک
 روبرو میشود و ممکن است

تلف شود.رو

Siamese Fighter 
Fish

Fish Info

ر ا ی  ا گون از   
ی نگهدار 
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 سپس تکثیر کنندگان این ماهی که در آن سالها این ماهی را به نام نیشیکیگوی  مینامیدند به معنی ماهی رنگارنگ
روتمند جامعه برای ایجاد جلوه  ابریشمی ، شروع به استفاده از آن در برکه های کا های امپراطور ها و خانه های اقشار 
 های بصری زیبایی  نمودند .حتی بعضی از شنیده هاو مستندات  قابل تامل، حکایت از این موضوع دارد که صدها سال
 پیش این ماهی یا ماهی هم خانواده از آن با استایل رنگی و بدنی مشابه در کشور ایران وجود داشت که به عنوان کاالی
اپن، چین و اروپای غربی صادر می شده اما اگر بخواهید به صورت کلی کامًال علمی  صادراتی و خوراکی به کشورهای 
 درباره آن سخن بگوییم باید بگویم اولین تولید کنندگان تخصصی و زبده این ماهی که شروع به تکثیر هدفداراز این ماهی
اپن می زیسته ١٨٢ تا ١٨٢٥ در  اد های خال آن تالش کردند در اواسط سال های    کردند و برای به وجود آوردن ن

اند.ی

 عالقه مندان در آن سالها و سالهای بعد در کشورهای دیگر شرقی و بعضا در بعضی از کشورهای اروپایی و تا این سال، 
١ گونه رنگی مختلف و خال شدند  در کشور های مجاور باع به وجود آمدن واریته های بسیار پرطرفدار با بیش از 
 که اکنون برای خود تبدیل به یک بیزینس گسترده در سط دنیا در مبح بازار ماهی های تزیینی وطراحی دیزاین و

دکوراسیون شده است.س

اتی چشمان هر بیننده ای را میبرد باید به اندازه شگفت انگیز   عالوه بر تنوع رنگی این ماهی که در ابتدا بدون هی اراده 
١٢ سانتیمتر میرسد. ٨ سانتی متر و در بعضی از موارد خاص و  ل   این ماهی جذاب هم اشاره کرد که در شرایط ایده

این اندازه شگفت انگیز  باع ایجاد ابهت بصری غیر قابل وصف برای بازدیدکننده های اولیه این ماهی می گردد.و

   

 مقاومت ماهی
کوی

 کوی ماهی بسیار مقاوم
 نسبت به شرایط بد آب و

 هوایی و همچنین نوسانات
 دمایی و نوری میباشد

 طوری که در کمترین دما
 در زمستان در زیر ی ها
 به خواب میرود و بدون

 هیچگونه مشکلی در بهار
 دوباره از خواب برمیخیزد و

 به زندگی خود ادامه می
دهد

Koi Fish

Fish Info

ى امر م    ی  د  ای   ی

و  ی  ا

و اشاره کنیم که ماهی ها جزو رای ترین انوا  در ابتدا باید به این مو
ه که به معرفی ی آن  جانوران اهلی و دست آموز دنیا هستند و برای تو

 خواستار و نو گونه خانوادگی ماهی کوی بازمیگردد باید به اواس سالهای
نت خاندان جین بازگردیم در آن اپن در زمان سل   و  میالدی در 
ورت اتفاقی شاهد تولد نوزادانی با یر کنندگان ماهی کپور به   سالها تک

 رنگ ها و استایل های متمایز نسبت به کپور بودند
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گرد آورنده  مهندس سحر محمودی مقدم
و مهندس بهرام کیکانی
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ر مواقع بین  و  سا می باشد و در موارد  یات خار العاده این ماهی می توان به سن این ماهی اشاره کرد که در اک و  از دیگر خ
اب نگهداری  خا تا دویست و سی و پن سا نیز گزارش شده که رکورد پیرترین ماهی کوی دنیا می باشد سن باال هم یکی از عوامل ج

سوب می شود که نگهدارنده عالوه بر این که می تواند بزر شدن خار العاده این ماهی را به چشم و کنار خود احسا  این ماهی م
ی ت ببرد کند می تواند از  بودن در کنارشان به مدت زیاد به عنوان ی حیوان زیبا کم هزینه و کم دردسر ل

  
 جایگاه امروز کوی با توجه به برگزاری جشنواره های تخصصی این ماهی در سراسر دنیا و انتخاب ماهی برتر هر سال در محل برگزاری مسابقات بسیار
 جذاب تر و پرطرفدارترین نسبت به سالهای گذشته محسوب می گردد. کوی ماهی بسیار مقاوم نسبت به شرایط بد آب و هوایی و همچنین نوسانات
 دمایی و نوری میباشد طوری که در کمترین دما در زمستان در زیر ی ها به خواب میرود و بدون هیچگونه مشکلی در بهار دوباره از خواب برمیخیزد و
یم غذایی متنوع و مناسب خود اقدام به  به زندگی خود ادامه می دهد . در تابستان نیز در زیر آفتاب مستقیم به رشد خود ادامه میدهد از طرفی با ر
 خوردن بیشترین منابع پروتئینی گیاهی مانند جوانه گندم و جو یا مرکبات و غیره وبرخی منابع پروتئینی جانوری و همچنین غذاهای پلت تخصصی کوی
 ها، می نماید. این تحمل و تطابق خار العاده باع گردیده که در بازار آکواریوم این ماهی بسیار به کم دردسری و مقاومت شهره باشد و این امر موجب

استفاده آن در فضاهای خارج آکواریوم همانند برکه ها آب نماها و دریاچه های مصنوعی گردیده است.ی
  

 تجمیع این عوامل باع گردیده که این ماهی جدا از بازار ماهی تزیینی و آکواریومی به بازار طراحی دیزاین فضای سبز نیز مرتبط باشد که این باع
 شده بسیاری از شرکتهای معتبر طراحی دنیا برای کارهای خود به این ماهی عالقه مند  باشند و در انتخاب های اول خود این طر های مرتبط با این
 ماهی را به مشتریان خود پیشنهاد کنند. دلیل این رویکرد نکات کلیدی میباشد و آن هم این است که اندازه برکه ها و طراحی آن ها نسبت به هر طرحی
 که باشد می توان از ماهی کوی در آن استفاده کرد و همچنین همزیستی این ماهی در کنار گل نیلوفر وپرنده های آبزی مانند قو و اردک های تزیینی

باع شده که انسان با دیدن این اکوسیستم ها ، واکنش مثبتی به نگهداری آن نشان دهند.ی

ه ای دارم از جامعه بزر ماهی های زینتی و دوستداران حیوانات به خصوص ماهی کوی که ما را در این   در پایان این بخش از توضیحات کلی تشکر وی
 شماره مجله و مقاله همراهی کردند.ی

 انشالله با استقبال شما نسبت به کسب اطالعات بیشتر در خصوص نگهداری، تغذیه و درمان و مسائل پیش روی ماهی کوی بیشتر در شمارههای بعدی
به طر جامع تر و دقیقتر مسائل آن میپردازیم.ی





 سگ ها می توانند برای تبدیل شدن به جادو گران عرصه ی سرطان، تحت آموزش قرار گرفته و آن ها قادرند تا با استفاده
 از بینی های حساس خود، گازهای متصاعد از سلول های بیمار را تشخی دهند. این استشمام و خرناس، غیر تهاجمی
 بوده و می تواند به تشخی افراد بی شماری کمک کند که این سوال مطر می شود که  اگر این توله سگ ها دارای

 شامه ی دقیقی می باشند، چرا آنها در حال حاضر برای غربالگری سرطان مورد استفاده قرار نمی گیرند
 در اینجا پاس کوتاهی مطر می گردد سگ ها در شرایطی مانند کمک به پیاده سازی قانون مربوط به ردیابی افراد و یا
 هدایت تیم های جستجو و نجات در مناطق فاجعه بار مورد استفاده قرار می گیرند. اما ارزیابی هزاران نمونه که در آن ها

ممکن است صرفا اندازه یک انگشت کوچک سرطانی شده باشد، کاری چالش انگیز  و رو به جلو به شمار می رود.ی

ی برای آموزش این توله سگ ها الزم بوده که به رغم وجود آمادگی های افراد، اگر آن ها روز  عالوه بر این، زمان و انر
بدی داشته باشند  ممکن است تشخی برخی از موارد را از دست بدهند.س

 
بوی سرطان را تشخی می  اما این بدان معنا نیست که سگ ها نمی توانند در توسعه ابزارهای انسانی غربالگری که 
 دهند، مفید باشند. مشخ شده است که سلول های سرطانی بوهای منحصر به فردی را منتشر می کنند اما دانشمندان

هنوز به شناسایی ترکیبات خاصی که مسئول این عطرها هستند پی نبرده اند.ی

 یک روش که سگ ها ممکن است بتوانند به تشخی بوی های خاص ناشی از سرطان کمک کنند، در اختیار قرار دادن
 برخی از نمونه های سرطانی برای بو کردن سگ و حذف مالیم ترکیبات از نمونه می باشد. بنابه گفته ی دکتر هیالری
،  برودی، پروفسور در بخش                         در دانشگاه کالیفرنیا، اگر پس از چندین بار خارج سازی و حذف  اجزا
 سگ قادر به پاسخگویی به نمونه نبود،  از این پس خواهید دانست که ترکیب مخلوط مخت به سرطان را خارج نموده
لفه های منفرد را تجزیه و تحلیل کنند و آزمایش های بیوشیمیایی را انجام . او گفت که محققان می توانند این م  اید

داده که از این طریق می توانند بیماران را به طور قابل اعتمادی غربال نمایند.ی

بویایی قوی
 در سال ١٩٨٩، مجله بریتانیایی                    اولین گزارش خود را مبنی بر استشمام سرطان توسط سگ منتشر کرد.
 در نامه ای به سردبیر، یک متخص پوست توضی داد که چگونه یک سگ روزانه چندین دقیقه به بوییدن ضایعه ای
 رنگی در ران خود پرداخته و حتی سعی می کند از لحظه ای که لباس های خود را می پوشاند، آن را گاز بگیرد. خانم
.صاحب سگ با پزشکانی برای بررسی ضایعه در ارتباط بود و نگرانی اواین بود که این ضایعه تبدیل به مالنوم بدخیم شد
این سگ ممکن است زندگی صاحب خود را از طریق آگاه سازی او برای پیگیری درمان، در  پزشکان این نامه را نوشتند 

ی ریف و قابل درمان بوده، نجات داده باشد. حالی که ضایعه هنوز در مرحله ی 

بر مبنی  دیگری  های  گزارش  گفت  اتریش،  در  کرمس،  دانشگاه  بیمارستان  در  ریه  پزشک  یک  هاکنر،   دکتر کالوس 
در ٢ مطالعه ای تحلیلی با کیفیت باال منتشر نشد.   تشخی مالنوم های بدخیم در سگ ها ادامه یافت، اما تا سال ٦
.طول این مطالعات تحلیلی، نه سگ ها و افرادی که با آن ها سروکار داشتند  نمی دانستند که نمونه ها سرطانی است

 بالفاصله مطالعات بی شماری منتشر گردید که نشان می داد، سگ های آموزش دیده می توانند سرطان های خاصی را
یکی مانند نفس یا ادرار تشخی دهند. به همین دلیل است که سلول ها، حتی  موارد  با استشمام نمونه های بیولو
 سرطانی، ترکیبات ارگانیک فراری را آزاد می کنند. هاکنر گفت هر نوع سرطان احتماال یک        متمایز دارد، به این

معنی که دارای بویی متفاوت نسبت به سایر سلول ها می باشد.ی

  
میلیون

 گیرنده ی 
بویایی

 هاکنر گفت با توجه به این
 که سگ ها دارای بیش از

٢٢ میلیون گیرنده ی  
 بویایی در بینی خود

 هستند، آنها حیواناتی عالی
 برای تشخی بیماری
 محسوب می گردند. او
 گفت که در مقایسه با

 انسان ها، ٥ میلیون
 گیرنده ی بویایی مح

 در بینی دارند

Cancer Diagnosis

Dog Advantages

ت ر  ت   د  ا   

راد  الگر ا را  غر  پ 
د ی  ک ن ب 

ت ه ی سرطان ت  سگ ها می توانند برای تبدیل شدن به جادو گران عر
 آموزش قرار گرفته و آن ها قادرند تا با استفاده از بینی های حسا خود

اعد از سلو های بیمار را تشخیص دهند  گازهای مت
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مشکالت سگ ها
 هاکنر گفت که بیشتر سگ ها می توانند در طی مدت زمان حدود ٦ ماه، برای تشخی یک سرطان خاص آموزش ببینند. با این حال، بسیاری از مطالعات
  از این جهت راه اندازی شد که در آزمایشگاه و نه در دنیای واقعی، دارای کاربرد باشند  اغلب، در زمان آموزش پن نمونه به سگ داده می شود که همیشه
 یک نمونه ی سرطانی در آن موجود می باشد. او گفت که در واقع با توجه به نوع سرطان، یک سگ ردیاب  ممکن است فقط چهار نمونه ی سرطانی را

١ تایی تشخی دهد.ب از یک دسته 
١ نمونه سرطانی است، مربی نمی تواند هنگام انتخاب نمونه ی درست توسط  هاکنر گفت، اگر نه سگ و نه مربی ندانند که کدام چهار مورد از این 

 سگ، او را تشویق و به او پاداش دهد. ب
من فکر می کنم این یکی از دالیلی بود مبنی بر اینکه تحقیق ما ناکام ماند و ما قادر به ارائه ی بازخوردی مثبت نبودیم چرا که هی کس  هاکنر گفت 

ب در وضعیت غربالگری نبودند. این امر برای سگ ها و مربیان استرس زا بود.
بنابراین سگ میتواند پاداش بگیرد و بعد  او گفت که این وضعیت میتواند در صورتی حل شود که یک نمونه سرطانی در هر مجموعه وجود داشته باشد 

از استنشا هزاران نمونه از بیماران ، حوصله اش سر نرود .ب

حرکت رو به جلو
 برودی محققی دیگر، گفت حتی اگر شرایط آزمایش برای سازگاری سگ ها تغییر کند، باز این یک روش واقعی برای غربال بیماران محسوب نمی شود.
یر گذار باشد، می  این امر موجب تأمین مقدار زیادی از منابع برای آموزش سگ ها به منظور شناسایی انواع مختلف سرطان که می تواند روی انسان تأ
 گردد. عالوه براین، در حالی که هی تستی کامل و بی عیب و نق نیست، حداقل پزشکان  از چگونگی آزمون های دقیق مختلف همچون ماموگرام ها

ب را ایجاد می کنند، آگاهی دارند. او گفت که این نر ها برای هر سگ، متفاوت است ب و منفی کا .و اینکه به چه میزانی آن ها نتای مثبت کا
شما باید دقیقا بر عملکرد آنها  برودی گفت عالوه بر این، سگ ها می توانند خسته و گرسنه باشند و روزهای بدی درست مثل شما و من داشته باشند. 

