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في أأساسيیة  ايیة للصحة. يیقدمم هھھھذاا االمستند مباددئهھھھو االلبنة ااألساس االنظامم االغذاائي

قد تم تجاهھھھلهھا كثيیراا ليیبيین بعد ذذلك كيیف أأنن االقطط تتمتع بصحة مثاليیة عند االتغذيیة 

هھ فواائد قططنا لطعامم  من االجافف. ااالهھھھتمامم ببدال لمعلباالغذااء ااااعتماددهھھھا االكلي على 

٬، إإلى جانب كونهھا مكلفة لنا٬، االوقايیة من أأمرااضض هھھھمهھا٬، من أأوومستقبليیة كثيیرةة آآنيیة

قد تودديي بحيیاتهھم.مؤلمة ووخطيیرةة وو  

 

معرفة جيیدةة بالتغذيیة وويینصحونن بالغذااء االمعلب أأعداادد االبيیطريیيین االذيین يیتمتعونن ب

وولكن اليیزاالل االكثيیر منهھم يیسمحونن أأوو حتى يینصحونن بدال من االجافف في تزاايید٬، 

بتناوولل االغذااء االجافف. من االمحزنن حقا أأنن هھھھذاا االغذااء االجافف٬، وواالذيي ال يیناسب االقطط 

الحقا. ووهھھھو ما سنناقشهھ لهھم٬، ال يیساهھھھم إإال في جلب ااألمرااضضأأبداا٬،   

 

جامعاتت ووكليیاتت االطب للطب االبشريي٬، فإنن  كما هھھھو االحالل في االتعليیم االجامعي

بشكل كافف٬، وومايیناقش وويیقدمم  مقرررااتت خاصة بالتغذيیةطريي ال تحتويي على االبيی

للطلبة من معلوماتت غذاائيیة محدووددةة عاددةة مايیكونن من قبل ممثليین لشركاتت تجارريیة 

عليیهھ بالكامل من ممولل وومسيیطر فهھو إإلى ذذلك أأنن االمقررر (إإنن ووجد) ضخمة. أأضف 

يین االتعليیم االجامعي مما يینشئ تضارربب في االمصالح ب ٬،قبل هھھھذهه االشركاتت االربحيیة

لجامعة٬، عند تخرجج ااألططباء االبيیطريیيین من اا االنزيیهھ وواالربح االمادديي لهھذهه االشركاتت.

ما تقدمهھ هھھھذهه االشركاتت ووماترووجج لهھ االتغذيیة محصورر فيی فإنن كل ما يیعرفونهھ عن

االنتيیجة لكل ذذلك٬، مع  .بعباررااتت مثل "غذااء عالجي" وو "غذااء بوصفة ططبيیة"

هھھھم االمصدرر االصحيیح وواالمناسب للمعلوماتت ئما ااألسف٬، أأنن االبيیطريیيین ليیسواا دداا

االغذاائيیة.  

 



:مدمنواا االطعامم االجافف  *  

 

 Tips for( االجافف٬، فأررجواا أأنن تطلع على االمستند إإذذاا كانن قطك من مدمني االطعامم

Transitioning Dry Food Addicts to Canned Food في االجانب (

داامم حيیل ووخدعع مع االصبر وواالتروويي٬، ووااستخ .catinfo.orgموقع ااأليیمن من 

جميیع االقطط من االطعامم االجافف إإلى نظامم غذاائي مثالي  بسيیطة٬، يیمكن للمربي تحويیل

غني بالماء ووقليیل االسكريیاتت.  

 

لماذذاا يیعتبر االطعامم االجافف (ووذذلك االذيي يیسمى "غذااء بوصفة ططبيیة") االذيي يیباعع عند 

؟ططبيیبك االبيیطريي وومتجر االحيیوااناتت سيیئا  

 

لجافف نظاما غذاائيیا سيیئا هھھھي:أأهھھھم ثالثث خصائص تجعل من االطعامم اا  

 

قلة االماء تعرضض االقطط ألمرااضض خطيیرةة ووقاتلة في  قلة االمحتوىى االمائي:. ١۱

االمسالك االبوليیة من أأبرززهھھھا ووأأكثرهھھھا تكلفة على االمربي اانسداادد مجرىى االبولل.  

