
مناسب سگ های همه سنین
به همراه آموزش سگ ژرمن گارد و نگهبان

رفع مشکالت رفتاریو آموزش 

(سالیتولگی تا بزرگاز )ژرمن شپرد کتاب جامع تربیت سگ 

پت پرس، دانشنامه جامع : تهیه و تولید
حیوانات خانگی
www.petpors.com: آدرس سایت

http://www.petpors.com/


اولبخش 
4..............................................................................................................ویژگی های ژرمن شپرد

بخش دوم
9..................................................................؟چه سنی و چجوری تربیت ژرمن شپرد رو شروع کنیماز 

سومبخش 
14......................................................................................ژرمندادن نحوه تنها موندن به سگ یاد 

بخش چهارم
22............برخورد، با اعتماد به نفس و خوش سگی شجاعکردن ژرمن ها و آموزش برای داشتن اجتماعی 

بخش پنجم
40..........................................................................سگجای دستشویی به + قوانین زندگی در خانه 

بخش شش
44 (..................................................................حرف گوش کن کردن سگ)آموزش فرامین مقدماتی 

هفتمبخش 
133.............................................................................................انرژیکردن با سگ و تخلیه بازی 

هشتمبخش 
143...........................................................................................خانهتنها گذاشتن سگ در راهنمای 

بخش نهم
212................................چگونه سگ نگهبان گارد، سگ نگهبان پاسبان و سگ گارد شخصی تربیت کنیم؟

بخش دهم
244....................................؟مشکالت رفتاری سگ خود را تشخیص داده و آن ها را برطرف کنیمچگونه 

249......................... .....................................ژرمن هاجای نابه واق کردن واق : اولرفتاری مشکل 
294.................................................................................ژرمن هاگرفتن گاز : دوممشکل رفتاری 
337...............................آمدگوییسگ روی آدمهای عزیزش برای خوش پریدن : سوممشکل رفتاری 
343.............................................................غذاکردن سگ ها برای التماس : چهارممشکل رفتاری 
352.................................................دویدنکردن و دنبال افراد و اشیا تعقیب : پنجممشکل رفتاری 

354..............................................................................چاله کندن سگ ها: مشکل رفتاری ششم
376!...........................................................چیزهایی که نباید بخورهخوردن : هفتمرفتاری مشکل 

فهرست



www.petpors.comپت پرس 3

!مقدمه و خوش آمد گویی

!آمدیدخوشژرمنسگتربیتمبحثبه
تیمتالشهاماهحاصلهستین،آنمطالعهمشغولکهالکترونیکیکتاب

قصدکهزبانیفارسیوطنانهمبرایکهاستپرسپتنویسندگانودامپزشکان
.شدهسازیآمادهوطراحیکنن،تربیتاصولیروسگ شوندارن
شدهبحساکامالمحتواییوسادهوخودمونیزبونیباکردیمسعیکتابایندر
.بدیمآموزشروسگتربیتنحوهروز،بهو

یسیانگلهاینسخهترجمهکهموجودنسگتربیتزمینهدربسیاریهایکتاب
ترجمهوهبودپرسپتتیمتوسطشدهنوشتهکامالشمارویپیشکتاب.هستن
.نیستدنیاجایهیچدرکتابیهیچ
ذابجشمابرایروخواندنرنگ،وعکسازاستفادهباایبوکایندرکردیمسعی
!نشیدخستهخوندنشازتاکنیمبخشلذتو
.کنیدتفادهاسبلوغازبعدتاتولگیازژرمنسگتربیتبرایمیتونیدکتابایناز

ولیدهشنوشتهبالغشپردژرمنهایسگدررفتاریمشکالترفعبرایآخرفصل
پیدانیازبخشاینخوندنبهگاههیچکنید،تربیتدرستتولگیارروسگتوناگر

!کردنخواهید
شههمیکهباتربیتیژرمنسگکنهکمکبهتونکتاباینخواندنامیدواریم
!کنیدتربیتداشتید،روآرزوش

 8 زمستان،پرسپت



بخش اول
ویژگی های ژرمن شپرد



و تاثیر ویژگی های سگ در شپردویژگی های ژرمن 
تربیت این نژاد

رو محبوب کرده؟شپردسگ ژرمن هاییچه ویژگی 

بخهوایناینه که میشهه بهرای ههر کهاری کهه شپردهایکی از جالب ترین ویژگی های ژرمن 
زی رو میده هوش باال و تربیت پذیری خوب به اون توانایی یادگیری هر چی. کنینتربیتشون

.کنهمیمنحصربفرد، این نژاد رو باورنکردنیشو شجاعت وفاداریو همراه با ویژگی اصیل 

یس و از گذشته شغل های مختلفی رو برعهده داشتن اونا در نیهروی پلهشپردژرمن سگهای
ن، زیادی از خودشون بجا گذاشتن، در جایگاه محهاف  شخصهی درخشهیدقهرمانیهایارتش 
خهوبی بهرای افهراد نابینها راهنماهایسگ جستجو جان های زیادی رو نجات دادن، بعنوان

گ سهیهبودن، بخوبی از بچه ها مراقبت کردن، محافظت از گله رو برعهده داشتن و همیشه 
.فوق العاده هم بودنخونگی