ب در طول دوره های خود نظارت داشته باشید.
 برودی و هکنر تصور میکنند که سگها به محققان کمک میکنند تا ماشینهای  بویایی  را بسازند ، که به عنوان بینی الکترونیکی شناخته میشود ، که

بیماران را بومیکشد و تشخی میدهد .ب
 برودی گفت که این دستگاه ها در حال حاضر برای شرایط خاص پزشکی وجود دارد اما می تواند حساسیت بیشتری یافته و برای کمک به سگ ها برای

تشخی بیماری های بیشتر، قابل استفاده باشد. وی خاطر نشان کرد  تحقیقی هنوز در این زمینه وجود ندارد.ی

Drinking Water
Cat Info

از خون ضروری برای دفع سموم  ها  کلیه  به  برای کمک   آب 
بودن ماندن و هیدراته  به سالم  تواند   است. آب همچنین می 
هیدراته دی  یا  آب  دادن  دست  از  کند.  کمک  ها  بافت   دیگر 
 شدن در گربه ها خطرناک است و در صورت عدم درمان می
کارافتادگی از  به مر شود. گربه هایی که دچار   تواند منجر 
 کلیه  هستند چه به صورت حاد یا مزمن اغلب نیازمند دریافت
 مایعات اضافی به صورت وریدی یا زیر جلدی می باشند. تزریق
 زیر جلدی اغلب در خانه انجام می شود و یادگیری و انجام آن
 نسبتا ساده است. در اکثر گربه ها، بهبود پس از این درمان ها

چشمگیر و مشهود است

ر بیش از حد آب م
 مصرف بیش از حد آب می تواند برای گربه های مبتال به پر
 کاری تیروئید یا دیابت خطرناک باشد. در حالی که گربه ها به
 طور غریزی در هوای گرم بیشتر آب می خورند، دانستن این که
 یک گربه طور طبیعی چقدر آب می خورد  و همینطور تمام
، مهم است. اگر گربه ناگهان شروع به خوردن  عادات گربه ها
 آب زیادی بکند و عالئم دیگری هم داشته باشد، مراجعه فوری

به دامپزشک توصیه می شود

ایی دارد یم  ر آب بستگی به ر م
است. شده  تشکیل  آب  از  گربه  بدن  های  بافت    ٦  حدود 
در ها  گربه  که  است  آبی  درصد  معادل  تقریبا  این   احتماال 
 طبیعت به دست می آورند و می خورند. در مقابل، غذای خشک
١  آب دارد و غذای کنسروی گربه حدود  گربه تنها حدود 
 ٨  آب دارد. از این رو، گربه ای که همیشه غذای خشک می
نسبت به  بیشتری  مکمل  نوشیدنی  آب  نیازمند  مسلما   خورد 

.گربه ای است که منحصرا غذای خام یا کنسروی می خورد
 به عالوه، گربه ای که ترکیبی از غذای خشک و کنسروی را می

خورد معموال نیازمند آب نوشیدنی بیشتری است

رهنمودها
 طط آب تمیز و تازه همیشه برای همه گربه ها صرف نظر از  
یم قابل دسترس داشته باشید. البته استفاده از آب سردکن  ر

اتوماتیک مخصوص گربه ها تاکید شده است
ب عالئم از دست دادن آب بدن باشید. یک آزمایش  طط موا
به فورا  اگر  باال کشیدن پوست شل پشت گردن است.   خوب، 
 سرجای خود برگشت، بدن گربه به اندازه کافی آب دارد. اگر به
 کندی به سرجای خود برگشت، به از دست دادن آب بدن وی
 شک کنید. سعی کنید به غذای کنسروی گربه تان آب اضافه
 کنید یا یک یا دو تکه ی را به آب نوشیدنیش اضافه کنید تا
طور به  گردن  پوست  اگر  شود.  آب  خوردن  به  راغب   بیشتر 
بازنگشت و گربه نشان دهنده دیگر  محسوسی به حالت قبلی 

نشانه های بیماری بود فورا با دامپزشک خود تماس بگیرید
طور به  اگر  بفهمید.  را  خود  گربه  نوشیدن  آب  عادات   طط 
 ناگهانی آب خوردن را کنار گذاشت و یا به طور بیش از حدی

.شروع به خوردن آب کرد، با دامپزشک خود تماس بگیرید

خورد  د   ا در  گر  
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ن وجود دارد که شما می توانید از حیوان خانگی خود به طور بالقوه دریافت کنید ا  بیماری یا پاتو  برای بسیاری از مردم،در این
 حیوانات خانگی بخشی از

 خانواده محسوب می گردد
  مالکان آن ها تخت، غذا
 و حتی ابزارهای تکنیکی

 خود را با این همراهان
 پشمالو به اشتراک می
 گذارند. اما درست مثل
 سایر اعضای خانواده ی

 شما، حیوانات خانگی نیز
 می توانند میکروب ها را به

شما منتقل کنند

Pet May Make 
You Sick

Pet Care

ورد     ی  حیوان خانگی   ت رو
د ار  ی ا را   تان  ا 

 با توجه به گزارش مراکز کنتر و پیشگیری از بیماری ها اگرچه دریافت
 بیماری از حیوانات خانگی امری نادر می باشد اما شماری از بیماری ها می

ت از خود در برابر چنین اف  توانند از حیوانات به مرد منتقل گردند برای م
یه می کند که مرکز مبارزه با بیماری در امریکا تو  بیماری ها             
ا یا مدفو آن ها  دست های خود را بعد از تما با حیوان خانگی یا 
ن شوید که م نین باید م  شستشو دهید این مرکز می گوید شما هم

ت مراقبت های دامپزشکی بوده که این م ت  حیوان خانگی شما به طور من
امر می تواند به آنها کم کند تا سالم بمانند

 

سرماخوردگی
 گربه ها می توانند با ویروس های

 آنفوالنزا، از جمله ویروس های
 آنفوالنزای مرغی آلوده شوند. در
 مورد خطر ابتال به ویروس های

 آنفوالنزای مرغی از گربه ها،
 اطالعات محدودی در دسترس می

 باشد. با این حال، در موارد نادر،
 افراد ممکن است آنفوالنزا را از گربه

بگیرند.ی
٢یک پناهگاه  در دسامبر ١٦

 حیوانات خانگی در شهر نیویورک،
که براساس  شیوع آنفلوانزای مرغی 
 گونه ی موردنظر،             نامیده

 شد در بین گربه های پناهگاه
 گزارش شد.       گفت در طول این

 شیوع، یک فرد پس از مدتی
 طوالنی و بدون محافظت در معر

 گربه های بیمار، با ویروس
 آنفلوانزای         آلوده شد. این
 سازمان عنوان کرد که این فرد

 دارای بیماری نسبتا خفیفی بوده و
بهبود یافت.ی

 به طور کلی، خطر ابتال به
 آنفلوآنزای             گربه به نظر

می رسد اندک باشد.ی

 

 

 

u  

طاعون
 هر دومورد سگ و گربه می توانند طاعون را، بیماری

                  قدیمی که توسط باکتری هایی به نام
 ایجاد می شود را بگیرند.           می گوید گربه ها

 نسبت به سگ ها، حساسیت بیشتری به آن دارند. اگر
 فردی توسط حشره ای آلوده، دچار گزیدگی و یا

  خراشی گردد، می تواند مبتال به طاعون گردد.
انس، در برخی موارد، افراد می  براساس وب سایت آ
 توانند طاعون را با استنشا قطرات تنفسی ناشی از
 حیوان خانگی خود که حاوی باکتری است، دریافت

کنند.ی
 با این حال، گرفتن طاعون از گربه ها معمول نیست.

٢در مجله ی  براساس یک مطالعه که در سال 
 بیماری های عفونی بالینی منتشر شد، از سال

١٩تا ١٩٩٨ ، ٢٣ نفر از افرادی که در غرب آمریکا  
 زندگی می کردند پس از قرار گیری در معر گربه
 های آلوده، مبتال به طاعون شدند. این مطالعه نشان

 می دهد که این مقدار، حدود ٨ درصد از تقریبا
٣مورد طاعونی است که در آن زمان در ایاالت  

متحده ر داده است.ت
 حیوانات خانگی همچنین می توانند طاعون را به طور

 غیرمستقیم به مردم منتقل کنند، زیرا کک های
 موجود روی بدن آن  ها می توانند باکتری ها را در

 هنگام تغذیه روی حیوانات، برداشته و باکتری ها را از
طریق نیش خود به افراد گسترش دهند.ب

 
er  pe t  

سالمونال
 برخی از حیوانات خانگی محبوب
 می توانند باکتری سالمونال را به

 مردم انتقال دهند.          می گوید
 الک پشت ها خطر ابتال به سالمونال

را افزایش می دهند.ب
 این نوع باکتری ها به طور طبیعی
 در الک پشت ها بوده و مردم می

 توانند با دست زدن به الک پشت ها
 و یا دست زدن به مخازن یا قفس

 های حیوانی که الک پشت هادر آن
 زندگی و حرکت می کنند، بیماری

را بگیرند.ی
٢ ، هشت نوع ٢ تا ١٣  از سال ١١
 شیوع                    وجود داشته

 که این امر با کنترل الک پشت های
طول کمتر از ٤ این  کوچک 

 مرتبط بوده و در چندین ایالت باید
 مدنظر قرار گیرد.         گفت که
 این روش های شیوع در مجموع،

٤ نفر را در ٤١ ایالت، دچار ٣ 
 بیماری نموده است.ب

 رررررگفت همه ی الک پشت ها
 می توانند سالمونال را حمل کنند،

 اما مواردی که کمتر از ٤ این طول
 دارند، خطر ابتال به این باکتری ها
 را به شدت باال می برند. به همین

 دلیل فروش الک پشت های
 کوچکتر از ٤ این در ایاالت متحده
١٩ممنوع شده است.ی از سال ٥
   عفونت سالمونال سبب بروز بیماری

یطبشش      می شود.ی

بیماری هاری
 هاری یک بیماری ویروسی مرگباربوده که بر
یر می گذارد و از  سیستم عصبی مرکزی تأ

طریق نیش حشرات آلوده، گسترش می یابد.دد
١٩٦، بیشتر موارد حیوانی هاری  قبل از دهه 
 ها در حیوانات اهلی از جمله حیوانات خانگی

 دیده می شود، که این بر اساس         می
 باشد. همچنین به دلیل تزریق واکسن های
 هاری به حیوانات خانگی، سگ های خانگی

 دیگربه عنوان یک مخزن برای ویروس هاری
٩درصد  محسوب نمی گردند. امروزه بیش از 
 از موارد هاری حیوانی، در حیات وحش دیده

می شود.ی
 با این حال،         همچنان گزارش می دهد

٣ گربه ١ سگ و بیش از  ٨ تا   که حدود 
 در هر سال، مبتال به هاری می شوند. این موارد
 معموال در حیوانات خانگی مشاهده گردیده که
 توسط یک حیوان وحشی و هار، گزیده شده و

        در برابراین بیماری واکسینه نشده اند.
 می گوید، معموال یک تا سه مورد از هاری در
 افراد، بصورت ساالنه در ایاالت متحده گزارش

 شده است.ی
 مردم می توانند مانع از مبتال به هاری شدن

 شده و حیوانات خانگی خود را در برابر بیماری
 واکسینه کنند. واکسن های هاری، موجود می

 باشد.ی

هانتا ویرو
 با توجه به گزارش         ، هانتا ویروس ها

 گروهی از ویروس ها بوده که به طور معمول
 جوندگان را آلوده می کنند.          می گوید

 که جوندگان آلوده می توانند ویروس را در
 ادرار، ترشحات و بزا خود ریخته و قطرات

رات ویروسی هستند، در  کوچکی که حاوی 
 صورت ایجاد جنبش و حرکت در النه ی

 حیوانات، به هم دیگر برسانند و یکدیگر را
 آلوده سازند. هنگامی که افراد در هوای آلوده

 به ویروس نفس می کشند، آن ها به طور
معمول آلوده می شوند.ی

 تا همین اواخر، جوندگان خانگی که در
 ایاالت متحده فروخته می شدند، مشخ

 نمی شد که آیا هانتا ویروس را حمل کنند یا
 خیر و این ویروس فقط در جوندگان وحشی

،٢ ١ انویه سال   مشاهده شد. اما در ماه 
 هشت نفر در ویسکانسین و ایلینویز آلوده به
 ویروس سئول شدند که متعلق به خانواده ی

 هانتا ویروس می باشد، در حالی که آن ها
 در مراکز پرورش حیوانات موش کار می

 کردند. همه ی هشت نفر بهبود یافتند. پن
 نفر از آن ها هی نشانه ای نداشتند آنها به

 سادگی در هنگام بررسی آلودگی در شرایطی
 که          اولین بار ارزیابی خود را در مورد
 نمونه های بیمار آغاز می کرد، مثبت اعالم

 شدند.          بعدا پن مورد انسانی دیگر از
 ویروس سئول را با این روش شیوع، ارتباط

داد و تحقیقات همچنان ادامه دارد.ی
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کمپیلوباکتریوز
 کمپیلوباکتریوز، بیماری اسهالی ناشی از

