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  پیدایش و سیر تکاملی سگمنشاء 

در  یـزي هـا اطالعـات شـگفت انگ   سگ یدایشپ ءانجام شده در مورد منشا یشناسیرینمطالعات د      

  .ما قرار داده است یاراخت

 یموجودات ،هایناسوررفتن دا ینباز پس از و سال قبل  یلیونم 70تا  63مطالعات در حدود  ینا اساسبر

زشـت و آرام بودنـد    یپسـتانداران  ،موجـودات  ینا.اندیدهنام Creodontها را ظاهر شدند که آن یندر زم

 یندر دوره زمـ  هاآن .بودند یتکفایب یارخود بس یو در انجام امور شخص کردهیم یهتغذ هایکه از ماه

 یجـانوران  ،یگوسـن دوره ال، یعنی سال قبل یلیونم 35رفتند و از حدود  یناز ب یجپلئوسن به تدر یشناس

در منطقـه   ینزمـ  يموجـودات بـر رو   یـن ظهـور ا  .هـا شـدند  آن یگزینجا s Miacidا هیاسیدبه نام م

 یهشـب  ياز لحاظ شـکل ظـاهر   پنج انگشت بوده و يها دارایاسیدم .ستبوده ا يامروز یشمال یکايآمر

 يهـا برتـر  ها و توسعه مغـز بـر کرئودونـت   ها پنجهاز لحاظ ساختار دندان .اندبوده يامروز يهابه راسو

  .دانندیها مآن يرا علت ماندگار يبرتر ینداشتند و هم یقابل توجه

ــا       ــدر  ب ــل ت ــیدم یجیتکام ــدود یاس ــونم 35ها از ح ــه   یلی ــل دو گون ــال قب                    Cani formiaس

، یـایی در یرهايشـ ، هـا خـرس ، هاراکون ،هاسگ یگونه اول اجداد اصل.وجود آمدنده ب Feli formiaو 

بـا   .وجـود آمدنـد  ه کفتارها و زبادها ب،هاها محسوب شده و از گونه دوم گربهراسوو  هاوالروس، هاخوك

سـه   Canideاز تکامـل   .شـد  یجـاد ا Canideخـانواده   ، Cani formiaو تکامل  ینزم یجیتدر ییرتغ

  Hefperocyonae.داشـتند  يامـروز  يهابه سگ ییهاها شباهتآن یحاصل شد که تمام یدگونه جد

توانسـتند از  یبلنـد بودنـد و مـ    یپوزه کوتـاه و دمـ   ،یعضالن یبدن ،به اندازه روباه يابا جثه یموجودات

مشـتق شـدند کـه     Tomarctusبه نـام   یبه مرور زمان جانوران Borophaginaeاز  .نددرخت باال برو

کـه   Canineaه خانواد يمتحده امروز یالتسرانجام در جنوب ا .بودند يامروز يهابه سگ یهشب یاربس

 ییـرات بـا گذشـت زمـان و تغ    .شود پا به عرصه وجـود گذاشـت  یها محسوب مسگ یدر واقع جد اصل

       ها پـا بـه عرصـه وجـود نهادنـد کـه جـد مشـترك         canisها و سپس  Leptocyon یطیمح یجیتدر

) Canis lupus( يخاکسـتر  يهـا سپس گرگ.شوندیمحسوب م هایوتها و کاشغال ،هاسگ ،هاگرگ

  .پراکنده شدند یار اروپا و شمال آسسکرده و در سرا یداتکامل پ یادر شمال اوراس

باشند کـه  یم يخاکستر يهااز نسل گرگ يامروز يهاسگ و گرگ ينژادها ینا یواقع تمام در      

             انجـام شـده نشـان     يهـا یبررسـ .اندشده یکسال قبل از هم تفک یلیونتا دو م یکاز حدود  یجبه تدر

 یـن وجـود دارد و ا  يامروز يهاها و گرگسگ DNA ینبدرصد  0/0 2در حدود  یدهد که اختالفیم

  .باشدها آن یکینزدتایید کننده تواند یخود م یناست و ا 78و گرگ هر دو  گس يهاکروموزوم

بخـش   ینکه در ا یناسشیرینه مطالعات دیعالوه بر ارا ،سگ یژهوه ب یواناتارتباط با خلقت ح در      

 ،اوسـتا  ،یاندر کتاب مقدس زرتشـت  یواناتجالب است که به آنچه در مورد خلقت ح، ها اشاره شدبه آن
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چنـد   رآمده است کـه خلقـت موجـودات د    ،بندهش ،زرتشت در يدر اوستا .ییمآمده است اشاره نما یزن

مـاده بـود    یگـري نر و د یکیدو گاو را که  یکتا یزدکه در ابتدا ا يابه گونه، است یرفتهمرحله صورت پذ

خـوك و   شتر و ،یشم ،سپس بز.آن را دوباره خلق نمود یوانح ینالعاده افوق يبه علت ارزشمند .یدآفر

هـا دسـت آموختـه    آن ارشدند که رفت یدهآفر یپس از آن جانوران وحش .یدبعد از آن اسب و االغ را آفر

 .شـدند  یجـاد ا يسپس جانوران آبـز  .ستا هاآن ینتربزرگ یمرغپرنده را خلق کرد که س سپس .یستن

            ،سـگ الشـخور   ،يسـگ شـکار   ،یسـگ خـانگ   ،را در ده نوع خلق کرد که شامل سگ گله بعد سگ

موجـودات در   یخلقـت تمـام   ترتیـب  یـن ه اب و .یدرا آفر... خفاش موش و ،ژوژه ،راسو ،روباه ،یسگ آب

  .کتاب به طور کامل بدان اشاره شده است ینکه در ا یرفتصورت پذ لفمراحل مخت

  

  شدن سگ یاهل

          کـس   یچهـ . شـده بـه دسـت انسـان اسـت      یاهل یوانح ین، اولباورند که سگ یناکثر محققان بر ا    

