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 آيا شما به سگ خود قالده مي بنديد؟آيا شما به سگ خود قالده مي بنديد؟آيا شما به سگ خود قالده مي بنديد؟آيا شما به سگ خود قالده مي بنديد؟

 كه كنند مي فكر مردم از خيلي بندند. مي قالده سگ به منزل بيرون در چرا كند توجيه كه دارد وجود بسياري داليل

 سگ است ممكن يا و نكند. بخرا را باغچه و نكند فرار تا بندند مي را خود سگ و كنند زندگي منزل بيرون بايد ها سگ

 نتيجه در ,باشد دشوار منزل در آن نگهداري هك باشد كرده پيدا رفتاري مشكالت يا و باشد شده بزرگ بسيار اش ثهج

 .كند مراقبت خانه از تا شود مي نگهداشته بيرون سگ احتماالً يا .گذارند مي حياط در را سگ

        

        طرات قالده بستن سگطرات قالده بستن سگطرات قالده بستن سگطرات قالده بستن سگااااخخخخممممآشنايي با آشنايي با آشنايي با آشنايي با 
 اوالً چرا؟ اند. رسانده تصويب به را قوانيني ها سگ مدت طوالني بستن قالده به اعتراض در حيوانات از يتحما انجمن

 عنوان به ها سگ است. خطرناك ها آن براي ها سگ كردن محدود و بستن كه كنند مي درك تر بيش روز به روز مردم

 سگ يك ديگر عبارت به كنند. برقرار انساني ي نوادهخا با قوي ارتباطي تا كردند تالش سال هزاران شكارچي, حيوانات

 داده نشان تحقيقات واقع در شود. مي عصبي و نگران ناراحت, اغلب دشو ايزوله و بسته مومدا وقتي مهربان و خوشحال

 كه هايي سگ ،عالوه به هستند. باز كه هايي سگ تا دارند گازگرفتن احتمال تر بيش شوند مي بسته كه هايي سگ است

 همچنين كنند. آويز حلق را خود عمد غير ،نرده روي از پريدن قصد به است ممكن شوند مي بسته ها نرده به نزديك

   كنيد. باز خود سگ از را قالده گيرند. مي قرار رحم بي هاي انسان و حيوانات ي حمله مورد هستند بسته كه هايي سگ



  

 ي وهله در اند  كرده پيدا شان سگ با كه مشكلي حل براي اند كرده عادت سگ صاحبان اكثر كه است اين دليل دومين

 بگيريد: نظر در را پيشنهادها اين هستيد طناب و قالده براي جايگزيني دنبال به شما اگر ببندند. منزل بيرون را او اول

 تان سگ تا كنيد فادهاست بلند بسيار زنجير با اي قالده از يا و كنيد نصب حفاظ مناسب ي فاصله به تان سگ دور تا دور

 با هايي نرده ،بپرد آن روي از تواند مي شما سگ و داريد حفاظ اگر باشد. داشته دسترسي اطراف ي محوطه به بتواند

 تا زند مي كنار را حفاظ زير خاك هايش پنجه با شما سگ اگر كنيد. نصب آن باالي داخل طرف به درجه 45 ي زاويه

 براي قبلي پيشنهاد دو اگر كند. جا به جا را ها آن نتواند تا دهيد قرار ها نرده زير در بزرگي هاي سنگ توانيد مي كند فرار

 بهترين اين ،كنيد استفاده الكتريكي شوك به مجهز هاي نرده از توانيد مي نشد واقع ثرؤم شما سگ فرار از جلوگيري

 براي ديگري حفاظ كه كنيد استفاده وسيله اين از رتيصو در البته دهد. مي تان سگ به تري بيش آزادي اما نيست گزينه

  باشيد. داشتهن تان سگ به ها انسان آزار و ديگر حيوانات ي حمله از جلوگيري

  

 از توانيد مي ،كند مي هايش پنجه با را شود خراب خواهيد نمي شما كه ديگري محل هر يا و باغچه خاك شما سگ اگر

 محل يك خود سگ براي توانيد مي يا كنيد. استفاده تان باغچه دور ديگري شابهم مانع هر اي و پالستيكي هاي حفاظ

 و كنيد قايم ها شن زير در را او ي عالقه مورد هاي بازي اسباب انواع و بريزيد ماسه و شن جا آن در كنيد, درست بازي

  كنيد. تشويق ،جا آن در بازي هنگام را سگتان

  

 به تمايل تر كم است شده عقيم كه سگي كنيد. اقدام كار اين انجام براي حتماً ايد دهنكر عقيم را تان سگ حال به تا اگر 

 براي زيادي مزاياي كه است نئمطم روش يك اين بماند. خانه در دارد دوست تر بيش و دارد كردن فرار و رفتن بيرون

   بخواهيد. كمك خود دامپزشك از تر بيش اطالعات براي دارد. بر در تان سگ رفتار و سالمتي

  

 بي و حوصلگي بي ي نتيجه اغلب زمين كندن و گرفتن گاز ،كردن پارس مثل رفتاري مشكالت كه باشيد داشته ياد به

 آزار رفتارهاي توانيد مي ،مثبت هاي تشويق و پرتحرك هاي تمرين ،مناسب هاي بازي اسباب ي تهيه با است. تحركي

 در كه سگي عالوه به ؛دهيد ياد او به را منزل داخل در قبول مورد اررفت جايش به و دهيد تغيير را تان سگ ي دهنده

 شما از دفاع و مهاجمان مقابل در تر بيش است شده بسته قالده به حياط در كه سگي نسبت به است خانه داخل

 .دهد مي نشان العمل عكس
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