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مقدمه

چقدر توی تصور کنینتونیننمیزندگی رو عوض می کنه واقعاتوله سگ به خونه یهآوردن 
.رو شیرین میکنهزندگیتونجا باز میکنه و دلتون

یز  رو نبایزد مهمتزرین چباشزینبرای اینکه این تجربه هیجان انگیز  و شزیرین رو داشزته 
دلهش میخهواد هرجهوربه حال خودش رها بشهه سگتونفراموش کنین و اون هم اینکه اگه 

.تسگ خوش رفتار انتظار دارید منطبق نیسیهرفتار میکنه و این با چیزی که شما از 

ار انتظزازشالزمه که بفهمزه چزه کارهزایی تونخانواده کوچیکبرای همین عضو جدید و 
. قبولهمیره و قابل 

زانزه برنامزه رویزهخاطر باید قوانین مشخصی برای خونه وجود داشته باشزه، سزگ بهمین
چقدر نینمیبیدر این صورت . باشنپایبدصد بهش صددرداشته باشه و همه افراد خانواده  

. سازگار میکنهزندگیتونخودش رو با شرایط تونسریع توله 

، رفتارهزایمیزارینرو بزه خونزه تونبرنامه منظم از همون اول که توله یهاجرای قوانین و 
یزد خوب رو بهش یاد میده و باعث میشه بقیه افراد هزم بزدونن چزه ملزتولیتی دارن و با

.چطوری باهاش رفتار کنن

و بخشهلذتکه زندگی کردن کنارش مودبهنتیجه همه این کارها داشتن سگی خوش رفتار و 
ایی کزه روبرو میشین، موهاش رو جزخرابکاریشکه با باشیننباید همیشه استرس داشته 

تزر از و مهم... ادرار کرده، فقط غذاهای خاصی رو میخوره و کاناپهنباید پیدا می کنین، روی 
ا بچه همه هر لحظه ممکنه کاری کنه که به خودش و یا یکی دیگه از اعضا خانواده مخصوص

.برسونهآسیب تون
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گتونسقوانینی که الزمه توی خونه درست کنین و : بخش اول
عادت بدینانجامشرو به 
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!بره رو مشخص کنیندارهتوی خونه اجازه سگتونجاهایی که .1قانون 

وارد بشزه ملزل اتزاو خزواب، اتزاو بچزه، سزگتوننخزواینبعضی جاهاست که ممکنه 
... .آشپ خونه، ناهارخوری و 

اول و از همونبگیرینبره تصمیم خواینبره و می خوایننمیباید در مورد جاهایی که 
ا گفتن بشه بواردشوندارهبه جاهای ممنوعه رو قطع کنین و اگر دیدی قصد دسترسیش

.که این کار مورد قبول شما نیلتبفهمونیدقاطع بهش " نه"

و میخزواین بزرای دفزع ادرار و مزدفو میزارینرو تزازه بزه خونزه تزونالبته وقتی توله 
.میدیمکه در ادامه توضیح ال امیهبدین محدود کردن جاش آموزشش

!نینرو مشخص کبشینهروشوندارهاجازه سگتوناسباب و اثاثیه ای از خونه که .2قانون

بشزینهی دیگه اهرچی ، مبل، تختخواب و کاناپهروی سگشونمشکلی ندارن که بعضیها
مزورد الزمه از همون ابتدا قوانین مشخصی در ایننیلتینولی اگه شما ج و اون دسته 

.کنینرعایتشونو همیشه باشینداشته 

لی باید همزه بزا وبشینهکنارتونکاناپهتوله روی یهشاید خیلی شیرین باشه که . نکته
از سزگتونمخصوصا اگه. )سگ بالغ هم اینکار رو بکنهیهمیخواین بگیرینهم تصمیم 