آثـار و   یمحققان با بررسـ  ینمود، ول یبار سگ را اهل یناول يبرا یو در چه زمان یداند که چه کسینم

کردن سـگ ابتـدا    یباورند که اهل ینانسان، بر ا یناجداد نخست یدر روند زندگ یقشواهد موجود و تحق

در . صـورت گرفتـه اسـت    یشـمال  یقـاي آفر و احتماالً یشمال یکايآمر یران،ساکن ا يهاتوسط انسان

بـه   يهااستخوان یهبر پا Hole Frankمطالعات انجام شده توسط  یرانکردن سگ در ا یارتباط با اهل

ـ   5500حـدود   یوانح ینکردن ا یآن است که اهل ها، نشان دهندهيدست آمده در حفار از  یشسـال پ

ـ  يهـا سـگ  يهـا استخوان یايالبته بقا .خوزستان صورت گرفته است یدر حوال یالدم  یـه در ناح یاهل

          بـه  . باشـد یدر منطقـه مـذکور مـ    یـوان ح یـن کـردن ا  یاز اهل یحاک یزن یجاناستان آذربا یروزف یحاج

ـ   يرسد که بنایطور به نظر م ینهر حال ا         سـال قبـل    12000انسـان و سـگ حـداقل از     ینارتبـاط ب

  .شده باشد یزيریهپا

در اسکاتلند، دانمارك و آلمـان بـا    یاهل یوانها به عنوان حمدارك در ارتباط با وجود سگ یننخست     

          هـزار سـال قبـل    15مربـوط بـه حـدود     يهـا يشده در حفار یداپ يهاها و جمجمهاستخوان ییشناسا

صـحنه شـکار    ربه سگ با انسان د یهشب یوانیح یاز همراه یريتصاو یاواقع در اسپان يهاغار یوارهبر د

در عـراق،   یالدهزار سال قبـل از مـ   12دست آمده از ه ب يهایلفس یايبقا یبا بررس. خوردیبه چشم م

  .از حضور سگ در کنار انسان به دست آمده است يشواهد

ا غـار و  یـ خـود در کمـپ    یبا آوردن توله گرگ به محل زنـدگ  یهاول يهاانسان یهنظر یکطبق بر     

کمک در امر شکار شـدند و   برايها ها و آموزش آنکردن گرگ یها موفق به اهلآن یتو ترب ينگهدار

  .کردند يو در کنار خانواده نگهدار یشده در محل زندگ یاهل يهاگرگ یناز ا
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 يشکار و پـس مانـده غـذا    یايخوردن بقا يها براکند که سگیگونه عنوان م ینا یگريد یهنظر     

انسـان   یها به عنوان الشخور در اطـراف محـل زنـدگ   آن. شدند یکها نزدآن یها و محل زندگانسان

ها توانستند خود را بـه عنـوان   سگ یجبه تدر. پرداختندیاطراف م یطپرسه زده و در واقع به نظافت مح

و نه تنها از جانب او رانده نشدند، بلکه کم کـم بـه خـدمت او     دنینما یبه انسان معرف یدمف یوانح یک

  .خانواده او محسوب شدند ودرآمده و جز

گونه عنوان شـده   ینها ااز آن یدر برخ. شده است یانرابطه ب یندر ا یزن یگريمختلف د يهایهنظر    

ـ  یدنحمل بار و کش يبرا يانسان به موجود یازن یدکه شا کـردن سـگ    یسورتمه، بشر را به سمت اهل

 یگروهـ . ننـد کیم یتلق یهاول يهاانسان يبرا یی،منبع غذا یکسگ را به عنوان  ینمود و برخ یتهدا

مختلـف   يهـا مطالعه در جنبـه . دانندیو مقدس شمردن آن م یتمحبوب یلرا دل یوانح ینا يداروفا یزن

کننـده صـحت    یـت تقو يتا حد یهاول يهایازحفظ بقاء و رفع ن برايها و تالش آن ییبشر ابتدا یزندگ

  .باشدیفوق م یاتنظر هر کدام از

ـ   ینبه هر حال آن چه مهم است ا              یشـد و هـزاران سـال بـه عنـوان همـدم       یاست که سـگ اهل

هر خـدمت   یادور کردن خطر و چه به عنوان کمک در امر شکار و  يبراهوش چه در قالب نگهبان و با

  .کرد یدر کنار انسان زندگ یگريد
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  تاریخچه حضور سگ در کنار انسان

             قبـل تـاریخ، زمـان آغـاز     هـاي ما ره شد با بررسی آثار به جا مانـده و غـار نگـاره   طور که اشاهمان      

 5000بر روي دسته کاردي که تقریبـا  . اندهزار سال تخمین زده 12 زیستی انسان و سگ را حداقلهم

از سال قدمت دارد، تصویر سگی با گردنبند نقش بسته است و شاید این مبنی بر آن باشد کـه سـگ از   

ـ  سگ. شده استکار گرفته میه قدیم براي نگهبانی و حراست انسان بهاي زمان ه طـور  ها همچنـین ب

مصـریان  . خورنـد سازان و سفالگران آشور، مصر و یونان باسـتان بـه چشـم مـی    فراوان در آثار مجسمه

ها به حساب آمده و نقش مهمی در ایجاد و توسعه نژادهاي سگ ترین دوستداران سگباستان از بزرگ

سـاختند و کسـی   هاي مرده مقبره مـی ها براي سگآن. اندو آمیزش آن با گرگ و شغال و روباه داشته

یونانیـان قـدیم اعتقـاد داشـتند کـه      . گردیدکشت، به تنبیهات بدنی سختی محکوم میکه سگی را می

            .شـود محافظـت مـی   Cerberusهاي عالم ارواح توسط یـک سـگ وحشـی سـه سـر بـه نـام        دروازه

ها به عنـوان نگهبـان   گیري و گسترش این اعتقاد در یونان باستان باعث استفاده فراگیري از سگشکل