 

) Urinary Tract Diseasesأأررجو ااالططالعع على صورر (أأووبي) تحت عنواانن (

على فكرةة جيیدةة عن مدىى خطوررةة أأمرااضض للحصولل  catinfo.orgفي موقع 

االماء. اسيیة للقطط من جرااء االطعامم قليیلووماتخلفهھ من معاناةة ق االمسالك االبوليیة  

 

ززيیاددةة االكربوهھھھيیدررااتت (االسكاكر) في االطعامم االجافف  :االنسبة االعاليیة للسكريیاتت .٢۲

سبب ررئيیسي لمرضض االسكريي٬، وواالسمنة٬، ووأأمرااضض االجهھازز االهھضمي.   

 

ى أأنن ااألنوااعع االقليیلة من االطعامم االجافف وواالتي تحتويي على نسبة يیجدرر بنا أأنن ننوهه إإل

أأقل من االسكريیاتت ال تعتبر صحيیة إإططالقا حيیث إإنهھا التزاالل تحتويي على كميیة قليیلة 



ة بشكل قاسس جداا مما ااددىى لفقداانن قيیمتهھا داا من االماء باإلضافة لكونهھا مطهھيیج

االغذاائيیة.  

 

بدال من  ووتيیناتت االمشتقة من االنباتاتتبالبراالطعامم االجافف غني جداا  :نوعع االبرووتيین .٣۳

تلك االمستخلصة من االحيیوااناتت. االقطط آآكالتت لحومم فقط ووتستمد غذاائهھا كامال بما 

فيیهھ االبرووتيیناتت من لحومم االحيیوااناتت ووليیس من االنباتاتت أأوو االحبوبب. تلجأ االشركاتت 

لك إإلى ااستخداامم االحبوبب ألنن تكلفتهھا أأقل بكثيیر من برووتيیناتت االحيیوااناتت٬، متجاهھھھلة بذ

تأثيیرهھھھا على صحة االقطط.  

 

فيیما يیلي سلبيیاتت أأخرىى للطعامم االجافف:  

v لى تقيیؤ ووإإسهھاللقد يیؤدديي إإ تلوثث بكتيیرييووجودد    

v سامة جداا للقططتعتبر في االحبوبب وو سمومم فطريیةووجودد    

v يیؤدديي إإلى مشاكل تنفسيیةمما  حشرااتت ووبرااززهھھھاووجودد    

v االمكوناتت تسبب االحساسيیةاالكثيیر من    

v قيیمتهھا جعلهھا تفقد مما يیة بشكل قاسس جداا يیطهھم جميیع اانوااعع االطعامم االجافف 

االغذاائيیة  

 

!" ووبصحة جيیدةةبخيیر"وولكن قطي يیتناوولل االطعامم االجافف منذ ززمن ووهھھھو   

 

لطالما ترددددتت هھھھذهه االجملة على مسامعي وومن أأناسس كثر٬، وولكن تمعنواا في االتالي:   

v " حتى ظظهھورر عالماتت ووأأعرااضض االمخلوقاتت االحيیة تبدوو "بخيیر جميیع 

ديیهھي.االمرضض٬، ووهھھھذاا أأمر ب  

 

v " حتى بدأأ جميیع االقطط في منتدىى االقطط االمصابة بالسكريي كانت "بخيیر 

مربوهھھھا بمالحظة أأعرااضض االسكريي.  

 



 

v جميیع االقطط االمصابة بانسداادد في االمسالك االبوليیة كانت "بخيیر" حتى بدأأتت  

بالتألم أأثناء االتبولل ووإإما ماتت من اانفجارر االمثانة االبوليیة أأوو نقلت إإلى االعيیاددةة 

رةة ططاررئةبهھلع إلجرااء قسط  

 

v جميیع االقطط االتي أأصيیبت بالتهھابب االمثانة كانت "بخيیر" حتى بدأأتت بالتألم٬،  

خطأ لم بفضالتهھم بسبب  ووتبولل االدمم٬، ووتجنب صندووقق االرمل لملئ االمنزلل

يیرتكبوهه.  

