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!مق مر و خوش آم  گوه 

!آم ه خوشپامرا ی سگ ربیتمبحثبر
وکاندامپزش یم الشهاماهحاصلهستی ،آنمطالعرمشغولارالکترو یک اتاب

روونسگ شدارنقص ارزبا  فارس وطنانهمبرا اراستپرسپت وهسن گان
.ش هساز آمادهوطراح ان ، ربیتاصول 

بروش هحساباامالمحتواه وسادهوخودمو  زبو  بااردهمسع اتاباه در
.ب همآموزشروسگ ربیت حوهروز،
.هست ا گلیس ها  سخر رجمرارموجودنسگ ربیتزمینردربسیار ها اتاب
دراتاب هیچ رجمروبودهپرسپت یم وسطش ه وشتراامالشمارو پیشاتاب
. یستد یاجا هیچ
ذتلوجذابشمابرا روخوا  نر گ،وعکسازاستفادهبااهبوکاه دراردهمسع 
! شی خسترخو   شاز اانیمبخش
استفادهآموزششبرا اتاباه ازمیتو ی .  ارهفرق بالغ،چرباشر، ولرچرشماسگ
انی 

داشتی ،ورآرزوشهمیشراربا ربیت سگانرامکبهتوناتاباه خوا  نامی وارهم
!انی  ربیت

 8 بهار،پرسپت
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وهژگ  ها  خاص پامرا ی  ها

ش سگ پامرا ی  امروز  با اهنکر جثر خیل  اوچیک  داره، از اج اد بازر  و ساور مر اا
.اش  و  قطب بر وجود اوم ه و  ارهخچر ا  دراز و خیل  جالب  داره

هست  و بر خاطر همی  ظاهرشون شبیر بار سگ ها  اشپیتزپامرا ی  ها جزو خا واده 
!او هاست

و الهر و پف دار، چشمان گرد و  زدهک بار هامدوپامرهنها با شکل ظاهر  پوشش ب ن 
. تر میش دم برگشتر ار رو  پشتشون بر حالت خوابی ه قرار میگیره در ال د یا شناخ

ر پوزه او اه  ر، چهره خنا ان  ار، موهااه  پرپشات  ار و سادر اهران بر پامرهنهاه  ار 
ح گرد ر  دارن و چشمهاشون بهم  زدهکر اصاطالحا پاامرا ی  خرسا  مایگ  و اصاطال

ر، گوش پامرا ی  روباه  متعلق بر اون دستر از پامرهنها ار پوزه اشی ه  ر، چهره ج    
. ها   یز دارن و اال هکم شبیر روباه  گفتر میشر

.البته این تقسیم بندی فقط و فقط در ایران رایجه

.سفی ، قهوه ا ، ارم، بر ز، حناه  و مشک  ده ه میش : پامرا ینها بر ر گ ها 

رض بر خاطر پوشش ب ن پامرا ینها دما و رطوبات بااال میتو ار اشهتشاون انار و در معا
.در واقع مثل اج ادشون بر هوا  سرد  علق دارن. گرمازدگ  قرارشون ب ه

https://petpors.com/spitz-dog/?utm_source=Comprehensive-Pomranin-training-ebook&utm_medium=CTA
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و برقارار با صاحبشون ار باط عمیاق و  زدهکا  ر. پامرا ینها وفادار، خون گرم و بسیار فرزن
. میکنر

ا ش باش  و دوست دارن صاحبشون و اطرافیاپامرا ینها عاشق اه  هست  ار مورد  وجر
ر اها  روحیااو اا. زهاد  از خودشون  شون می نرو سرگرم ان  برا  همی  شوخ طبع 

رز  ه و اودا  رو در  مام طول ز  گیشون حفظ میکن  و  ا آخر عمر ما ن   ولر سگ ها، س
.شیطون باق  میمو ر

اشاون سگ پامرا ی  با بچر ها خوب و مهربو ر ول  بخاطر جثر اوچیکش موقع بااز  باه
.در معرض خطر قرار میگیره

دقیقر فعالیتها  پر جنب و جاوش 30پامرا ینها  یاز بر فعالیت روزا ر زهاد    ارن و فقط 
  اها. دقیقر پیاده رو  در طول روز براشاون اافیار و ا رژهشاون رو  خلیار میکنار45و ها 

.یکنرموضوع در انار ا  ازه جثر شون اه   ژاد رو برا  ز  گ  در آپار مان خیل  مناسب م

اار دهزهان هم او ا بخاطر هوش باال بر فعالیت شهن  زهاد   یاز دارن و سرعت هاگیرهشو
.البتر اه  هم میتو ر خوب باشر و هم ب 