ـ   . و معابد شد هاخانه         یـن منظـور مـورد اسـتفاده قـرار      ه ابه طوري که گاهی در هر معبد هـزار سـگ ب

گرفتنـد و  آموز مورد مراقبت و پرورش قـرار مـی  هاي کوچک دستزمان ارسطو نیز سگ در. گرفتمی

یـا گـرگ   در مصر اعتقاد بر آن بود که بتی با سر سـگ و  . آمدندها به حساب میبسیار مورد توجه خانم

هـا نیـز بتـی    همچنـین مصـري  . رسـاند به ابدیت می خداي مرگ بوده و روح انسان را Anubisبه نام 

              هـاي نـژاد گـري هونـد بـود و یـک دم جـارو ماننـد داشـت و آن را          ساخته بودند که بسیار شبیه سگ

 Pharaho Hound. شـد ها محسـوب مـی  نام داشت مظهر خداي بدي Sethاین بت که . پرستیدندمی

 بـراي و در آن زمـان   بـود این حیوان داراي پاهایی بلند و سرعت زیـاد  . فراعنه مصر بوده است نیز یک

  .گرفتشکار مورد استفاده قرار می

ها و معابد بـراي  هاي نگهبان اعتقاد داشتند و از این رو نگهداري سگ در خانهرومیان نیز به سگ      

نظـامی   براي کارهاي هارومیان همچنین از سگ. روم باستان رواج داشتاعالم خطر در اکثر شهرهاي 

  .کردندز یا حامل استفاده میبه عنوان مبار

قبـل از مـیالد بـود،     300آغـاز آن در سـال    ، کهدر چین Hanسال حکومت سلسله  400در طی       

اري سگ بـه صـاحبش بـه    ها نمادي از وفاداین پیکره. شدمیزده ها نقش تصویر سگ بر روي سفالینه

ی برخـوردار بودنـد و   هاي زینتی کوچک در چین باسـتان از محبوبیـت خاصـ   سگ. رفته استشمار می

در قسمتی از آستین لباس خود جاسازي کـرده و از آن بـراي گـرم کـردن     را ها ندان آناشراف و ثروتم

ثبت برخی از نژادهاي سـگ  ر دانستند و دها همچنین سگ را مقدس میآن. کردندها استفاده میدست

به عنوان حیوان مقدس در معابـد   ،)Lhassa apso(و لهاسا آپسو ) Tibaten Terrier(بتی مثل تریر ت

  در ژاپن باستان این اعتقاد وجود داشت که هـر کـس بـا نـام خـدایی     . شدها پرورش داده میو صومعه
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شود، بعد از مرگ داراي لذت و مرتکب خودکشی ) گرفتسگی که به شکل بت مورد پرستش قرار می(

  ).زندگی ابدي خواهد بود

جرمـی   دانستند و کشـتن سـگ را  ها را به عنوان نگهبان گله و حامی انسان میایرانیان قدیم سگ     

از محبوبیت زیادي برخوردار بـوده و   هاند،در اروپاي قرون وسطی نژادهاي . آوردندبزرگ به حساب می

در ایـن  . شـد دوانی در میان اشراف افتخار محسوب مـی ات پرطرفدار سگها در مسابقشرکت دادن آن

ایـن مسـابقات   . شـد شد تا از پا بیافتد و سپس کشته میها تعقیب میمسابقات، شکار آنقدر توسط سگ

  .رحمی زیادي همراه بود، به تدریج به مسابقات شکار روباه تبدیل شدکه با بی

ـ   19ز قرن چه نژادي و اجدادي ایخثبت تار      طـور اصـولی   ه با تاسیس اولین باشگاه پرورش سـگ ب

ـ    1859و در سال  ااولین نمایشگاه جهانی سگ در بریتانی. مطرح گردید ین نمایشـگاه  برگـزار شـد و اول

  .در دیتروید آمریکا و سپس در شیکاگو برگزار گردید 1975دهاي سگ در سال براي معرفی تمامی نژا

شـناختند  ان با وفا را با اسامی زیر مییو، این حمینزهاي این سرو در لهجهلغت ایرانی در فرهنگ       

  :گیردکه برخی از این اساسی هنوز مورد استفاده قرار می

، )Spaka) (سـپکا (، ایرانی باستان )Saka) (سکا(، پارسی باستان )Sak) (سگ(سگ را در زبان پهلوي 

، )spai) (سـپی (، افغـانی  )سـه (، کـردي  )Svan) (سـون (، سانسـکریت  )Sua-ka) (کـا  –سوآ (آریایی 

  . کردندخطاب می) Saeg) (سگ(و گیلکی و طبري ) Espa) (اسپه(کاشانی 

در  .انـد انـد و وفـایش را مثـال زده   هاي باستان ایران نیز بارها سگ را سـتوده المثلدر نثر و ضرب      

سـالی کـه    309یـا   300د قرآن کریم نیز به سگ اصحاب کهف اشاره شده است کـه در طـول حـدو   

هـا پاسـبان ایشـان بـود و در قـرآن همـراه اصـحاب        اصحاب در درون غاري خوابیده بودند، سـگ آن 

بر طبق آنچه در متون اسالمی آمده است گویا  این سگ، سگ شبانی بوده است کـه  . شودشمارش می

بـوده   نام این سگ، رقیم، ،در میانه راه به اصحاب ملحق شده و بر پایه اطالعات ثبت شده در این باب

خـداي تعـالی آن    ...«در قصص االنبیاء نوشته ابواسحق نیشابوري درباره این سگ آمـده اسـت   . است

طلبید و مـن او را  جویم که شما میسگ را به سخن آورد که گفت مرا نزنید که من همان خداي را می

  »...شبان آن سگ را بر گردن نهادام، چون ایشان این سخن از آن سگ بشنیدند بگریستند و شناخته

د اشـاره  ارها به این مـو اند که از جمله آنخصلت نیکو بر شمرده 10نیز در سگ  )ع(حضرت علی       