 باکتری کمپیلوباکتربوده که به طور معمول
 در دستگاه گوارش حیوانات خونگرم مثل

 جوجه ها زندگی می کند طبق اعالم
 سازمان بهداشت جهانی. وقتی که افراد مرغ

 خام یا نوشیدنی مصرف می کنند، به طور
.معمول با کمپیلوباکتر آلوده می شوند

 اما کمپیلوباکتر همچنین می تواند گربه ها
 و سگ ها را آلوده کند و این حیوانات

 خانگی می توانند باکتری ها را به مردم
 منتقل کنند.        می گوید مالکین ممکن

 است اگر با مدفوع یک سگ یا گربه ی
 آلوده تماس داشته باشند، دچار آلودگی

 گردند، گرچه که حیوانات خانگی که
 کمپیلوباکتر را حمل می کنند ممکن است
 عالئم بیماری را نشان ندهند. این سازمان

 می گوید مردم همیشه بایستی اگر با مدفوع
 حیوانات ارتباط دارند، دستان خود را با

 صابون شستشو دهند.ب

توکسوپالسما گوندی
 گربه ها میزبان اصلی یک انگل، به

          نام،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، می باشند.
 می گوید که مردم می توانند از طریق تماس با
 مدفوع گربه که ممکن است هنگام تمیز کردن

 بستر گربه اتفا می افتد، با این انگل آلوده
 شوند. اکثر افراد مبتال به انگل عالئمی از خود

 نشان نمی دهند.         گفت اما در موارد
 شدید، انگل می تواند باع آسیب به مغز،

 چشم و سایر اعضای بدن شود. عفونت های
 شدید در افرادی که سیستم ایمنی بدن را

 تضعیف کرده اند، بیشتر است، مانند افرادی که
 برای جلوگیری از سیستم ایمنی بدنشان دارو

مصرف می کنند.ب
 توکسوپالسما گوندی همچنین می تواند در

 دوران بارداری، از مادر به کودک منتقل شده و
 در اینصورت درصد کمی از نوزادان آلوده

 درهنگام تولد، دارای آسیب جدی چشم یا مغز
 هستند. به همین دلیل،          توصیه می کند

 زنان باردار از تمیز کردن خاک و  بستر گربه
جلوگیری کنند.ی

 برخی از مطالعات، عفونت با توکسوپالسما
 گوندی را به توسعه ی اسکیزوفرنی و نشانه

 های روانپزشکی مرتبط می کنند، مانند توهم .
 با این حال، یک مطالعه ی اخیر نشان می دهد

 که داشتن یک گربه در دوران کودکی،  در
 آینده، خطر ابتال به عالئم روان پریشی را در

زندگی، افزایش نمی دهد.ی

                        یک باکتری تحت عنوان
 در دهان سگ ها و گربه ها زندگی می کند.

 در موارد نادر، مردم می توانند از طریق
 گزش، خراش یا حتی از لیسیدن یک

 حیوان، از طریق                         آلوده
 شوند.         می گوید اکثر افرادی که با

 سگ ها و گربه ها تماس دارند، بیمار
 نخواهند شد اما افراد دارای سیستم ایمنی

 ضعیف، در معر خطر ابتال به عفونت
هستند.ی

 افرادی که آلوده می شوند می توانند اسهال،
 تب، استفراغ، سردرد یا درد عضالنی را

 تجربه کنند. در موارد شدید، عفونت می
گندیدگی و حتی مر  تواند به سپسیس 

٣  منجر شود. طبق گزارش           ، حدود 
 درصد از افراد مبتال به این باکتری، می

میرند.ی
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بیماری ناشی از خراش گربه
٤ درصد از گربه ها در طول زندگی  حدود 

 خود، یک نوع از باکتری های
 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  را در بعضی از نقاط
 خود حمل می کنند و عفونت ناشی از این
خراش  باکتری ها در افراد باع بیماری 
 گربه می شود. اگرافراد توسط یک گربه

 خراش برداشته و یا گزیده شوند و یا
 چنانچه یک زخم باز در افراد توسط گربه

 لیسیده شود، افراد می توانند آلوده شوند. بر
 اساس گزارش           ، عالئم بیماری شامل

 عفونت در محل زخم، تب، سردرد، کم
 اشتهایی، ضعف و غدد لنفاوی متورم می
 باشد. در موارد نادر، این بیماری ممکن

 است بر مغز، چشم، قلب یا سایر اندام ها
یر بگذارد.ی تا

 برای جلوگیری از عفونت، افراد باید فورا
 محل گزش و خراش گربه را با صابون و آب

 جاری شستشو دهند. افراد دارای سیستم
 ایمنی ضعیف باید از گربه هایی که کمتر از
 یک سال سن دارند استفاده نکنند، زیرا بنا

 به گفته ی           ، گربه های جوان
           احتمال بیشتری وجود دارد که

یییییییییییییییییییییی را حمل کنند.ی

لپتوسپیروز
 بیماری ای است که ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،    

          توسط یک باکتری مارپیچی به نام
 شناخته می شود که می تواند حیوانات و افراد

 را آلوده کند. موارد انسانی لپتوسپیروز در
  ایاالت متحده کمیاب است. با توجه به گزارش

٢ مورد ١ تا   .............. ، تنها حدود 
 لپتوسپیروزیس، بصورت ساالنه در ایاالت

متحده گزارش م شود.ی
 حیوان خانگی ممکن است با نوشیدن آب آلوده

 یا تماس با یک حیوان وحشی همچون ی
                  راکون یا سنجابی آلوده شده که

را حمل می کند.ی
 طبق گفته         افراد درصورت تماس با ادرار

 یک حیوان آلوده یا محیطی که با ادرار این
 حیوانات، آلوده شده است، می توانند توسط

 لپتوسپیرا آلوده شوند . این بدان معنی است که
 اگر مردم تماس مستقیم یا غیر مستقیم با ادرار

 حیوان خانگی خود داشته باشند، می توانند
 لپتوسپیروز را دریافت کنند. به عنوان یک

 قانون، مردم همیشه باید دست های خود را
 پس از سروکار با حیوانات خانگی خود و یا هر
 چیزی که می تواند ادرار حیوان خانگی روی

آن قرار گیرد، شست و شو دهند.ی
 این افراد همچنین باید حیوانات خانگی خود را
 علیه لپتوسپیروز واکسینه کنند، گرچه که آن
ت  ها باید آگاه باشند که این واکسن در حفا

١  از حیوانات خانگی، علیه بیماری به میزان 
ر نیست.ی درصد م

    استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین
 ..................  ، نوعی باکتری است که می تواند

 باع ایجاد عفونت های پوستی، دستگاه
 تنفسی و دستگاه ادراری در افراد شود.

 مطالعات نشان داده اند که مردم می توانند
 باکتری های            را با حیوانات خانگی

 خود به اشتراک بگذارند. با توجه به مطالعات
٢ در                ،  انجام شده در سال ١٥

 به عنوان یک جلسه متشکل از چندین
 سازمان متمرکز بر بیماری های عفونی،

 حیوانات ممکن است باکتری ها را به
 صاحبان شان منتقل کنند و این در حالی

 است که حیوانات ممکن است عالئمی از آنرا
 نشان ندهند. محققان می گویند هی درمان

     خاصی برای حیوانات خانگی مبتال به
 وجود ندارد، اما صاحبان آن ها می توانند
 دست های خود را بطور مرتب بشویند و
 اینکه جای خواب حیوانات خانگی بجای
 تختخواب افراد، در جایی مشخ تعبیه

گردد.ی
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 قرنیه بخشی از غشا چشم است که از الیه های متعددی ساخته شده که به نور اجازه میدهد تا به بخش های بعدی چشم
برسد تا پروسه دیدن اجسام انجام گیرد.ی

 آسیب به الیه های بیرونی این غشا باع ایجاد زخم در الیه های بیرونی قرنیه و در صورت عدم تشخی و درمان به 
موقع گاهی باع پیشرفت زخم به الیه های زیرین و ایجاد آسیبهای جدی به چشم می گردد.ی

 زخم های خفیف قرنیه همانند زخم های سطحی روی پوست است که بعد از مدتی درمان میابد اما اگر زخم عمیق تر
باشد الیه های بیشتری از غشا قرنیه را مورد آسیب قرار میدهد که نیاز به درمان های قوی تر و گاهی جراحی دارد.ی

ی چه عواملی می توانند باع بروز زخم قرنیه در سگ ها شوند
ر ضربه  و یا حضور جسم خارجی  خراشیدگی چشم بر ا

ه به داخل چشم   رشد بخشی از م
 مواد شیمیایی

 آلودگی های محیطی
عفونت ها

 
مراق حیوان خانگی خود در بیرون از منز باشید

 به علت وجود هیجان در سگ ها و بازیگوشی این ریس وجود دارد که هر گونه ضربه و با هر منشایی و حتی در گیری با
حیوانات دیگر و عوامل مختلف محیطی می تواند باع ایجاد زخم قرنیه در سگ ها شود.ی

  
و چگونگی تشخیص زخم قرنیه در سگ ها

ر آسیب غشای الیه بیرونی چشم ایجاد می گردد.ی زخم قرنیه بر ا
ر عواملی که به  اهمیت تشخی اولیه زخم قرنیه توسط صاحبان حیوانات بسیار مهم است زیراکه زخم قرنیه میتواند بر ا

 غشای بیرونی چشم اسیب زده اند حتی به الیه های عمیق تر چشم آسیب برساند.ی
 اگر زخم قرنیه در مراحل ابتدایی شناسایی و توسط دامپزش تشخی و در ادامه درمان نشود می تواند منجر به آسیب

های شدید به چشم و حتی کوری در سگ ها شود.ی
 بیشتر از همه مهم این است که صاحب حیوان با دانستن یکسری عالئم بالینی حیوان را نزد دامپزش  ببرد تا با تشخی

قطعی پروسه درمان اغاز گردد.ی
ی احبان حیوانات را در تشخیص زخم قرنیه و مراجعه به موقع به دامپزش کم می کند می که  عال

ی مالش ادامه دار چشم
 تشخی عالئم وجود زخم قرنیه در سگ ها می تواند با ی مالش ابتدایی و ادامه دار چشم بروز یابد.ی

 مشاهده زخم قرنیه با چشم غیر مسل توسط صاحب حیوان کمی دشوار است اما به مح اینکه این زخم باع ایجاد
 درد و آسیب به حیوان می گردد صاحب حیوان شاهد مالش شدید و ادامه دار چشم توسط حیوان است که نشان از این

 است که عواملی دردنا در ناحیه چشم حیوان را آزار میدهد.ی
مالش ادامه دار چشم توسط حیوان می تواند با دست و یا مالش چشم به کف دست و یا مالش به زمین باشد.ی

 تشخیص 
احبان توس 

 اهمیت تشخی اولیه
 زخم قرنیه توسط صاحبان
 حیوانات بسیار مهم است
 زیراکه زخم قرنیه میتواند
ر عوامل که به غشا  بر ا
 بیرون چشم اسیب زده

 اند حت به الیه ها
 عمیق تر چشم آسیب

 برساند

Dogs Knowing

Dog Care

ی د   ر ی   د  م    خی  د ری

ی رنی  زخ 

شا چشم است که از الیه های متعددی ساخته شده که به  قرنیه بخشی از 
 نور اجازه میدهد تا به بخش های بعدی چشم برسد تا پروسه دیدن اجسا

ا گیرد ان
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دو بینی
 عالوه بر مالش چشم ، زخم قرنیه در سگ ها می تواند باع ایجاد دوبینی شود برای تشخی دو بینی توسط صاحب
 حیوان پیشنهاد میشود بطور مستقیم به چشم های حیوان نگاه شود اگر تغییر سایزی در اندازه چشم مشاهده شد آن

چشمی که اندازه کوچکتری دارد میتواند دارای دوبینی باشد.ی

چشمان اشکی
 ناراحتی و درد در چشمی که دچار زخم قرنیه شده باع میشود که چشم آسیب دیده در اغلب موارد حالت اشکی داشته

باشد بنابراین مشاهده چشمان اشکی توسط صاحب حیوان می تواند یکی از عوامل وجود زخم قرنیه باشد.ی

قرمز ی چشم و عد شفافیت در چشم 
 سگ هایی که دارای زخم قرنیه هستند معموال قسمت سفید رنگ چشم قرمز به نظر می رسد و درمقایسه با ی چشم

نرمال چشم های دارای زخم قرنیه معموال شفاف نیستند و ی تاری خفیف در چشم دیده میشود.ی
 

ترش شدید چشمی
 وجود زخم قرنیه باع افزایش ترشحات چشم می شود و گاهی این ترشحات خونی را  معموال در گوشه های چشم نزدی

به بینی می توان مشاهده نمود.ی

حساسیت شدید چشمی
ر وجود زخم قرنیه باع می شود تا چشم حیوان به نور های محیطی حساس گردد که معموال  وجود درد و ناراحتی بر ا

این حساسیت به نور باع بسته یا نیمه بسته بودن چشم آسیب دیده حیوان می شود.ی

نکته مهم
ی، عفونت، ضربه، ر عوامل دیگری از جمله الر  عالئم مذکور عالئم اختصاصی زخم قرنیه نیستند این عالئم می تواند بر ا
 و یا التهاب در چشم نمایان شوداما به هر حال مشاهده هرکدام از این عالیم توسط صاحب حیوان نشان از این است که

حیوان باید توسط دامپزش معاینه شود تا عارضه به درستی تشخی و درمان شود.ی
 به چشمان حیوان خود با دقت نگاه کنید اگر چشمان تیز بینی دارید شاید بتوانید شکستگی و و بازتاب های شکستگی

سط قرنیه را مشاهده کنید که البته با حضور نور کافی این کار راحت تر خواهد بود.ی
سط چشم زیر نور کمی مبهم و ی زده دیده میشود که سریعا الزم است حیوان به دامپزش ارجاع داده شود.ی 

صاحب حیوان ملزم به دادن اطالعات کامل به دامپزش   دامپزش مجرب بعد از اخذ اطالعات کامل از صاحب حیوان 
ه و ... از وجود و یا عدم وجود با معاینه کامل با افتالموسکوپ قسمت های مختلف چشم از جمله ملتحمه چشم،م  است

اجسام خارجی در داخل چشم مطمئن می گردد بعد با انجام چند تست تکمیلی تشخی خود را کامل می کند.ی
 

ی تشخیص زخم قرنیه توس دامپزش 
ی تست رنگ

 یکی از تست های تشخیصی زخم قرنیه استفاده از قطره های فلوروسنت رنگی است که با تغییر رنگ قسمت های آسیب
 دیده از نارنجی به سبز محل وجود زخم قرنیه را مشخ می کند البته برای دیدن این تغییر رنگ استفاده از الم وود

