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ص در بخصرو)میخررنیکی از مهم ترین مشکالت کسانی که تازه سگ 
وا سروصددا  رریده کدردن  زوزه کندیدن و وا  مشکل ( شب های اول
میگیرره و هورون ازشونسگ هست که خواب و خوراک رو کردن توله 

.میکنهپشیوونروزهای اول صاحبش رو از خرید سگ 
راش بره و مشکلی برعادیهغیر خیلی ها فکر میکنن این رفتار توله سگ 

.وجود اومده
لیرل توله سگ دواقکشیدن، گریه کردن و واق زورهدر صورتی که ناله، 

!و رفتاری کامال طبیعی و قابل پیش بینی هستداره
نشرون العولیدلیل این رفتار چیه؟ ما باید در برابر این رفتار چه عکس 

ب خروب شبتونیمکنیم و آرام نگه داریم تا آرومبدیم و چطوری توله رو 
؟بخوابیم

.پاسخ هوه این سواالت رو در ادامه متن بخوانید

www.petpors.comپت پرس 

3



دقرت کررده باشرید، تولره هرا مروقتی کره پریش شروا هسرتن و اگر 
دا فقط وقتی شروع به سرر و صر. ، آرامنحضورتون رو احساس میکنن

.میکنن که تنها میوونن
!بیاین منطقی فکر کنیم

ولره این برای یره ت! توله سگی که شوا خریدید تازه از مادرش جدا شده
.نهماهه در طبیعت خیلی خطرناکه چون اونو آسیب پذیر میک2سگ 

حاال این توله از آغوش گرم و نررم مرادر و خرواهروبرادر هراش بره یره 
محیط جدید با بوهرای جدیرد و آدم هرای جدیرد وارد شرده و کرامال 

!! طبیعی هست که تا نهایت مرگ بترسه
شما در این موقعیت قرار بگیرید درخواست کمک نمیکنید؟؟؟

ن و اون با سروصدا، نالره، واق واق کررد. بله توله هم هوین کارو میکنه
این صداها مثل یره جرور هشردار و ! گریه داره درخواست کوک میکنه

.زنگ خطر برای مادر و گله میوونن

چرا توله سگ ها در صورت تنها موندن شروع 
به ناله و سروصدا میکنن؟
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