 

v جميیع االقطط كانت "بخيیر" حتى كانن إإططعامهھم غذااء غيیر مناسب لهھم٬،  

هھابب ااألمعاء وواالربو.أأساسيیا ووررااء إإصابتهھم بالت ا للحساسيیة٬، دداافعاوومسبب  

 

v جميیع االقطط كانت "بخيیر" حتى أأصبحت حصوااتت االكلى وواالمثانة كبيیرةة  

وومؤلمة ووظظهھرتت أأعرااضهھا.  

 

v جميیع االقطط االتي أأصيیبت بالسرططانن كانت "بخيیر" حتى كبر ووتضخم االوررمم  

أأوو اانتشر بشكل كافف لتظهھر أأعرااضض االمرضض.  

 

تتفاقم ووتبداا االعالماتت االقصد من هھھھذاا كلهھ اانن ااألمرااضض بطبيیعتهھا تظل "صامتة" حتى 

ووااألعرااضض بالظهھورر.  

 

 مثل "أأنا أأططعم قطتي أأكال جافا ووهھھھي بخيیر ووبصحة جيیدةة" وولهھذاا االسبب فإنن عباررااتت

إإنهھ ال أأرريید أأنن يینتهھي بي ااألمر قائلة " .بالتغذيیة االوقائيیةالتعني لي شيیئا ألنني أأؤؤمن 

ادديیهھ بتغذيیة ليیس بخيیر ااآلنن" عندما أأررىى قطا مريیضا بسبب أأمر كانن من االممكن تف

صحيیة سليیمة تتكونن من ططعامم معلب بمحتوىى سكاكر منخفض أأوو ططعامم متوااززنن معد 

في االمنزلل.  



 

ووبالطبع٬، لكي نقتنع بفكرةة "االتغذيیة االوقائيیة" عليینا ااستيیعابب ااألمورر االتاليیة:  

v االمسالك االبوليیة في جميیع االمخلوقاتت االحيیة دداائما ماتكونن بصحة ممتاززةة  

أأمرااضض االمسالك االبوليیة من اانسداادد . االماء من عندما تمر بهھا كميیاتت كافيیة

تحدثث  وواالتهھاباتت مؤلمة جداا للقطط ووعالجهھا باهھھھظ االثمن بالنسبة للمربي.

هھھھذهه ااألمرااضض بصوررةة أأكبر (في االجنسيین وولكن عاددةة عند االذكورر) في حالل 

إإططعامم االقط غذااء جافا. أأررجو االنظر لصورر (أأووبي) آآنفة االذكر مجددداا.   

 االبوليیة حاالتت ططاررئة ووخطرةة٬، وولكنهھا ناددررةة االحدووثث تعتبر أأمرااضض االمسالك

(ووخاصة عند إإضافة كميیة من  امعلب في االقطط االذيین يیتم إإططعامهھم ططعاما

االماء لهھذاا االطعامم). باإلضافة إإلى أأنن االقطط ذذكورراا ووإإناثا وواالتي يیتكونن 

 االماء٬، تكونن دداائما أأقل عرضةامم معلب ذذاا كميیاتت كبيیرةة من غذااؤؤهھھھا من ططع

انة االمؤلم.اللتهھابب االمث  

 

v ووتحتاجج الستهھالكك االماء "مع" غذاائهھا.  ررغبة منخفضة للشرببتمتلك االقطط  

٪ من فريیسة االقط في االطبيیعة. االطعامم االجافف ٧۷٥٪ إإلى ٧۷٠۰يیشكل االماء

بخالفف ااالعتقادد االخاططئ لدىى  ٪ من االماء فقط.١۱٥٪ االى ١۱٠۰يیحتويي على 

لمعطى لهھا. االمربيین٬، االقطط ال تعوضض هھھھذاا االنقص االحادد أأثناء شربب االماء اا

أأشاررتت االكثيیر من االدررااساتت إإلى أأنن االقطط االتي تتغذىى على ططعامم معلب 

تستهھلك ضعف كميیة االماء االتي تستهھلكهھا تلك االتي تتغذىى على االطعامم 

عند ااحتسابب جميیع مصاددرر االماء (االغذااء وواالماء االمعطى لهھا).ووذذلك االجافف٬،   

