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!مق مر و خوش آم  گوه 

!آم ه خوشهاس  سگتربیتمبحثبر
و اندامپزشتیمتالشهاماهحاصلهستین،آنمطالعرمشغولارال ترونی  اتاب

روونسگ شدارنقص ارزبان فارس وطنانهمبرا اراستپرسپتنوهسن گان
.ش هساز آمادهوطراح انن،تربیتاصول 

بروش هحساباامالمحتواه وسادهوخودمون زبون بااردهمسع اتاباهندر
.ب همآموزشروسگتربیتنحوهروز،
.هستنانگلیس ها نسخرترجمرارموجودنسگتربیتزمینردربسیار ها اتاب
دراتاب هیچترجمروبودهپرسپتتیمتوسطش هنوشتراامالشمارو پیشاتاب
.نیستدنیاجا هیچ
ذتلوجذابشمابرا روخوان نرنگ،وع سازاستفادهبااهبوکاهندراردهمسع 
!نشی خسترخون نشازتاانیمبخش

.انی ادهاستفبلوغازبع تاتولگ ازهاسکیسگتربیتبرا میتونی اتاباهناز
سگتونراگول ش هنوشتربالغهاسکیهایسگدررفتاریمشکالترفعبرا آخرفصل
!ارد نخواهیپی انیازبخشاهنخون نبرگاههیچانی ،تربیتدرستتولگ اررو

روآرزوشرهمیشارباتربیت هاس  سگانرامکبهتوناتاباهنخوان نامی وارهم
!انی تربیتداشتی ،

99 بهار،پرسپت
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ان امروزه  سگ  بر ش ل گرگ و با چشم ها  زهباا  اشای ه و آبا  رو بار عناو
ظاهر محسور انن ه اهن نژاد توجار زهااد  رو بار خاودش. هاس   م  شناسیم

.جلب ارده و م ت هاست ار بر عنوان هر سگ خونگ  همراه آدم هاست
؛ البتر فقط ظاهر هاس   نیست ار آدم رو همون اول بر خودش جاذب م  انار

باامزه، هر سگ فوق العااده. بل ر تصاوهر و حراات  هم هست ار ازش م  بینیم
!شیطون و شاد، توجر ا  رو جلب نم  انر؟

 ه ا ها ح اقل اهن چیزهر ار تو  فیلم ها و ع س ها م  بینیم و باعث میشر شا
د  و ول  چیز  ار اغلب مردم فراموش م  انن اهنار  اار شاا. عاشقشون بشیم

ر منفیش شیطنت هاس   هر نشونر اوچیک از انرژ  فوق العاده زهادشر ار جنب
!اغلب صاحبش رو بر دردسر مین ازه

نجاست از طرف  روحیر ه  ن ه و لجباز هاس   میونر خوب  با تربیت ن اره و اه
!ار واقعا صبر و حوصلر صاحبش رو محک میزنر

ر لبخن  ول  در انار همر اهنها شخصیت مهربون و پر از عشق هاس   بازم میتون
.و اهن واقعیتیر ار ما بیشتر م  بینیم! رو بر لب ها  صاحبش بیاره

ه ف ما اهنر ار شما رو با همر جنبار ها  خاوب و با ، نقاات قاوت و  اع ، 
  قسمت ها  لذت بخش و بخش ها  چالش برانگیز نگه ار  و تربیات هاسا 

زهااه  آشنا انیم تا ب ونین با آوردن هر هاس   بر خونار باها  منت ار چار چی
.باشین



بخش اول 
سگ هاس   ب انی چیزهاه  ار باه  برا  تربیت 



هاسکیتاریخچه 

سااگ هاساا   ه اا  از قاا هم  ترهن نژادهااا  
م همونطور ار از اساو شناختر ش ه در دنیاست 

 ، اهن نژاد مشخصر، از ناحیر ا  در شرق سایبر 
سگگ بار عناوان 19اوناا در قارن . منشاء گرفتر

.اس یموها مشغول بر اار بودنسورتمه

هاس   ها در انار اس یموها با رابطار ا  ااامال
. دندوستانر و بر خوب  و خوش  زن گ  م  اار
اهط واقعیت اهنر ار اونا برا  زن ه مون ن در شر

.سخت سیبر  بر هم هگر نیاز داشتن

20هاس   ها برا  اولین بار در آالس ا و در قرن 
 رت بخاطر اهن ر ق. مورد توجر عموم قرار گرفتن