و شما بر رهر بار سگ شما پارس انکر مثال اگر منظورم از ب  بودن سرعت هادگیر  باال اهن
!انرطرفش بره   ا سااتش انی ، خیل  سرهع هاد میگیره برا  جلب  وجر پارس
ول روز براش و ب    یاز زهاد بر فعالیت شهن  اهنکر اگر ا گیزه ااف  برا  اه  فعالیت در ط

.فراهم  کنی  حوصلر اش سر میره و خودش با خرابکار  خودش رو سرگرم میکنر
:  هر  کتر خیل  جالب درمورد اه   ژاد اهنکر

بازر  سگ پامرا ی  با اهنکر سگ اوچیک  هست ول  وهژگ  ها  اخالق  سگ ها   ژاد
  موقع رو در رو ش ن با سگ ها  بزر . برا  مثال خیل  برون گرا، شجاع و مغروره! رو داره

! هیچ  رس    اره و حت  ممکنر بر اون ها پارس ارده و  ه ه شون هم بکنر

https://petpors.com/stop-dog-barking/?utm_source=Comprehensive-Pomranin-training-ebook&utm_medium=CTA
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 گه ار  از سگ پامرا ی 

شار بر غیر از موارد  ار در ار باط با  گه ار  همر سگها باه  برا  پامرا ینها هام رعاهات ب
اما  موارد  ار اهنجا میگیم  کا یر اار بارا  پامرا ینهاا بسایار مهمار و  گه ارهشاون رو

.متفاوت میکنر

اا پامرا ینها مو  بلن  و پرپشت  دارن برا  همی  باها  روزا ار بارس اشای ه بشا   
.موهاشون در وضعیت مناسب باق  بمون

 ا  اون هیچ وقت غاذو الزمر غذا  مناسب و با ایفیت در اختیار پامرا ینتون بگذاره
.رو بطور  اگها    غییر   ه 

  تر دامپزشکش  شو شون ب ه  و از دابهتره  الینیک دامپزشک بار بر هکحتما سال
.بخواه  از  ظر بروز بیمار  ها   ژاد  بررس  اش ا 

موردی خیلی مهم در نگهداری از پامرانینها

ر هار اگا. سگ پامرا ی  اصال دوست   اره  نها بمو ار و  حمال پاا ن  بارا   نهااه  داره
اه  مباتال مثل اضطراب جا مشکالت رفتار  سگها پامرا ی  رو زهاد  نها بذاره ، میتو ر بر 

.بشر

پامرا ی  داره  ول  شاغل هستی  و قراره در طول هفتار  صمیم بر خره برا  همی  اگر 
.سگتون  نها بمو ر، رو  ا تخاب  ژاد سگ و خره ش  ج ه   ظر انی 

و داشاتر بهتره قبل از هر اار  ب و ی  با خره  هر سگ پامرا ی  باه  ا تظار چر چیزهاه  ر
راطالعا   ار در مقالر  جربر داشت  سگ اوم ه بهتون امک بزرگ  میکن. باشی 

https://petpors.com/how-to-choose-the-best-pet-clinic/?utm_source=Comprehensive-Pomranin-training-ebook&utm_medium=CTA
https://petpors.com/dog-behavioral-problems/?utm_source=Comprehensive-Pomranin-training-ebook&utm_medium=CTA
https://petpors.com/ready-for-a-dog/?utm_source=Comprehensive-Pomranin-training-ebook&utm_medium=CTA
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نیم؟چرا باه  سگ پامرا ی  رو  ربیت ا

شر، وقت  پامرا ی  ها سگ ها  مطیع   یست  و اگر از  ولگ  باهاشون بر درست  رفتار  
ر هرااار   ب هل میشا  ااو حرف گوش  ک سرخود، بالغ ش ن بر سگهاه  ب قلق، لجباز

ار در ضم  دچار مشکل رفتا. دلشون میخواد ا جام می ن و صاحبشون رو اشهت میکن 
.هم میش  ار میتو ر صاحبشون رو از  گه ارهشون منصرف انر

 ، مثال اگر در موقع درست طرز مواجر ش ن با سگ ها  دهگر رو بر هر پامرا ی  هااد  ا ه
.یشرمخش ودر آهن ه با ده ن حیوو ا  دهگر واق واق میکنر و  سبت بهشون حساس

ر در اها  در ضم  از او جاه  ار پامرا ی  ها بطور ال  بر غرهبر ها مشکوا ، در صور   ا
ا  مورد بر خوب  آموزش   ه ه باش ، خیل  بر آدمهاا پاارس میکان  بار شاکل  اار بار

!صاحبشون دهوو ر انن ه میشر

نهاا اها  بارا  آماوزش  . حتما بر هر پامرا ی  از  ولگ  عادت ب ه  ار  و  پاارک بمو ار
.رنمو  ن ضرورهر چون پامرا ینها استع اد زهاد  برا  دچار ش ن بر اضطراب ج اه  دا

