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مقدمه

دوست دارین یه گربه باامزه تاوی خوناه داشاته باشاین ولای بارای خریادنش مطما ن 
ه شااید از ؟ می ترسین ک!؟ چه چیزهایی الزم داره!؟ نمی دونین باید چیکار کنین!نیستین

شین و ؟ و نمی دونین در هر سنی باید منتظر چه چیزهایی با!عهده مراقبت ازش بر نیاین
؟!چه کارهایی انجام بدین

ش چیزی یاد دونین اگه بخواین بهو نمی! شنها تربیت نمیشاید اصال فکر می کنین گربه
هاش ؟ اصال باید چطاوری باهااش رفتاار کناین و منظورتاون رو ب!بدین باید چیکار کنین

؟!بفهمونین

ون، می تونن گربه ها با شخصیت بازیگوششون، رفتار پرمحبتشون و چهره دوست داشتنیش
.یه حیوون خونگی فوق العاده باشن

اوناا باه . نبرخالف تصور بیشتر افراد گربه ها با آزاد بودن، زندگی خوبی رو تجربه نمای کن
نین کاه اگه می خواین گربه ای سرحال و شاداب داشته باشین، باید بدو. مراقبت نیاز دارن

.زندگی خوبی داشته باشهچطوری ازش نگهداری کنین و چطوری تربیتش کنین تا بتونه
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وجاه بشاین در شروع این کتاب مسیر سال اول زندگی گربه رو براتون ترسیم میکنیم تا مت
.بطور کلی برای نگهداری و تربیت یه گربه سالم و سرحال باید چیکار کنین

ه گرباه بعد اصول نگهداری گربه رو بطور کامل براتون توضیح میدیم و برناماه یاک روز یا
گی رعایات مسائل بهداشتی که باید در رابطه با گرباه خاون. کشیمخونگی رو به تصویر می

و راحتتار کنیم که بتاونین ایان کارهاا رهایی پیشنهاد میبشه رو بررسی میکنیم و راه حل
.انجام بدین  طوری که گربه تون هم اذیت نشه

رو بلاد بینیم یه گربه خونگی بایاد چاه چیزهااییزنیم و میدر مورد تربیت گربه حرف می
تاون ربهتونین با گکنیم که میها رو بهتون معرفی میای از بازیباشه و در نهایت مجموعه

. انجام بدین

!پس با ما همراه باشین



بخش اول
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.ذارهسال اول نگهداری از گربه خیلی مهمه و در واقع شدیدا روی آینده مشترکتون اثر می

ب ناااد، این مسیر یک ساله با دودلی تصمیمگیری برای خرید گربه شاروع میشاه و انتخاا
آوردن، شرایط و وسایل الزم برای زندگی گربه، واکسیناسیون، رعایت بهداشات، دنادون در

توجه دقیق و گذشتن از هر مرحلاه در ایان دوران مای توناه باه . رو بهمراه داره... بلوغ و 
ن داشتن یه گربه سالم و مودب و اون چیزی کاه تاوی خیاالتون از داشاتن یاه گرباه داریا

نی داره کاه در مقابل نادیده گرفتن این دوران در آینده برایتون هزینه سانگی. نزدیکتون کنه
.حتی گربه بیچاره هم مجبور به پرداختش میشه

چه گربه شون می تونین از کسایی که قبال گربه داشتن و در این یکسال اول توجه کافی به ب
!!!نکردن بپرسین

ن جا می خوایم این مسیر یکساله رو روشن، با جزئیات و تمام دست اندازهاش از هماواین
ی رو براتون به اول با تابلوی احتیاط در تصمیمگیری برای خریدن گربه تا ایستگاه یک سالگ

. تصویر بکشیم

قندمی  3 تون افتادین و سواالت زیادی دارینن مسنیر اگه تازه به فکر آوردن یه گربه به خونه
ه و کنی اگر هم قبال گربه داشتین و می دونستین چه چیزهنایی الزم دار. زیر رو حتما بخونین

به بعد حتما بدردتون 19باید واکسنهاش رو بزنین ولی بازم باهاش به مشکل برخوردین قدم  
.می خوره



توانایی مالی کافی. 1قدم قبل از خریدن گربه
باشینداشته 

عااالوه باار هزینااه اولیااه 
خریدن خود گربه و لاوازم 
12مورد نیازش که در قادم

، گربه ها همگیممی 18تا 
خاوونگیمثل هر حیوون 

دیگه ای هزینه های جاری 
مثااال غاااذا، خاااوراکی 

ون، تشویقی، واکسیناسای
سااااایر هزینااااه هااااای 

.دارن... دامپزشکی و 

باشینداشته تونزمان کافی برای گربه .  قدم 
یاال باا ختاونیندرسته که گربه ها موجودات مستقلی هستن و می 