کنـد، اکثـر   کنـد و بـه دشـمنش حملـه مـی     شب بیدار است، صاحب و دوستش را حفظ می: اندفرموده

       اگـر فـردي آن   ...او بدهـد قـانع اسـت و    هر چه صاحبش به گیرد و به کارهاي او در سکوت انجام می

 گاهاین امر به ارزش و اهمیت باالي این حیوان از دیـد . یابدخصلت را داشته باشد به بهشت راه می 10

  .کندهاي نیکوي انسانی در این حیوان اشاره میو وجود خصلت) ع(ائمه 
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ر خداوند جهانیان را یاد شده، به طوري کـه  ابع اسالمی از ستایش و تسبیح سگ بهمچنین در من       

و در شرح آن آمده اسـت  ) هاي خداگوید بس است معصیتسگ می(نقل شده است ) ع(از امام حسین 

ایشـان  . گفت لبیک، از او پرسیدند که این چیست؟ گفت ذکر حق است. ابوالحسن نوري آواز بشنید(که 

  ).ریا گویند، براي این لبیک گفتمذکر بی

هایشـان از آبـادانی دور   آمده است که ایشان کسانی را که خانـه  )ص( در روایتی از پیامبر اسالمی      

  .باشد مجاز دانستند که سگی در منزل نگهدارند

  

  انتخاب و تهیه سگ

ها و یا نوازش کردن یک سگ زیباي خـانگی کـه متعلـق    گاهی دیدن یک فیلم جذاب درباره سگ     

به فکر خریدن و نگهداري سگ در منزل بیاندازد و شـاید  ممکن است ست، ما را ا به اقوام و دوستان ما

لرزد و از گرسنگی رمقی در تـن نـدارد و   مشاهده یک توله سگ خیس شده در زیر باران که به خود می

شـود، حـس تـرحم مـا را تحریـک کـرده و       توسط فرد خشن و زشت رویی به قیمتی ارزان عرضه می

که با مشکالت نگهداري، تغذیـه و بهداشـت   ریم، بدون اینیگتیمار حیوان بینوا به خریداري و تصمیم ب

کشد که از نگهداري آن خسـته شـده و   در این صورت مدت زیادي طول نمی. آن آشنایی داشته باشیم

بهتـر اسـت   . گـردیم ان مزاحم مـی یوآییم و به دنبال راهی براي خالص شدن از شر این حمی هبه ستو

نگهداري سگ در اختیـار داریـم؟   آیا فضاي مناسب براي . نظر بگریم م و جوانب امر را دراول بیاندیشی

یا در خود صبر و حوصـله و عالقـه   آ آیا تمام اهالی منزل موافق حضور سگ در کنار خود هستند؟ اصالً

  نگهداري از یک حیوان خانگی که ممکن است سر و صدا هم داشته باشـد را سـراغ داریـم؟    برايالزم 

ما براي نگهداري یک سگ بزرگ و تنومند مثل ژرمن شپرد نیاز به فضایی بـاغ ماننـد یـا یـک حیـاط      

بزرگ داریم و براي نگهداري از یک تریر سفید و زیبا در خانه، موافقت و همکاري تمـام اهـالی منـزل    

مـان  نگهداري از توله تازه متولد شده هم که دردسرهاي خـاص خـود را دارد و مـدت ز   . ضرروي است

  .گیردزیادي وقت می

ـ بیان این مطالب به منظور منصرف کردن خوانندگان از نگ       ه هداري سگ نیست بلکه به منظور ارای

  .نمایی واضح و واقعی از مشکالت نگهداري حیوان در منزل یا هر محل دیگري است

ی از محـل  تـازگ  اهیم سگ داشـته باشـیم؟ آیـا بـه    خونکته مهم دیگر این است که اصالً براي چه می

زندگی یا ویالي تفریحی ما سرقت شده و براي نگهبانی آن نیاز به کمک داریم؟ آیا احسـاس تنهـایی   

کنیم و به دوستی با وفا و صادق نیاز داریم تا بتوانیم به او محبت کنیم؟ یا عالقه زیاد به حیوانـات و  می

ی ایـن دالیـل بـراي خریـد و     ها ما را به فکر خرید یک سـگ انداختـه اسـت؟ تمـام    خصوص سگه ب

ولی چشم و هم چشمی و رقابت با سـایر دوسـتانی کـه    . نگهداري از سگ منطقی بوده و درست است
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هـاي زود گـذر و غلطـی    سگ دارند و یا جلب توجه دیگران از طریق نمایش سگ در خیابـان، انگیـزه  

چه بسـا کـه   . مانداي ما میاست که به زودي از بین رفته و فقط هزینه خرید و درد سر نگهداري آن بر

 .حـذر داریـم  از نگهداري این حیوان در منـزل بر زار هم شده و اطرافیانمان را یها بپس از مدتی از سگ

د در خانـه را داریـد، حـال    اید و امکانات نگهداري و توان مراقبت از یک عضو جدیاگر خوب تأمل کرده

  . ري کنیدحسب نیاز یا عالقه خود، سگ مناسبی را خریداباید بر

. بهتر است حیوان مورد نظرتان را فرد آشنایی تهیه کند که به شما اجازه دهـد والـدین آن را ببنیـد        

کیلـو وزن   4ها شبیه پدر و مادر خود خواهند شد و تولـه سـگی کـه پـدر و مـادر آن بـیش از       زیرا توله

  .شودندارند، هرگز سگ بزرگی نمی

ماهگی به بعـد نیـاز    2ها معموالً از زیرا توله. ماهگی است 4تا  2ین بهترین سن براي خرید توله ب     

در این سن خیلی زود بـه صـاحب   ه عالوه ب. ها راحت تر استخود دارند و نگهداري آن ردتري به ماکم

انـد ممکـن اسـت تـا     ن باال خریداري شدهی که در سنیهایسگ. شوندخود اعتماد کرده و با او اخت می

