
    

  افسردگي در حيوانات خانگي

  

افسردگي حيوانات به هيچ وجه  .گذارد مي ثيرأها ت هم مانند ما سرشار از احساسات هستند و عوامل زيادي بر آن حيوانات
 . اي غير عادي نيست پديده

در واقع تعريف بيماري  .كنند و احساسات متغيري دارند ها روزهاي خوب و روزهاي بد را تجربه مي حيوانات نيز مانند انسان
ها هم تحت شرايطي، ديگر روند عادي زندگي را طي  آن. يم يكسان استكن افسردگي در حيوانات با چيزي كه ما تجربه مي

  .شود افسردگي گفته مي اين حالتكنند كه به  نمي

ها  افسردگي در انسان ؛تفاوت استها م اعتقاد دارد افسردگي در حيوانات نيز رايج است اما با افسردگي انسان "اليور برتون" 
مي ذهني و غير عيني دارد و با احساساتي مانند از دست دادن عالقه، احساس پوچي و افكار مرگ و خودكشي همراه ئعال
تشخيص آن بر اساس  همنوط ب ،نمي توانند صحبت كنند ها آنكه  اما تشخيص افسردگي در حيوانات به دليل اين؛ است

گذراند  ها مي كند و زمان زيادي را با آن داري ميها نگه به همين دليل شخصي كه از آن؛ حيوانات استهاي رفتاري  عالمت
  .را تشخيص دهد شان تر افسردگي تواند راحت مي

  عوامل افسردگي در حيوانات چيست؟
  :داردافسردگي در حيوانات داليل متفاوتي 

  تغيير محيط زندگي  -1 

  خصوص اگر محل زندگي خود را دوست  به ؛گذراد ثير ميأتبسيار ها  روي آن ،دهيد را تغيير مي حيواناتوقتي محل زندگي 



  .صادق استها بيشتر  سگ و پرنده دراين مورد  .داشته باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محيط تكراري خانه -2 

ثير اين أبيشتر تحت ت ،اجتماعيها و حيوانات  سگ .دنشو افسردگي مي دچارمانند  وقتي حيوانات مدت زيادي در خانه تنها مي
  .ها به پياده روي و گردش روزانه احتياج دارند چون آن ؛گيرند مورد قرار مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   از دست دادن نزديكان -3 

تغيير در صاحب خود و و  از دست دادن همبازي ،دليل تغيير عادات روزانه، مرگ يكي از اعضاي خانواده بعضي از حيوانات به
ها  شوند و اين فقدان روي آن ديگران دلبسته ميبه حيوانات بسيار سريع  .شوند دچار افسردگي مي ،ديدارهاي روزانهروند 

  .ثير زيادي داردأت

  تغيير در آب و هوا -4 

م ئبراي مثال در فصل زمستان عال ؛گذارد ثير ميأتغييرات آب و هوايي بر خلق و خوي بعضي حيوانات مانند سگ ت
  .ها بيشتر گزارش شده است سگافسردگي در 

  .است مؤثربر ميزان افسردگي حيوانات خانگي بسيار نيز روح خانه   محيط تاريك و بي

  هاي جسماني  بيماري -5 

  .شود باعث افسردگي در حيوانات مي ،هاي كليوي و قلبي بلند مدت بيماريو مانند ديابت  ها گاهي وجود برخي بيماري
   !استدرد و رنج و عدم تحرك اين موجودات دوست داشتني  ،علت اصلي هم

  .حيوانات باشدتواند يكي از داليل افسرگي  عدم تعادل هورموني هم مي
  عالئم افسردگي در حيوانات 

ها متفاوت  هاي افسردگي در انسان دهند كه تا حدودي با نشانه حيوانات مختلف عالئم متفاوتي را در افسردگي نشان مي
  .است

هاي علم روانشناسي حيوانات، بهترين راه براي تشخيص عالئم افسردگي، توجه به تغيير عادات و رفتار  اساس يافته بر
ترين  ها مهم اين. شود شود يا حيواني كه آرام است پرخاشگر و عصبي مي مثآل حيواني كه فعال است، بي توجه ميهاست؛  آن

  .هستندهاي افسردگي حيوانات  نشانه

ميزان  ،يكي از رفتارهايي كه معموالً براي سنجش افسردگي حيوانات به كار رفته، "اوليور برتون"هاي  افتهبر اساس ي
  .ه با شرايط پر استرس استهها براي تسليم شدن در مواج آمادگي آن

  :زير استدهند شامل موارد  برخي ديگر از رفتارهايي كه حيوانات هنگام افسردگي از خود نشان مي

  قراري و اضطراببي  - 
  پرخاشگري و عصبانيت - 
  از عالئم افسردگي شديد در حيوانات خانگي است كهحالي  خواب آلودگي مفرط و بي - 
  عدم تمايل به بازي و عدم عالقه به فعاليت و اسباب بازي -
  كاهش وزن و كم نوشي آب -
  كاهش فعاليت هاي جنسي -



  هاي محبوب عالقه به غذا و خوراكياز دست دادن اشتها و از دست دادن  - 

    
  هاي درمان افسردگي در حيوانات بهترين روش

افسردگي در حيوان ديده شد با  ئمكه عال زماني. هاست انسان تر از درمان افسردگي درمان افسردگي حيوانات بسيار ساده
  .دامپزشك مشورت كنيد

از داروهاي شيميايي ضد افسردگي در درمان افسردگي حيوانات استفاده  ،اي اوقات بر اساس تجويز دامپزشك در پاره
  .شود مي

توانيد براي او جفت يا  مي. اغلب براي درمان افسردگي بايد حيوان را وادار به فعاليت كنيد و به طور منظم با او بازي كنيد
  .همبازي بياوريد تا ترغيب به فعاليت بيشتر شود

  .ابراز عالقه و محبت به حيوان را افزايش دهيد و وقت بيشتري براي او بگذاريدجه، تودر نظر داشته باشيد كه 

  .هاي ديگر ترغيبش كنيد براي مثال اگر سگ داريد تعداد دفعات پياده روي با او را افزايش دهيد و براي بازي كردن با سگ

ها او را شركت دهيد،  و را بپذيريد و در فعاليتعنوان يكي از اعضاي خانواده ا براي حيوان خود يك دوست واقعي باشيد و به
  .تان ببينيد توانيد تغيير را رفتار در حيوان با اين كارها مي

سالمت  ميانمستقيمي  ي تان مطمئن شويد زيرا رابطه طور منظم از سالمتي فيزيكي حيوان در نظر داشته باشيد كه بايد به
  .بدني و سالمت رواني حيوان وجود دارد
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