بسیار کم کننده است.ی
 دامپزش با چکاندن چند قطره از مواد فلوروسنت داخل چشم باع می شود این مواد رنگی توسط چشم جذب شده و

وجود زخم قرنیه، عمق و شکل آن  زیر الم وود به رنگ سبز دیده  شود.ی

استفاده از اشعه ماورا بنفش تولید شده از الم وود
 گاهی وجود زخم قرنیه واض نیست و دامپزش برای دیدن محل و عمق وجود زخم الزم می داند که از الم وود استفاده

نماید و رنگ های فلوروسنت جذب شده توسط چشم در محل زخم قرنیه زیر الم وود از خود رنگ نشان میدهند.ی

شرو درمان زخم قرنیه
رف ٣ تا  روز زخم التیام می یابد.ی  در برخی موارد با مراقبت های حمایتی از حیوان 

انویه در حیوان است که جلوگیری از وجود عونت ها می تواند  شروع درمان نیازمند جلوگیری از حضور عفونت های 
 پروسه درمان را سریعتر به نتیجه برساند بنابراین دامپزش ابتدا برخی آنتی بیوتی ها ی چشمی که شاید دو تا چهار بار
 در روز باید استفاده شود را تجویز می کند و گاهی جهت جلوگیری از مالش چشم توسط حیوان الزم است چشم باندا

 نیز بشود.ی
 توصیه می شود تا درمان کامل، حیوان در برخورد با حیوانات دیگرنباشد و  بیرون از منزل برده نشود تا درمان سریعتر

انجام شود.ی
 برخی از زخم های قرنیه به درمان مقاومت دارند و الزم است عمل جراحی روی آن انجام شود البته تعداد بروز این موارد

خیلی اند است.ی

چه نژاد هایی بیشتر در ریس زخم قرنیه هستند
ه پا ها، بولدا ها ، بوستون تریر ها، باکسر ها و شیتزو ها مستعد  ایجاد زخم قرنیه هستند اما بعضی  همه سگ ها بوی
اد ها با خواص آناتومیکی متفاوت مثال سگ هایی با چشم های بیرون زده تر و صورتی صافتر بیشتر مستعد به ابتال به  ن
 زخم قرنیه هستند زیرا به علت تفاوت های آناتومیکی چشم آنها بیشتر در معر آسیب دیدگی قرار دارد بنابراین توصیه

اد ها در مراجعه به دامپزش از نظر وجود زخم قرنیه در معاینات دوره ای مورد بررسی و معاینه دامپزش  میشود این ن
قرار گیرند.ی
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 همه سگ ها مستعد ایجاد
 زخم قرنیه هستند اما
اد ها با خواص  بعض ن
 آناتومیک متفاوت مثال

 سگ های با چشم ها
 بیرون زده تر و صورت

 صافتر بیشتر مستعد به
قرنیه زخم  ابتال به 
 هستند زیرا به علت تفاوت
 ها آناتومیک چشم آنها
 بیشتر در معر آسیب
 دیدگی قرار دارد
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 پاروو ویروس یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که می تواند زندگی حیوان را تهدید نماید. این ویروس به سرعت
ر می گذارد.  به سلول های در حال تقسیم در بدن یک سگ حمله می کند و به شدت بر دستگاه گوارشی حیوان ا
 همچنین این ویروس به گلبول های سفید خون حمله می کند هنگامی که حیوانات جوان به پاروو ویروس مبتال شده

باشند، این ویروس می تواند به عضله قلب آسیب رسانده و باع ایجاد مشکل قلبی مادام العمر شود.

 نشانه های عمومی پاروو ویرو
 نشانه های عمومی پاروو ویروس شامل احساس کسالت، استفراغ شدید، کاهش اشتها و اسهال خونی با بوی بد که می

تواند به کم آبی کشنده منجر شود.

وه انتقا پاروو ویرو ن
 پاروو ویروس بسیار مسری است و می تواند از طریق هر فرد، حیوان، یا شی که با مدفوع حیوان آلوده در تماس بوده است
 منتقل گردد. این ویروس بسیار مقاوم می تواند ماه ها در محیط اطراف زندگی کند و همچنین میتواند در اشیای بی جان
 مانند کاسه های غذا، کفش، پوشاک، فرش و کف زنده بماند. ابتالی یک سگ واکسینه نشده به این ویروس در خیابان،

ه در مناطق شهری جایی که شکل های زیادی وجود دارند، شایع می باشد. به وی

تشخیص پاروو ویرو
 به  دامپزشکان بر اساس عالئم بالینی و تست های آزمایشگاهی وجود این ویروس را تشخی می دهند. تست
 عنوان یک آزمایش رای برای تشخی پاروو ویروس مورد استفاده قرار می گیرد. این تست به منظور آشکارسازی پاروو
 ویروس در مدفوع سگ ها به کار رفته و در یک مطب دامپزشکی تقریبًا به مدت ١٥ دقیقه انجام می شود. به علت اینکه
١درصد نمی باشد، دامپزشک ممکن است آزمایش خون یا آزمایش های دیگری گی   این تست دارای حساسیت یا وی

را توصیه نماید.ی

سگ هایی که مستعد ابتال به پاروو ویرو هستند
 توله سگ ها، سگ های نوجوان، و سگ هایی که واکسینه نشده اند در معر خطر ابتال به این ویروس قرار دارند. پاروو
ادهایی که یر قرار دهد. ن گر ها، کایوت ها، روباه ها و غیره را تحت تأ  ویروس می تواند اکثر اعضای خانواده سگ ها 
 در معر خطر بیشتری از ابتال به این ویروس قرار دارند شامل روتوایلر، دوبرمن پینچر، البرادور رتریور، استافوردشایر

تریر آمریکایی، و جرمن شپرد می باشند.ی

وه پیشگیری از پاروو ویرو ن
 شما می تواند با اطمینان از اینکه سگ تان واکسن های الزم را دریافت نموده است از این ویروس کشنده جلوگیری کنید.
 پاروو ویروس بایستی به عنوان یک واکسن همگانی برای تمامی توله سگ ها و سگ های بال در نظر گرفته شود. معموًال
 توصیه میشود که توله ها با ترکیبی از واکسن ها که عوامل خطرساز برای قرارگرفتن در معر بیماری های مختلف را
بیماری های عفونی، برابر  توله سگها در  از   ، ٥ در ١ به  ، موسوم  رای  کاهش می دهند، واکسینه شوند. یک واکسن 

ت می کند.ب  هپاتیت، لپتو سیپروز، پاروو ویروس و پارا آنفوالنزا حفا
٦ هفتگی تزریق می شود و واکسن یادآور در بازه های ٤ هفته ای تا زمانی که حیوان  به طور کلی اولین واکسن در سن ٨
١٦ هفته می رسد اعمال می گردد، و سپس مجدداً در سن یک سالگی تزریق انجام می شود. یک برنامه ٢  به سن 

واکسیناسیون برای توله سگ ها قبل از چهار ماهگی کامل نمی شود. ی

 مقاومت 
باالی ویرو

 این ویروس در مقابل 
 بسیاری از مواد ضدعفونی

 کننده معمولی مقاوم است.
 محلولی شامل یک قسمت
 سفیدکننده و ٣٢ قسمت
 آب میتواند در محلهایی
 که مواد ارگانیک وجود

 ندارند مورد استفاده قرار
رف  گیرد. اسباببازیها، 

رف آب سگ  غذا، و 
 آلوده بایستی با این محلول
١ دقیقه به طور  به مدت 

 کامل پاکسازی و
 ضدعفونی شوند. در صورت
 ضدعفونی نشدن، باید این

 اشیا را از بین برد.
 همچنین اگر فکر میکنید

 که در مناطق آلوده راه
 رفتهاید میتوانید از این
 محلول در کف کفشها

 استفاده کنید. ممکن است
 مناطقی که پاکسازی آنها
به عنوان  دشوارتر است 

 نمونه، قسمتهای
 چمنکاری شده و دارای

 کفپوش فرش یا چوب به
 پاشیدن مواد ضدعفونی

 کننده یا حتی تعوی
سط نیاز داشته باشند

Parvovirus

Dog Care

ی    یى  

گها  پاروو در 

 پاروو ویرو بسیار مسری است و می تواند از طری هر فرد حیوان یا شی
 که با مدفو حیوان آلوده در تما بوده است منتقل گردد این ویرو بسیار

نین می تواند در ی اطرا زندگی کند و هم  مقاو میتواند ماه ها در م
ا کفش پوشا فرش و ک زنده بماند اشیای بی جان مانند کاسه های 
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رد ا ف  ی ا د م  اک  ک تر ک  ی یى      
ا ی  ی  د   یر  ت    ت ا ا م  میت

ی  د ای   ی  یر د م را   ای  
ب یی ی  دام م  ی ک اک ا  د 

را   ی ا ا م  د م یر میت  ا  ک  
ی ت ا  د دا ی   د ا د  ی  ر    ا

ک  ی  ا ا د ى  د را   ام    ا
ر مى  د  ر  ا دی ی    ى ا ا ر ى کرد   
یر رد   ی  ی م ا ا  ى  ک  تى     – 

ى اد  ی ا م یر د م  ا  ای   ک د
ک  ی م ی   ى  ى م ا م  ک م

ا د  ی  اد ا یى ک م ا د م      میت
ر   ا   ر  یرد ا    را  د  ت د ا  م

م ی   ک تى  ای م  م  د ی د   
ی ای ى   ى  د   ک    

ا د  ی ک د م  ر مى ک ر ف ی ا رد  ی  ا ا  ی   ا
ی د ک ت ی ا ای م د ک ک  ا ا فت ای مى   

ا ر ا   ا ک  د ى ک   م ا م
ا ک فر ی       ک   دا

ت ی دا ی   تى  ى ک ی  اد  ی م   

نحوه درمان
رد ی  ا ا  یر  ا ای  ت د ک  ا د  یى    ای  دا

تر   م مرا  ک د   ا  م   ى د  
ى ا ا د تی را  ا  ی ى  ت ای ی ای    ک  اف
یى ک   ر مى        ی     ای 

م ى  د ت دام ی ی د ی  د  ا  یر   
یى ی  دا ی تى  یر   د ای مراک  را  رد   ف
ف ی ا د یتى  م   ر د ر   دی را  ت تر ا   ک
ا د  ی  یرد  را مى  م  ر    ای د  مى ک ا

تر د م  ی  ی ، می د ک م ی     را   
د     ا ت  ی

می ی  ف ا م م  ی ک د ت  ک    ای 
ی م مى  ی  ی اک رای    . ی

گزینه های درمانی در خانه
ا ی  ی    مى  یر ی   ا  ک  

ی ای ا ک ی د  ا م ای  را د د ک  ى  ی   
ى ا ک تری مرا  دام تى   ی   

ا

زمان مراجعه به دامپزش
ی را  ت د م ا ا ی ک   م ر م مى ک  ا

ا  ر می ف ا  ى  ى ی ا  رد ت اف  ک ا
یی دام مرا 

 بیماریهای دیگری که دارای نشانه های مشابهی با این بیماری
هستند

یر ا ى  یر ى م ا  ا ی   ی     ا 
تى م ت  ی  ى ا  م ی  یر ی ک   
ت ی   د ی  ک   ا  ی   ا 

ت   تى  ی ی  خی د را  ى     ا  
د مرا 

 مرجع دامپزشکی              از رفتارشنا حیوانات خانگی
می ا  رف د  ى                ا  ی فت   

د  خ دا ى  ا  ی فت  یری م   م
خی د ا  ى  ی   ا   دام م مى 

ی دی  ی ا ی  ى   ا  ی ی ک  ر مى ک ر ف  ا
ا  دام ر مى ک  ف ا  ى  ی ر م فی  ی 

د ر  ا  ا  ی رای  ا  یر د ای ک میت یری    
د ا ر ا ا   ى     
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ا گارد و نگهبان را   انوا  

د ا رند پت باک تهی ن ا 

ر گا  ا ر  د

ر تهران رپر د

رو ان  ا ار

ر د

باشگاه پرور  پت باک

Drinking Water
Dog Info

آیا می دانستید
 حدود  درصد بدن سگ از آب تشکیل شده است و نیازمند آب کافی
 برای حف میزان مایعات بدن هستند. سگ ها به طور روزانه آب زیادی
 را از طریق ادرار، تنفس و تبخیر از دست می دهد، از دست دادن میزان
شود، سالمتی  برای  جدی  مشکالت  به  منجر  تواند  می  مایعات   کمی 

بنابراین تامین آب کافی همواره قابل دسترس، مهم است
٨ تا  بین ٥  تازه متولد شده و جوان  برای سگ های   آب موردنیاز 
افزایش طبیعی دلیل  به  معموال  تر،  های مسن  در سگ  است.   درصد 

٦ درصد است ٥ تا  چربی بدن این مقدار بین 

 اگرچه سگ ممکن است تقریبا تمام چربی و نیمی از پروتئین بدن خود
 را از دست دهد اما در صورت قابل دسترس بودن آب برای مدت طوالنی
١ درصدی آب  تری می تواند زنده بماند. با این وجود، از دست دادن 
 می تواند منجر به بیماری شدید و از دست دادن آب به میزان ١٥ درصد
به همین  در صورت فراهم نشدن آب به سرعت منجر به مر می شود 
 دلیل بردن سگ نزد دامپزشک هنگامی که دچار اسهال شدید می شود،

و حیاتی است

پس سگ من چقدر آب باید بخورد
 این مورد در بین سگ ها و فعالیت های مختلفی که انجام می دهند،
 متفاوت است. همانند ما، سگ ها در طی روزهای گرم یا هنگامی که

درگیر فعالیت های شدید می شوند، نیازمند آب بیشتری هستند
یم غذایی آنها است. سگ هایی  مورد دیگری که باید در نظر گرفت، ر
یم آنها عمدتا شامل غذای خشک                است، باید آب  که ر
بیشتری به نسبت سگ هایی بخورند که غذای آنها تر یا کنسروی است
٢ پوند، آب روزانه مورد نیاز آنها   برای سگ های سالم با وزن کمتر از 