 ظم دادن بر ز  گ  هر پامرا ی  و آموزش ها  داخل خو ر مثل آموزش جاا  مناساب 
.رو بر زمان بیشتر، صبر و حوصلر  یاز داشتر باشدفع ادرار و م فوع بهش سختر 

  حت  اگر شما پامرا ینتون رو از شخص دهگر ا  خره ار  ارده  ها بار هار دلیلا  از سا
 ربیات گذشتر، بازهم میتاو ی  باا  االش و صابر و پافشاار  رو  ربیت پذهر  سگتون

.صحیح، اخالق سگتون رو اصالح انی 



، بار در اه  اتااب. مبحث  ربیت سگ طوال یر و چیزها  زهاد  برا  هادگیر  وجود داره
مال موارد باا دقات ع کد پرداختر ش ه ول  برا   تیجر گیر  مهمر ار بر  ک موارهمر 

.انی  و صبر و پشتکار داشتر باشی 

.اردشروعمیادشمامنزلبرسگارروز وماهگ 2ازمیشرروسگبردادنآموزش
،(2بخش)مو  نپارکدر نهاآموزشماهگ 2برسگرسی نمحضبربهترهشما

راه مره و(4بخش)دستشوه جا آموزش،(3بخش)اردناجتماع ها آموزش
آغازرومق ما  فرامی دادنهادهمماهگ 3ازواردهشروعباهاشروقالدهبارفت 
.انی 

هادشباشی ،ج  داد ش علیمدراوم هشماخو ربرسگاراول روزها هموناز
ج  ور ربیتاولروزها اگر.هستی سگخودالبتروخا ررئیسورهبرشماارب ه 
ازروعادتاونش ،دچارب ها عادتبرسگتونوقت بودخواهی مجبور گیره 
اه فرسطاقتوسختااربسیارارانی جاهگزه ج ه عادتباوبن ازه سرش
.هست

!مهم

www.petpors.comپت پرس 9

رو شروع انیم؟پامرا ی چر موقع آموزش سگ 



!!!پامرانیناصل مهم در تربیت سگ 

اها  . هااد میگیارننتیجه های رفتارشون همیشر هاد ون باشر، سگ ها فقط و فقط از طرهق 
هعن  چ ؟

ن  او  هعن  اهنکر اگر سگ اار  ا جام ب ه ار بر هر  شوهق  خوشمزه ها بااز  هاا قا م زد
را  پارک منجر بشر، اون رفتار رو ادامر می ه و اگر عملش جاهزه ا    اشاتر باشار، دلیلا  با

.ادامر دادن اون رفتار وجود   اره
!!! باشی اه  شاه  ساده بر  ظر بیاد ول  معن  اش اهنکر شما باه  خیل  خیل  حواس جمع

همار . چرا؟ چون از همون روز اول  مام  رفتارهاا   ولار رو باها  زهار شره بای  قارار ب ها 
و  شاوهق رفتارهاه  ار  اخوشاهن ه رو  اده ه بگیره  و رفتارهاه  ار ازشون خوشتون میاد ر

.انی 
.ستمزه اتشویقی مناسب و خوشمهم  ره  ابراز  ار باه  برا   شوهق سگ داشتر باشی  
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و هاد میگیرن؟میکن سگ ها چر طور  فکر 
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اجازه بدید یک مثال واضع بزنم

 ا انر، اگر  ولر برا  اولی  بار در ا اق  نها مو   و شروع بر واق واق اردن ارد  ا شما رو ص
چر رفتار   شون می ه ؟

!المر ها  راسا   ار اه  اتاب رو  خو  ن، با  گرا   میپرن پیش سگ  ا ببین  س% 99 

ادامر از طرف دهگر اگر باهوش باشی  و اون لحظر پیشش  ره ، برا  م    پارس اردن رو
.ها  باشرمی ه و چون اارش  تیجر   اره، متوقفش میکنر و راه دهگر ا  پی ا میکنر ار  ن

ساگ اون موقع است ار شما وارد عمل میشی  و میره  پیشش و بهش  شوهق  می ها  و
“با ساات ش ن هر ا فاق خوب افتاد  ر واق واق اردن" میفهمر ار 

ور  فکار حاال ار فهمی هم  ربیت سگ رو از چر سن  شروع انیم و هاد گرفتیم سگ ها چج
.میکن ، وقتشر آموزش رو شروع انیم

:خب اه  در شه  سگ ثبت میشر ار
 نها  مو  ن= واق واق اردن 

.هروقت  نها ش   و  رسی   اافیر پارس ان   ا بیان پیشت........ پس
.همی  اشتباه اوچیک میتو ر سگ رو  ا آخر عمر بر هر سگ ب رفتار  ب هل انر



بخش دوم
پامرا ی  چطور از  الر اردن، زوزه اشی ن و سروص ا   ولر سگ 

 نهاه  جلوگیر  انیم؟هنگام 
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