شاونگرفتنولی این به معنی نادیاده بذارینراحت اونا رو خونه تنها 
ناه روزادرضمنرو می خوان و صاحبشوننیست اونها محبت و توجه 
.می کننخرابکاریشروع به وگرنهنیاز به تخلیه انرژی هم دارن 

1

باشینمتعهد .  قدم 
. ساال زنادگی مای کانن20-13بعضی از ناادها 
ا رو باه زنادگی باکوچولوتاونوقتی شما گرباه 

شبیخیاالتاونیننمیخودتون عادت می دین 
ادر باه کنین چون دیگه بتنهایی قولششین و 

زناادگی نیساات پااس بایااد تااا آخاار عماارش 
.بگیرینرو برعهده مس ولیتش

کردن ظرف تمییزحوصله روزانه .4قدم 
باشینخاک رو داشته 

مییازتبا اینکه االن توی بازار ظرفهای خاک خاصی هست که 
کردن الزم نداره و همینطور روشهای آموزشی وجود دارن کاه 

اد اساتفاده از توالات رو یاتاونباه گرباه تونینبا اونها می 
ه ولی در ابتدا و حداقل در ایان ساال اول زنادگی گربا. بدین
الزمه که ظرف خاک ساده استفاده بشاه و هار روز بایادتون

.کنینتمییزاون رو 

هتره اگه با این چهار قدم مشکل دارین ب. نکته
!خریدن گربه بشینبیخیال

انتخاب نژاد. 3قدم خریدن گربه 
در ضامن بعضای از . دارههر نااد گربه ظاهر و رفتارهاای ویااه خاودش رو 

ی بیماریهاا ناادها نیاز به مراقبتهای خاصی دارن و یا پتانسیل ابتال به بعض
.نباشیالزمه قبل از خرید از این موارد اطالع داشته . بیشترهتوشون

نژاد برتر گربه موجود در ایران7

انتخاب سن گربه. 6قدم 
بچاه هیاز تونینکه می بگیرینالزمه تصمیم 

گربه نگهداری کنین و از پاس شایطنت هاا و
گرباه باالم ماییاهیاا بربیااینازشمراقبت 
با و در صورت لزوم توانایی کنار اومدنخواین

.رو هم دارینرفتاریشمشکالت 

آیا از پرورش دهنده گربه. 7قدم 
رو میگیرید؟

خاال  باشاه حتماا از پارورشتاونکه نااد گربه خوایناگه می 
در ضامن بارای تعایین . بخاوایندهنده عکس والادین گرباه رو 

سالمت بچه گربه الزمه توجه کنین کاه ماادرش در چاه شارایطی
.در چه شرایطی زندگی می کننهاشزایمان کرده و بچه گربه 
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رید؟گربه خیابانی رو به سرپرستی میگییهآیا . 8قدم 
ن و مای بچه گربه پیدا می کناییهکه وقتیهمورد خیلی رایج یه

.نگهداری کنینازشو بیارینتوناون رو به خونه خواین

، نارم و باراق باودن موهاااش، الغااریشاول از هماه باه میازان 
توجاهواکنشاهاشمعمولی بودن وضعیت گاوش و چشامش و 

!یا سالمگربه مریض روبرو هستینیهکنین تا متوجه بشین با 

در مرحلاااه بعاااد بااارای 
اطمیناااااان کامااااال از 

اون رو پاایش سااالمتش
.ببریندامپزشک

ن برای تعییدامپزشکاز 
ک کمتونسن بچه گربه 

بتاااونینتاااا بگیااارین
رو بهتااااار نیازهااااااش

بشناسید

ربه با توجه به سن بچه گ
واکسیناساااایون الزم رو

.انجام بدین

و بعد از این کارهاا مای 
9برین سراغ قدمتونین
!ببعد

فراهم کردن شرایط الزم برای 
آوردن بچه گربه به خونه

برای آوردن عضو جدید . 9قدم  
با سایر اعضا تونخانواده 

هماهنگیهای الزمه رو انجام بدین
در . تالزمه مشخ  باشه که کی مس ول مراقبت و تربیت گربه س

... مورد قوانین خونه مثل جای خواب گربه، جای ظارف خااکش و 
.هم با هم توافق کنین نینرو برای زندگی گربه ایمن کتونخونه . 10قدم 

کاه درخاواینکنجکاوی هستن و اگاه مای حیوونهایگربه ها 
.نینرسیدگی کتونالزمه به موارد زیر توی خونه نباشنخطر 

مطم ن شین سیم برق در دسترس بچه گربه . . ساتنیتاون1
لولاه روی سیمها محافظ بکشین یا اونها رو تویتونینمی 

.های پالستیکی انعطاف پذیر قرار بدین

موادشوینده. کاه دساتش باذارین، دارو و مواد سمی رو جاایی 2
.نرسهبهشون 

گیاهانی که برای گربه سمی هساتن مثال . از .. .، اللاه و لیلیاوم3
.دور کنینمیدارینرو نگه تونجایی که گربه 

