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د برای همین نبای! تربیت سگ که سر و ته نداره
آموزش به سگ با یاد . هیچ وقت متوقف بشه

ه دادن دستورات ساده و کوتاه به سگ شروع میش
سگ بیشتر یاد گرفت که به حرف هرچقدرو 

خواستهازشصاحبش گوش بده و چیزهایی که 
ه میشه رو اجرا کنه، آمادگی این رو پیدا میکنه ک

.دستورات پیچیده تر رو یاد بگیره
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چرا متوقف نکردن تربیت سگ مهمه؟

ه این کمیموننادامه پیدا میکنه از نظر ذهنی فعال دیدنشونکه آموزش هاییسگ 
.نرنباعث میشه سمت رفتارهای مخرب 

ادامه پیدا کردن آموزش سگ باعث میشه فرمان های جدیدی کهه در ادامهه فرمهان 
.بشنهای قبلی هستن رو  یاد بگیره و فرمان های قبلی در ذهنش تثبیت 

و خشههبتربیت سگ برای خود شما که صاحب سگ باشید هم سرگرم کننده و لذت 
.باعث میشه اوقات خوشی با سگ براتون رقم بخوره

برای همین تصمیم داریم در جلد دوم کتاب تربیهت سهگ مقهدماتی ن هوه آمهوزش
ها رو به و مفید بیشتری رو براتون توضیح بدیم تا شما هم اونپرکاربردفرمان های 

.آموزش بدیدسگتون

:هاسترو یاد خواهیم داد، این دادنشونکه در این کتاب آموزش هاییفرمان 

یاد دادن اسم سگ بهش

 کنولش"یاد دادن فرمان  "

 بنداز"فرمان"

 بیار"فرمان"

 قالده"فرمان"

 دست بده"فرمان"
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رو یاد اسمشونچطوری به سگها . 1
بدیم؟



اگهه سهگ. انجهام بشههتهولگیاسم سگ بهش خیلی مهمه و باید در زمهان یاددادن
ب کنین رو کامل به خودتون جلاشبا صدا کردن توجه تونیناسمش رو یاد بگیره می 

اون رو از خطهر م افظهتتهونیندر ضمن مهی . تا چیزهای بیشتری بهش یاد بدین
ه یهادتون باشه. رو هم بهش داریهنقالدهکنین و حتی امکان یاد دادن راه رفتن بدون 

.باشینیاد می گیرن پس صبور اسمشونسگ ها با سرعت متفاوتی 
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اسم سگ بهشیاددادناهمیت ( الف 
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:برای انتخاب اسم مناسب به موارد زیر توجه داشته باشید

اول . .بشناسینرو سگتون1

ثال باههاش مهبگذرونیناسم انتخاب کنین یکم باهاش وقت تونقبل از اینکه برای توله 
ن و توجه بهش غذا بدی. آرومهبازی کنین و ببینین توی بازی به هیجان می یاد یا خیلی 

بهر تهونینمهی اینطهوری. و چی دوست نداره و موارد دیگهه دارهکنین که چی دوست 
.اساس شخصیتش براش اسم مناسبی انتخاب کنین

یه اسم کوتاه انتخاب کنین. 2.

نتخاب پس اسم یک یا دو بخشی ا. میدنسگ ها به صداهای کوتاه بهتر واکنش نشون 
نتهونیمهی راحتتهرزودتر اسمش یهاد میگیهره و خودتهون ههم سگتوناینطوری. کنین

ه ههای یاد گرفتن اسم کوتاه برای سایر اعضای خهانواده و مخصوصها بچه. کنینصداش
.راحتترههم کوچیک

یه اسم با صدای مشخص انتخاب کنین. 3.

فاده مهی که در ص بت معمولی استهاییاسمی انتخاب کنین که به سایر اسامی و کلمه 
ی کهه تکهرار اسم های دو سیالب. رو دارین متفاوت باشهسگتونبه گفتنشکنین یا قصد 

خاب می اسمی که انتدرضمن... . و چی، چی پوپومثل مناسبنیه سیالب هستن خیلی 
.شهکنین به اسم سایر اعضای خانواده نزدیک نباشه و ریتم مشابه هم نداشته با

انتخاب اسم مناسب برای سگ(ب 



8

www.petpors.comپت پرس 

سگتوناسم به یاددادن( پ 

برای آموزش جای مناسبی انتخاب کنین. 1.

شهه، اتها  آشپزخونه البته در صورتی که غذا تهوش نبا. پیدا کنینآرومیه جای ساکت و 
. بنمناسنشیمن با تلویزیون خاموش یا حتی یه حیاط خلوت ساکت برای این کار 

برای تعلیم برنامه ریزی کنین. 2.
وتااهکپس برای اینکه حواسش پرت نشه جلسه ها رو . سگ ها تمرکز کوتاه مدتی دارن

ن بار اول همه چیز رو هموبخواین، هول نزنین که مناسبیهپنج دقیقه زمان . برگزار کنین
ز ههم در هر جلسه آموزش سه تا پنج بار تمرین کنین و چند بهار در رو! بدیدخوردشبه 

برای یاد دادن اسم الزمهه سهه یها چههار روز پشهت سهرهم. جلسه تمرین رو تکرار کنین
.تمرین کنین

اسم سگ رو مرتب صدا کنین. 3.

تهب این کار رو زیاد انجام بهدین و مر. با یه صدای شاد و واضح اسم سگ رو صدا کنین
تشخیصشبه خوبیبتونهاسمش رو تکرار کنین تا براش از سایر کلمه ها متمایز بشه و 

.بده
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و برای دریافت کتاب کامل
مطالعه

صفحه باقی مانده،
: کلیک کنید

خرید کتاب
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