یک فنجان برای هر پن پوند وزن بدن است

 مثال یک یک سگ شیتزو بال ٨ پوندی که فعالیت های روزانه اش
٢ دقیقه راه رفتن آرام و فعالیت های درون خانگی سبک است،  شامل 
نیازمند تقریبا ١.٥ فنجان آب در روز برای حف سط مایعات بدن است

در اگر سگ  باشد.  مایع        به صورت  دقیقا  نیست   منبع آب الزم 
تواند می  بخورد،  سیب  مثل  آب  از  غنی  ای  وعده  میان  هر   بعداز

براورده کننده نیاز روزانه آب وی باشد

از بیشتر  وزن  با  های  برای سگ  باال  فرمول  که  باشید  داشته  یاد   به 
٢پوند کاربردی نیست. برای به دست آوردن میزان آب مورد نیاز روزانه  
آنها محاسبه روزانه  نیاز  کالری مورد  اساس  بر  باید  این محاسبه   آنها، 
 شود. به طور فرمولی می توان گفت که، آب مورد نیاز روزانه تمام سگ
ی مورد نیاز روزانه آنها بر حسب  ها بر حسب میلی لیتر تقریبا معادل انر

کالری است

١٤٥  مثال دو سگی که وزنش بیش از ٦٥ پوند است نیازمند تقریبا 
 میلی لیتر آب روزانه بجای ١٣ فنجان بر حسب فرمول گفته شده برای

٢پوند است سگ های زیر 

برای قابل دسترس  تمیز  آب  همواره  که  باشید  داشته  یاد  به   همیشه 
 سگتان نگه دارید، وی به میزان مناسب آب میخورد تا توازن مناسب

مایعات بدنش را نگه دارد

خورد  د   ا در    

e



ه الت و تاریخ ا
 کالی ها دو نوع هستند پرمو و کم مو که بخاطر نوع پوشش خود تفاوت دارند. هر دو نوع کالی کم مو و پرمو در تاریخچه
 ای یکسان و حتی در استانداری یکسان سهیم هستند. قرنها پیش بعنوان سگ های سخت کوش نگهبان و چوپان در
سیاه صورت  های  کالی  از  کالی  نام  که  دارد  وجود  اعتقاد  این  بودند.  شده  داده  پرورش  انگلستان  شمال  و   اسکاتلند 
 اسکاتلندی گرفته شده که به منظور نگهبان اختصاص داده شده بودند. قرون متمادی، کالی ها بدون احساس تفاوت در
اد عالقمند شد و ١٨٦ م.، ملکه ویکتوریا در بازدید از اسکاتلند به این ن  نوعشان، سگ هایی کاری بودند. در طی سال 
 چندین قالده از آنها را با خودش به انگلستان برد. این امر محبوبیت کالی را در انگلستان و سرانجام در دیگر بخش های
 جهان افزایش داد. برای رقابت در جلسات نمایشی سگ ها، کالی با برزویی  پیوند خورد و منجر به جدا شدن مسیرهای
 کار و نمایش آنها شد. کالی های اسکاتلندی به عنوان سگ های کاری اصیل به کار خود ادامه دادند، در حالیکه شناخت

 امروزی مردم از کالی، ناشی از همین کارهای نمایشی است.ی
هنشان رسید با پوششی پرپشت و  هنگامی که بیشتر آمریکایی ها در فکر یک کالی بودند، نوع پرموی کالی بود که به 
 زیبا که صورت او را شبیه به یال شیر می کند به این ترتیب کالی وارد آمریکا شد. کالی که امروزه در اطراف جهان شناخته
برنامه ی از کشور خانگی اش شناخته شده نبوده است. آن همه تغییرات، بوسیله ی یک   شده است، سابقًا در خارج 
لیزی شروع شد که ستاره ی آن یک کالی پرمو بود که اولین بار در سال ١٩٥٤ م.، به نمایش گذاشته  تلویزیونی بنام 
اد بعد از آن برای همیشه بعنوان یک سگ مهربان و باهوش که واقعًا هم هست، ٢ سال ادامه داشت. این ن  شد و برای 

جاویدان شده است.

یات رفتاری و خ
 کالی های پرمو سگ هایی باهوش، مهربان و اصیل هستند که می توانند مانند یک قهرمان برای خانواده ی خود درست
 مثل لیزی برای خانواده اش، باشند. هرچند داشتن این نوع سگ استثنایی تنها یک اتفا نیست و نمی توان او را دست
 کم گرفت یا انتظار و توقع زیادی در انجام کارها از او داشته باشیم. هوش او خانواده ای را می طلبد که منصف و وفادار
 باشند و در برخورد با او از روش های خشن استفاده نکنند. چون او سگی نگهبان/چوپان و متفکری مستقل است و چیز

خوب و بد را تشخی می دهد. براستی که  وفاداری و شجاعت کالی پرمو او را مشهور کرده است. ی

مراقبتهای الز

ورزش
ادی است که از ورزش زیاد، پیاده روی های طوالنی، سروصدا کردن در جنگل و فرصتی برای کار بعنوان سگ  کالی ن

نگهبان یا سگ گله، لذت می برد.ب

یه تغ
 کالی، پرمو سگ خوش اشتهایی است که باید با غذایی با کیفیت باال تغذیه شود. او نباید بیش از اندازه غذا بخورد، چون

پوشش پرپشت او گاهی اوقات وزن واقعی او را مخفی می کند.ب

بریتانیای کبیر زادگاه
٦٦ سانتی  قد نر ٥٦

٦١ سانتی  متر/ ماده ٥١
متر

٢  وزن نر ٣٤ – ٥.
– ٢٩.٥  کیلوگرم/ ماده 

١٨کیلوگرم
 پوشش پوشش دوالیه
 متشکل از الیه ی بیرونی

 خشن، صاف و بدون موج و
 الیه ی زیرین نرم، خزدار و

 متراکم
 رنگ پوشش سیاه و
 سفید، سه رنگ  سیاه با
،  لکه های برنزه ی تیره 

 آبی و سفید، احتماال با لکه
 های سفید و برنزه

همچنین سفید
بت شده به عنوان  

 سگ گله ، نگهبان گله
چوپان ، سگ کاری

Rough Collie

Dog Breed

ى ت ی د دا یى  

الی  اد  ن

 سگ نژاد کالی برای نگهداری در آپارتمان مناس می باشد ولی باید در طو
 روز به میزان کافی فعالیت بدنی داشته باشد و ورزش کند در داخل خانه
 بسیار آرا است و شما می توانید این سگ را به راحتی در خانه نگهداری
ا  نمایید ی حیا کوچ یا ترا آپارتمان شما برای جن و جوش و ان

فعالیت های بدنی روزانه این نژاد از سگ ها کافی می باشد

133
Kabook Luxury Magazine

No2.March2018/ Spring1397



 توصیه می گردد روزانه ٢ الی ٣ پیمانه غذای سگ با کیفیت باال در روز، به صورت دو وعده ی غذایی تقسیم شده به او
 دهید. توجه داشته باشید سگ بال هر چقدر که از مواد غذایی استفاده می کند، بستگی به اندازه، سن، سوخت و ساز
 بدن، سط فعالیت او خواهد داشت. سگ ها، مانند انسان ها به همه میزان غذایی که انسان می خورد نیاز ندارند و این
 مسئله طبیعی است که یک سگ بسیار فعال از یک سگ گوشه نشین نیاز بیشتری به غذا خوردن داشته باشد. کیفیت
 مواد غذایی سگ نیز تفاوتهایی دارد و هرچه مواد غذایی بهتری تهیه نمایید بیشتر سگتان را سیر می کند و برعکس.
 سگتان را عادت به زمان مناسب برای تغذیه دهید و به جای آنکه غذا تمام وقت در اختیارش قرار گیرد، آنها را دو بار در

روز غذا بدهید.ی

اآراستن
 کالی، پرمو پوشش فراوانی دارد که به برس زنی و شانه زنی منظمی نیاز دارد. پوشش زیرین نرم و پرپشت او ریزش مو

دارد و اگر مراقبت نشود، می تواند درهم گیر کند. او بطور فصلی ریزش موی شدیدی دارد.ی

اد کالی بستگی به انواع آن خواهد داشت. به طور کلی، کالی سگی تمیز با بوی حداقل می  میزان نظافت الزم برای سگ ن
 باشد. برس زدن مو و بدن سگ بطور کامل و دو بار در هفته نیاز می باشد. برس زدن یک بار در هفته برای کالی صاف

کافی است. استحمام در موارد مورد نیاز، معموال هر شش تا هشت هفته الزم می باشد.ی

 مسواک زدن دندان سگها را حداقل دو یا سه بار در هفته انجام بدهید تا باکتری های داخل دهان از بین برود. مسواک
زدن روزانه برای جلوگیری از بیماری های لثه و بوی بد دهان ضروری می باشد.س

 کوتاه کردن ناخن یک یا دو بار در ماه الزم است و اگر شما صدای کشیده شدن ناخن بر روی زمین را می شنوید پس
 آنها بیش از اندازه بلند شده اند و الزم است تا کوتاه شوند. کوتاه نگه داشتن منظم ناخن پا در شرایط خوب، به شما کمک
 خواهد کرد تا وقتی سگ با شور و شو میپرد تا به شما خوش آمد گویی کند، به دست و تن شما خراش نیافتد و شما

آسیب نبینید.ی

 در ناخن پای سگ ر های خونی وجود دارد و اگر شما بیش از حد ناخنش را بگیرید باع خونریزی می شود و سگ
 شما ممکن است دفعه بعد که ناخن گیر را ببیند، با شما همکاری نکند و شما را آزار دهد. پس بنابراین، اگر شما پیرایش
 ناخن سگ را تجربه نکرده اید، اطالعات کامل را از یک دامپزشک بپرسید و از آن کمک بگیرید. عادت های سگ خود را
اد در برابر پاهای  زمانی که او یک توله سگ است به او آموزش بدهید. به پنجه های او اغلب رسیدگی کنید زیرا این ن
 خود سگی حساس به شمار می رود. در داخل دهان و گوش او را نگاه کنید تا متوجه تمیز بودن آن شوید نظافت سگ،

زمینه را برای آزمایشات دامپزشکی آسان می کند.ب

 گوش سگ باید در هفته
 برای قرمزی یا بوی بد، که

 می تواند عفونت را نشان
 می دهد بررسی گردد.
 هنگامی که شما گوش

 سگ خود را بررسی می
 کنید، پاک کردن آنها با
 یک توپ پنبه مرطوب با

 مالیم و       متعادل گوش
 پاک کن برای کمک به

 جلوگیری از عفونت الزم
 می باشد. اگر در امتداد لبه
 گوش خشک شد، با روغن
 بچه، روغن نارگیل آنها را

 چرب نمایید. هر چیزی به
 کانال گوش فرو نکنید
 فقط تمیز کردن گوش
خارجی کافی می باشد

Dog Breed Dog Breed
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Great Dane 
to Chihuahua

Dog Info

اگر شما یک متخص زیست شناسی متعلق به جامعه ای بودید که  جک گفت 
 هرگز ارتباطی بین سگ ها و انسان ها وجود نداشت و شما به این سگ ها نگاه
به نسبت  مختلفی  های  گونه  ها  آن  که  کردید  می  فکر  بالفاصله  کردید،   می 

ی یکدیگر می باشند.
نتیک متکی هستند تا تعیین کنند که آیا  به طور معمول، محققان بر آناتومی و 
 حیوانات به یک گونه ی یکسان تعلق دارند یا خیر. او گفت که با توجه به شکل
 و اندازه ی متنوع آن ها، در مقایسه با نسل های مختلف سگ ها، بررسی آناتومی
 نسبتا بی فایده است و حتی دندان های سگ با وجود ساختار مشابه، در اندازه
.های مختلفی قرار می گیرند که مشخ می شود که آن ها ازیک گونه می باشند
 طبق این استانداردها، سگ ها و گر های خاکستری                      نیز از یک
ن های یکسانی را به همراه دارند. جک گفت  هنوز هم در  گونه بوده و اکثرا 
 مورد ارتباط آنها با                                   ابهام است و بح هایی مطر می
 گردد و این امر نشان می دهد که آنها به عنوان یک زیر گونه از گر ، تحت

عنوان گونه های متمایز از گر محسوب می گردند.ی
ن به عنوان علل شناخته می ن های مشابه، دو نوع متفاوت از   علیرغم وجود 
ن          با اندازه بدن مرتبط است. بر اساس  شود. به عنوان مثال، یک نوع از 
٢ در مجله ی ،                          منتشر شد، یک ١  یک مطالعه که در سال 
 نوع           با اندازه ی کوچک بدن در سگ ارتباط دارد، اما در جمعیت گر ها
 این تنوع  یافت نشد. سگ ها در تمام اشکال و اندازه ها وجود دارند، از جمله یکی
یک نوع سگ  از اولین و کوچکترین سگ ها یعنی                                  
یعنی ها  سگ  بزرگترین  از  یکی  کنار  در   ، باستان   دوران  در               گارد 

...........................    ... که دارای اندازه ای شبیه خرس می باشد، قرار دارد.ی
 یکی دیگر از مدارکی دال بر یکسان بودن گونه های سگ ها، این است که آنها
اد های مختلف سگ می  می توانند با یکدیگر تولید مثل کنند.  از لحا فنی، ن

توانند از همدیگر توله داشته باشند.ی
 با این حال، سگ های خانگی نیز می توانند با گر ها به شکل موفقیت آمیزی
 تولید مثل داشته باشند  واقعیتی که از ایده ی مربوط به دسته بندی سگ ها

در گونه های یکسان، همانند گر ها حمایت می کند
ریفی در آناتومی خود دارند.  با این حال از نظر جک، گر و سگ تفاوت های 
 سگ ها دارای پیشانی برجسته تر و  بلندتری نسبت به گر ها هستند. سگ
 های خانگی نیز تمایل دارند که چهره های کوتاه تر و دندان های بیشتری داشته

باشند.ی
آن ها دارای تعداد دندان یکسانی با گر ها بوده اما فضای کمتری  جک گفت 
 برای قرارگیری دندان ها دارند. اندازه ی دندان ها گاهی اوقات کاهش یافته اما