 

v ااززنن االسكر بإحدااثث ااضطراابب خطيیر عند بعض االقطط في تو االسكريیاتتتقومم  

في االدمم ووهھھھرمونن ااإلنسوليین االمسؤوولل عن تخليیص االدمم من االسكر٬، ااألمر 

وااعع االطعامم االمعلب االذيي يیعرضض االقطط لدااء االسكريي. االطعامم االجافف ووبعض أأن

ووبعض ااألنوااعع أأسوأأ بكثيیر من  كبيیرةة من االسكريیاتت على نسبتحتويي 

) grain-free( خالي من االحبوبب غيیرهھھھا. يیجب أأنن أأنوهه هھھھنا إإلى أأنن عباررةة



اانخفاضض نسبة االسكريیاتت فيیهھا بالضرووررةة على علب بعض ااألططعمة ال تعني 

االحبوبب يیتم تعويیضهھا باستخداامم االبطاططا وواالباززالء االغنيیانن ألنن سكريیاتت 

بالسكر.  

 

v مما يیعني أأنن االبرووتيین االذيي يیناسبهھم يیجب أأنن يیكونن  آآكالتت لحومم فقطاالقطط  

) كما هھھھو االحالل في مصدررهه حيیواانيیا ووليیس نباتيیا (حبوبب٬، بطاططا٬، باززالء

االطعامم االجافف.  

 

v ال ٬، ووال يیفيید صحة ااألسنانن االطعامم االجافف بخالفف ماهھھھو شائع عند االكثيیريین٬، 

يیوجد ددليیل علمي على أأنهھ يیقاوومم أأمرااضض االلثة ووااألسنانن. تقومم االقطط عاددةة 

فالقطع سهھلة  إإنن مضغتهھاوو٬، ووحتى هھابدوونن مضغكل االجافف ببلع قطع ااأل

لتفكيیكهھا  تقويي ااألسنانن النهھا ال تستوجب مجهھودداا كبيیراا االكسر ووبالتالي ال

ووااللثة أأيیضا ووال على أأيیة حالل. ووبالمثل٬، فإنن االطعامم االمعلب ال يیفيید ااألسنانن 

هھھھي  أأفضل ططريیقة للحفاظظ على صحة االفم ووااألسناننيیقي من أأمرااضهھا. 

أأيیضا تقديیم االلحم على شكل قطع تفريیش أأسنانن االقط يیوميیا. وومن االمفيید 

 Making Catيیا تحتاجج إإلى مضغ ووتفتتيیت باألسنانن. أأنظر (كبيیرةة نسب

Food, Dental Health ( في موقعcatinfo.org .لمعرفة االمزيید  

 

وو ااددفع االحرصص على إإططعامم االقطط غذااء صحيیا يینطويي تحت مظلة "ااددفع لي ااآلنن أأ

من غالء ثمن االطعامم االمعلب٬، وولكن عند االقطط  لي الحقا"٬، فكثيیراا ما يیشتكي مربواا

خذ بعيین ااالعتبارر تكلفة عالجج ااألمرااضض االناشئة من االطعامم االجافف٬، فكثيیر منهھم ااأل

يیعيیدوونن االنظر في هھھھذاا ااألمر فورر تلقيیهھم فاتوررةة االطبيیب االبيیطريي.   

 

 قاتل قبل أأنن يیصابب صديیقك ذذوو االفروو االناعم بمرضض االتغذيیة االوقائيیةفكر في مبدأأ 

كانن باإلمكانن تفادديیهھ بتغذيیة صحيیة ووسليیمة.  

 



عن ماهھھھيیة االغذااء االصحي  ستمراارر بالقرااءةة إإنن أأررددتت معرفة االمزيیديیمكنك ااال

االمناسب للقطط. كثيیر من االنقاطط آآنفة االذكر سيیتم ذذكرهھھھا مجددداا نظراا ألهھھھميیتهھا 

االبالغة.  

