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کتاب تربیت سگ شیتزو و شیتزوتریر برای چه 
نژادهایی مناسبه؟

راس شویتزو کو. سگ شیتزوتریر یکی از محبووبترین کراس هوای نوژاد شویتزو تووی ایرانوه
جوود اوموده به واز جفت گیری یه شیتزو با نژاد دیگه ایاصطالحا به سگی گفته می شه که

وسوت این نژاد همونطوری که از اسمش مشخصه، ترکیبیه از نژاد شویتزو و گونوه ی. باشه
.پس اخالق و ویژگی های شخصیتی هر دو رو داره. هایلند تریر

اب اگه سگ شما از نژادهای تریروست هایلنود، شویتزو و یوا شویتزوتریر هسوت، ایون کتو
.می تونه کمکتون کنه که بهتر بشناسینش و تربیتش کنین
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تزوتریرآشنایی بیشتر با سگ های شیتزو و شی

توینگهداریبرایومی شنمحسوبعروسکیسگ هایانواعازیکیشیتزوتریرها
موهایهمین.می برهروآدمیهردلبلندشونوصافموهای.هستنفوق العادهآپارتمان
کهافرادیبراینژاداینپسنشهپخشهواتویپرزیازشونکهشدهباعثبلندشون

تربیشاطمینانبرای.می شهمحسوبآلرژیضدگونه هایازومناسبهخیلیدارنآلرژی
رپرستیسنداشتینمشکلیاگهوداریدنگهخودتونپیشروسگروزدویکیمی تونین
.بگیرینعهدهبهرودائمیش

هساختچینبزرگدیوارکهدورانیدرچینسلطنتیخانواده یتوسطشیتزوهااجداد
!داشتنخدمهکلیومی دادنلمابریشمیبالشت هایرویمی شد

.ماستشکناردیدن،تلوزیونوکردناستراحتهاسگاینتفریحبزرگترینهمینهبرای

گهبانیننهومی کننشکارنهاسمشونبرعکساما.هستکوچولوشیرمعنیبهشیتزو
.می دن
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واق کوردن هرچند ممکنه با واق. در واقع شیتزوتریرها اصال برای نگهبانی مناسب نیستن
.  شنوینبهتون خبر بدن که کسی پشت دره اما شما سر وصدای زیادی رو از یه شیتزو نمی

!برای همینه که در این کتاب آموزش تربیت سگ نگهبان رو پیدا نمیکنین

نوه دییول یه شیتزوتریر خریدین و بعد متوجه شدین که خیلی سر و صدا می کنه، ممکاگر 
.  مخاص خودش رو داشته باشه که ما توی بخش رفع مشکالت رفتاری بهش پرداختی

موراه افسانه ی جالبی در مورد شیتزوها هست که می گه بودا همیشه با یه سوگ شویتزو ه
ک بوودا سگ کوچی. یه روز کلی دزد رفتن سراغ بودا که اموالش رو بدزدن و بکشنش. بود

. دتبدیل به یه شیر شد و دزدها رو فراری داد و دوباره تبدیل به هموون سوگ کوچولوو شو
شونیشوون خیلی از شیتزوها لکه ی سوفیدی روی پی. بودا پیشونی سگ کوچولو رو بوسید
. دارن که میگن جاییه که بودا بوسیده
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شخصیت شیتزوتریرها
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کردندنبالتفریحشونبهترینیاکندننچالهعاشقکهسگ هاازخیلیبرعکس
.نکنتماشاتلوزیونوبدنلمصاحبشونپایرویدارندوستشیتزوهاگربه هاست،

اینرد!عالیههمغریبه هاحتیودیگهحیوونایباهایلندهاوستتریروشیتزوهارابطه ی
اوندیدنبهکهمی کنهفکرسگتونمیان،دیدنتونبهفامیلتونیادوستانکهزمانیکهحد

ویتاوناباشهیادتونپس.برمی گردهنژاداینسلطنتیژنبهماجرااینتمام.اومدن
.بهتریننکردنپیدادوست

ایدبامامی دنشکلرودوستی هاعمیق ترینوبهترینبچه هاباهمینطورشیتزوتریرها
نباشنمراقببچه هااگهوآسیب پذیرهاون هاکوچیکجثه یچونباشینمراقبشون

.بزننآسیبکوچولوتونسگبهمی تونن

کردین،ونخریداریشهمبزرگترسنینتویاگهکهمی شهباعثشیتزوتریرها،بودناجتماعی
عشقونبهش.نگذروننقبلیشونصاحببرایکردندلتنگیوکشیدنزوزهبهروروزتمام

آموزشبهتون3بخشدرروکردناجتماعی.می ورزنعشقشمابههماوناوبورزین
.دادیم

باشینداشتهنظردربایدشیتزوهاوتریرهاشیتزوتریرها،خریدموقعکهمهمیخیلیمورد
لین،شاغاگهپس.می شهجداییاضطرابدچاروبمونهتنهاندارهدوستنژاداینکهاینه
نژادهترهببگذرونینسگتونباروزیادیزماننمی تونیندلیلیهربهیامی رینسفرزیاد

.کنینانتخابرودیگه ای
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شیتزوتریرهاازنگهداری

بوا . توی تغذیه ی شیتزوتریرها خیلوی دقوت کنوین و بهشوون غوذای بوا کیفیوت بودین
و دامپزشک چک کنین که چه غذاهایی از غذاهای خودتون رو می توونین بهشوون بودین