قر ب ن  و سرعت بااله  داشاتن و بارا  مسااب
مناسب بودن بر اهاالت متحا ه آورده شا ن و 

. ناااام گااارفتن« سااااهبرهن هاسااا  »اونجاااا 
هاس   ها جزو نژادهاه  هستن ار با گذر زمان

.زهاد تغییر  ن ردن
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در تربیت اهن نژادهاس   وهژگ  ها  تاثیرگذار 

گوششبازهوشیطون، شخصیت فعال،چشم ها  رنگ  زهبا، با ظاهر گرگ مانن هاس  نژاد 
خاانواده و ساگ دنیا و اهران هست و ازشون بار عناوان درسگ محبوب ترهن نژادها  جزو 
.همراه استفاده میشرسگ 

!رنگ سفی  اهن نژاد بر خاطر ظاهر جذاب و زبیاش در تمام دنیا معروفر

پرانرژ  : یمالمر خالصر انیم باه  بگدو رو تو  هاس  سگاگر بخواهم وهژگ  ها  رفتار  
! و مستقل

رو تخلیار هاس   ها بر ش ت بیش فعالن و برا  اهن ر ب رفتار نشن باه  روزانر انرژ  زهاد 
.انن

  روبارو سگها  اهن نژاد خیل  سرهع خودشون رو با محیط وفق می ن، وقت  با شراهط ج ه
اوناا زنا گ  رو ساخت نم  گیارن و خیلا  زود همار . میشن عصب  نمیشان و نم  ترسان
.دلخور  هاشون رو فراموش م  انن

https://petpors.com/popular-dogs-of-iran/?utm_source=final-training-husky-ebook&utm_medium=CTA
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بااق  ، سگ هاه  بسیار باهوش ول  شیطونن ار در سراسر زن گیشون باازهگوشهاس   ها
.اونا ب ن  قو  و ورزش ار دارن و معموال حواسشون خوب بر اطرافشون هست. م  مونن

ا از اونها ذاتا سگ هاه  اجتماع  هستن، با سگ ها  دهگر بر خاوب  اناار میاان، مخصوصا
دهگر لذت م  برن و اصال دوست ن ارن ار تنها بمونن ها  سگ بودن انار 

بون هاس   ها عاشق معاشرتن و اگر درست اجتماع  بشن با مهمان ها و اوداان خیل  مهر
برخورد م  انن

هگار بخاطر همین روحیر اجتماع  و تماهلشون برا  ارتبات باا آدمهاا و حیووناا  د. ن تر
چاون بار جاا  پاارس ااردن مم نار بارا  ! نگهباان خاوب  نمیشارساگ اصال هاس  

هنپس در اهن مورد گول ظاهرش رو نخور! خوش آم گوه  بر استقبال شخص غرهبر بره
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ساهبرهن هاس   ها غرهزه ش ار بسیار باااله  دارن؛ بارا  هماین در اطاراف حیوون هاا 
.تنمیشر تنهاشون گذاشو اوچی تر و چهارپاهان باه  چهارچشم  مراقبشون بود

!زهاد پارس م  انن و عاشق زوزه اشی ن و آواز خون ننهاس  سگها  

برا  زن گ  در شاراهط آب و هاواه  سارد سااختر شا ه و پوشاش با ن  سگ اهن نژاد 
! خیم  داره و نسبت بر گرما حساسر

ل مثال البتر با اهن ر هاس   ها متعلق بر مناطق سردسیرن ولا  میشار در منااطق معتا 
!اهران هم از اونها نگه ار  ارد؛ فقط باه  حواستون بر دما  هوا باشر

نیا  در اهران اطالعاات بیشاتر  پیا ا اهاس  برا  اهن هر در مورد چگونگ  نگه ار  از 
پیشنهاد م  انیم مقالر زهر رو مطالعر انی 

در اهرانهاس  روش درست مراقبت و نگه ار  از 

هاسکییه نکته خیلی جالب درمورد شیوه ابراز محبت 

. یرهبرا  ابراز محبت بر صاحبش دست اون رو بر آروم  تو  دهنش م  گهاس  هر 
قات بهم اعتماد ان، دوستت دارم و هیچ و»در واقع با اهن اار داره بر صاحبش م  گر؛ 

« !دستت رو گاز نم  گیرم

جاام در طبیعت هاس   ها اهن اار رو برا  دادن احساس امنیت بر اعضا  گلر شون ان
می ن

https://petpors.com/caring-for-husky/?utm_source=final-training-husky-ebook&utm_medium=CTA
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