.گاهی اوقات کمی تغییر می کنند تا بتوانند آن ها در  دهان خود جای دهند
ان ای های ه  دی  به وی نتیکی   تفاوت های جزئی، داده های  این   با وجود 
 میتوکندری که از طریق خط مادری منتقل می شوند  نشان می دهد که تمامی

سگ ها و احتماال گر ها نیز یکسان هستند. ی
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یر ت ی  ى  ی     ی ی ک  ا ی  ا  م مى 

وا  یهوا  از گر د تا 

شباهتی بی شباهت

 اگر آدم فضایی ها  به
 زمین بیایند، آیا می توانند

 سگ ها  را از یکدیگر
 تشخی دهند از

 دالمیشن خال خال تا
  گریت دین غول پیکر یا
 شیهواهوای کوچک آیا

 همه ی گونه یکسان
هستند

ص دیرینه شناسی در موزه ی تاری طبیعی آمریکا در  ج ی متخ
 نیویور  بر این باور است که اگر ما سگ ها را خودمان پرورش نداده بودیم
  تشخیص اینکه آیا نژاد کین چارلز اسپنیل با ولفهوند از ی گونه هستند

برایمان زمان بر و بسیار دشوار بود

 upu

 upu  r

G  
M  o o  

G  

r eo o  p u

p o  e  

 اما از یک دیدگاه
 اجتماعی، گر ها و

 سگ ها بسیار
متفاوت هستند.ی

بر اساس  جک گفت 
 آنچه که ما به عنوان

 دانشمندان و
 صاحبان حیوانات در

 مورد آن ها می
سگ ها قطعا  دانیم، 

 چیزی متفاوت از
ی گر ها هستند.
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له کابو  جهت دریافت م

لطفا آدرس و کد پستی خود را به آدرس زیر ایمیل کنید

o o t r . o
و یا به آدرس زیر مراجعه نمایید

. o t r . o  
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Dogs Chew 
Everything

Dog Info

  برای صاحبان سگ، سناریوی زیر ممکن است خیلی آشنا باشد شما از یک روز کاری طوالنی مدت به  خانه می روید تا
 کفش راحتی مورد عالقه ی خود را در لباس های قدیمی، قطعات رها شده ازفوم های پاره شده در نیمکت های چوبی و
 عالئمی از دندان های که به صندلی چوبی شما رسیده است، پیدا کنید. اولین غریزه ی شما ممکن است سرزنش دوست
 چهار پای خود باشد، اما قبل از اینکه این کار را انجام دهید، مهم است این نکته را بدانید که چرا سگ ها، هر چیزی را که

در اختیارشان قرار بگیرد در وهله ی اول می جوند.ی
مردم کنجکاو بوده و سگ ها نیز  کالین تینانت، رئیس انجمن بررسی رفتار غریزی گربه ها و سگ ها در انگلیس، گفت 
س  همینطور، اما آن ها با دهان خود همه چیز را بررسی می کنند، زیرا مثل ما نمی توانند با دست این کار را انجام دهند.
٣ سال است  در مورد مشکالت رفتاری در سگ ها فعالیت می کند بیان کرد در موارد شدید ، اصطالحا  تینانت، که 
 اضطراب ناشی از جدایی می تواند این مشکل را بدتر کند. این امر به عنوان یک اختالل روانشناختی محسوب گردیده که
 وقتی برخی از سگ ها در طی مدت زمانی طوالنی تنها رها می شوند، آن را تجربه می کنند. تینانت به خبرگزاری گفت
سگ هایی که برای تنهایی استفاده سگ ها حیواناتی گروهی هستند و دوست ندارند که تنها بمانند. به طور خاص،   
 نمی شوند، می توانند واقعا در شرایطی که گروه وجود ندارد نگران باشند و ممکن است رفتارهای آسیب زا همچون جویدن
.با این حال، حتی ممکن است برای یک سگ تربیت شده  و از بین بردن  وسایل خانه همچون فرش را از خود نشان دهند
 نیز دشوار به نظر برسد که  فک خود را از چیزهای خاصی که در اطراف خانه وجود دارد از جمله وسایل جالب مانند کفش

.راحتی دور کند
سگ ها اغلب جویدن چیزهایی را دوست دارند که از نظر آنها طعم یا بوی خوشایندی می دهد. در خانه،  تینانت گفت 
 بوی هایی که سگ ها را بیشتر جذب می کند، بوهای انسانی است. افراد زمانی که کفش خود را از پا در می آورند، بوی

.ی جالبی دارند
 عالوه بر این، بافت کفش به خصوص برای سگ ها یک عامل محرک محسوب می گردد. تینانت گفت، این امر به غرایز

موجود در حیوانات وحشی اطال می شود.ی
کفش ها اغلب از چرم ساخته شده و این امر سگ را به یاد حیوانات می اندازد. و حس شکار چی بودنشان  تینانت می گوید 

ی را تحریک می کند.
 تینانت گفت، مبلمان چوبی نیز به همان اندازه به خصوص برای توله سگ ها جذابیت دارد. اگر یک سگ، بخش چوبی آن
که در پارک مجاز چوب   را دریک باغ یا پارک بجود، انسان ها شکایت نمی کنند. اما حیوان، نمی تواند بین یک قطعه 

قرار دارد و یک قطعه چوب ممنوع مثل صندلی مورد عالقه شما  تمایز ایجاد کند.ی
، سگ باید آموزش ببیند تا از اجسامی که انسان ها برای آن ارزش قائل هستند و نیاز به جایگزین های پیشنهادی  در عو

 دارد، اجتناب کنند. هرچند، حیوان ممکن است به طور خودکار جایگزین را قبول نداشته باشد.ی
رای ترین تصور غلط مردم که از اینترنت حاصل می شود این است که آن ها فقط باید برای سگ خود  از نظر تینانت 
این امر محقق نخواهد شد. یک اسباب بازی که بوی  . جویدن متوقف می گردد  اسباب بازی خریده و از این طریق 
 پالستیک می دهد، لزوما بوی دلپذیری برای یک سگ ندارد، در حالی که بوی بد کفش یک فرد، ممکن است بوی جذابی

ی برای یک سگ محسوب گردد. آنها آن را دوست دارند. 
 این بدان معنی است که برای انسان این در اولویت است که به سگ آموزش دهد تا بجای جویدن یک کفش بودار، اسباب
 بازی استریل را مورد توجه قرار دهد. یکی از راه های انجام این کار استفاده از بازی های تعقیب کننده و دوندگی برای

تقویت رابطه ی موجود بین اسباب بازی و سگ می باشد.ی
پرتاب اسباب بازی راهی برای آموزش سگ به منظور پیدا کردن اسباب بازی جذاب است.سگ ها دارای  تینانت گفت 
 حس مالکیت هستند. این بخشی از طبیعت آن هاست. لحظه ای که شما اسباب بازی را رها می کنید، آن ها شروع به

ی دویدن می کنند. 
 تینانت افزود که اسباب بازی های نرم و راحت به نظر می رسد تقریبا همانند کفش ها در بین سگ ها دارای محبوبیت
 می باشند.  این همان جنبه ی دیگری است که صاحبان روانشناسی سگ ها تمایلی به آن ندارند، زیرا اسباب بازی هایی

که به راحتی تخریب شده اند باید اغلب جایگزین شوند.ی
 هر آن چه که سگ ها می جوند، ایجاد نظم و ترتیب در آن ها اهمیت دارد. هر گونه سرزنش پس از انجام کار بد، هی

یری بر رفتار آتی سگ نخواهد داشت.ی تأ
اگر شما نیم ساعت بعد از اینکه چیزی را خراب کردند، بر سر آن ها سگ ها در لحظه زندگی می کنند.   تینانت گفت 

ی فریاد بزنید، تنها چیزی که آن ها یاد می گیرند این است که گاهی اوقات شما اقدامی دیوانه وار انجام می دهید.
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ات ی اندازه و تو
 هیوالی           دارای بدنی بزر و قوی، همراه با دم های کوتاه و پر چرب می باشد. آن ها معموال تا اندازه ی حدود

٥ سانتیمتر رشد کرده و حدود ٤ کیلوگرم وزن دارند.ی ٢ این   
 سر و گردن آنها عری بوده و چشمان آن ها سیاه و سفید همراه با مردمک های گرد می باشد. بدن آن ها با پوسته های
 دانه دار و سایه های روشن سیاه، صورتی، زرد و نارنجی پوشیده شده است. درانتهای پاهای پهن آن ها پنجه های بلند و

تیز قرار دارد.ی

زیستگاه
 هیوالی گیال تنها در جزایر                                              در جنوب غربی ایاالت متحده و شمال غربی مکزیک

یافت می شود.ی
 طبق گزارش                              ، این موجودات حدود ٩٥ درصد از زندگی خود را درسکونتگاه های خود صرف می

کنند آن ها در دره های زیرزمینی واقع در ساحل صخره ای واقع شده اند.ی

عادات
 گروهی از این مارمولک ها به عنوان یک موجود وقت گذران محسوب گردیده ، چرا که آنها در زمان تابش آفتاب بیرون
 آمده و آفتاب میگیرند. در واقع به غیر از خوردن، آفتاب گرفتن تنها دلیلی است که بخاطر آن هیوالی گیال، سکونتگاه

زیرزمینی خود را ترک خواهد کرد.ی
 فعالیت هیوالی گیال بستگی به آب و هوا دارد. اگر یک روز واقعا گرم باشد، مارمولک ممکن است که فقط در شب بیرون

اهر شود.ی برود. از طرفی اگر روز خنک تر باشد، مارمولک می تواند در زمان تابش خورشید، 

ل تولید م
 گیالها مانند دیگر مارمولک ها تخم گذار می باشند. یک ماده می تواند  تا  تخم را در یک زمان گذاشته و برای مدت
٤ گرم وزن دارند. ٦.٣ سانتی متر طول و حدود ١.٤  اونس   چهار ماه آن را بپوشاند. تخم ها معموال حدود ٢.٥ این 
٢ ١٦ سانتیمتر طول دارد. گیال ٣ تا ٥ سال طول می کشد تا بال شود و   در هنگام تولد، کودک گیال حدود ٦.٣  این 

٣ سال زندگی می کند.ی تا 

ایی یم  ر
 هیوالی گیال جز گوشت خواران است، به این معنی که آن ها گوشت می خورند. از آنجایی که آن ها تنبل هستند، تمایل
تازه متولد شده دارند. گیال همچنین ممکن است قورباغه ها، تر مانند تخم و پستانداران   بیشتری به شکارهای ساده 

جوندگان، حشرات، مارمولک ها، کرم ها و حشرات را ببلعد.ی
گی . خیره کرده و می تواند ماه ها بدون غذا طی کنند. آن ها به خصوص از این وی  گیال مواد چربی زیادی را در دم خود 
 در زمستان استفاده می کنند و در تمام فصل به مدت طوالنی دوام خواهند یافت. در عین حال یک هیوالی گیال می تواند

یک سوم وزن بدن خود را در یک وعده ببلعد.ی

 گروهی از این مارمولک
 ها به عنوان یک موجود

 وقت گذران محسوب
 گردیده ، چرا که آنها در
 زمان تابش آفتاب بیرون
 آمده و آفتاب میگیرند.

 در واقع به غیر از خوردن،
 آفتاب گرفتن تنها دلیلی

 است که بخاطر آن
 هیوالی گیال، سکونتگاه
 زیرزمینی خود را ترک

خواهد کرد

ی   د  ى د م ی    

ی ا ر ی ا ولک  ار

ده  هیوالی            به عنوان یکی از بزرگترین مارمول های بومی ایاالت مت
اری آن ها براسا حوزه ی رودخانه ی               در سوب می گردد نامگ  م

که ورت گرفت گیال         آریزونا جایی که برای اولین بار کش شد 
تلف شده است نیز یکی از تنها دو مارمول سمی در جهان می باشد

 

  
 

  

سم مهل
اهرا از بزا سمی خود برای دفاع و نه برای شکار استفاده می کند.  هنگامی که هیوالی گیال مورد حمله قرار بگیرد، مهاجم را به دام انداخته و  گیال 
 اجازه ی حرکت به آن نمی دهد. توکسین از غدد موجود در فک های آن ها زمانیکه دندان های خود را در پوست مهاجم فرو می برد، خارج می گردد.
 این سم به عنوان یک عامل بسیار دردناک توصیف شده است، اما در بیشتر موارد سم در انسان ها کشنده نیست. میزان درد به طور کلی به ناحیه ی
 گزش بستگی دارد. همچنین ممکن است تورم موضعی، حالت تهوع، استفراغ، فشار خون باال، ضعف، بیحالی، عر بیش از حد، تب و لرز نیز ر دهد. در
 حال حاضر هی پادزهری برای مقابله با گزش گیال وجود ندارد. اولین گام برای درمان، فرار از دست مارمولک می باشد یا اینکه ما به آن اجازه دهیم که
ابت نگه داشتن اندام آسیب دیده درراستای قلب می باشد. هر کسی که توسط یک  دور شود. کمک های اولیه ممکن است شامل گرفتن آب روی زخم و 

هیوالی گیال گزیده می شود باید به بخش درمانی فوریت های پزشکی مراجعه نماید.ی

ت از لیست قرمز طبیعت گونه های خطرناک محسوب می گردد.  هیوالی گیال تقریبا به عنوان یک گونه ی تهدید شده دراتحادیه ی بین المللی حفا
اینگونه برآورد شده است که جمعیت آن در حال کاهش است، هر چند تعداد دقیق از آن وجود ندارد.ی

،ن گیال عمل می کند. این مارمولک سم خود  مارمولک سمی دیگر، مارمولک دانه دار مکزیکی                                  است که با در شکار طعمه هم
را برای کشتن شکار رها می کند.ی

١.٦ کیلومتر در ساعت حرکت کند. گرچه اکثر حیوانات فعال نیستند، اما گیال تمایل بیشتری برای  هیوالی گیال تنها می تواند حدود ١ مایل در ساعت 
باالرفتن از یک کاکتوس و دستیابی به النه ای پر از تخم دارد.ی

 پوسته های مهره مانند که گیال ها را پوشش می دهند،                     نامیده می شود. به نظر می رسد رنگ های روشن این پوسته، هشدار می دهند
که شکارچیان دورتر قرار گیرند، همچون رنگ های روشن در قورباغه های سمی.ی

