
نگهداری از سگ به صورت عملی
همراه با معرفی بیماری های مهم نژادی و 

اموزش کمک های اولیه

یپت ُپرس، دانشنامه جامع حیوانات خانگ: تهیه و تولید
www.petpors.com: آدرس سایت

http://www.petpors.com/


7(.......................سالگی اش1از خرید تا )قدم طالیی در خیابان زندگی سگ  6 . 1بخش

قبل از خرید سگ. 1قسمت

خرید سگ. 2قسمت

فراهم کردن شرایط الزم برای آوردن سگ به خونه. 3قسمت

!هفته اش شد، گاومون زایید8سگ . 4قسمت

در هفته نهم هنوز خیلی کار داریم. 6قسمت

!وارد هفته دهم و یازدهم زندگی سگ  شدیم، تمرین ادامه داره.  قسمت

هفتگی یکم نفس راحت میکشیم12. 7قسمت

!ماهه میشه4وقتی سگ . 8قسمت

!ماهگی رفتار و روحیات سگتون عوض میشه8تا  در . 9قسمت

یک سالگی. 10قسمت

فهرست مطالب

www.petpors.comپت پرس 
2



18.............................................................................نگهداری از توله سگ. 2بخش

تغذیه توله. 1قسمت

محل نگهداری از توله. 2قسمت

واکسیناسیون توله. 3قسمت

مقابله با بیماری های انگلی. 4قسمت

رعایت اصول بهداشتی و عادت دادن توله به اون ها. 6قسمت

تربیت توله.  قسمت

بیماری های شایع در توله ها و سگ های جوون. 7قسمت

نگهداری از توله تازه به دنیا اومده تا دو ماهگی. 8قسمت

102............................................................................نگهداری از سگ بالغ. 3بخش

غذای سگ بالغ. 1قسمت

محل نگهداری از  سگ بالغ. 2قسمت

واکسیناسیون سگ بالغ. 3قسمت

مقابله با بیماری های انگلی در سگ بالغ. 4قسمت

رعایت اصول بهداشتی سگ بعد از یک سالگی. 6قسمت

عقیم کردن سگ نر و ماده.  قسمت

بیماریهای شایع در سگ های بالغ و میانسال. 7قسمت

www.petpors.comپت پرس 
3



 13........................................چند موضوع مهم در نگهداری از سگ های مسن. 4بخش

چطوری از یه سگ مسن نگهداری کنین؟. 1قسمت

بیماری های رایج در میانسالی و پیری. 2قسمت

161.........................................................................کمک های اولیه سگ ها. 6بخش

جعبه کمک های اولیه سگ چیه و باید داخلش چه چیزهایی گذاشت؟. 1

بدین؟CPRچطوری به سگتون تنفس مصنوعی و ماساژ قلب یا . 2

چطوی به سگی که در حال خونریزیه کمک کنین؟. 3

اگه سگتون توی خونه جاییش بریدگی کوچیکی پیدا کرد چیکار کنین؟. 4

اگه جایی از بدن سگتون ضربه دید و کبود شد  چیکار کنین؟. 6

اگه دست یا پای سگتون شکست، چطوری کمکش کنین؟.  

اگه چیزی توی گلوی سگتون گیر کرد چیکار کنین؟. 7

اگه سگتون چیز سمی خورد چیکار کنین؟. 8

چطوری متوجه بشین سگتون گرمازده شده و چطوری بهش کمک کنین؟. 9

172................................................................................بیماری های نژادی.  بخش

(Hip Dysplasi)دیسپالزی مفصل لگن . 1
Gastric Dilatation and Volvulus (GDV)اتساع و پیچ خوردگی معده   . 2

(Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome)سندرم برکیسفالیک . 3

Myxomatous)بیماری میکساماتوز یا افتادگی دریچه میترال . 4 Mitral Valve Diseas)

(Cranial Cruciate Ligament Rupture)پارگی رباط صلیبی  . 6

www.petpors.comپت پرس 
4



مقدمه

رای ، بمیذارهو بیمار شدنش روی روحیه همه اعضای خونه تاثیر خونوادسعضو از یهسگ 
رو همین مهمه که بدونین چطوری باید ازش نگهداری کنین و نیازهای جسمی و عاطفیش

. برطرف کنین

ذهنی و این به معنی تهیه غذای با کیفیت، آب، محل زندگی مناسب، ایجاد امکان فعالیت
. شاد و خیلی نکات دیگه استجسمی،زندگی

. رهبی توجهی به هر کدوم از نیازهای سگ، بعدا بررای اون و صراحبش هزینره سرنگینی دا
ختلف، مبیماری هایکمبود مواد غذایی، عدم رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری نکردن از 