گاهی نیز عصبی شده و محیط جدید را قبول نکرده و به اطرافیان . بوده و غذا نخوردند ها افسردهمدت

در . سـاز خواهـد بـود   نیز مشکل بوده و براي شما دردسر ماه 1هاي زیر نگهداري از توله. کنندحمله می

          وعده شیر نیاز دارند و اغلـب دچـار نفـخ، یبوسـت یـا اسـهال       6تا  5ها به حداقل روزي این سن سگ

روي هـم رفتـه خریـد تولـه در     . ها باید تمیز باشـد ها باید متعادل و بستر آندماي محیط آن. شوندمی

  .کنیمرا به شما توصیه نمی تولگیسنین 

اگر یک سگ خانگی و کوچـک  . کنید باید مناسب با نیاز و امکانات شما باشدسگی که انتخاب می     

قبـول  که از نظر جثه زیاد بزرگ نشود، سالم باشـد و شـما از آن    خواهید، بهترین سگ، سگی استمی

هـر سـگ   . ی نداشـته باشـید  صرار زیادي روي نژاد خاص یـا کمیـاب  ا. باشدمالیتان ن و در حد توا کرده

توانـد بـراي نگهـداري در منـزل مناسـب      که درست تربیت شود میکوچک، زیبا و سالمی به شرط آن

الزم بـراي انتخـاب    هـاي طهوش، قدرت، زیبایی و سالمت از شرهاي نگهبان نیز در مورد سگ. باشد

. بسیار بیشـتر از خصوصـیات نـژادي و گـران و کمیـاب بـودن آن اهمیـت دارد        ،است و تربیت صحیح

نظر ر نژاد دیگري که براي نگهبـانی مـد  هاي دابرمن، ژرمن شپرد یا هترین نژاد سگزیباترین و خالص

آزار یـا  تی که درست تربیت نشده باشد ممکن است مثل یک بچه گربه ملوس و بیست، در صورا شما

این در حالی است که یک سگ بدون نژاد مشخص یـا دورگـه،   . مثل یک گرگ درنده و خطرناك شود

در مورد نر یا ماده بـودن  . با تربیت درست و اصولی به نگهبانی هوشیار و قابل اعتماد تبدیل خواهد شد

وجـود  ه هاي ماده در دوران فحلی مشکالتی را براي صاحب خود بسگ. تفاوتی وجود داردنیز نظرات م

رفتارهـاي عصـبی و فـرار    . آورند و ترشحات فحلی حیوان براي صـاحبش ناخوشـایند خواهـد بـود    می

هاي نر نیز دردسرهاي خـاص خـود را   سگ. افزایداحتمالی از خانه در دوران فحلی نیز بر این موارد می
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 هـا ار کردن مداوم به در و دیوار و بروز رفتارهاي جنسی نسبت به اعضاي خانواده از جمله آنرو اد دارند

تـر و  ها آرامتوجه داشته باشد که سگ ماده، مولد است و براي شما توله خواهد آورد و اصوالً ماده. ستا

 .خود شـما خواهـد بـود    ل ذکر شده بر عهدهانتخاب جنسیت با توجه به مسای. ندتر از نرها هستباهوش

اید و تصمیم دارید حیوان مورد نظرتان را خریداري کرده یـا بـه   هاي الزم را انجام دادهحال که بررسی

بهتر اسـت ابتـدا بـا     .دیگري تهیه کنید و به خانه بیاورید، باید نکاتی را به خاطر داشته باشید طریقهر 

القـی، نحـوه نگهـداري، تغذیـه و تربیـت و      مطالعه و پرس و جو از افـراد مجـرب، بـا خصوصـیات اخ    

مشکالت نگهداري سگ در محل  زندگی آشنا شده و قبل از آوردن حیوان، محل زندگی و نگهـداري،  

بینـی  نیازهاي حیوان را پـیش  ظروف مخصوص نوشیدن آب و خوردن غذا، محل ادرار و مدفوع و سایر

  .کنید

  

  هاسگ گذارينام

ی هـا بایـد تـک سـیالب    اسم سگ. سعی کنید اسم توله را به او بیاموزیدماهگی کم کم  2در اواخر      

سانی ید و هم سگ شما به آبوده و تلفظ آن ساده باشد تا هم شما در صدا کردن او مشکلی نداشته باش

دهنـد از اسـامی خـارجی اسـتفاده     ها در کشور ما ترجیح میاغلب صاحبان سگ. اسم خود را یاد بگیرد

سـتانتان ممکـن   این علت است که تشابه اسمی حیوان شما بـا یکـی از آشـنایان و دو    این امر به. کنند

هـا، قهرمانـان   استفاده از اسامی قهرمانان کارتونی یا فـیلم . گی خاطر او شوددراست باعث رنجش و آز

. سـت ا هـا هاي یونان باستانی هم مورد توجـه صـاحبان سـگ   باستانی، شاهزادگان اساطیري و نام الهه

توانیـد مبنـایی بـراي    وان، مشخصات ظاهري ویژه و عادات و خصوصیات ذاتی حیوان نیز مـی رنگ حی

  .انتخاب نام باشد

او بـازي کنیـد، نـامش را صـدا     با خواهید به توله خود غذا بدهید، او را نوازش کنید یا هر بار که می     

سـعی  . دهنـد آن واکنش نشان مـی  گیرند و با شنیدنها در مدت کوتاهی اسم خود را یاد میتوله. بزنید

زیـرا در ایـن   . کنید نام حیوان را با دقت و اطمینان انتخاب کنید تا مجبور به عـوض کـردن آن نشـوید   

در نظـر داشـته باشـید کـه     . صورت توله گیج شده و ممکن است نتواند اسم جدید را به راحتی بیـاموزد 

کنند و ممکن اسـت بـه   عادت می واده همها عالوه بر اسم خود به لحن صداي شما و اعضاي خانسگ

