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 ؛است گرفته شدهبه معناي انبار دهنده  Hamstern آلماني ي كلمهاز نوعي موش صحرايي است كه نام آن همستر 

  .اند كند بر او نهاده ها حمل مي لپ ي غذايش را در كيسه حيوانكه  اين نام را به دليل اين
  

  
  

  ديدهكرم و  سفيد، طالئي، سياههاي گوناگون از جمله  در رنگهل  آن .آيد بدون دم به دنيا ميها  برعكس موشهمستر 

براي جبران ضعف بينايي و گم نكردن راه بازگشت خود، از غددي كه بر بدن  ي دارند؛حس بينايي بسيار ضعيفد. نشو مي

س بويايي و ح ،در عوض گذارند؛ جا مي به ها بر اجسام پيرامون خود، رد بويايي كنند و با كشيدن آن دارند استفاده مي

  . را بشنوند و از راه آن با يكديگر ارتباط برقرار كنند فراصوت توانند امواج ميها  آن. دارد يشنوايي عال

  د.است را بازيابي كنن جا مانده آنخورند تا مواد مغذي كه در  همسترها مدفوع خود را نيز مي

 .جفتگيري به يكديگر مي پيوندند زمانكنند و تنها در  تنها زندگي ميها  آنسال است.  3تا  2طول عمر اين حيوان 

ماده حيوان نر را بكشد.  جنسممكن است  چون كردجدا بايد از هم از جفتگيري  پسهاي طاليي را همستر

باروري در فصل همسترهاي ماده در تمامي سال به غير از هنگام خواب زمستاني فعاليت توليدمثلي دارند. قدرت 

 و در سايرين روز15اصوالً طاليي  همسترهايمدت بارداري در  .يابد كمي كاهش مي ،زمستان به دليل ميزان تابش نور

بچه به  18تا  5 و هر باراست  روز 20تا  19

  . دنآور دنيا مي

  

  



لپ خود پنهان  ي ها را در كيسه بسيار حساس است و اگر احساس خطر كند آنخود مادر نسبت به نوزادن همستر 

  برد.  كند و به محلي امن مي مي

هاي همستر بايد تا  . بچهزددست نبايد هفته  3يا  2 متولد نوزادان تازه . بهشود هفتگي باز مي 2هاي نوزادان در  چشم

توانند  پس از يك ماه ميو  كنند  روزگي شروع به خوردن مواد جامد مي 10تا  7ها از  آن ؛مادرشان باشند نزديك ماه 

 جدا كرد تا با يكديگرهفتگي از  10تا 8بايد بعد از ويژه جنس ماده را  طاليي، بههاي همستر .طور مستقل زندگي كنند به

 .شوند بالغ مي گيماه 4تا  2در همسترها  نجنگند.هم 

كوتوله  همستر طالئي يا سوري و همستر كوتوله. همستر د.نشو عنوان حيوان خانگي نگهداري مي دو نوع همستر به

صورت  هطالئي در تنهايي نيز زندگي شادي خواهد داشت و اغلب اگر ب هايهمستراست. نصف همستر طالئي  تقريباً

  صورت دوتايي هبشان  و شايد نگهدارياست تر  همستر كوتوله اجتماعي شوند. گير مينگهداري شوند با هم درگروهي 

  .استا شبيه به هم ه جهات نگهداري آن ي (از يك جنس) بهتر باشد. از بقيه

        تأمين رفاه حيوان:تأمين رفاه حيوان:تأمين رفاه حيوان:تأمين رفاه حيوان:و و و و رعايت حقوق رعايت حقوق رعايت حقوق رعايت حقوق ، ، ، ، نكات بهداشتينكات بهداشتينكات بهداشتينكات بهداشتي

 هستندحال و ساكت  از خريد همسترهايي كه بي .1

زنگ، كنجكاو و  هها بايد گوش ب آن ؛دكنياجتناب 

ها  فعال باشند. پوشش بدني بايد صاف و چشم

تميز باشند. نفس كشيدن حيوان نبايد صدا دار و 

مدفوع بايد تميز و  با زحمت باشد. پوشش بدن

از  يكينچسبيده باشد. اگر به آن حيوان 

به اسهال يا بيماري تنفسي قفس در همسترها 

 .اند فتهردار قرار گمعرض يك بيماري واگيردرون قفس در  يهمسترها ي ، همهباشددچار شده 

هايي  از قفستر است.  مناسب ها و جويده نشدن، قفس سيمي از نظر تهويه، امكان باال رفتن حيوان از ديواره .2

 نيست و از طرفيچرا كه حيوان در اين قفس راحت  ؛دار است اجتناب كنيداي و سوراخ ها شبكه كه كف آن

