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مقدمه

خوکچه »: هست که ترجمه لغوی اون می شه Guinea pigاسم خوکچه هندی به انگلیسی 
اون هاا ولی این موجودات نه اهل گینه هستن و نه نسبتی با خوک دارن بلکه. «اهل گینه

به هیچ وجه مثال خاوک هماه چیاز خاوار . از نسل جوندگانی مثل خارپشت و چینچیالن
.نیستن و نیاز به رژیم غذایی خاصی برای حفظ سالمت و ادامه حیاتشون دارن

ت که برای این جونده، صداهایی هس« خوکچه»بسیاری بر این باورن که دلیل انتخاب نام 
.این اصوات در خیلی از موارد، آدم رو یاد بچه های خوک می ندازه. از خودش در میاره

خوکچه های هندی نژادهای مختلفی دارن که رایج ترین اون هاا خوکچاه هایی باا پوشاش 
ساال پایش از مایالد و امریکاای جناوبی بار    5موهای کوتاه و نرمن که اصالتشون به 

. می گرده
در اون زمان این موجودات برای هدف تغذیه ای پرورش میافتن ولی شواهد نشون مای ده 

بعاد از . سال پیش راهش رو به دل انساان ها بااز کارد   2ظاهر بانمک و پشمالوشون از 
مایالدی اون رو باا 15اینکه تعدادی تاجر حسابی ازین حیاوون خوششاون میااد در قارن 

خودشون به اروپا میارن و از اون تاریخ باه عناوان یاک حیاوون خاونگی غیار معماول یاا 
.اگزاتیک شناخته می شه

تاایی  1تاا 5هنوز هم در آمریکا تعدادی خوکچه هندی به صورت وحشای در گاروه هاای 
خوناه زندگی می کنند البته این خوکچه ها یک سری تفاوت با موجوداتی دارن که ما تاوی

.نگه می داریم
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بهتره این موضوع رو هم بدونین که امروزه از خوکچاه های هنادی در آزمایشاگاه ها خیلای 
.استفاده می شه

که نژاد دیگه ای از این موجود که محبوبیت زیادی داره خوکچه هندی اهل کشور پرو هست
.می شهبه خاطر ظاهر خاص و منحصر به فردش، بهش خوکچه َفِشن هم گفته 

ک نژاد از خوکچه های هندی دارای موهای بلند و لختی هستن که روی سرشون مثل یااین 
.کاکل بسیار زیبا قرار می گیره و اون ها رو تبدیل به خوکچه های سوپرمدل  می کنه

ش با وجود اینکه موهای خوکچه هندی فشن نیاز به نگهداری زیادی داره ولای از طرفاداران
.در دنیا کم نشده

ن باار به طور کلی مراقبت از خوکچه هندی اغلب به کسانی پیشنهاد می شاه کاه بارای اولای
که صاحب حیوون خونگی می شن ولی الزمه بدونین که نگهداری از این موجود از هر نژادی

. باشه، انقدر که گفته می شه، آسون و راحت نیست

زماه اگه یک خوکچه هندی دارین و می خواین زندگی سالم، طوالنی و شادی داشته باشه ال
.ه کنینبه تغذیه، جای زندگی، میزان فعالیت و حتی زمانی که با اون صرف می کنین توج

و داره به یاد داشته باشین که هر خوکچه هندی، شخصیت خاص و منحصر به فرد خودش ر
ون ارتباا  که شما به عنوان مادر یا پدر اون باید باهاش آشنا بشین تا بتونین باا خوکچاه ت

.برقرار کنین
ز جاناب الزمه ایجاد یک رابطه دوستانه با خوکچه هندی تون اینه که بهش اطمینان بدین ا
پشتیبان شما خطری متوجه اون نیست تا بتونه بهتون اعتماد کنه و نقش شما رو به عنوان

.و منبع خوبی بپذیره
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در هر برای رسیدن به این هدف ها الزمه صبر و حوصله داشته باشین، زمان کافی بذارین و
.مرحله شرایط خوکچه تون رو در نظر بگیرین

مثال اول که یه خوکچه رو با خودتون به خونه میاارین، باا فاراهم کاردن محیطای امان و 
و راحت و غذاهای مناسب می تونین کاری کنین تا توی خونه جدیدش احساا  آساایش

.راحتی کنه

ک در ادامه با رعایت بهداشت خوکچه و محل زندگیش می تونین باه حفاظ ساالمتش کما
ش کنین، با آشنایی با زبان بدن و صاداهای خوکچاه هنادی می تاونین شاناخت الزم رو از

ون خاونگی بدست بیارین تا جلب اعتمادش راحتتر بشه و بتونین کم کم اون رو به یه حیو
. کامال دستی تبدیل کنین

نگیتاون با ایجاد امکان فعالیت و دادن انگیزه کافی برای اون، می تونین زندگی حیوون خو
رحال رو از یکنواختی در بیارین و کاری کنین که هیچ وقت حوصله اش سرنره و همیشاه سا

. باشه

ای با آشنایی با اصول تربیت خوکچه هندی و یاددادن چند فرماان سااده می تاونین راه ها
.ارتباطی جدیدی درست کنین و رابطه تون رو باهاش هر روز عمیق تر کنین

و در نهایت با شاناخت مشاکالت و بیماری هاای خوکچاه هنادی، می تاونین باه دوسات 
.کوچولوی پشمالوتون کمک کنین تا عمر طوالنی تری و شادتری داشته باشه

ت در این کتاب ما قصد داریم در مورد این موارد صاحبت کنایم و اصاول نگهاداری و تربیا
.درست خوکچه هندی رو بهتون بگیم

.پس با پت پر  همراه باشین
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