 

:تحتاجج االقطط إإلى كميیاتت كبيیرةة من االماء "مع" االغذااء  *  

 

نخفض االسكريیاتت هھھھذاا االقسم مهھم جداا ألنهھ يیشرحح لماذذاا ااألكل االجافف٬، ووإإنن كانن م

.من ااألططعمة لقطك من االحبوبب٬، ال يیزاالل أأسوأأ ما يیمكن أأنن تقدمهھ اووخاليی  

أأسوأأ أأنوااعع االطعامم االمعلب أأفضل من أأجودد أأنوااعع االطعامم االقاعدةة االعامة هھھھي:  

.االجافف  

 

إإلى االماء للمحافظة على صحة االجهھازز االبولي وولكنهھا ناددرراا  نظراا لحاجة االقطط

أأنن يیحتويي غذااؤؤهھھھا على كميیاتت كافيیة من االماء. ماتشعر بالعطش٬، فمن االضروورريي 

٪ من ووززنهھا. ٧۷٠۰تعتمد االقطط في االطبيیعة على فريیستهھا االتي يیشكل االماء حواالي   

٪ فقط٬، ١۱٠۰٪ إإلى ٥االطعامم االجافف مطهھو بقسوةة عاليیة ووال يیتجاووزز محتوىى االماء فيیهھ 

االمعلب ٪ من االغذااء االمعلب٬، ووهھھھذاا يیبيین أأنن االغذااء ٧۷٨۸بيینما يیشكل االماء ما مقدااررهه 

ماء. االقطة االتي يیغلب على غذاائهھا ااألكل هھھھو االمناسب لتوفيیر حاجاتت االقطط من اال

االجافف تستهھلك كميیاتت أأكبر من االماء من تلك االتي تتغذىى على ططعامم معلب٬، وولكن 

عند ااألخذ بعيین ااالعتبارر مايیوفرهه االمربي من ماء في ااإلناء٬، فإنن االقطط االتي تتغذىى 

ماتستهھلكهھ تلك االتي تتغذىى على االجافف. االمعلب تستهھلك ضعفعلى ااألكل   

 

هھھھذاا االنقص االهھائل في ااستهھالكك االماء يیعرضض االقطة ألمرااضض االكلى وواالمثانة٬، كما 

وويیؤدديي إإلى اانسداادد مجرىى االبولل االمكلف عالجهھ وواالمصحوبب بألم شديید جداا قد 

يینتهھي بالموتت.  

 



زز االبولي منظفا للجهھا لتوضيیح االصوررةة بشكل ااكبر٬، يیمكننا ااعتبارر االطعامم االمعلب

مجرىى االبولل عدةة مرااتت خاللل االيیومم٬، ووهھھھو ططريیقة مهھمة جداا لوقايیة  حيیث يیقومم بغسل

ااإلصابة ببكتيیريیا أأوو وو٬، االقاتلة مثل اانسداادد ااإلحليیلاالقطط من أأمرااضض االمسالك االبوليیة 

االتهھابب االمثانة٬، أأوو حتى االفشل االكلويي االمزمن وواالذيي يیعتبر من أأهھھھم ووفيیرووساتت٬، 

أأسبابب االوفاةة.   

 

:ةحيیواانيی اتتقطط إإلى برووتيینجج االتحتا  *  

 

تعتبر االقطط آآكالتت لحومم فقط ووبذلك فهھي تختلف ااختالفا كبيیراا عن االكالبب في 

يیعني أأنهھا تستمد حاجاتهھا هھھھذاا  حاجاتهھا االغذاائيیة. ماذذاا يیعني كونهھا آآكالتت لحومم فقط؟

االغذاائيیة من برووتيیناتت حيیواانيیة (لحومم ووأأعضاء)٬، ووليیس من برووتيیناتت نباتيیة (حبوبب 

رووااتت).ووخض  

 

االبرووتيیناتت . أأنن تركيیب االبرووتيیناتت يیختلف بحسب مصدررهھھھا جيیداا أأنن نتذكر مهھممن اال

االمستخلصة من لحومم االحيیوااناتت تحتويي على كل ماتحتاجهھ االقطط من ااألحماضض 

ااألميینيیة (مركباتت االبرووتيین)٬، بيینما االبرووتيیناتت االمشتقة من االنباتاتت فيینقصهھا االكثيیر 

