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و تاثیر ویژگی هایشپردویژگی های ژرمن 
سگ در تربیت این نژاد

دوست داشتنی کرده؟انقدرتا حاال فکر کردین چه چیزی این نژاد رو 

ربیوت هوو  بواو و ت. تربیت کنینبخواینجواب اینکه این نژاد رو میشه برای هر کاری که 
و وفواداریپذیری خوب به اون توانایی یادگیری هر چیزی رو میده و همراه با ویژگی اصوی  

.می کنهمنحصربفرد، این نژاد رو باورنکردنیششجاعت 

یس و های مختلفی رو برعهده داشتن اونا در نیوروی پلوشغلاز گذشته شپردژرمن سگهای
ن، زیادی از خودشون بجا گذاشتن، در جایگاه محواف  شخصوی درخشویدقهرمانیهایارتش 
خووبی بورای افوراد نابینوا راهنماهایسگ جستجو جان های زیادی رو نجات دادن، بعنوان

گ سویهبودن، بخوبی از بچه ها مراقبت کردن، محافظت از گله رو برعهده داشتن و همیشه 
.فوق العاده هم بودنخونگی

. نشناسهکسی پیدا کنین که این نژاد رو بتونینفکر نکنم 

موا  بهتور تبخورینکوچولو شپردژرمن یهخوایناگه شما هم عاشق این نژاد هستین و می 
.بدونینتربیتشواقعیت رو در مورد خصوصیات و 

در حالیکه دارهبهمراهرو زندگیتونخوب تربیت شده زیباترین تجربه شپردژرمن یهداشتن 
.زندگی باها  خیلی  سخت میشهنبینهاگه درست آموز  
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و بوا رمطوالبشبه صفحه زیر مراجعوه کنوین و شپردحتما قب  از انتخاب سگ ژرمن 
:بشیددقیق بخونین تا از ویژگی های این نژاد آگاه 

ه از لحظوه ای کوه اون بوشپرددر ارتباط با تربیت توله سگ ژرمن مواردیدر ادامه به 
شماره ضروری تورین مسوا   تربیتوی ژرمون 13اشاره می کنیم و بعد در میارینخونه 
.رو بررسی میکنیمشپرد

شپردمعرفی سگ ژرمن 

:توجه

ر اگر اشاره ای نمیشه به همین خاطشپرددر این کتاب به موارد نگهداری از سگ ژرمن 
د میخواین در مورد اینکه در چه زمانی از زندگی سگ چه کارهایی رو بایود انجوا  بدیو

ان در آوردن، زمدندونمث  آمادگی وز  برای آوردنش به خونه، واکسیناسیون، زمان )
1قددم الالیدی در مسدیر زنددگی سدگ تدا 56 "اطالعات داشته باشید کتاب ...( بلوغ و 
.مراجعه کنید”سالگی

مشاهده کتاب
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ه رو به خونشپرداز لحظه ای که توله ژرمن 
باید چیکار کنید؟میارید

ا جدبرادرا دارین برای اولین بار اون رو از مادر و خواهرها و خرینتوله سگ می یهوقتی 
س بوا ، پوترسوناکهاین موضوو  خیلوی شپردبرای توله نژاد حساسی مث  ژرمن . می کنین

ی برایش خاطره بدتونخونهو خانواده، شمابرای اینکه از آشنایی با . حوصله برخورد کنین
.توجه کنینگیمنمونه به چیزهایی که در ادامه می 

بهتره به تنهایی برای گرفتن توله ژرمن . .نیدو آوردنش به خونه اقدا  کشپردتون1

از پرور  دهنده . وی رو بهتون بوده و اونوو توقبلیشزیراندازدر صورت امکان بخواین2
.پهن کنیننقلشجعبه حم  و 

وقتی اون برای اولین بار به خونه . جعبوه که ازنکنینبه هیچ وجه مجبور  آوردینش3
.حم  و نق  خارج بشه

از اعضای خانواده . .بشیننکه نزدیک جعبه جایی بخواین4

اسم توله . از جعبوه خوراکی تشویقی بهش نشون بدین توا اگوهیهرو صدا کنین و تون5
.سمتتونخارج نشده، بیرون بیاد و برای گرفتن خوراکی بیاد ا 

بعد از اینکه خوراکی بهش دادین به ژرمن . حیطشمزمان بدین تا با کوچولوتونشپرد6
یلوی یادتون باشه اون نوژاد خ. ، بره و خوب بو کنهدارهبه جاهایی که اجازه . آشنا بشه
.حساسیه

