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مقدمه

  پگارس کگردمی کنگهسگتت صاحبانشگو یکی از کارهایی که زندگی با سگگها رو بگرا  
!اونهاست

صگداها  سگ ها. معنگی یکاگانی نگدار پارسهااینه که همه نمی دوننچیز  که مردم 
رو چطگور  جلگو ! پگارس میکنگهسگم»: که میگنمی شنویممعموال . درمیار متتلفی 
.بدونینولی برا  جلوگیر  از پارس کرد  اول باید دلیل او  رو « بگیرم؟

صگدا  نگهمی کبه دالیل متتلفی پگارس سگشو بگن وقتی می توننتمام صاحبا  س 
اگتنتوناخیرا صداها  متتلف س رو شناسگایی کگرد  و . می کنهپارس کردنش تغییر 

.اونها رو از نظر معنی، دلیل و احااسات آنالیز کنن

و ردنشگو کذهن اونا رو بتونیم؛ ولی با توجه به دلیل پارس نمی تونیمما س نیاتیم و 
.چی بگنبهمو حدس بزنیم سعی دار  می تونیمبدنشو دقت در زبا  

نمی تگونیو می شگینرو متوجگه سگگتو به دقت گو  بدین باالخره تفگاوت صگداها  
.دارههر پارس چه معنی بفهمین
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؟می کننچرا سگها پارس 

لفگی و در شرایط متتلف معانی متتسگهاستبرقرار  ارتباط راه ها پارس کرد  یکی از 
.می گیمدر ادامه چند دلیل پارس کرد  سگها رو . داره

قلمروطلبی. 1

بگرا  می دونهس اونو قلمرو خود  یهمیشه که منطقه ا وارد حیوونیوقتی کای یا 
کگرد  هر چی این تهدید نزدیکتر به پایگاه فرماندهی قلمرو س باشه پگارس. تهدیدهیه

.همراههاین پارس با عصبانیت و پرخاشگر  . هم بلندتر و شدیدتر میشه

. مگن ایناگام و دارم از ایگن ممگل ممافظگت میکگنم»میگگه دارهسگ یهبا این پارس 
«!می بینیبد ! جد  میگم! نذارسربه سرم

اخطار. 2

که ما لیهاصاین کار سگها یکی از دالیل . طبیعیهپارس کرد  سگها برا  اخطار داد  کامال 
ه بگگیم پس حاال زیاد منصفانه نیاگت کگ. اونها رو برا  زندگی با خودمو  انتتاب کردیم

!بدهکارشو 

اضطراب جدایی. 3

پگارس ایگن. می کننیک بند پارس می موننکه اضطراب جدایی دار  وقتی تنها سگهایی
.همراههو یا افاردگی خرابکار کرد  معموال با 
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خوش . آمدگویی4

خو  با پارس کرد  بهشو می شنخوشمال حیووناآدم یا سایر یهسگها وقتی از دید  
.و با تکو  داد  دم و گاهی پرید  همراه میشهشادیهاین پارس از رو  . می گنآمد 

جلب توجه. 5

شبیه به ناله این پارس بیشتر. این پارس رو بتوبی تشتیص بدینمی تونینبعد از مدتی 
مگن! منو ببگین! آها ! آها »میگه دارهست که مظلومانهنگاه یهو همراه با بچه هاست

«!ایناام

پارس کردن وسواسی. 6

در . و بشگنتا صدا  خودشو  رو می کننکه مشکل وسواسی دار  فقط پارس س هایی
.دایره یا در طول حصاریهمثل دوید  تو  مید این حالت حرکات تکرار  هم اناام 

سررفتن. حوصله7

بمگونناجتماعی هاتن و اگه مگدت زیگاد  تگو  خونگه یگا حیگاط تنهگا حیوونا سگها 
ی کننمگفقط پارس وقتادر این حالت اونا خیلی . می شنسر میره یا افارده حوصله شو 
.برا  اناام داد  ندار ؛ این کار سگها شدیدا آزاردهنده ستدیگه ا چو  کار 

تخلیه انرژی. 8

بگرا  دیگگه ا کگار نمی تگوننچو  می کننگاهی وقتی سگها نیاز به فعالیت دار ، پارس 
.اناام بد انرِژیشو تتلیه 
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پارس کردن از روی هیجان بازی. 9

یگا دمگاآسگها موقع باز  بگا . بیشترهجوونترس ها و توله هااین جور پارس کرد  بین 
رد  بگا گیهبرا  راه رفتن یا قرارهمی فهمنبعضی هم وقتی . می کنندیگه پارس سگها 

ال و معمگوشگادیهاین پارس از رو  . می کننو پارس می شنهیاا  زدهماشین بر  بیرو  
.دارهموزیکالیصدا  

دادن به پارس کردن سایر سگهاپاسخ 01.

دقیقه بعد تموم 5و می کنهس پایین خیابو  پارس یه. سناریو  خیلی آشناستیهاین 
!می کنناو  خیابو  دار  پارس سگها 

فوبیاهاو ترس هاسایر 11.

پگارس کگرد  کگار  بگرا می بگر که از ترس و اضطراب به هر شکلی رنگ  سگهاییبرا  
.می زنیمدیگه حرف مقاله ا س در فوبیاها در مورد ترسها و .آرامشهرسید  به 

سگنژاد 21.

بگرا  هاتن کگهنژادهاییاونا در واقع . بعضی نژادها تمایل بیشتر  به پارس کرد  دار 
به مردم وجود خطر  رو اخطار بگد  یگا از جگایی بتوننپارس کرد  پرور  داده شد  تا 

ت کنن و یا گله رو هدایبکشنبیرو  لونه ا ممافظت کنن یا موقع شکار طعمه رو از تو  
؛ نمگی کندر مقابل بعضی از نژادها هم هاتن که خیلگی کگم پگارس .دیگهچیزا و خیلی 

.از خودشو  در میار دیگه ا البته اونا صداها  
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می کنننژادهای سگی که کمتر پارس 

 ساکت رو بگا سیهشانس داشتن می تونینرو تربیت کنین ولی سگتو البته که میشه 
مگو  البتگه فرا. که تمایل کمتر  به پارس کگرد  دار  افگزایش بگدیننژادهاییانتتاب 
.یارهنمکه پارس نکرد  به این معنی نیات که کال س از خود  صدایی در نکنین

افغانی هوند(( Afghan Hound 

آکیتا(Akita)

بانای(Basenji)

چوچو(chow chow)

کالی(collie)

  هوندگر(Grey Hound)

نیوفوندلند( New found land ) 

 سنت برنارد( Saint Bernard )

شیبااینو( Shiba Inu)

ویپت(whippet)
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و برای دریافت کتاب کامل
مطالعه

صفحه باقی مانده،42
: کلیک کنید

خرید کتاب
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