  .نيز مشكل است ها آنتميز كردن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شود بوارد هر سوراخي و امكان دارد  استكه بسيار كوچك  را بيرون از قفس رها كرد چرا همسترهرگز نبايد  .3

 .و يا زير پا بماند

 .دشو حيوانتواند باعث مرگ  مي آب زيادقرار ندهيد.  همسترهيچگاه آب فراوان در اختيار  .4

(مخصوصاٌ در هواي سرد و معتدل) ديگر به آب كنيد ي او از سبزي استفاده مييغذا ي كه در جيره در صورتي .5

 .نياز ندارد

 شودعالقه دارد. توجه كنيد كاهوي زياد ممكن است باعث اسهال تر  به گشنيز بيش ها در ميان سبزي همستر .6

 .و خطرناك است

غذايي ارزان و مناسب است. بهتر است مقداري از آن را كمي بپزيد تا نرم شود و پس از خشك كردن  ،ذرت  .7

 به مرور به او بدهيد. 

 هاي ترش ميوه خيار، ،از دادن لوبياي نپخته، چشم سيب زميني، سيب زميني سبز، گوجه فرنگي، سير، شكالت .8

 .دشوخودداري مواد نگهدارنده  ، چربي زياد ونمك ،هر غذاي حاوي شكر شده و وو خيلي آبدار، غذاهاي كنسر

 و چيپس هم ممنوع!پفك 

است و به او بدهيد. هيچگاه از سبزي نشسته و غذاي آلوده استفاده نكنيد. ممكن  نيدغذاي همستر را تميز ك .9

 .دشوآلوده حيوان به انگل 

اش پهن كنيد تا از پوسيدگي و فاسد شدن  همستر را در كف خانه ي انباري خانه ياك روز در ميان محتوي .10

 .جلوگيري شود ها آن

به او در حدي كه كامل خورده شود،  ،مقدار كم هبار در شبانه روز) و ب 3(حداقل هاي متوالي را در نوبت غذا .11

 .بدهيد

بازيگوشي حيوان در واقع يك ورزش  ر است. ترين تجهيزات در خانه همست چرخ و فلك از بهترين و ضروري  .12

 .و براي سالمتي او بسيار مهم است

هاي همستر  فراموش نكنيد. رشد دندانحيوان جويدن  برايرا هاي مقوا، چوب نرم، كاغذ مچاله و . . .  كهت .13

 ها از سموم هاي ميوه كه براي آن مانند بيد و درخت هايي درخت ي هاي تازه شاخه .شود هيچگاه متوقف نمي

 .هاي چوبي براي جويدن و باال رفتن مناسب است ي و بلوكيهاي كوچك مقوا ضد آفت استفاه نشده، جعبه

 .گيرد صورتبار  ماه يك 2صورت كلي هر  هبار در هفته و ب 2ي ئصورت جز هب قفستميز كردن  .14

و سرو  ي تراشهبايد از ولي  ؛كنند چوب براي پوشاندن كف قفس استفاده مي ي اغلب صاحبان همستر از تراشه .15

. ندد. درخت اشنگ يا ديگر درختان جنگلي براي استفاده در كف قفس بهترشواجتناب هاي نوك تيز  چوب

 .نيستمناسب  ،دليل امكان ترشح مواد تحريك كننده و معطر از آن هدرخت كاج نيز ب

نسبت به تعويض خرده چوب بار در هفته  2 ،دهد انجام مي قفساي از  چون همستر ادرار خود را در گوشه  .16

توانيد يكي از ظروف خالي پنير را از وسط نصف كنيد تا  مربوط به اين ناحيه اقدام كنيد. براي اين منظور مي

 .قفس كثيف خيلي زود بوي بد خواهد گرفت .دست آيد و از آن استفاده كنيد هابزاري شبيه به بيل مكانيكي ب

شان در روز  ا شبگرد هستند محل زندگيجا كه همستره از آن .شودمكان قفس در خانه بايد با دقت انتخاب  .17

ها بايد دور از تابش مستقيم خورشيد و منابع گرما و باالتر از سطح زمين بر  قفس آن .ساكت باشد بايد كامالً

 .اين جانور به تغيير ناگهاني دما و سرما و گرماي بيش از اندازه بسيار حساس است .روي تاقچه يا ميز باشد



همستري كه بترسد ممكن  ؛آرامي اقدام كنيد تا استرس و ترس براي او ايجاد نشود براي گرفتن همستر به .18

 تان سقوط نكند. مراقب باشيد از دست و است در دست شما ادرار كند

او را مستقل  ي قبل از اين خانه ؛هفته براي خانه سازي الزم است 1حداقل  ،زايمان همستر باردار ي  در باره .19

 .كنيد

 ،تاريكامكان در حد مكاني بدون سر و صدا و ؛ ضمن زايمان الزم است شرايط آرامش براي مادر فراهم شود .20