. چه غذاهایی ممکنه مسمومشون کنه

ژاد پوزه ی کوتاه اونها باعث شده که خیلی از بیماری های تنفسی، بوین سوگ های ایون نو
پس چک آپ هاشون رو جودی بگیورین و اگوه مووردی دیودین از دامپزشوک . رایج باشه

.راهنمایی بخواین

نه و از انرژی این نژاد متوسطه، پیاده روی روزانه و بازی کردن می تونه انرژیش رو تخلیه ک
ی اما به ساعت های طوینی تمورین کوردن هوم احتیواج. خرابکاری کردنش جلوگیری کنه

ه انورژی میتونین برای سرگرم کردن شیتزوتریرها از بازی هایی که در بخوش تخلیو. نداره
.بهتون آموزش دادیم استفاده کنید

شوه کوه موهای بلند این نژاد عالوه بر این که کمی نگهداریشونو سخت می کنه، باعث می 
گتون پس اگه محل زندگیتون گرمه خوبه که موهای سو. تحمل گرما رو هم نداشته باشن

فور بوه کوتاه نگه داشتن موهای شیتزوتریر باعث می شه موهاشون کموی. رو کوتاه کنین
.نظر برسه اما در اصل موهاشون کامال صافه

چوون در غیور ایون صوورت . عالوه بر این موهای بلند این نژاد باید هور روز شوونه بشوه
. موهاشون نمدی می شه و محل رشد حشره هایی مثل کنه و کک هست

مسوواک یزمه که ناخونای شیتزوتریرتون رو ماهی یکبار کوتاه کنین و روزی یکبار بوراش
. بزنین



، بوه در این کتواب. مبحث تربیت سگ طوینیه و چیزهای زیادی برای یادگیری وجود داره
مول موارد بوا دقوت عتکد پرداخته شده ولی برای نتیجه گیری مهمه که به تک موارهمه 

.کنید و صبر و پشتکار داشته باشید

.کردشروعمیادشمامنزلبهسگکهروزیوماهگی2ازمیشهروسگبهدادنآموزش
،(2بخش)موندنپارکدرتنهاآموزشماهگی2بهسگرسیدنمحضبهبهترهشما

راهتمرینو(4بخش)دستشوییجایآموزش،(3بخش)کردناجتماعیهایآموزش
آغازرومقدماتیفرامیندادنیادهمماهگی3ازوکردهشروعباهاشروقالدهبارفتن
.کنید

یادشباشید،جدیدادنشتعلیمدراومدهشماخونهبهسگکهاولیروزهایهموناز
جدیورتربیتاولروزهایاگر.هستیدسگخودالبتهوخانهرئیسورهبرشماکهبدید

ازروعادتاونشد،دچاربدهایعادتبهسگتونوقتیبودخواهیدمجبورنگیرید
اییفرسطاقتوسختکاربسیارکهکنیدجایگزینجدیدعادتباوبندازیدسرش
.هست

!مهم
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رو شروع کنیم؟شیتزو چه موقع آموزش سگ 



!!!شیتزو اصل مهم در تربیت سگ 

ایون . یواد میگیورننتیجه های رفتارشون همیشه یادتون باشه، سگ ها فقط و فقط از طریق 
یعنی چی؟

ن تووی یعنی اینکه اگه سگ کاری انجام بده که به یه تشویقی خوشمزه یا بوازی یوا قودم زد
رای پارک منجر بشه، اون رفتار رو ادامه میده و اگر عملش جایزه ای نداشوته باشوه، دلیلوی بو

.ادامه دادن اون رفتار وجود نداره
!!! باشیداین شاید ساده به نظر بیاد ولی معنی اش اینکه شما باید خیلی خیلی حواس جمع

هموه . چرا؟ چون از همون روز اول تمامی رفتارهوای تولوه رو بایود زیور بره بوین قورار بدیود
و تشوویق رفتارهایی که ناخوشاینده رو نادیده بگیرید و رفتارهایی که ازشون خوشتون میاد ر

.کنید
.ستمزه اتشویقی مناسب و خوشمهم ترین ابرازی که باید برای تشویق سگ داشته باشید 

www.petpors.comپت پرس 11

و یاد میگیرن؟میکننسگ ها چه طوری فکر 
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بزنمواضح اجازه بدید یک مثال 

دا کنه، اگر توله برای اولین بار در اتاق تنها موند و شروع به واق واق کردن کرد تا شما رو ص
چه رفتاری نشون میدید؟

!المه یا نهکسانی که این کتاب رو نخوندن، با نگرانی میپرن پیش سگ تا ببینن س% 99 

ادامه از طرف دیگه اگر باهوش باشید و اون لحظه پیشش نرید، برای مدتی پارس کردن رو
.ها نباشهمیده و چون کارش نتیجه نداره، متوقفش میکنه و راه دیگه ای پیدا میکنه که تن

سوگ اون موقع است که شما وارد عمل میشید و میرید پیشش و بهش تشویقی میدیود و
“با ساکت شدن یه اتفاق خوب افتاد نه واق واق کردن" میفهمه که 

وری فکور حای که فهمیدیم تربیت سگ رو از چه سنی شروع کنیم و یاد گرفتیم سگ ها چج
.میکنن، وقتشه آموزش رو شروع کنیم

:خب این در بهن سگ ثبت میشه که
تنها نموندن= واق واق کردن 

.هروقت تنها شدی و ترسیدی کافیه پارس کنی تا بیان پیشت........ پس
.همین اشتباه کوچیک میتونه سگ رو تا آخر عمر به یه سگ بدرفتار تبدیل کنه
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