تاونه برای اینکه مطم ن شین گل و گیاه توی خونا.نکته
.یرینبگکمک دامپزشکتونبرای گربه سمی هست یا نه از 

تهیه کردن جعبه حمل و نقل مناسب. 11قدم 
مخصاوص گرباه مای بااکسبا اساتفاده از 

ه و یاا بابیاریناون رو راحت به خونه تونین
.دامپزشکی ببرین

خریدن ظرف آب و غذا.  1قدم 

تهیه غذای مناسب با .  1قدم 
قیو خوراکی تشویسنشنژاد و 

ن باید نکات مهمی در تهیه و خرید
رعایات کناین درتاونغذای گرباه 

ینپرشضمن بعضی از ناادها مثل 
.کت نیازهای غذایی خاصی دارن

همه اطالعات مورد نیاز در مورد تهیاه غاذای مناساب 
.نیندر صفحه زیر پیدا کتونینرو می تونبرای گربه 

بهترین غذای گربه 

باهتاونیندر مورد اینکه چه چیزهایی رو مای 
1خاش بدین به بتونعنوان تشویقی به گربه 

راهنمای کامنل آمنوزش و تربینت گربنه "کتاب 
.مراجعه کنین(" پیشرفته+ مبتدی )
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درست کردن تخت و جای مناسب. 14قدم 
تتونتخاجازه بدین شبها روی تونبه گربه خواینحتی اگه می 

الوه ع. دارهباز هم به جای مشخصی برای استراحت نیاز بخوابه
رباه بر این بهتره جای مخصوصی رو در ارتفاع بارای نشساتن گ

(ی گنمدرخت گربهبه این جای نشستن . )بگیریندر نظر تون

راهنمای خرید 
انواع درخت گربه

تهیه ظرف خاک . 13قدم 
و خاک مناسب

ظرف خاک، الزماه ویاگیهاای 
خاصی داشته باشه و در جای

ی نوع خاک. مناسب قرار بگیره
دار که استفاده می کنین و مق

انتخاااببدرسااتیاون بایااد 
رعایات نظافات ظارف . بشه

.خاک هم بسیار مهمه

راهنمای خرید خاک گربه

مناسباسکرچرتهیه . 16قدم 
اگر دوست ندارید لوازم خونه مثل مبل، فار 
وره و پرده ها بخاطر ناخن کشیدن گربه پاره پا

. دمناساب تهیاه کنیااساکرچریه، براش بشن
چیاه و از کجاا بخاریم؟ مقالاه زیار رو اسکرچر

:مطالعه کنید

گربهاسکرچرراهنمای خرید 

:ناین لوازم  بهداشتی رو براش تهیه کنی. 17قدم 
تونبرس  و شونه مخصوص و مناسب با نااد گربه . 1

هبا طعم خوب مخصوص به گربخمیردندونمسواک نرم و . 2

ناخن گیر.  

شامپو مخصوص گربه و حوله حموم. 4

کردن چشم و گوشتمییزپنبه گلوله ای برای . 3

رباه برای وقتای کاه گ)کردن خونه تمییزمواد شوینده برای . 6
.(کردخرابکاریخارج از ظرف خاک تون

یدبراش اسباب بازی مناسب تهیه کن. 18قدم 

ارهدهااییگربه نیاز به اسباب بازی 
و رو تحریک کناهشکارشکه غریزه 

ه باعث بشا. بیارهاون رو به هیجان 
، هبپار، بادوهاینورواوناورفکر کناه، 

غلت بزنه و خالصه حساابی انارژی
رو تخلیاه کناه وجسمیشذهنی و 
یبازیهاایاساباب . بیاارتشسرحال 

برای ایان کاار... و قالبمثل لیزر، 
.مناسبن

نیاااز بااه اسااباب بازیهااای درضاامن
مخصوصاا زماانی دارهجویدنی هم 

.در میارهدندوندارهکه 

نیااز برای بدست آوردن اطالعات بیشتر برای خریدن وسایل مورد
مثل ظرف آب و غذا، ظرف خاک، خاک مناسب، اسابابتونگربه 

به صفحه زیر که شامل راهنمای خرید لاوازم و خاوراکی... بازی و 
.های گربه است مراجعه کنین

چی بخرم؟گربمبرای 
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https://petpors.com/how-to-buy-catl-itter/?utm_source=56-Golden-Steps-to-cat-Training-ebook&utm_medium=CTA
https://petpors.com/cat-scratcher/?utm_source=56-Golden-Steps-to-cat-Training-ebook&utm_medium=CTA
https://petpors.com/category/cat/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b4-%da%86%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b1%d9%85%d8%9f/?utm_source=56-Golden-Steps-to-cat-Training-ebook&utm_medium=CTA
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و برای دریافت کتاب کامل
مطالعه

صفحه باقی مانده،174
: کلیک کنید

خرید کتاب

https://petpors.com/cart/?add-to-cart=33001&utm_source=ebook-free-version-complete-catt&utm_medium=CTA