 .كشد ساعت طول مي 1دقيقه تا  20مطلوب است. زايمان 

 .مادر و فرزندان او دست نزنيد هيچگاه در روزهاي نزديك به زايمان و چند روز پس از آن به همسترِ .21

زايي و يا بچه  مادر در روزهاي نزديك به زايمان باعث خونريزي و سقط جنين و مرده جا كردن همسترِ هجاب .22

 .دخواري خواهد ش

همستر مادر (پس از زايمان) چنانچه  ي را از ديگران جدا كنيد. حمله  دقت كنيد اگر همستري دعوايي بود آن .23

خارج نشود ممكن  فوريهمسترهاي ديگر وارد شود بسيار خطرناك و وحشيانه است و چنانچه  ي به محدوده

 .هاي خود شكم حيوان مقابل را پاره كند است با دندان

مقدار كمي  ين منظور از آب ولرم وا هب ندارد؛ يهمستر پس از مدتي كه با محيط جديد عادت كرد مانع نشست .24

 ي در فاصله رنرم و سشوا ي سپس با حوله )؛مواظب باشيد حيوان زياد نترسد (بچه استفاده كنيد يشامپو

 .را خشك كنيد او مناسب 

تواند براي همستر خطرناك باشد و در صورت  دقيقه) ميتر از چند  (بيش مدت طوالني بآفتا و نور مستقيم .25

 .دشو حيواناستمرار منجر به مرگ 

او را  ي از انسان حساس است. مواظب باشيد خانهگرفتن بيماري همستر نسبت به سرماخوردگي و مخصوصاٌ  .26

 .گرم نگه داريد

 .شكند راحتي مي دست و پايش به ؛ چونهيچگاه همستر را از باال رها نكنيد .27

 حيوان ناراحتيسبب  ،محيط نامناسب زندگي و يا صداهاي اضافيو نيز بيدار كردن همستر و ترساندن آن  .28

پيش از البته  .استبر اثر اضطراب و ترس  گاز گرفتن معموالً ؛دارد دست شما را گاز بگيرد امكانشود و  مي

 د چرا كه ممكن است با غذا اشتباه بگيرد!نها را بشوييد تا بوي غذا نده  اين حيوان هم دستدست زدن به 

موقع متوجه بيماري  توانيد به ها مي هايي دارد كه با دقت در رفتار و وضعيت ظاهري آن همستر بيمار نشانه .29

 فعاليت، سطح و اشتها كاهش شامل هاهمستر در بيماري هاي نشانه شويد و به دامپزشك مراجعه كنيد.

 قوام و رنگ در تغيير ها، چشم و بيني دهان، از طبيعي غير ترشح وزن، دادن دست از پرخاشگري، افزايش

 آسيب ياخود  كردن تيمار حد از بيش و بدن قرارگرفتن طبيعي غير وضعيت ،هامو كثيفي يا ورتكد مدفوع،

 افتاده، ها گوش ،شود مي نحيف و ناتوان بسيار ،ضعيف حيوان همچنين است؛ بدن از خاصي هاي بخش به زدن

 همستر ،گرفتن هنگام شوند؛ مي افتاده گود و حال بي ها چشم افتاده، و شل پوست ،كدر و ژوليده بدن پوشش

) عضالني تونوس( اغلب دچار سفتي عضله و كند مي معسفت و ج را خود بدن و شود مي استرس دچار شدت به

  .كنيد مي حس دستتان دراين حالت را  كه شود مي

 در اختالل، بيني بريزشآ ،)شدن پرخاشگر يا حال بي(رفتار در تغيير و اشتهايي بي ،حد از بيش خوابيدن

 بسيار هاي بيماري عالئم تواند مي اطرافش محيط و خود كردن تميز به تمايلاز دست دادن  حتي و حركت



 رژيم بودن نامناسب يا ناكافي از ناشي است ممكن همستر هاي بيماريگاهي هم  .باشد يخطرناك و جدي

  . باشدحيوان  زندگي محيط بهداشتي شرايط ياو  غذايي

ها چه ناشي از  موقع بيماري براي پيشگيري يا درمان بهالزم است  از جمله همستردارندگان حيوانات  �

ي ارزش ريالي  سريع اقدام كنند و در اين زمينه به مقايسهتغذيه و محيط باشد و چه در اثر عوامل عفوني، 

نگهداري حيوان، مسئوليت  چرا كه از يك سو با پذيرش ؛هاي مراقبت و درمان نپردازند حيوان با هزينه

اند و از سوي ديگر ممكن است بيماري مشترك و قابل انتقال  رفاه و رعايت حقوق آن را به عهده گرفته

 موقع بسيار مهم است.  به انسان باشد كه تشخيص و انجام اقدامات به
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