. نشناسهکسی پیدا کنین که این نژاد رو بتونینفکر نکنم 

مهام تربیهت کنهین بهتهر تشهپردژرمن یهخوایناگه شما هم عاشق این نژاد هستین و می 
.بدونینتربیتشواقعیت رو در مورد خصوصیات و 

در حالیکه یه ژرمن شپرد خوب تربیت شده زیباترین تجربه زندگیتون رو بهمراه دارهداشتن 
.اگه درست آموزش نبینه زندگی باهاش خیلی  سخت میشه
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آموزش و تربیت ژرمن ها، چه اهمیتی داره؟

احب سگی حرف گوش کن، خوش رفتار و مهربان لذت بخش ترین تجربه بهرای صهداشتن 
واد برعکس اون، زندگی با سگ هایی که اذیت میکنن و هر کهاری کهه دلشهون میخه. سگه

ون تلخ انجام میدن، میتونن شرایط رو برامون سخت کرده و تجربه سگ داشتن رو به کامم
دیهده همچنین سگ هایی که حرف گوش نکن هستن، بیشتر در معرض گم شدن، دز. کنن

.هشدن، تصادف و دعوا با حیوانات دیگه قرار میگیرن و سالمتیشون به خطر می افت
از تهولگی، مههم تهرین کاریهه کههشهپردبرای همین، تربیت درست و اساسی سهگ ژرمهن 

.صاحبش باید انجام بده
ن بزرگ کردن ژرمن ها بدون داشتن دانش و اطالعات کافی در مهورد تهربیتش، بهزرگ تهری

بهرای برای همین خواندن این کتاب! ظلمیه که میتونین در حد خودتون و سگ انجام بدید
!دارن از نون شب واجب ترهشپردهمه کسانی که سگ ژرمن 

میتونین از مشکالت رفتاری مهم ژرمن هها ( سالگی1قبل از )با تربیت درست سگ از تولگی 
:مانند. پیشگیری کنید

واق واق کردن نا به جا
 باال پریدن روی مهمان ها
بی توجهی به دستورات
خشونت نشان دادن به صاحب، غریبه ها یا سگ های دیگه
 (بی قرار شدن وقتی صاحب سگ ازش دور میشه)اضطراب جدایی
و....
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؟دارهآموزش و تربیت ژرمن ها، چه اهمیتی 

ا بیفته مساله مهم دیگه ای که خیلی خیلی مهم و حیاتیه  که برای توله ژرمن شپرد خوب ج
:پاسخ این سواله

کی صاحب کیه؟

. تینکه صاحبش هسبفهمونینباید بهش یاریناز همون ابتدا که سگ رو به خونه می 

تاری چون توجه نکردن بهش مشکالت رف. این مورد خیلی مهمهشپردتوله ژرمن یهدر مورد 
!کنم، حسابی براتون دردسر میشهنمیشوخی . زیادی رو در آینده باعث میشه

تا کنتهرل خیلی سریع یکی از اعضای خانواده رو به عنوان صاحب اصلی سگ انتخاب کنین
شما و فکر می کنه خودش رئیسه وشپردژرمن یهدر غیر این صورت . امور رو بدست بگیره

.رو اون جوری که میخواد اداره میکنهتونخونه 

:صاحبش هستین این کهبفهمونینشپردژرمن یهبه تونینتنها راهی که می 

از همون ابتدا در تمامی مراحل . نینو در عین حال محکم برخورد کآرومخیلی تربیتش1

وقتی بهش چیزی یاد . .باشینکامال جدی میدین2
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ون در ایهن چ. منظورم این نیست که سرش داد بزنین و با عصبانیت واکنش نشون بدین
ه بهه رو باهاش خراب می کنه و باعث می شهتونو رابطه ترسهصورت نتیجه فقط ایجاد 

. بدهو برخورد دفاعی واکنش نشونحرفهاتونمرور زمان اون در مقابل، با گوش ندادن به 
ته بهزرگ بها ایهن خصوصهیات داشهشهپردژرمن یهکه خوایننمیبهم اعتماد کنین اصال 

! باشین

د بههش یهاشهپردتولهه ژرمهن یهادامه مطلب در مورد اینه که، چطوری با تربیت درست 
.پس به خوندن ادامه بدینبپذیرهصاحبش بعنوانبدین شما رو 

حرکهات از کلمات ومنظورتونوقتی اون . اونهتوله راهی برای برقراری ارتباط با یهتربیت 
.زبون شما رو یاد می گیرهدارهدست رو متوجه میشه در واقع 

هرچهه تربیهت رو از سهن کمتهری شهروع کنههین فرصهت بیشهتری بهرای شهکل دادن بههه 
.با سگ ارتباط عمیق تری ایجاد کنینتونینشخصیتش دارین و می 

بفهمهه )یهره رو یاد بگدرستشبهترین تربیت سگ وقتی به عمل میرسه که سگ جایگاه 
اطاعهت ههاشو از فرمهان میهذارهو در عین حال که به صهاحبش احتهرام ( رئیس کیه

.میکنه، باهاش رابطه ای صمیمانه و عمیق برقرار کرده باشه



بخش دوم

رو شروع کنیم؟ژرمن شپرداز چه سنی و چجوری تربیت 
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