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!مقرمه و خوش آمر گو ی

!آمر رخوشسگ ربیتمبحثبه
وکاندامپزش یم الشهاماهحاصلهستین،آنمطالعهمشغولکهالکترونیکیکتاب

روونسگ شدارنقصرکهزبانیفارسیوطنانهمبرایکهاستپرسپتنو سنرگان
.شرهسازیآمادهوطراحیکنن، ربیتاصولی

بهوشرهحسابکامالمحتوا یوسادهوخودمونیزبونیباکرد مسعیکتابا ندر
.بر مآموزشروسگ ربیتنحوهروز،

.هستنانگلیسیهاینسخه رجمهکهموجودنسگ ربیتزمینهدربسیاریهایکتاب
درکتابیهیچ رجمهوبودهپرسپت یم وسطشرهنوشتهکامالشمارویپیشکتاب
.نیستدنیاجایهیچ
ذتلوجذابشمابرایروخوانرنرنگ،وعکسازاستفادهباا بوکا ندرکرد مسعی
!نشیرخستهخونرنشاز اکنیمبخش

؟دارهکاربردهاییسگچهبرایایبوکاین
استفادهآموزششبرایکتابا نازمیتونیر.نرارهفرقیبالغ،چهباشه، ولهچهشماسگ
کنیر

سگ ربیتهشتم،فصلاستثنا نها.دارنکاربردنژادهاهمهبرایکتابا نمطالب
رویازردار آپار مانیسگاگرپس.شرهنوشتهنگهبانهایسگبرایکهاستنگهبان

!کنیرعبورفصلا ن
داشتیر،ورآرزوشهمیشهکهبا ربیتیسگکنهکمکبهتونکتابا نخوانرنامیروار م

!کنیر ربیت
 8 زمستان،پرسپت
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؟آموزش و  ربیت سگ، چه اهمیتی داره

احب داشتن سگی حرف گوش کن، خوش رفتار و مهربان لذت بخش  ر ن  جربه بارای صا
واد برعکس اون، زنرگی با سگ ها ی که اذ ت میکنن و هر کااری کاه دلشاون میخا. سگه

ون  لخ انجام میرن، میتونن شرا ط رو برامون سخت کرده و  جربه سگ داشتن رو به کامم
د اره همچنین سگ ها ی که حرف گوش نکن هستن، بیشتر در معرض گم شرن، دز. کنن

.هشرن،  صادف و دعوا با حیوانات د گه قرار میگیرن و سالمتیشون به خطر می افت
با ار برای همین،  ربیت درست و اساسی سگ از  ولگی، مهم  ر ن کار ه که صاحب ساگ

.انجام بره
ظلمیاه بزرگ کردن سگ برون داشتن دانش و اطالعات کافی در مورد  ربیتش، بزرگ  ر ن

ماه برای همین خوانرن ا ن کتاب بارای ه! که میتونین در حر خود ون و سگ انجام بر ر
!کسانی که سگ دارن از نون شب واجب  ره

میتونین از مشکالت رفتاری مهم سگ هاا  ( سالگی1قبل از )با  ربیت درست سگ از  ولگی 
:ماننر. پیشگیری کنیر

واق واق کردن نا به جا
 باال پر رن روی مهمان ها
بی  وجهی به دستورات
خشونت نشان دادن به صاحب، غر به ها  ا سگ های د گه
 (بی قرار شرن وقتی صاحب سگ ازش دور میشه)اضطراب جرا ی
و....



! بله میشه سگ ها رو  وی خونه هم آموزش داد
: ا شرط داره2البته 

اطالعات کافی داشته باشیم. 1
صبر و حوصله و زمان کافی رو بتونیم بهشون اختصاص بر م. 2.

و باه از کسانی که حوصله نرارن و پرمشغله هستن،  رجیح میارن ا ان وظیفاه مهام رخیلی 
با عمال مربی بسپارن ولی اگر شما جزو افرادی هستیر که زمان کافی رو دار ر مطمئن باشیر
ن شارن کردن به دستورات ا ن کتاب میتونین از مربی هم بهتر سگتون رو برای حرف گوش ک

. ربیت کنیر و آموزش بر ر

:شدن سگ توسط خود شما مزایایی هم دارهتربیت 

زمانی که با سگ سپری میکنیر باعث عمیق  ر شرن پیونر بین شما و سگ می. .شه1
روی  مار ن  سلط بیشتری دار ر و میتونیر موقع بردن سگ برای پیاده روی، ب. ازی کردن 2