قيیمتهھ ن وومحتوااهه من ااألحماضض ااألميینيیة يیحددد من هھھھذهه ااألحماضض. جوددةة االبرووتيی

.االحيیويیة  

 

يیستطيیع ااإلنسانن٬، ووكذلك االكالبب٬، ااالكتفاء بالبرووتيیناتت االنباتيیة ألنهھ قاددرر من خاللهھا 

صنع ااألحماضض ااألميینيیة االناقصة وواالتي ال توجد إإال في االبرووتيیناتت االحيیواانيیة. على 

٪٬، ١۱٠۰٠۰ظامم غذاائي نباتي ووهھھھذاا يیفسر قدررةة ااإلنسانن وواالكالبب على ااالعتمادد على ن

بيینما االقطط فال تستطيیع ذذلك. (أأررجو ااالنتباهه إإلى أأنني ال اانصح باعتمادد االكالبب على 

نظامم غذاائي نباتي).  

 



فإنن االبرووتيیناتت االمستخدمة في االطعامم االجافف هھھھي نباتيیة  ٬،ووإإذذاا ماتحدثنا بشكل عامم

عامم االمعلب ااألصل وومطهھوةة بقسوةة عاليیة٬، ووذذلك على خالفف تلك االمستخدمة في االط

أأيي مستخلصة من لحومم  ٬،وواالتي (في أأغلب ااألحيیانن) ماتكونن حيیواانيیة ااألصل

وومطهھوةة برفق. يیتضح من ذذلك أأنن االبرووتيین في االطعامم االجافف ذذوو قيیمة حيیويیة أأقل 

مادديیة نظراا ألنن االبرووتيیناتت االنباتيیة أأقل تكلفة وومن ذذااكك االمستخدمم في االطعامم االمعلب. 

ذيیة إإلى ااستخداامهھا في صوررةة ذذررةة٬، قمح٬، صويیا٬، من االحيیواانيیة٬، عمدتت شركاتت ااألغ

أأررزز٬، ووغيیرهھھھا٬، لزيیاددةة هھھھامش االربح لديیهھا.  

 

أأكثر من االطعامم االجافف (ووذذلك عند  اتتحتويي على برووتيینتأأغلب أأنوااعع االطعامم االمعلب 

بالوززنن االحقيیقي االجافف للطعامم ووليیس تلك ااألررقامم االموضحة  حسابب كميیة االبرووتيین

تعبر عن كميیة االبرووتيین بالوززنن االرططب أأيي على علب ووأأكيیاسس االطعامم وواالتي 

هھھھو االقيیمة االحيیويیة للبرووتيین في االمقامم ااألوولل باحتسابب االماء). وولكن تذكر أأنن مايیهھم 

كميیتهھ. قبل  

 

:من االسكريیاتتكميیاتت كبيیرةة  ناقططإإننا نطعم   *  

 

ال تقومم االقطط في االطبيیعة باستهھالكك مقداارر كبيیر من االسكريیاتت كالحبوبب وواالبطاططا 

ووغيیرهھھھا وواالتي توجد في االطعامم االجافف ووبعض أأنوااعع االطعامم االمعلب.  وواالباززالء

تتكونن فريیسة االقطة في االطبيیعة (قوااررضض٬، ططيیورر٬، ززووااحف...) من كميیاتت عاليیة من 

في حيین تشكل االسكريیاتت االبرووتيین ووااللحومم وواالماء٬، ووكميیة متوسطة من االدهھھھونن٬، 

وااحدةة.٪ فقط من مجموعع االسعرااتت االحراارريیة في االوجبة اال٢۲يیقل عن ما  

 

تترااووحح نسبة االسعرااتت االحراارريیة االمستمدةة من االسكريیاتت في االطعامم االجافف من 

٪ في االوجبة االوااحدةة (تذكر هھھھامش االربح) مما يیؤدديي إإلى ااختاللل ٥٠۰٪ إإلى ٣۳٥