بره از سگ سرالم بمونره، اغلرب منجررمیشنموارد اورژانسی و نکاتی که باعث ندونستن
.دست دادن دوست کوچولوتون می شه

دین و دقت در نگهداری درست و رفع نیازها، چیزی نیست که بتونین گاهی اون رو انجام ب
هرر سرگی از هرر نرژادی و در هرر سرنی. در بعضی از مقاطع زندگی سگ نادیده بگیرینش

نیازهای خاص خودش رو داره که باید اول از اون ها آگاه بشرین و بعرد بره روش مناسرب 
.بهشون رسیدگی کنین

بتره نتیجره بنابراین نگهداری از سگ مسئولیت بزرگیه که نمی شه سرسری ازش گذشت و ال
!سالمهدوست شیرین و وفادار و یهبسیار زیبایی داره، اونم داشتن 
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کره زمانی. یکی از لذت بخش ترین تجربه های زندگی صاحبان سگ، نگهداری از اون هست
و برای سگتون در سال اول می ذارین تراثیر زیراد و سرنوشت سرازی برر روی تمرام زنردگی

.رابطه اش با شما تا آخر عمرش داره و در واقع شخصیت اون رو شکل می ده

هترون شروع مری کنیم، بتولگیبرای همین در این کتاب با روش درست نگهداری از سگ از 
نرین و می گیم بعد از این که سگتون بالغ شد باید چه مواردی رو در نگهداری اون رعایرت ک

و در پایران در مرورد کمک هرای اولیره. چطوری به سگتون در سرنین براال رسریدگی کنرین
.نژادی سگ ها صحبت می کنیمبیماری های

بررای . یمتربیت بخش بزرگی از نگهداری سگه به همین دلیل به طور جداگانه  بهش پررداخت
ه سرایت می ترونین برویدیوهای تربیتیو کتاب جامع تربیت سگ نژاد مورد نظرتونتهیه 

.پت پرس مراجعه کنین
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1بخش 
(سالگی اش1از خرید تا )قدم طالیی در خیابان زندگی سگ  6 



له قدم این بخش رو بخوبی مطالعه کنین تا مرحله به مرح   اگه این ها سواالت شماست  
بردونین از تصمیم گیری تا خرید پیش برین و از لحظه ای که سگتون رو به خونره میرارین

. قدم به قدم چی در انتظارتونه و باید چیکار کنین

یشتر اونها اگه شما قبال سگ داشتین ولی باهاش دچار مشکالتی شدید بدونین که ریشه ب
توی در همین یک سال اوله و حتی اگه بخوبی می دونین چه سگی بخرین و چه چیزهایی

.ام به ما ملحق شین24خونه براش فراهم کنین، بازم پیشنهاد میکنم از قدم 

آیا مطمئن نیستید سگ بخرید یا نخرید؟

نمیدونید باید برای خرید سگ چیکار کنید و چه سگی بخرید؟

چه کارهرایی آیا سگ گرفتید ولی نمیدونید چه وسایلی براش بگیرید؟ در چه سنی باید
براش انجام بدید و انتظار چه چیزهایی رو ازش داشته باشید؟

نمیدونید از سگ چطور نگهداری کنید و چطور تربیتش کنید؟
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صراحبش سال اول زندگی سگ که مهم ترین سال زندگیشه یک خیابونه که با تصرمیم
در ایرن خیرابون زمران . سالگی سگ خرتم میشره1برای خرید سگ شروع میشه و به 

هررایی هسررتن کرره بایررد مراقررب باشررید و بهشررون زمرران طالیرری مرریگن، م ررل دوره 
به واکسیناسیون، دندان دراوردن، یا دوران بلوغ یا زمانی که باید آموزش های خاصی

.  سگ داد

 سال با دوره دیگره اش 1نحوه نگهداری، تغذیه و رفتار با سگ در هر دوره ای توی این
د، اگر شما به عنوان صاحب سگ در زمان مناسب کار مناسرب رو انجرام ندیر. متفاوته

.جریمه اش رو باید در آینده پرداخت کنین

 این بخش از کتاب که واقعا به شکل خیابون هرم طراحری شرده، بره همرین موضروع
یده کره از و با در بر داشتن جزئی ترین اتفاقات زندگی سگ شما بهتون دید ممیپردازه

سالگی در چه زمانی دقیقا چی در انتظرار شرما و دوسرت 1لحظه قبل از خرید سگ تا 
.کوچیک شماست و چه کارهایی باید انجام بدید
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قبل از خرید سگ 1