اگـر در خانـه بـیش از یـک سـگ      . شنیدن اسم خود از زبان یک فرد غریبه هیچ واکنشی نشان ندهند

ی نام خـود بـا دیگـر    زیرا توله در درك تفاوت جزی. کنیدي شبیه به هم خودداري اهدارید از انتخاب نام

  .هاي خانه دچار اشکال خواهد شدسگ
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  نژادهامنشاء 

، تمامی موجودات زنده خودشان را با شـرایط محیطـی و تغییـرات آب و    طوري که در طبیعتهمان     

ها نیز که در مراحل اولیه در نقاط مختلـف جهـان   هیچ شکی وجود ندارد که سگ ،دهندهوایی وفق می

براي نواحی بیابانی و هاي تازي اولیه سگ. به وجود آمدند خودشان را با این شرایط سازگار کرده باشند

موجـب   )جهش(موتاسیون . هاي ماستیف براي نواحی کوهستانی و جنگلی سازش یافتنداي و سگجلگه

 .ها آگاهانه توسط انسان به کـار گرفتـه و پـرورش داده شـدند    ها شد و به تدریج این گونهافزایش گونه

حداقل چهار نـوع سـگ در اروپـا    دهد که هاي یافت شده از عصر حجر نشان میها و استخوانجمجمه

       .وجود داشته است که از نظر جثه و شکل جمجمه با هم تفاوت داشتند

 .دور از واقعیت خواهد بود اگر تصور کنیم که انسان در ایجاد این چهارگونه دخـالتی داشـته اسـت         

گرگ و در موارد دیگـر   به عنوان مثال در بعضی موارد از این چهارگونه ممکن است متفاوت باشد،منشأ 

همچنین ممکن است از حیوان دیگري که به طـور مسـتقل از سـایر حیوانـات      .انداز شغال مشتق شده

 .مل یافته است به وجود آمده باشندتکا

هـاي جنـوب   ، در بـاتالق Peat – dog ،Canis Familiaris Palustrisیـا   Peat-spitzبقایـاي       

متـر  سانتی 45تا  40به دست آمده که داراي Peat-spitzلی نیز از اسکلت کام. سودان یافت شده است

  .اي کشیده و باریک است، سري گرد و پوزهارتفاع

 Peat-Spitzاز ،  Spitzهـاي هاي نژاد اشنازر، تریرها و تعدادي از سگعقیده بر این است که سگ     

  .به وجود آمده باشند

Canis Familiaris intermedius      ،اي نسبتاً کشـیده  اي متوسط با سري عریض و پوزهداراي جثه

  .هاي تازي امروزي باشدرسد که جد سگو پهن بود و به نظر می

Canis Familiaris inostranzewi      ها بود که سري قوي و محکـم داشـت  تر سگ، گونه بزرگ. 

هاي سورتمه رسد که جد سگمی کرد و به نظراین گونه عمدتاً در اروپاي شمالی و مرکزي زندگی می

هاي گلـه بـزرگ جثـه در اروپـاي     ، سنت برنارد و سگ، ماستیف Spitzهاي بزرگ جثه شمالی و گونه

  .مرکزي باشد

Canis Familiaris leinieri      سـري باریـک   ، سگی بزرگ جثه بـا ، سگ دوره چهارم عصر حجر           

ــگ    ــد س ــه ج ــت ک ــن اس ــر ای ــده ب ــود و عقی ــاز ب ــاي ت ــمالی ه                          (Northern sighthound)ي ش

  .ي باشدو برزو  Irish wolfhound ،Deerhoundمثل

در سراسر اروپـاي    Canis Familiaris Matris optimaeطی عصر برنز گونه دیگري به نام،در       

تیـز  اي کشیده و نوكپوزهاي متوسط با سري نسبتاًٌ پهن و دراز و مرکزي گسترش یافت که داراي جثه

ان بـر ایـن   تعـدادي از دانشـمند   .گرفته باشد منشاءاز این سگ  عقیده بر این است که ژرمن شپرد .بود
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باشد در حـالی کـه   هاي گله اروپاي مرکزي نیز میثه سگاند که این گونه، جد نژادهاي بزرگ جعقیده

عـالوه  . اندمشتق شده  Canis Familiaris inostranzewiها از دانشمندان دیگر عقیده دارند که این

 ،رد و گـرگ هاي نژاد ژرمن شـپ اند که به علت شباهت بسیار زیاد بین سگبر این گروهی بر این عقیده

هـاي  ، سگهاي نژاد ژرمن شپرداند و به همین دلیل به سگها مشتق شدهها از گرگاحتماالً این سگ

  .گویندگرگی نیز می

 شـمالی باشـد یـا      Sighthound جنـوبی از همـان منشـاء     Sighthoundکه این مدرکی دال بر      

             که بومی اروپا باشد به دست نیامده است و عقیده بر این است که از پریـا، شـغال یـا گـرگ هنـدي      این

(Canis Pallipes) در  ها همان جایگاهی است که براي پریا و دینگـو گرفته باشند و جایگاه آن منشاء

هاي ولگردي هستند که از بالکان تا اسـترالیا و از آفریقـاي شـمالی تـا     پریاها سگ .شودنظر گرفته می

برخی شبیه سـگ گلـه، برخـی شـبیه      .پریاهاي مناطق مختلف با هم تفاوت دارند .شدندژاپن یافت می

زمینـه منشـأ    بـا وجـود مطالعـات گسـترده در     .باشندشبیه گري هوندهاي اولیه میدینگو و بعضی هم 

که خـود  یا این ،هاي اهلی اولیه هستندپریاها هنوز مشخص نشده است که آیا پریاها اجداد وحشی سگ

و گـاهی اوقـات بـه     Spitzپریاها گاهی اوقات به عنـوان گونـه خـالص     .اندهاي اهلی بودهاولین سگ

اولیـه    Sighthoundیـک   اگر بتوانیم ثابت کنیم کـه پریـا   .اندظاهر شده  Sighthoundعنوان آمیخته