وقتی به اعضای خانواده نزدیوک میشوه و . میکنوه وزموه کوه بهوش خووراکیبوشوون7
.در بدو ورود باید از همه افراد خانواده خاطره خوبی داشته باشه. تشویقی بدن

خودتون و سایر اعضای خانواده می . سومتتونکوه هربوارورود در اولوین روز تونین8
. اومد بهش خوراکی تشویقی بدین

وله ژرمن اگه جلسه آشنایی رو با صبر و حوصله برگزار کنین متوجه میشین ت
.خیلی سریع خود  با محیط جدید سازگار می کنهباهوشتونشپرد
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"کی صاحب کیه؟ " 

بیفتها خوب جشپردکه برای توله ژرمن حیاتیهمهم و خیلیمساله مهم دیگه ای که خیلی 
.سوالهپاسخ این 

در . تینکه صاحبش هسوبفهمونینباید بهش یاریناز همون ابتدا که سگ رو به خونه می 
اری چون توجه نکردن بهش مشوکالت رفتو. این مورد خیلی مهمهشپردتوله ژرمن یهمورد 

!کنم، حسابی براتون دردسر میشهنمیشوخی . زیادی رو در آینده باعث میشه

تا کنتور  خیلی سریع یکی از اعضای خانواده رو به عنوان صاحب اصلی سگ انتخاب کنین
شما و فکر می کنه خود  ر یسه وشپردژرمن یهدر غیر این صورت . امور رو بدست بگیره

.رو اون جوری که میخواد اداره میکنهتونخونه 

مون ابتودا صاحبش هستین اینکه از هبفهمونینشپردژرمن یهبه تونینتنها راهی که می 
و در عین حا  محکوم برخوورد کنوین و وقتوی بهوشآرو خیلی تربیتشدر تمامی مراح  

.باشینکامال جدی میدینچیزی یاد 
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ون در ایون چ. منظور  این نیست که سر  داد بزنین و با عصبانیت واکنش نشون بدین
ه بوه رو باها  خراب می کنه و باعث می شوتونو رابطه ترسهصورت نتیجه فقط ایجاد 

. بدهو برخورد دفاعی واکنش نشونحرفهاتونمرور زمان اون در مقاب ، با گو  ندادن به 
ته بوزر  بوا ایون خصوصویات داشوشوپردژرمن یهکه خوایننمیبهم اعتماد کنین اصال 

! باشین

د بهوش یواشوپردتولوه ژرمون یهادامه مطلب در مورد اینه که، چطوری با تربیت درست 
.پس به خوندن ادامه بدینبپذیرهصاحبش بعنوانبدین شما رو 

حرکوات از کلمات ومنظورتونوقتی اون . اونهتوله راهی برای برقراری ارتباط با یهتربیت 
.زبون شما رو یاد می گیرهدارهدست رو متوجه میشه در واقع 

هرچوه تربیوت رو از سون کمتوری شورو  کنووین فرصوت بیشوتری بورای شوک  دادن بووه 
.با سگ ارتباط عمیق تری ایجاد کنینتونینشخصیتش دارین و می 

بفهموه )ره رو یاد بگیودرستشبهترین تربیت سگ وقتی به عم  میرسه که سگ جایگاه 
نه، اطاعت میکها و از فرمان میذارهو در عین حا  که به صاحبش احترا  ( ر یس کیه

.باها  رابطه ای صمیمانه و عمیق برقرار کرده باشه
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.هفتگی برای شروع تربیت عالیه، پس وقت از دست ندین8

و باز هم هباهوشاین نژاد خیلی . بیشتر بود ناامید نشینشپردتونالبته اگه سن ژرمن 
.فقط کمی کارتون سختتر میشه. هستتربیتشامکان 

:نکته 

ون باشه، و همیشه یادتنکنینخوراکی تشویقی رو هرگز فرامو  توندر تربیت توله 
بهش فقط و فقط با دیدن نتیجه کار  متوجه میشه که بایدشپردتوله ژرمن یه

ازی یا خوراکی تشویقی خوشمزه، بیهاگه نتیجه کاری که انجا  میده . ادامه بده یا نه
.قد  زدن توی پارک باشه کار  رو تکرار می کنه

تولگیر آموزش اجتماعی کردن سگ و باال بردن اعتماد به نفسش د"در کتابمیتونین
.در این مورد بیشتر بخونین"
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رمن توله ژیهدونه به دونه چیزهایی که باید به خوایمحاال می 
ژرمن هیاگه . رو با توضیح کافی براتون بگیمیادبدینشپرد

.به خوندن ادامه بدینخوایننمیپر دردسر شپرد
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