 گیال ها از دم های بزر خود برای ایجاد تعادل در حین راه رفتن، استفاده می کنند. دارویی برای کنترل دیابت نوع  مبتنی بر پروتئینی از بزا هیوالی
 گیال وجود دارد.و

بزا مارمولک می باشد.ی طبق گفته باغ وحش سن دیگو، نام مستعاراین دارو، 
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Drinking Water
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ه هندی من چقدر آب باید بخورد خوک
 برای مطمئن بودن، شما همیشه باید یک کاسه آب تمیز و تازه را برای خوکچه هندی تان در
است، چه داده  نشان  کلی  مشاهده  اما  دارد  به خوکچه  بستگی  مورد  این  بگذارید.  روز   کل 
 خوکچه هندی شما زیاد یا کم آب بخورد یا اصال نخورد، این کار مفید خواهد بود. بدین شیوه

اگر تغییری در عادت وی ر دهد شما متوجه خواهید شد

 خوکچه های هندی باید به طور روزمره آب بخورند تا بدن خود را از هرگونه کلسیم اضافی
 پاک کنند. اگر کلسیم از بدن خارج نشود، ممکن است موجب تشکیل سنگ شود. این باور
 اشتباه است که سبزیجات یا غذای تازه تامین کننده آب کافی خواهند بود. به طور مشابه،
دفع برای  مسلما  و  داد  نخواهند  افزایش  کافی  طور  به  را  مایعات  مصرف  نیز  تر   سبزیجات 
 رسوبات کلسیمی از بدن کافی نخواهند بود. اگر خوکچه هندی شما به اندازه کافی آب نمی
ه اگر قبال دچار سنگ مثانه شده است پس بهتر است که آب به وسیله سرنگ به وی  نوشد 

از طریق دهان به وی داده شود

همستر من چقدر آب باید بخورد
یم غذایی همستر است و همواره باید در دسترس باشد. می توانید از یک  آب بخش مهمی از ر
، استفاده کنید و آن را رف آب مخصوص همستر  بطری که با جریان گرانش کار می کند 

 در ارتفاع مناسبی که برای همسترتان راحت است، نصب کنید. آب باید به طور روزمره عو
شود تا مطمئن شوید که در بطری آب همسترتان جلبک رشد نمی کند

خورد  د   ا در  ر   د و  خو 
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 نمایشگاه حیوانات خانگی نورنبر آلمان اینترزو به عنوان بزرگترین نمایشگاه تجاری دنیا در حوزه صنعت بین المللی
حیوانات خانگی می باشد.ی

 این رویداد منبع اصلی الهام برای صنعت بین المللی حیوانات خانگی است که تولیدکنندگان، عمده فروش ها، و ارائه
٦ کشور دنیا برای ارائه محصوالت حیوانات خانگی و ملزومات نوآورانه برای این حیوانات در  دهندگان خدمات از بیش از 
 آن حضور پیدا می کنند. بازدیدکنندگان این نمایشگاه مروری بر بازار جهانی جدیدترین محصوالت، ابزارهای آرایش و
 تمیز کردن و لوازم جانبی برای حیوانات خانگی چهارپا، پرندگان، ماهی های تزئینی و حیوانات تراریوم خواهند داشت. در
٣ بازدیدکننده تجاری در مورد جدیدترین محصوالت برای حیوانات  آخرین دوره برگزاری این نمایشگاه بیش از 
١ غرفه دار اطالعات مفید کسب  خانگی و نوآوری های فنی در بخش های آکواریوم، حوضچه و تراریوم از حدود 
 کردند. شما باید در این نمایشگاه باشید چون نمایشگاه حیوانات خانگی نورنبر مرور کاملی بر محصوالت و خدمات

صنعت جهانی حیوانات خانگی ارائه می کند.ی

 طیف کاملی از محصوالت برای آبزیان، پرندگان، سگ و گربه، حیوانات و گیاهان خانگی، اسب و ماهیگیری و غیره در این
 نمایشگاه پیشروی جهانی ارائه می گردد. ٦٩ درصد بازدیدکنندگان نمایشگاه حیوانات خانگی نورنبر بین المللی بوده

١ کشور به این نمایشگاه می آیند.ی و از بیش از 

 از هر ده غرفه دار، نه نفر اعالم کردند مشارکت آنها در نمایشگاه بسیار مطلوب بوده است ٩٤ درصد غرفه داران به گروه
 های هدف اصلی خود رسیدند و رابطه های تجاری جدیدی برقرار کردند، و ٨٨ درصد غرفه داران انتظار کسب و کار پس

آیند قابل توجهی را داشتند.ی

این نمایشگاه هر دو سال در مرکز نمایشگاهی نورنبر آلمان برگزار می گردد. نمایشگاه حیوانات خانگی نورنبر
١٣٩ در شهر نورنبر کشور آلمان برگزار می گردد.ب  اینتر زو  از ١٨ الی ٢١ اردیبهشت 

 در آخرین دوره برگزاری
 این نمایشگاه بیش از
٣ بازدیدکننده  

 تجاری در مورد جدیدترین
 محصوالت برای حیوانات

 خانگی و نوآوری های فنی
 در بخش های آکواریوم،

 حوضچه و تراریوم از حدود
١ غرفه دار اطالعات  
 مفید کسب کردند. شما

 باید در این نمایشگاه
 باشید

Interzoo

Event

ر  ى  ا  ی ی   

 Interzoo
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 امیر 
 حسین

سته خ

 در این نمایشگاهها
 تالش خواهد شد با

 ایجاد انگیزه برای
 مشارکت هر چه بیشتر

 بخش خصوصی و
 تعاونی ها، فضای

 تعامالت جدید شکل
بگیرد

Pet Accessories 
Exhibition

Event

ا مى ک ر ا  ی تر  مى 

 چهارمین نمایشگاه  
ملزومات دام کوچک

امیر حسین خجسته
er o t r. r
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ی فا در مورد چهارمین نمایشگاه ملزومات دا کوچ در تیر  برامون بگین سته ل  سال آقای خ
٤٢ متر مربع  برگزار ١٣٩ تو برج میالد و وسعت   سالم، امسال چهارمین دوره این نمایشگاه از ٥ تا ٨ تیر ماه سال 

می شه.که تقریبا دو برابر سال پیش هست.ی

 امسال افتخار همراهی شرکتهای بزرگی مثل شرکت قدرتمند                               با مدیریت جناب آقای دکتر جالل
٥ متر مربع رو دارن و شرکت بزر و به نام تاتاکو با مدیریت  الدین میر فخرایی که بزر ترین غرفه نمایشگاه با وسعت 
 جناب آقای دکتر احسان احمدی که برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت می کنن و دومین غرفه بزر نمایشگاه به
١٨ متر مربع برای شرکت ٣ متر مربع رو به خودشون اختصاص دادن.  سومین غرفه بزر نمایشگاه به وسعت                    وسعت 

مان صدقانی هست.ی ییییییییییییییی با مدیریت جناب آقای دکتر پ

شرکت  ، قبادی  حمید  مهندس  آقای  جناب  مدیریت  با  سون  پخش  شرکت  چون  هایی  شرکت                                 همچنین 
 ییییییییییییییییی  با مدیریت جناب آقای مهندس کامبیز چلنگر، مجموعه نیناپت با مدیریت جناب آقای مهندس کاهه
 و همسرشون ، شرکت قدیمی و در عین حال تازه تاسیس         با مدیریت جناب آقای دکتر علیرضا والی و جناب آقای
 مهندس سعید ملک بوشهری ، شرکت دنا طب به مدیریت جناب آقای دکتر  زارع، شرکت بهین تاش به مدیریت جناب
 آقای دکتر نوید نصیریان ، شرکت آرمیس پت به مدیریت جناب آقای مصطفوی در چهارمین نمایشگاه ملزومات دام

کوچک حضور دارند.ی

 امیدواریم که با حضور همیشگی صاحبان، عزیزان و عالقمندان به حیوانات خانگ این نمایشگاه پربار تر از سال های
م ه ای برای بازدید کنندگان در نظر گرفته شده که باید بیان و ببینن.. گذشته باشد. در ضمن سورپرایزهای وی

بت نام کنند. همچنین  افرادی که عالقه دارند از نمایشگاه به صورت رایگان بازدید کنند می توانند در سایت پتیران 
دامپزشکان و دانشجویان می توانند به صورت رایگان از نمایشگاه بازدید نمایند. ی

٩ رو می تونین روی پلن زیر  بقیه دوستان شرکت کننده و غرفه دار در چهارمین نمایشگاه ملزومات دام کوچک تیر ماه 
 ببینین. از همراهی همیشگی همه شما عزیزان متشکریم.و
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سمندر باالرونده جکسون از دنیای مردگان بازگشت
١٩در  این سمندر به خاطر رنگ زرد تابلویی که دارد خیلی راحت قابل تشخی است. بعضی به آن لقب اعجوبه طالیی دادهاند. این گونه در سال ٥
 جنگلی در گوآتماال برای اولین بار دیده شد. اما تا همین یک ماه قبل دیگر خبری از آن نشد، تا این که یکی از نگهبانان پارک محافظت شده سن ایزیدرو

توانست یک بچه سمندر از این نوع را دوباره مشاهده کند. این مورد، سومین گزارش رویت این گونه از ابتدای کشف آن بوده است.ی
 این گزارش، توجه یک گروه خاص به نام گروه حف حیات وحش جهانی را جلب کرد. این گروه تخصصشان گشتن به دنبال موجوداتی است که مردم فکر

و آمدهاند و میگویند گونههای در معر خطر هنوز هم شانس بقا دارند. یک گونه در معر  میکنند منقر شدهاند. حاال با این کشف حسابی سر 
خطر شدید در یک محل محافظت شده بعد از مدتها دیده شده است، پس هنوز هم جای امیدواری هست.ی

یید کرد که این نمونه همان گونه سمندر گم شده است ی کارشنا ت
ت از محیط زیست تصمیم گرفت جهت اطمینان از این که این نمونه واقعا از گونه سمندر باالرونده جکسون است، نظر یک کارشناس را  این گروه حفا
 بخواهد. سریع یک عکس از جانور گرفتند و فرستادند برای یک زیست شناس کارلوس واسکوز، مسوول بخش خزندهشناسی دانشگاه سن کارلوس در

کرش پیدا کردن این نمونه سمندر بوده است.ی ٢ تمام فکر و  گوآتماال. کارلوس از سال ٥
 کارلوس خیلی سریع اصالت نمونه را تأیید کرد. از این که میدید این سمندر منقر نشده واقعا خوشحال شده بود. این کشف از طرف دیگر، غیر از تعیین
لی برای موفقیت و زاد  تکلیف یک گونه گمشده، امیدها را به این منطقه محافظت شده دوچندان کرد. این اتفا نشان میدهد که این منطقه شرایط  ایده
 و ولد گونههای مختلف جانوری دارد و هر موجود خوش شانسی که در آن سکونت دارد، آینده درخشانی پیش روی خود خواهد داشت آیندهای به دور از

.ی انقرا
 چی خیال کردید فکر کردید این گونه ها آن قدر موفق میشوند که بچه هایشان را میفرستند دانشگاه تا ادامه تحصیل دهند نه. با تالشهای روزافزون

دیگری نخواهد بود انوی آیندهای درخشانتر از این در انتظار هی موجود  نوع بشر، تا اطالع 

Jackson's Climbing 
Salamander 

Exotic Info

ی د    ا  

را ازگ از ان
 این سمندر را که اسم کاملش سمندر جکسون باالرونده است چهل سالی
 میشد که کسی ندیده بود خیلیها فکر میکردند منقرض شده است اما به
ققین در کوهستانهای کوچوماتانس گوآتماال توانستند  تازگی تیمی از م
انانگیز حقشان هست که  دوباره آن را رویت کنند حاال با این کش هی

جشن بگیرند یا نه
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Perhaps many of things have done in this field may have 
not economic justification like billboard That I put on the 
street. It is right that it doesn’t have good financial return 
but it has been good psychological and emotional 
return in the past few days. I don’t know the economical 
details of the magazine but I think this magazine has 
come to promote our guild.

Do you have pets?

Yes I have two St. Bernard dogs that I have bought for 
my children to be able to evoke this enjoyable communi-
cation in the environment out of the city on weekends.

If there is anything left to tell we are listening aloud

I am very glad that veterinary organization and its 
related sections little by little finding out to power of pet 
guild and has found a view in this field. Now that pets 
are being accepted in our culture more than ever, Its 
accessories and equipment should be provided to 
avoid health hazards and animal hazards. We always 
tried to tell to veterinary organization but due to the 
enlargement of big animal market and Poultry and for 
example concerns about influenza vaccine the subject 
of pet will not be the first priority for the organization but 
fortunately it is much better now, for example I myself 
participated in the meeting this year and I saw they are 
trying to do necessary works. The main problem we 
have as importer is legal vacuum in this guild.  For exam-
ple a product is imported as smuggling but we don’t 
have any law about importing or not importing it.
There are products that are not forbidden and we need 
them too but the law doesn’t say anything about them 
and when we return them to organization they refer pet 
products to farm animal and poultry which has big differ-
ent. My main request from the organization is to consid-
er to set and define exclusive the rules for pets and its 
accessories specifically and have specific framework. If 
this subject has done correctly first of all we will support 
the consumers and for example a product is sold one 
cent in the world, it is now being sold 5 cents here 
because it is imported illegally. 
We never think about supporting us by the organization 
but now which is supporting about legislation and follow-
ing up we hope they supervise market with condition to 
collect the smuggling and put the solution for importing 
these products in a legal way.

Does your group intent to start importing vaccine 

and medicine?

Naturally yes but the main reason for not happening is 
having no frames. I was at the opening of a private hospi-
tal and the chief of the organization had attended too 
asked me about the job vacancy of pet, all the people told 
importing veterinary medicine and he asked me why you 
don’t import medicine? I said that this story is completely 
different. If it is to import pet medicine the volumetric 
scale is similar to human medicine. For example you have 
several hundred kinds of medicine and for registering for 
each medicine according to current rules of veterinary 
organization take 2 years and you cannot have many files 
of registering at the same time so with the current rules if 
I want to register 70 to 80 items of medicine from tomor-
row I don’t think my grandsons can see the import medi-
cine either, but if the frame is corrected, it will be done.