حلقـه مفقـوده    مشـتق شـده اسـت،     Sighthoundنتیجه طبیعی این خواهد بود که پریایی که از، است

  .مصر باستان باشد Sighthoundاست بین سگ وحشی و 

یکـی   .باشـند هاي اهلی میهاي شکاري آفریقایی اولین سگاند که سگگروهی نیز بر این عقیده      

          کـه  یکـی ایـن   .هـاي وحشـی را بـا خـود دارد    باشد که دو ویژگی سگژاد باسنجی میها ناز این سگ

سایر نژادهاي اهلـی  ( شوندهاي ماده آن برخالف سایر نژادهاي اهلی تنها یکبار در سال فحل میسگ

  .باشندهاي باسنجی قادر به پارس کردن نمیکه سگدیگر این و )شونددوبار در سال فحل می

نژادهـا هـم بحـث     ختالف نظر وجود دارد در مورد منشـاء ها اسگ طوري که در مورد منشاءهمان      

همـراه بـا   . هایمان در ایـن زمینـه خواهـد شـد    هاي ما در آینده باعث افزایش آگاهیوجود دارد و یافته

بـه مـوازات    .اسـت آوردن نژادهـایی کـرده    انسان نیز اقدام به پدید ،هاتغییرات ایجاد شده در اثر جهش

البتـه در   .گیري انجام شـد ههاي آن مناطق دو رگاي دیگر بین سگاي به نقطهمهاجرت انسان از نقطه

  ابتدا تنها پیدایش نژادهایی با قدرت بدنی و بویایی باال و سـرعت زیـاد مـدنظر بـود امـا بعـدها ظـاهر       

سال قبـل در مصـر    4000حدود  .بودها کمتر مورد توجه ها بیشتر مدنظر قرار گرفت و کارآیی آنسگ

هـا و  مجمسـه  ،شـمار هـاي بـی  نقاشـی  .در زمینه اصالح نژاد سگ فعالیت داشـتند  ماهريمتخصصین 

در هنـر   .سـت ا هاهاي موجود در آن زماندهنده سگ هاي نوشته شده بر روي پاپیروس نشانیادداشت

  :شودار نژاد کامالً خالص دیده میمربوط به مصر باستان چه
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Pariah Spitz ،یک ، نوعی سگ شکاريSighthound  اي هاي تیز و دمی آویـزان یـا حلقـه   با گوش

  . Spitzگشت و سرانجام یک نژاد عروسکی از نوع که قسمتی به پشت سگ برمی

ایـن سـگ از    .باشدمی  Canis molussusتر است نژادي از زمان باستان که براي ما شناخته شده     

  .گرفته باشد رسد که از تبت منشاءاست و به نظر می Canis instranzewiنتایج 

در همان ابتدا از تبت به طرف چین، هند و آشور گسترش یافـت و طـی دوران     molossianسگ      

       و بعداً به اروپاي مرکـزي رسـید تـا آنجـا کـه       سمت کشورهاي شمالی مدیترانه پراکنده شد باستان به

هاي کاري و غیرورزشـی جریـان   هاي بسیاري از سگگرشود خون آن هنوز در میبه طور کنایه گفته 

ایجاد نژادهایی است که از نظـر   ،شرفت بسیاري کرده است و هدف اصلیپی ،امروزه پرورش سگ .دارد

صـی  ر نژادشـان باشـند و بـراي اهـداف خا    ها بیانگعیب و نقص باشند و ظاهر آنجسمی و رفتاري بی

متأسـفانه خیلـی از نژادهـا منقـرض      .انی و یا به عنوان حیوان خانگی مناسـب باشـند  نگهب مانند شکار،

  .دادي دیگر نیز در حال انقراض استاند و نسل تعشده

  

 نژادها

نژاد عبارت است از گروهی از حیوانات که از لحاظ ژنوتیپ و فنوتیـپ بـه قـدري شـبیه      :تعریف نژاد

بـه   .صورت گیرد فرزندانی شبیه به خـود بـه وجـود آورنـد     ها ازدیاد نسلیهم هستند که چنانچه در آن

هـا  ها نیـز شـبیه بـه خـود آن    عبارت دیگر شباهت ژنتیکی و شکلی به قدري زیاد است که فرزندان آن

ی و حفظ خصوصیات یـک نـژاد در بعضـی از کشـورها موسسـاتی      به همین دلیل براي شناسای .هستند

ها نیـز اقـدام   نسبت به ثبت اعضاء آن ،اندارد براي هر نژادن مشخصات استوجود دارد که عالوه بر تعیی

ـ هـا موسسـه  در مورد سگ .کنندمی در کشـور آمریکـا     American kennel club (AKC)نـام ه اي ب

و استانداردهاي مربوط به نژادهاي خالص سـگ   ردیدهمیالدي تأسیس گ 1884وجود دارد که در سال 

  .نمایدمی را ثبت و تعیین

میالدي که به ترتیـب حـروف الفبـا تنظـیم      1992ست ارایه شده توسط این موسسه در سال در لی     

  :باشدشویم که به شرح زیر میرو میشده است با نژادهاي مختلفی روبه
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Bullmastiff  A 
C  Affenpinacher 
Cairn terrier  Afghan hound 
Canaan dog Aeredale terrier 
Cardigan welsh corgi Akita 
Cavalier king Charles spaniel Alaskan malamute 
Chesapeake bay retriever American Eskimo dog 
Chihuahua American foxhound 
Chinese crested American Staffordshire terrier 
Chinese shar - pei American water spaniel 
Chow chow American shepherd dog 
Clumber spaniel Australian cattle dog 
Cocker spaniel Australian shepherd 
Collie Australian terrier 
Curly – coated retriever B 
D Basenji 
Dachshund Basset hound 
Dalmatian Beagle 
Dandie dinmont terrier Bearded collie 
Doberman pinscher Beauceron 
E  Bedington terrier 
English cocker spaniel  Belgian malinoise 
English foxhound Belgian sheeodog 
English setter Belgian tervuren 
English springer spaniel Belgian mountain dog 
English toy spaniel Bichon frise 
F  Black and tan coonhound 
Field spaniel  Black Russian terrier 
Finnish spitz Bloodhound 
Flat – coated retriever Border collie 
French bulldog Border terrier  
G  Borzoi 
German pinscher Boston terrier 
German shepherd dog Bouvier des flandres  
German shorthaired pointer Boxer  
German wirehaired pointer Briard 
Giant schnauzer Brittany 
Glen of imaal terrier Brussels griffon 
Golden tetriever Bull terrier 
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O  Great dance 
Old English sheepdog Great Pyrenees 
Otterhound Greater swiss mountain dog 