). catinfo.orgفي موقع  Diabetesتوااززنن سكر االدمم ووااألنسوليین (أأنظر 

لسكريیاتت في ااألنوااعع االممتاززةة بالمقابل٬، فإنن نسبة االسعرااتت االحراارريیة االمنتجة من اا



 اإإلى أأنن هھھھناكك أأنوااع هھھھنا ٪ فقط. يیجب أأنن أأنوهه٥٪ إإلى ٣۳من االطعامم االمعلب ال تتجاووزز 

تحتويي على كميیاتت كبيیرةة من االسكريیاتت في صوررةة حبوبب سيیئة وومن االطعامم االمعلب 

في جانب موقع  Protein/Fat/Carb Chartووبطاططا ووباززالء (أأنظر 

catinfo.org.(  

 

االقطط إإلى سكريیاتت في غذاائهھا٬، وومن االمقلق حقا معرفة أأنن االسكريیاتت من ال تحتاجج 

 آآكالتت ااألعشابب شأنهھا االتسبب بأمرااضض خطيیرةة. إإذذاا كانن من االخطأ إإططعامم االحيیوااناتت 

 آآكالتت االلحومم (االقطط) نباتا بنكهھة نطعم االحيیوااناتت لحوما٬، فلمكالحصانن وواالبقر 

االلحم؟  

 

:بالطعامم االطاززججفكر   *  

 

بالحرصص على ااستهھالكك ططعامم ططبيیعي لنا االتغذيیة  نصائح أأخصائيیي ت أأننلطالما تمنيی

 لحومم تمتد إإلى تسوقنا للقطط أأيیضا٬،ططاززجج ووغيیر مصنع كالفوااكهھ وواالخضرووااتت وواال

أأصبح من االمعرووفف ااآلنن أأنن االطعامم االجافف مطهھو وومكررر بطريیقة قاسيیة فقد 

لغذاائي.(كتعريیضهھ لدررجاتت حرااررةة عاليیة جداا لفترااتت ططويیلة) تفقدهه محتوااهه اا  

 

 االثمن إإذذااً لماذذاا نطعم االقطط غذااء جافا؟ ااإلجابة في غايیة االبساططة. االحبوبب ررخيیصة

وواالطعامم االجافف سهھل االتحضيیر وومريیح للمربي. اانخفاضض االتكلفة االمادديیة ووسهھولة 

ااالستخداامم تضمنانن االنجاحح.  

 

ذذوو هھھھل ستبقى االكثيیر من االقطط على قيید االحيیاةة عند ااعتماددهھھھا على غذااء جافف 

مائي منخفض ووغني بالسكريیاتت وواالبرووتيیناتت االنباتيیة وومطهھو بقسوةة  محتوىى

  ووملوثث بالبكتيیريیا؟



نعم٬، االعديید من االقطط ستظل على قيید االحيیاةة. وولكنني أأختارر أأنن أأقدمم لقططي 

 االصحة االمثاليیةوولمرضايي غذااء ال يیبقيیهھم فقط على قيید االحيیاةة٬، ووإإنما يیحافظ على 

.االنمو ووااالززددهھھھارروو االبقاء على قيید االحيیاةة مجرددلهھم. ثمة فرقق كبيیر ووجوهھھھريي بيین   

 

"أأنت ما تأكلهھ" ليیست مجردد جملة تتكررر على مسامعنا بال معنى٬، فكما عباررةة 

حة االجيیدةة أليي مخلوقق حي٬، بما في هھھھي أأساسس االصذذكرتت سابقا٬، االتغذيیة االسليیمة 

أأصدقاؤؤنا ذذوو ااألرربعة أأررجل. ذذلك  

 

 catinfo.orgقطط٬، تكرمم بزيیاررةة االمزيید عن االتغذيیة االمثاليیة لل إإذذاا أأررددتت معرفة

حيیث يیوجد نسخة مطولة من هھھھذاا االمستند٬، باإلضافة إإلى مقاالتت أأخرىى عن االقطط 

كالعنايیة بصندووقق االرمل وومشاكلهھ٬، ووتحضيیر غذااء متكامل للقطط في االمنزلل.  

 

دد. ليیزاا مم. بيیرسونن  
catinfo.org  
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