I hope one day based on the needs of market, we can do 
something together. But about manipulation of date I 
should say our company is a family company and I have 
known what has happened during these 8 years and as 
far as I know there is no such thing. About cans you can 
check our frequency of import through veterinary organi-
zation and a product like Shesir with the import frequen-
cy of 4 to 6 times in a year will not reach to expiration. For 
example, about Shesir the least order was 80 to 100 tons 
per each part and maximum was 120 to 130 tons. Unfor-
tunately, rumors are very much in our market but the first 
approach about checking these cases is better as I said 
and I think it is the most logical approach. In the case of 
this rumors that is said our food is produced in Iran, I 
should say if we had such power and knowledge to 
produce such qualified products and such packing local-
ly in Iran, we deserve a bravo to us and we should also 
note that the current need of the market in Iran is not yet 
similar to the smallest size in Europe and the whole 
demand of Iranian market in a year will be produced 
during some hours production of big global company. So 
it is not logical for this amount of product to think that 
maybe the manufacturer can use new formulation or 
material or separate raw material that is used. Really I 
have a complaint from some friends and consumers. we 
had a product that the volume of our importing increased 
which that company suggested us to make a Farsi pack-
age for us. This is an honor for a company in the world. 
After this product imported rumored by some of our 
friends happened that this product is made in Iran or is 
made for Iran. I believe that the consumers should look 
to this subject with more open view and so easy don’t 
accept the wave of rumors.
Fortunately, all of our companies have website and 
E-mail and all of them are responsive. I think if our 
friends can find one single product of my company 
which has the smallest bug from the point of view of 
production, date, …. Certainly can dedicate the agency 
of the company for themselves if this information is 
passed to the master company.

Do you have a special surprise for exhibition 1397, 

because your booth smashed last year (either satis-

fied or dissatisfied)?
Since our market is not professional yet, as a result our 
exhibitions faced a problem too in the past and sometimes 
we also receive unprofessional comments, but in Milad 
Tower exhibition in 1397 of course we will have surprises.

Did you study Kabook magazine? please tell your 

view about it

Before telling my view about magazine, I should talk 
about Mr. Khojasteh and his wife.
Getting to know him started with a failure to cooperate in 
1389, but today position of animal Hami Gostar compa-
ny is sedative as if a program is managed by them it’s an 
honor for me to cooperate with them. I haven’t seen 
these couple separately and always they were together 
and having grace to me and tried to adhere to the 
position and respect and dignities of this guild. Kabook 
magazine is amazing, I don’t like to opine about the 
content of the first publish of magazine because it is the 
first publish, but after designing it is a good magazine, 
besides of its content caused our guild to promote. 

 
 
                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In the end I like to thank all people 
who were along and support me 
specially my God and my wife and 
my dear family and one by one of my 
employees in the company. The 
biggest fund to get with the grace of 
god and trying my employees in J.M 
Vet Group is the trust of dear costum-
ers and dear veterinarians in this 
section and certainly this principle 
has not become possible without 
cooperation and supporting dears. 
I am happy to have a team with me 
that their interest to company is like 
me and believed company belong to 
them and ready all the time to give 
service to customers and try for grow-
ing company.
Thanks to give time to us.
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er or  er  re u    ere t e per e t  o  e   e er  pro u t  t t e 
port  e e J.M Vet Group er  u e u   oo  our ore  p rt er   e u e 

o  t  e re ure t t e  t  t e e t   e e  o  pet  t  our pro u t .

Do you have Supplements in your range of products or 

do you intend to import?

We don’t have for now but for sure we are unveiling in the 
exhibition 5 to 8 of Tir in 1397. 

o is o r s orter i  t e fie d?
Well there are friends and enemies in any field. Unfortunate-
ly, people who are in our field like to work disunited and 
separately and this subject is becoming a danger for us 
today, and unfortunately we couldn’t determine a specified 
guild for us to have it and it is a pity that my competitors 
and I have not made the decision for being alert and prefer 
the little probable damage to great benefit which would be 
achieved with our solidarity. We tried several times to make 
this happen but was not successful so far. If I want to 
mention the names of persons as a supporter don’t think to 
be a good work.
I always tried to comment only about my products and if I 
had to comment about my partner products tried to talk 
based on the reality in the world and certainly as someone 
who loves animals and is working in the pet market, I have 
a great information about different brands and when some-
times I am forced to give comment sometimes caused 
happiness for my competitors and sometimes caused 
irritation and this subject is not important for me and The 
important subject is that always truth must be said.

There are two rumors about your products:

1- The expire time of your products is not real.

2- You asked the companies to put longer expiry 

dates for your products. Especially about Bosch and 

Schesir. 

Have you ever thinking about producing the food?

Our company is the exclusive agent of every single brands 
that we claim. If you refer to the website of these compa-
nies, like Bosch you can see my telephone and my compa-
ny details. But I should tell to the final consumers that the 
easiest way is to send picture of any products they doubt 
about it to the master companies and all of them have 
E-mails and web sites and based on my experience all the 
E-mails will be answered one by one and one copy of that 
e-mail will be sent to us and also we are working with big 
and well known countries, if our products was imported 
from china this kind of rumors were more natural. In Europe 
for example Italy and Germany and …this event is not 
applicable even in request of best and biggest customers. 
But to the consumers I should tell that all of our products 
have a number beside expire time called Batch Number  
and if you send this number to the company it can tell you 
the exact time of production. Maybe I can change the 
expiry time but in our company whatever happen will be 
exposed by the Iranian veterinary organization observer 
that visit our warehouse often. Our warehouses are being 
visited by the veterinary organization inspectors much 
more frequent than my other competitors due to the 
frequency and volume of my job. We have two warehouses 
which both of them are registered in the veterinary organi-
zation and we have no operation out of these two sites. In 
the case of production, I should say that the most valuable 
and oldest pet food manufacturers in Iran is my very good 
friend, r.Navid Nasirian and I did not have the chance so 
far to cooperate with him until now and if you ask him this 
question will be answered with the similar response.

The nutritional philosophy for cats
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a search on internet and check out the online pet shops 
and study consumers comments. I always tried to 
choose the brands that have a high reputation interna-
tionally.

How much pet food you import in a year now?

It is different I can’t give exact number.

what is your share of the market?

Giving accurate statics in pet market is very difficult, 
because no official statistics is being published in this 
field. But I am sure we have the biggest share of the 
market compared to other importers.

how has been the growth of pet industry in recent 

years and what kind of future you predict?

I am very thankful to God that I had the courage to 
choose the work I was interested in as my job because 
when I started this profession there was not a big history 
in the pet market and people who entered to this job had 
big dare. But recently especially after UN lifted sanction 
from Iran, impressive growth has happened and other 

special point is that our market is becoming attrac-
tive for most of the big companies internation-

aly.
After this agreement I think there is a 

great enthusiasm from foreign compa-
nies and they are looking for strong 
partners in Iran to start the coopera-
tion. I receive 25-30 e-mails each 
week from other countries who are 
interested to work with us.

This shows that our market had good 
growth and better growth is expected. 

I tell you a simple fact here. The popula-
tion of Iran is about 80 Millions and I 

think about 0.5% are already involved 
with pets. Just imagine that this number 

becomes 1 , then our market becomes two 
times bigger, according to our culture to keep animals 
and to be kind with them and most of us have little 
children that can push us for keeping animals. If a kid in 
the kindergarten has a pet in his house, it can also 
become interesting for his classmates and this will 
continue from kids to seniors. I also believe that Supersti-
tions related to animals are also becoming disappear 
step by step like the ones for black cat and its effects 
and all of these are happening as a result of all the hard 
work of the Iranian practitioners in the pet market who 
are doing an outstanding job. All together I am sure the 
future of pet market in Iran is bright. 

o  are t e first erso  sed i oard s orti  
a i a s  at oti ated o ?
Naturally as someone who works in this field and special-
ly related to pet foods, I believe I should also be respon-
sible and dedicate a part of my income to support home-
less animals and especially the ones who does not have 
access to the right food or anything at all. On the other 
hand due to the fact that the Iranian pet market is very 
young and is under developments, there is also a lack 
for charities who can be trusted and have a clear and 
proud resume. This subject motivated us. On the other 

at as t e first ra d t at o  i orted to ra ?
Bosch Tiernahrung. I imported the first part of it in 2011. 
Bosch is the brand for dog food and Sanabelle is the 
brand for cat food.

at i d o  a e es it ad or o ?
It was bittersweet, because it was my first experience. I 
was in contact with Bosch Tiernahrung through my 
sister who lives in Germany. We had negotiations for 
some years. But we had reached to deadlock and in a 
trip to Germany with a 45 minutes meeting the problems 
were dissolved and leaded to start a cooperation. In the 
beginning I was very sensitive to take care of everything 
personally and also because I had no employee so I did 
all the works by myself. Traveling to Germany, traveling 
to Bazargan border, clearance, receiving the license, 
carrying and …. And sweet memory of today and bitter 
of that day is that in the time of arrival of the first 
shipment to Iran, I didn’t have enough warehouse since 
I was not able to adjust the size of the shipment with the 
size of the warehouse and had to store one truck of 
remained cargo into an under construction building 
(which now I am living in) among a lot of dust.
I was too tired and with what happened it was 
really the end of the world for me that day 
and I ended up crying for 45 minutes 
under the shower. I was so upset that 
after long negotiation and all the 
difficulties that I went through, all that 
happened. In that time my family 
especially my sister and my wife were 
truly on my back and supported me a 
lot emotionally. It was a good experi-
ence and with the grace of God from 
the next day I started my job with a 
serious decision and here I am in front 
of you today.

How did you choose other brands?

It was our desire and Market demand from us. 
When we started with bosch we tried to give a complete-
ly different service at that time compared to what was 
the routine that day. We did a lot of things and even 
some very simple ones. Perhaps it is funny now to have 
logo, uniform, specific cars for distribution and adver-
tisement of company on it and …. Even we were the first 
company who designed and printed the full color 
brochure for products in Farsi. We were the first compa-
ny to give away the free sample for the final consumers 
because at that time other importers used to sell 
samples. I think our marketing strategy at that time really 
was a new explosion in this market and caused the 
customers to be satisfied with us. But if the hunger in the 
market was not that high, maybe we didn’t do this work 
so fast either. People who are involved with import 
process knows that having 12-14 distribution contracts 
with more than 6000 products is not easy at all. But 
about choosing the other brands I always tried to follow 
the market in big European countries. Based on travel-
ling and visiting different exhibition in our filed like Inter-
zoo, oomark, CIPS, Pet Golbal and … I always tried to 
choose brands that are well known all over the word so 
that I do not have to make up stories for their products 
and be able to simply encourage the customers to have  

 2016, and then we were able to put cartoon pictures of 
dogs and cats on the billboard and in November 2017 
we could put the real picture of a cat on the Fasham 
road’s billboard and from 15th of January we launched 
the first billboard in Farmanieh for Sanabelle cat food 
with the picture of the products in the heart of northern 
part in Tehran.

How many brands you import?

We have 12 exclusive contracts with 12 different 
companies that each of them has different brands. For 
example, Bosch, Sanabelle, Bosch Snack … are for 
bosch Tiernahrung. so if we want to count the brands, I 
think there will be more than 30.
May they become more brand?

I will be telling you a lie if I say no, but our concentra-
tion is on developing our current profile and to add 
more products that are needed in the market.

side I always wish to be able to have charity for home-
less animals in Iran. This idea was with us until two 
years ago we succeeded to do a multi-lateral work with 
the support of Agras Petfoods Italy who is the manufac-
turer of Schesir  Stuzzy products. First was the subject 
of supporting homeless animals to be able to show that 
Schesir is supporting animals and after that To break 
the taboo that animals and their food can be seen on 
the billboard and this is why we became the first and 
still the only company who has been authorized to have 
billboards for pet products in Iran. Well the first billboard 
was very difficult because we couldn’t use picture of 
animal and the products and with the brilliant idea of my 
marketing team we designed a billboard who was show-
ing two hands as for shelter for homeless animals and 
the shadow of the hands was the dog picture. We 
started with 2 billboards one in Fasham Road and the 
other one in Jaajroud. The billboard continued till march 
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Hello Doctor, would you please introduce yourself for Kabook audiences

I am Jalaleddin Mirfakhrai, I was born in September 20th 1983 and graduated as 
a doctor of veterinary medicine from the Azad University of Karaj, And since 
2009 I am working as the CEO of J.M Vet Group, an importing company in the 
field of pet foods and accessories.

Doctor you have studied veterinary but your work doesn’t relate to treat-

ment.

Of course treatment is not a part of it but it is completely related to my degree, I 
entered the university in 2004 with 2 years of delay due the fact that I have been 
living in Canada for a few years. Then I started to work as a volunteer in Gole-
sang pet clinic, beside Dr. Rahmani who made me more interested in the pet 
market. And generally I love treatment very much and special surgery.
I was graduated in 2011 and got accepted with the highest mark in the field of 
veterinary surgery in the university of Research Science in the written exam and 
interview but after that I decided to choose one field because I believed that I 
should be perfect in one field not to be an intermediate in both, so I moved from 
treatment to business.

Who encouraged you and who was against this decision?

My father was very sensitive and he was always encouraging my sisters and me 
to go higher and higher in university and obtain higher degrees, but I gave up 
from this subject and for this my father was a little upset with me at that time. Of 
course getting the first rank in surgery field is difficult and I put a lot of energy for 
that but generally, my family and my wife supported my decision and if I go back 
in time, I would make the same decision again. 

as t ere a i  e ti ess i  t is fie d or o  ere i terested o rse ?
I have always loved veterinary and I had pets since I was a kid, from chicken, 
turtle and aquarium to dogs and …. I was always interested in pets very much 
and in my opinion veterinary is limited to pets and all my internships were related 
to pets, so I started my activity in clinic under supervision of Dr. Rahmany as a 
Trainee. He allowed me to manage his pet shop also and from that time I felt very 
serious need for giving suitable services and finding more professional products 
to the veterinarians and pet shop owners. Basically pet practitioners have a high 
rank in social life all over the world, but It was not like this in Iran for the past 
years. 
As a result, the services were not good especially for me, who as a student was 
going to enter in this profession. I started my job with this goal and now with a 
resume of 8 years working with approval of customers and my dear colleagues 
I think I was noticeably successful. 
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