یتامین پول کاف: 1قدم 

برررای خریررد سررگ اول 
. یردباید پول کنار بگذار

، هزینه های دامپزشکی
جراحرری برررای عقرریم 
کردن، غرذا و خروراکی 

م، تشویقی، وسرایل الز
کسررررب اطالعررررات، 

فر پانسیون وقتی به سر
همرره کررم ... میرررین و 

!پول نمیخواد
تامین وقت کافی: 2قدم 

برای تخلیه انرژی روزانره سرگ، غرذا 
ه دادن، تربیت، نظافتش، برردنش بر

نه نیاز به حداقل روزا... دامپزشکی و  
!ساعت زمان دارید3

نمرری تررونین سررگتون روتامین امکان تنها نگذاشتن سگ: 3قدم 
سرراعت در روز 6برریش از 

ه تنها بذارین چون حوصرل
اش سررر میررره و میتونرره 
دچررار مشررکالت رفترراری 

پس اگر تمام وقرت. بشه
نید شاغلید کسی رو پیدا ک

که در طرول روز بره سرگ 
یرد سر بزنه یا سرگ رو ببر

منزل کسری کره در طرول 
.روز تنها نمونه

انتخاب نژاد سگ: 7قدم 

با داشتن توانایی کنار اومدن: 4قدم 
مشکالت زندگی در آپارتمان 

مرر ال روبرررو شرردن بررا 
ا اعتراض صاحبخونه ی
شکایت همسایه ها از

سروصدا

داشتن توانایی تحمل خرابکاری:5قدم 

چی م ال ممکنه از سرکار بیاین خونه و ببینین همه
.بهم ریخته یا کفش محبوبتون جویده شده

6قدم 
داشتن 

توانایی از 
دست دادن

سال عمر می کرنن پرس 16تا 10سگها 
یررره روز مجبرررور میشرررین باهررراش 

قبرل از خریرد سرگ. خداحافظی کنین
ه باید این توانایی رو از نظرر روانری بر

.دست آورده باشید

.  ینفقط اگه با شرایطی که گفتیم مشکلی ندارین برای خریدن سگ اقدام کن

باکهکنینانتخابنژادیالزمه
اتیتوقعوزندگیتونسبکوشرایط

برای.باشهسازگارداریدسگازکه
ژادنهایویژگیتمامبایدمنظوراین

کردهمطالعهخوبرونظرتونمورد
اییراهنمنژادانتخاببرایاگر.باشید

رسیهسگنژادصفحهبهمیخواید،
بزنید

های نژادهای سگصفحه ویژگی 

خرید سگ2
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پیدا کردن پرورش دهنده خوب پرورش دهنرده 
محرل و کم تراکم بودنتمییزخوب پیدا کنین و 

نگهداری و مشخصات پدر و مادر تولره سرگ رو 
.نکنینها خرید شاپپتاز . چک کنین

توافق با پرورش دهنده : 9قدم پیدا کردن پرورش دهنده خوب : 8قدم 

در این مرورد کره بعرد از 
خریررد سررگ اون رو برره 

میردیننشون دامپزشک
و در صورت سالم بودنش
هزینه رو کامرل پرداخرت 

.می کنین

اطالعات بیشتر در مورد خرید سگ

فراهم کردن شرایط الزم
برای آوردن سگ به 

خونه

3

روبررو با محیط جدید زندگیشسگتونبرای اینکه وقتی 
شد کمتر دچار اسرترس بشره و شرما هرم برا اومردنش 

توجه کنین و چیزهرایی 10دستپاچه نشین بهتره به قدم 
.اومده رو فراهم کنین23تا قدم 16که در قدم 

هماهنگ کردن با خانواده: 10قدم 

ال مر . سرگهمشخص کنین کی مسئول کارهرای 
ا بیررون؟ یرببررتشکی باید بهرش غرذا برده؟، 

...دامپزشکی؟  و 

ه مر ال اینکر. برسریندرمورد قوانین بره توافرق 
ز ؟ جاهایی ابخوابهروی تخت دارهاجازه سگتون

؟ رهبرذاخونه هست که نباید هیچ وقت پا توش 
...و 

حمل و نقل با اندازه مناسب باکسخرید : 11قدم 

اشه که باید در حدی بزرگ بباکستونتوجه کنین 
ش ، دور خرودبکشه، دراز وایسهتوش بتونهسگ 

