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. بیعیهطچیز کامالً یهسگ هازدن و گاز گرفتن دندوندر بیشتر موارد 
ل دلی معمولیهکار یهسگ هاو در دنیای سگ هاولی چون این، برای 

هم ینبفمهم ه ک ه . نک ننحالشوننمیشه که صاحبان اونا فکری به 
دارین و نسگتوو بعد با شناختی که از می گیرهبرای چی گاز سگتون

.بگیرینموجود جلوش رو روش هایاستفاده از 

سالیانه م ردم زی ادی در جه ان ب ه خ اطر گ از گ رفتن س گ راه ی 
گهایس ای ن اف راد بیش تر توس   بدونینجالبه. میشنبیمارستان 

!گاز گرفته شدنخونگی
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اون رو بگاه  بررسگ حل هگایدر این کتاب دالیل گاز گرفتن سگگ و را  
.م  کنی 

!رو درک کنینسگتوندلیل گاز گرفتن _  اول بخش 

!چیکار کنین؟سگتونبا گاز گرفتن _  دومبخش 

!گرفتنشونو گاز بچه هابا سگ هاارتباط _  سوم بخش 
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!رو درک کنینسگتونگاز گرفتن دلیل _ اول بخش 

توله هاگرفتن گاز ❶

ندهنشواز اطرافشونبالغ برای بررس  و درک دنیای سگ هایخیل  از ❷
کنناستفاد  

و هر چیزی که براشاش، گله قلمروشسگ برای محافظت از خودش، یه❸
بگیر ممکنه گاز عزیز 

بگیر درک کنین که سگ ماد  ای که تاز  مادر شد  ممکنه گاز ❹

م  گیرنسگها از روی ترس گاز ❺

بگیر از روی درد گاز سگتونممکنه ❻

!یا نهم  گیر شکار میکنه و گاز دار سگتوندقت کنین که ❼

نه هست، اگه صاحبش دخالت کدیگه ایسگ  که مشغول دعوا با سگ ❽
!بگیر گازشممکنه 
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توله هاگاز گرفتن . ا
از وناطرافشبالغ برای بررس  و درک دنیای سگ هایخیل  از . 2

استفاد  کنندهنشون

:م  گیرنمعموالً به دو دلیل گاز توله ها

درآوردندندونبه خاطر . 1

می کنناستفاده اطرافشونبرای درک دنیای دهنشوناز . 2

ک ه ای ن وجودیبا ! به جویدن هم عالقه زیادی دارندندونموقع درآوردن توله هادر ضمن 
.اقدام بشهتربیتشمهمه که از همین سن برای معمولیهرفتارها 

ناستفاد  کندهنشوناز اطرافشونبالغ برای بررس  و درک دنیای سگ هایخیل  از . 2

ن ادام ه تربیت نشده هنوز به جویدن و گ از گ رفتتولگیسگی که خوب در دوران یهممکنه 
دلی ل درس ت که گاز گرفتن به هیچیادبگیرهچیه باید سگتونولی مهم نیست که سن . بده

.نیست
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اش، گله قلمروشسگ برای محافظت از خودش، یه. 3
ممکنه گاز بگیر عزیز و هر چیزی که براش 

ودش از چیزی که مال خ دارهکه شاید بگردیندنبال این می گیرهسگ گاز یهکه وقت هاخیلی 
:خیلی چیزها باشه مثلمی تونهاین . می کنهمحافظت می دونه

غذاش

 غذاشآب و ظرف

 بازیاسباب

 خوابجای

 مثل خونه یا حیاط قلمرو

 اموالشحتی صاحبش و یا!

به رفتارش در اطراف چیزهای مختلف دقت کنین تا متوج ه بش ین ب ه چ ه چیزه ایی ح   
.دارهمالکیت 

ت نک رده برای از بین بردن حساسیت نس بت ب ه خیل ی چیزه ا تربی تولگیرو در سگتوناگه 
.خیلی باید با این رفتار دست و پنجه نرم کنینباشین

سگ برای تواناییش در محافظ ت و دف اع از چیزه ایی ک ه م ال خ ودش یهاز وقت هاخیلی 
د همین ح  محافظت قوی باعث میشه که اگه اون چیز، مورد تهدی. می شه، نگهداری می دونه

گرفتن درس ت به کارگله و نگهبان گارد برای سگهای. قرار بگیره با گاز گرفتن واکنش نشون بده
.می شنتربیت غریزیشوناین ح  
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از محافظ ت رووقت ه او خیلی ! مشکلهبرای بعضی از سگها تعریف کردن مرزها 
ط ر طریق گاز گرفتن و پرخاشگری نس بت ب ه کس ی ی ا چی زی ک ه ب ه اش تباه خ

.میدنانجام می دوننش

و ننم ی کدر برابر مادرش محافظت گریونبچه یهمثال دیده شده با پرخاشگری از 
ون یا وس  دعوای لفظی زن و شوهر، با تهدید به گاز گ رفتن، م رد رو از ات ای بی ر

!کردن

اسگتغذنمونه از محافظت، حساسیت نسبت به غذا و ظگرف یهکه گفتی  همونطور
.به طور کامل توضیح بدی م  خوای که اینجا 

ی هو در بعض ی م وارد ب ا کمترهدر بعضی نژادها ظرفشح  محافظت از غذا و 
مش کل ح ل میش ه، ول ی اون دس ته از س گها ک ه ش دیدا اه ل کوچیکدخالت 

رو دارن و ممکنه موق ع غ ذا خ وردن غذاشونبا جون و دل هوای ظرف محافظتن
.پرخاش کنن

نم ی اارهنیس تنظ رفشو غ ذاشیاد ندین آدم ها خطری ب رای سگتوناگه به 
رای دست بزن ه ک ه ای ن ب ظرفشکسی موقع غذا خوردن بهش نزدیک بشه یا به 

ه دیگ ی ه جوربخ واماگ ه . مخصوصا بچه ها خطر آفرینهتونشما و اعضا خانواده 
!ظرفپیش  غذا پیش شماست نه بگم؛ اون باید متوجه بشه که 
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