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آموزش دادن به سگ ها برای نگهبانی

سگ ها عالوه بر اینکه حیوانات خانگی و همدم خوبی برای ماا آدم هاا موباو  
اون ها به واسطه هوش فوق العااده و دادرت . میرسوننفایده هم بهمون، میشن

ارخانه و یاد بگیرن که از ملک، باغ، زمین، کمیتوننرساشونبویایی دوی و صدای 
مرادبت کنن و در صورت کاه کبای د اد تزااوز، دزدی و تعارا باه اماال  ... 

.رو داشت، جلوش رو بگیرنصاحبشون
2هباان سگ هاای نگ. به سگی که این کار رو انزام میده، سگ نگهبان گفته میشه

برای نینمیتونوع هبتن و در صورتی که نگهبان بودن توی خون سگ شما باشه، 
.دبدیآموزششتبدیل شدن به سگ نگهبان گارد یا سگ نگهبان پاسبان 
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تفاوت بین سگ نگهبان پاسبان و سگ
نگهبان گارد

یدوناه  ولی کمتار کبای ممیشنکه سگ ها برای نگهبانی استفاده میدوننهمه 
.سگ نگهبان پاسبان و سگ نگهبان گارد: نوع دارن2سگ های نگهبان 

و از که فقط و فقط صاحبش ربینهتعلیم می watch dogسگ نگهبان پاسبان یا 
مرادا چهارچشامیکار این ناوع ساگ ایناه کاه . وجود غریبه یا خطر مطلع کنه

غریباه رو یاهمرزهای ملک شخ ی صاحبش باشاه و باه موای اینکاه ح اور 
احباس کرد که بی اجازه به اونزا وارد شده، با پارس کاردن زماین و زماان رو از 

!وجود اون غریبه مطلع کنه

نمیتعلیم داده watch dogتوجه داشته باشید که سگ های نگهبان پاسبان یا 
.شن که حمله کنن یا برخورد خشن داشته باشن
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!بگیرسگ  سگ نگهبان گارد یا به اصطالح 

رو که از همه کارهای سگ نگهبان پاسباننگهبانیهسگ Guard dogسگ نگهبان گارد یا 
ش غریبه وارد ملک شخ ی و موادوده شاد، بهایهانزام میده ولی با این تفاوت که اگر 

. حمله میکنن

بارای سگ. و باید به سگ آموزش داده بشهدارهالبته این حمله کردن و گاز گرفتن اصول 
ریباه اینکه کی و به چه کبی حمله کنه، چزوری حمله کنه و کزاا رو گااز بگیاره کاه باه غ
.آسی  کشنده وارد نکنه و فقط اون رو مزروح کنه یا فراری بده، تعلیم داده میشه

ش سگ های گاردی که برای حمله کردن تعلیم می بینن معماو  در نیاروی پلای  و ارتا
شان خنادهفرماان صاحبشاوناستفاده می شن و اگه خو  تعلیم دیده باشن تاا ودتای 

نن و بدون هیچ هشداری حمله می کاندیدنکه خو  تعلیم اوناییکنن ولی نمیبرخورد 
گ گارد باید توجه کرد که تعلیم س. دیگه خطرنا  باشنحیوونایبرای آدم ها و توننمی 

. بربیاناز عهده اون بتوننکار آسونی نیبت که افراد بی تزربه 
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خطرات سگ های گارد

سگ های گاردی که باه درساتی آماوزش داده 
، در ایران کم هام نیباتتعدادشوننشدن که 

.ببیار خشن و خطرنا  هبتن
یاهبعناواناین نوع سگ هاا بارای نگهاداری 

رد ماوا. نیباتنچندان مناس  خونگیحیوون 
زیادی دیاده شاده کاه ایان ساگها در جریاان 
تاه ودایعی توی خونه اون طور که انتظار می رف

رفتار نکاردن و خشاونت بایش از حاد و غیار 
.  ضروری نشون دادن

در موارد زیادی اونا به یکی از اع اای خاانواده
حمله کردن که آمار حمله باه بهاه هاا در ایان 
بین کم نبوده و در موارد زیادی هم دیده شاده
باه که اونا به غریبه ای که فقط برای حرف زدن

تمااامی ایاان . خونااه اومااده آساای  رسااوندن
باه این سگیهمشکالت به این خاطر بوده که 

درستی آموزش داده نشده و بهش اجازه دادن 
. که حمله کنه
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سگ پاسبان بهتره یا سگ گارد؟

. دارهپاسخ این سوال کامال ببتگی به نیاز شما برای داشتن سگ نگهبان 
گ سایاهمرادبت کناه  ملکتونآیا شما سگی میخواین که مهاجم رو فراری بده و از 

.کافیهنگهبان پاسبان برای شما 
ه بی اجاازه فردی کسگتونریبک این رو دبول کنید که میتونیدآیا شما نیاز دارید و 

شده رو مزروح کنه ملکتونشما وارد 
تی باه درساحتمااسگ گارد دوی انتخا  کنید ولی مراد  باشید کاه حتماا یهپ  

.تربیت بشه
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