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حبت در این کتاب قصد داریم در مورد تنها گذاشتن سگ در خونه ص

ر خوناه اینکه باید چه شرایطی رو برای تنهاا گذاشاتن ساگ د. کنیم

شادن انجام بدین که به سارگرممیتونینفراهم کنید؟ چه کارهایی 

قتی باید بهش داد که وهاییسگ در تنهایی کمک کنه؟ چه آموزش 

؟نریزهتنها میمونه سروصدا نکنه و خونه رو بهم 
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چرا سگ ها با تنها موندن مشکل دارن؟

ده رو موجود زنیهوقتی مردم تصمیم به خرید سگ می گیرن گاهی فراموش می کنن دارن 
اص روزانه بهش  اختصشتوننعروسک و الزمه زمانی که می یهمی کنن نه شونوارد خونه 

.بدن رو مدنظر قرار بدن

ان داده که بهشون لقب بهترین دوست انسدارهدلیلی . اجتماعی هستنحیوونهایسگ ها 
کمک نبهموکنن و تماشامون، بگذرونناونها به لحاظ طبیعی تمایل دارن با ما زمان . شده
نگه سرگرمخودشونونیاز دارن بودنشونطرف دیگه هم سگ ها بخاطر باهوش یهاز . کنن

.تنهایی این کارو انجام بدننیستندارن و بلد 

یاه"یعنشی خشوایممشی ازشسگ خیلی سخته که کار اصشلی کشه یهطرف دیگه برای یهاز 
.باشه انجام بدهکنارمونذاریمنمیرو وقتی " دوست و همراه خوب بودن
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ظرمشونمنتنفر یهبر میگردیم خونمونهمه ما دوست داریم وقتی در پایان روز، خسته به 
بالموناسشتقدوست که با روی باز بشه یه. خوایمکه می چیزیهسگ دقیقا همون یه. باشه

. بگذرونهزمان باهامونکه خوادهست و می کنارمونمیاد، پر از انرژی 

!!!تیکطرفسمسیر یهاین رابطه مسئله ای که هست اینکه بعضی ها فکر می کنن 

د ششرای  بیرون کنه، بایشتنتونخستگی رو از شادی که با انرژی و خوایناگه سگی می 
جور دیگشه ای بگشم اگشه ششما بشه روحیشاتبذارین. خوشحال بودن رو براش فراهم کنین

ششما چطوری انتظار داریشن اون بشه روحیشاتباشینکوچکترین توجه ای نداشته سگتون
.توجه کنه

ون بهتشره داششتن سشگ رو از سشرتبگشذرونینتمام روز رو توی سرکار خواینپس اگه می 
.بیرون کنین

زی چنشین چیش. باششینسشگتونالبته منظورم این هم نیست که الزمشه تمشام روز در کنشار 
وظشایفی در ما توی دنیای ایده آلی نیستیم و باید بریم سرکار، مدرسشه،. امکانپذیر نیست

.سیمبراجتماعیمونداریم و خالصه باید به تعهدات دوستانمونمقابل خانواده، اقوام و 

جبور به تشر  نکته بهتون بگیم چطوری با وجود اینکه مچندتابا گفتن خوایمدر اینجا می 
ه توی خونه هستین، زندگی خشوبی بشراش فشراهم کنشین و اون رو خوششحال نگشسگتون
.دارین
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؟متنفرهو از تنها موندن دارهاز کجا بفهمیم سگ ما با تنها موندن مشکل 

و دارهاگر سگ شما موقع تنها موندن این کارها رو انجام میده یعنی با تنها موندن مشکل
:فکری بکنیدیهباید 

 کردنواقواق

ناله کردن و زوزه کشیدن

تخریب وسایل منزل

پنجه کشیدن به زمین یا در

گاز گرفتن اشیا

بی قراری

ه کشرده اینه باید حتما این کتاب رو مطالعاشاگر این رفتارها رو از سگ تنها دیدید معنی 
.عمل کنیدهاشبه گفته 
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....و بریم بیرونبذاریمرو تنها سگمونوقتی مجبوریم 

سااتت بارین مهماونی یاا 3یاا2فقا  خواینمهم نیست که می 

. ار و برین سارکبذارینمیخواین ساتات زیادی از روز اون توی خونه 

مرحله است و الزمه همه مراحال رو باه دقات 14ادامه کتاب شامل 

.مطالعه کرده و انجام بدین
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مشخص کردن جای ماندن سگ . 1مرحله 
و ویژگی های الزم

هشم قرار توش بمونه رو مشخص کنین و مزایا و معایب اون مکان روسگتوناول جایی که 
.بگیریندر نظر 

:مدت تنها بمونه باید شرای  زیر رو داشته باشهیهجایی که سگ قرار 

آب و هوای متغیر نداشته باشه و الزم نباشه نگران برف و . د هشوا یا گرمای ششدیبارون1
. باشین

کسی به  دسترسی نداشته باشه که . .کنهاذیت 2

امکان فرار کردن و گم شدن سگ وجود نداشته باشه. 3

جای دستشویی سگ باید در دسترس . اون بشرای دفشع ادرار و مشدفور در جشایو.باشه4
ه وقتشی کشباششینو الزم نباشه نگشران ایشن . تعیین شده هم بخوبی تربیت شده باشه

.  با فرش خیس از ادرار و مدفور روبرو می شینگردینبرمی

هیچ چیز خطرناکی در دسترس سگ نباشه. 5

ستنی البته در صورتی که اشیای شک)فراهمهاین شرای  در مورد داخل خونه موندن معموال 
(رو از دسترس سگ دور و سیم های برق رو نسبت به جویده شدن ایمن کنید
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قا  در سگ داخل پارک سگ بمونه نه تاوی خوناه، ایان فنیستینوقتی خونه خوایناگر می 
:صورتی ممکنه که

سگتون. .هسرنمیراشوناز نژادی باشه که انرژی کمتری دارن و توی پار  حوصله 1

بیشتر از . .ساعت قرار نیست توی پار  تنها بمونه24

به خوبی برای دفع ادرار و مدفور روی . .یا توالت سگ تربیت شده باشهپد3

بخوبی برای موندن توی پار  سگ تربیت شده. 4.

در ضمن پار  . .شرای  بسیار مناسبی داشته باشهسگتون5
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:مطمئن بشینبذاینسگ رو توی حیاط آزاد خوایناگه می 

 دارهاون به جای دفع ادرار و مدفور تمام مدت دسترسی.

 سرمیرهاشو کمتر حوصله اختیارشهفضا برای فعالیت در.

در معرض سرما و گرمای بی  از حد قرار نداره

 گیرهنمیولی در معرض تغییرات آب و هوایی مثل برف و باران قرار.

 نیستبرسونهتوی حیاط امکان اینکه کسی یا چیزی به  آسیب.

امکان فرار کردن و گم شدن رو نداره.
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و برای دریافت کتاب کامل
مطالعه

باقی مانده،صفحه 22
: کلیک کنید
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