ملکه باهاش  ا حتی غذا دادن بهش ازش بخوا ن دستورات رو اجرا کنه  ا دستورات کامال
.ذهن سگ بشن

آموزش دادن به سگ اگر درست و اصولی انجام بشه لذت بخش و اثار بخشاه و اوقاات. 3
.خوبی رو برا ون رقم میزنه و خستگیتون رو در میکنه
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میشه سگ ها رو خودمون آموزش بر م  ا با ر حتما 
براشون مربی بگیر م؟



، باه در ا ن کتااب.  ربیت سگ طوالنیه و چیزهای ز ادی برای  ادگیری وجود دارهمبحث 
مال موارد باا دقات ع کد پرداخته شره ولی برای نتیجه گیری مهمه که به  ک موارهمه 

.کنیر و صبر و پشتکار داشته باشیر

.کردشروعمیادشمامنزلبهسگکهروزیوماهگی2ازمیشهروسگبهدادنآموزش
،(2بخش)مونرنپارکدر نهاآموزشماهگی2بهسگرسیرنمحضبهبهترهشما

روقالدهبارفتنراه مر نودستشو یجایآموزشکردن،اجتماعیهایآموزش
.کنیرآغازرومقرما یفرامیندادن ادهمماهگی3ازوکردهشروعباهاش

 ادشباشیر،جریدادنش علیمدراومرهشماخونهبهسگکهاولیروزهایهموناز
جریور ربیتاولروزهایاگر.هستیرسگخودالبتهوخانهرئیسورهبرشماکهبر ر

ازروعادتاونشر،دچاربرهایعادتبهسگتونوقتیبودخواهیرمجبورنگیر ر
ا یفرسطاقتوسختکاربسیارکهکنیرجا گز نجر رعادتباوبنراز رسرش
.هست

!مهم
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چه موقع آموزش رو شروع کنیم؟



!!!اصل مهم در تربیت سگ 

ا ان . همیشه  اد ون باشه، سگ ها فقط و فقط از طر ق نتیجه های رفتارشون  اد میگیارن
 عنی چی؟

ن  اوی  عنی ا نکه اگه سگ کاری انجام بره که به  ه  شو قی خوشمزه  ا باازی  اا قارم زد
رای پارک منجر بشه، اون رفتار رو ادامه میره و اگر عملش جا زه ای نراشاته باشاه، دلیلای با

.ادامه دادن اون رفتار وجود نراره
!!! باشیرا ن شا ر ساده به نظر بیاد ولی معنی اش ا نکه شما با ر خیلی خیلی حواس جمع

هماه . چرا؟ چون از همون روز اول  مامی رفتارهاای  ولاه رو با ار ز ار ذره باین قارار بر ار
و  شاو ق رفتارها ی که ناخوشا نره رو ناد ره بگیر ر و رفتارها ی که ازشون خوشتون میاد ر

.کنیر
.مهم  ر ن ابرازی که با ر برای  شو ق سگ داشته باشیر  شو قی مناسب هست
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و  اد میگیرن؟میکننسگ ها چه طوری فکر 
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واضح بزنماجازه بدید یک مثال 

را کنه، اگر  وله برای اولین بار در ا اق  نها مونر و شروع به واق واق کردن کرد  ا شما رو ص
چه رفتاری نشون میر ر؟

!المه  ا نهکسانی که ا ن کتاب رو نخونرن، با نگرانی میپرن پیش سگ  ا ببینن س% 99 

ادامه طرف د گه اگر باهوش باشیر و اون لحظه پیشش نر ر، برای مر ی پارس کردن رواز 
.ها نباشهمیره و چون کارش نتیجه نراره، متوقفش میکنه و راه د گه ای پیرا میکنه که  ن

ساگ اون موقع است که شما وارد عمل میشیر و میر ر پیشش و بهش  شو قی میر ار و
“با ساکت شرن  ه ا فاق خوب افتاد نه واق واق کردن" میفهمه که 

وری فکار حاال که فهمیر م  ربیت سگ رو از چه سنی شروع کنیم و  اد گرفتیم سگ ها چج
.میکنن، وقتشه آموزش رو شروع کنیم

:خب ا ن در ذهن سگ ثبت میشه که
 نها نمونرن= واق واق کردن 

.هروقت  نها شری و  رسیری کافیه پارس کنی  ا بیان پیشت........ پس
.همین اشتباه کوچیک میتونه سگ رو  ا آخر عمر به  ه سگ بررفتار  بر ل کنه
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