. و کش و قوس بیادبچرخه

تهیه ظرف آب و غذا: 12قدم 

تشویقی+ تهیه غذای مناسب : 13قدم 
ماهگی غرذا بررای رشرد سرگ خیلری 12تا 

.مهمه

ماهرره بایررد غررذای خشررک 10تررا 2سررگ 
ه بره بست. مخصوص توله سگ مصرف کنه

برند غذای سرگ شرما، ایرن غرذا میتونره 
س اسامی مختلفی داشته باشره و برر اسرا

غررذاهای تولرره سررگ ... سررایز سررگ یررا 
.مختلفی رو پیدا میکنید

تشررویقی سررگ هررم برررای آمرروزش دادن 
.هضروریبهش یا  بازی و سرگرم کردنش 

و بند قالدهخرید: 14قدم 
مناسبقالده

رو بره سرگتوناز همون روزهای اول الزمره کره 
و زنجیر عرادت داده و بررای راه رفرتن برا قالده
نظریم نایلونی قابل تقالده. بدیدآموزششقالده

راه بره دهقالتا وقتی یاد نگرفته با . مناسبهبراش 
مترر و کوتاه استفاده کنین م ال یکقالدهاز بند 
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خرید پارک سگ : 15قدم 

نه الزمه توله تازه ای که به خو
محردود کنرین حتری میارین

بعدا بره همره خوایناگه می 
ازم جا دسترسی داشته باشه ب

.این کار الزمه

خرید وسایل بهداشتی مناسب : 16قدم 

. ینبرذارکیرف پالسرتیکی یهتوی امادهو بخرینهمه رو 
:مورد زیر نیاز دارین7شما به 

برس سگ و شانه -1
کننده گوشتمییزپنبه گلوله ای و مایع -2
ناخن گیر-3
شامپو مخصوص سگ-4
مخصوص سگخمیردندونمسواک و -6
حوله- 
ن خونه دار برای تمیز کردوایتکسمایع تمیز کننده -7

(کردخرابکاریاگر سگ شما جایی که نباید ) 

خرید اسباب بازی مناسب: 17قدم 

زمره بهترین اسباب بازی که برای تولره سرگ ال
هرم چون اونجویدنیهتهیه کنین اسباب بازی 

یدندونهااز روی کنجکاوی و هم بخاطر افتادن 
.چیرزی رو گراز بگیررهیرهدارهدوست شیریش

چررون ممکنرره نخرررینترروپربهتررره عروسررک 
.محتویات داخلش رو بخوره

رای اسباب بازی های پالستیکی و صدادار هم بر
.الزمنسری فرمان ها به سگ یهآموزش 

مخصوص دفع یا ظرف پد: 18قدم 
ن توالت سگ در صورتی که نیاز داری

.تهیه کنین

یرون آموزش بدین به جای بسگتونبه تونینمی 
اد مخصوص دفع کنه یا بهش یپدهایرفتن روی 

.بدین از توالت مخصوص سگ استفاده کنه
یراز برای به دست آوردن اطالعات بیشتر در مورد خرید وسایل مورد ن

بره صرفحه زیرر کره شرامل... سگ م ل لباس ، اسباب بازی، غذا و 
:راهنمای خریده مراجعه کنین

راهنمای خرید همه چیز برای سگ

!زاییدگاومونشد، اشهفته 8سگ  4
ام همه این کارهرا رو بایرد 8در هفته 

.یدرو شروع کنانجامشانجام بدید یا 

دامپزشکبردن پیش : 19قدم 

گ و تایید سرالمتی سرچکاپبرای 
.ببریدشدامپزشکپیش 

واکسیناسیون و شناسنامه: 20قدم 

که چندگانهو هاریواکسن 2هفتگی 8تا  توله سگ شما باید در 
پرارا، پاراویروس، دیستمپربرای پیشگیری از بیماری های خطرناک 

عمروال البتره م. هست رو بزنرهلپتوسپیروزیا هپاتیت و ICHآنفوالنزا، 
پرس از انجرام . هفته تزریق میکنن1این دوتا واکسن رو به فاصله 

داشرتی بهترون یرک شناسرنامه بهدامپزشکاولین واکسیناسیون، 
.اونجا درج میشههاشمیده که تاریخ و برچسب همه واکسن 

ضد انگل: 21قدم 

االن موقع دادن قرص ضد انگرل بره سرگ هرم 
واکسیناسرریون رو دادن قرررض انگررل . هسررت
www.petpors.comپت پرس .میشنانجام دامپزشکتوسط 

https://petpors.com/category/dog/what-to-buy-dog/?utm_source=Keep-the-dog-ebook&utm_medium=CTA
https://petpors.com/canine-distemper/
https://petpors.com/parvo-virus/
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و برای دریافت کتاب کامل
مطالعه

صفحه باقی مانده،174
: کلیک کنید

خرید کتاب

https://petpors.com/cart/?add-to-cart=43862&utm_source=ebook-free-version-Keep-the-dog&utm_medium=CTA