.(دارهو یا ری ش موی زیادی ب رگیهنژاد 
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... ت یزا یزا تخزکاناپزهآموزش بدین که گاهی وقتها روی سگتونبه تونینمی . نکته
. برای اینکار باید موارد زیر رو قدم به قدم رعایت کنین. بشینهکنارتون

داره باید بهش یاد بدین که اجازه نشلتن روی هیچ کدوم از وسایل خونه رو نز. 1قدم 
(بگید و وقتی از این کار دست برداشت، بهش تشویقی بدیدقاطقنه )

در نسزگتوبخشزی از رفتارهزای بصورتبرای ماهها این قانون تمرین کنین تا . 2قدم 
.بیاد

ی روکنزارتونگزاهی وقتهزا تونزهبهش فرمان جدیدی یاد بدین که با اون می .3قدم
.بشینه... یا تخت و یا کاناپه

!سگهچه کسی مسئول کارهای مختلف بگیرینتصمیم . 3قانون

تزون اگه تنها زندگی مزی کنزین ملزلما خود. البته این قانون شامل حال خانواده ها میشه
تولیتها فقط قبل از آوردنش به خونه کامال با این ملز. هلتینسگتونملتول همه کارهای 

.برنامه ری ی کنینبراشونآشنا بشین و 



www.petpors.comپرس پت

7

ه باید قبل از آوردنزش بز! ملتولندر خانواده ها، همه اعضا در نگهداری از سگ 
 هزایی در غیر این صورت با چی. کاریهخونه تصمیم بگیرن هر کلی ملتول چه 

یشین و و خیلی چی های دیگه روبرو مخرابکاریهاش، سگتونملل گرسنه موندن 
لزیم رو تقملزتولیتشکارهایی کزه بایزد . با هم دعوا می کنینبخاطرشفقط 
:مللچی هاییهکنین 

 ؟!بهشهچه کلی ملتول غذا دادن
 ؟!کردنشهچه کلی ملتول تربیت
 ؟!نظافتشهچه کلی ملتول
 ؟!دامپ شکیهبه بردنشچه کلی ملتول
 ؟!برای پیاده روی روزانه ستبردنشچه کلی ملتول بیرون
 ؟!باهاشهچه کلی ملتول بازی کردن
 و. ...

!زمان خوابش رو مشخص کنین. 4قانون 

12شزب باشزه یزا 8کنه نمیزمان خواب ثابتی داشته باشه فرقی سگتونالزمه 
ن فقزط زمانی رو مشزخ  کنزیتونینمی زندگیتونبراساس سبک . نیمه شب

بعد نگیرهتمام اعضا خانواده باید روش توافق داشته باشن و ملال کلی تصمیم
!از اون ساعت باهاش بازی کنه
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!جای خوابش رو مشخص کنین. 5قانون 

ملال . بگیریناز همون اول با تموم اعضای خانواده تصمیم سگتونباید در مورد جای خواب 
:تونهمی سگتون

.بخوابهیا جای خوابش توی حال یا راهرو باکستوی  

.بخوابهیا جای خوابش توی اتاو شما یا بچه ها باکستوی 

.بخوابهروی تختش که توی حال، راهرو یا اتاو خواب هلت 

.بخوابهخواست سگشونخونه که هرجایمشکلی ندارن که بعضیها

.بخوابهکنارشون روی تخت سگشوندوست دارن بعضیها

نمزیبزهبخواروی تخزت کنارتونتوله هلت بهش اجازه بدین سگتوناگه وقتی . نکته
یشه و چون در این صورت خیلی اذیت مبگیرینازشوقتی ب رگ شد این حق رو تونین

ذاره تموم شزب بهتزون التمزاس میکنزه و نمیزهاشفکر می کنه کار بدی کرده و با ناله 
.بخوابین

!بگیرینپس از همون اول در این مورد تصمیم 

مزا وقتی توله ای دارین که درحال یاد گرفتن جای دفزع ادرار و مزدفو  هلزت حت. نکته
. بذارینشباکلشالزمه شبها توی پارک یا 
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