 P Greyhound 
Papillon H 
Parson Russell terrier Harrier 
Pekingese Havanese 
Pembroke welsh corgi I 
Petit basset griffon vendeen  Ibizan hound 
Pharaoh hound Irish setter  
Plott Irish terrier 
Pointer Irish water spaniel  
Polish lowland sheepdog Irish wolfhound 
Pomeranian Italian greyhound 
Poodle J 
Protuguese water dog Japanese chin  
Pug K  
Puli Keeshond 
R  Kerry blue terrier  
Redbone coonhound Komondor 
Rhoodesian ridgeack Kuvasz 
Rottweiler L  
S Labrador retriever 
Saint Bernard Lakeland terrier 
Saluki Lhasa apso 
Samoyed Lowchen 
Schipperke M 
Scottish terrier Maltese  
Sealyham terrier Manchester terrier 
Shetland sheepdog Mastiff 
Shiba inu Miniature bull terrier 
Shih tzu Miniature pinscher  
Siberian husky Miniature schnauzer 
Silky terrier N 
Skye terrier Neapolitan mastiff 
Smooth fox terrier  Newfoundland 
Soft coated wheaten terrier Norfolk terrier 
Spinone italiano Norwegian elkhound  
Staffordshire bull terrier Nerwish terrier 
Standard schnauzer  Nova scotia duck tolling Retriever 
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Sussex spaniel  

Weimaraner  Swedish vallhound 
Welsh springer spaniel T 
Welsh terrier Tibetan mastiff 
West highland white terrier  Tibetan spaniel  
Whippet Tibetan terrier 
Wire fox terrier Toy fox terrier 
Wirehaired pointing griffon  v  
Y Vizsla  
Yorkshire terrier   w 
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  .باشدبندي نژادي میلیست دیگري از نژادها را ارائه کرده است که مبناي آن گروهاین موسسه، 

  

  

  :ها عبارتند ازاین گروه

  

  

  :باشدمنتشر شده است به شرح زیر میاعضاء این گروه که توسط همین موسسه 

  

  

  1هاسگ بنديگروه

ایـن جـدول بـر اسـاس حـروف الفبـا       . گروه آورده شده است 8زیر اسامی نژادها در غالب گروه، در در 

   :باشدکه شرح آن به صورت ذیل می ،مرتب شده است
  

  

  

  

  

  

                                                
هـاي ورزشـی،                       سـگ ) 1: هـاي متفرقـه، هفـت فصـل دیگـر بـه ترتیـب زیـر آمـده اسـت          در این کتاب به جز سـگ  -1

ــد، ســگ) 2 ــه اســباب( عروســکیهــاي ســگ) 5هــاي تریــر، ســگ) 4هــاي کــار، ســگ) 3هــاي هان ــازيشــبیه ب                           ،)ب

، از نژادهاي جدول زیر، نژادهاي معروف به ترتیبـی کـه   کتاب در هر فصل. هاي گلهسگ) 7هاي غیر ورزشی و سگ) 6

  .آمده، توضیح داده شده استکتاب در اول هر فصل 

  

  Sporting  dogs  هاي ورزشی          سگ  )1

  Hounds  )هاند(هاي تازي سگ  )2

  Working dogs   هاي کارسگ  )3

 Terriers  هاي تریر                                سگ  )4

  Toys  )بازيشبیه به اسباب( عروسکیهاي سگ  )5

  Non sporting dogs   هاي غیر ورزشیسگ  )6

  Herding dogs  هاي گله    سگ  )7

  Miscellaneous dogs  گروه متفرقه       )8
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Irish wolfhound Sporting group 
Norwegian elkhound American water spaniel 
Otterhound Brittany 
Petit basset griffon vendeen Chesapeake bay retriever  
Pharaoh hound Clumber spaniel  
Plot Cocker spaniel  
Rhodesian ridgeback  Curly – coated retriever  
Saluki English cocker spaniel  
Scottish deerhound English setter  
Whippet English springer spaniel  
Working Group  Field spaniel  
Akita Flat – coated retriever  
Alaskan Malamute German shorthaired pointer 
Anatolian shepherd dog German wirehaired pointer  
Bernese mountain dog Golden retriever  
Black Russia terrier Gordon setter  
Boxer  Irish setter  
Bullmastiff Irish water spaniel  
Doberman pinscher Labrador retriever  
German inscher Nova scotia duck tolling retriever  
Giant Schnuzer  Pointer  
Great Dane  Spinone italiano 
Great Pyrenees  Sussex spaniel 
Great Swiss Mountain Dog Viszla 
Komondor  Weimaraner 
Kuvasz Welsh springer spaniel  
Mastiff  Wirehaired poiting griffon 
Neapolitan Mastiff  Hound Group 
Newfoundland  Afghan hound 
Portuguese Water Dog  American foxhound 
Rottweiler  Basenji 

 saint Bernard  Basset hound 
Samoyed Beagle 
Siberian Husky Black and tan coonhound 
Standard Schnauzer Bloodhound 
Tibetan Mastiff  Borzoi 
Terrier Group Dachshund 
Airdal English foxhound 
American Staffordshire Terrier Greyhound 
Australian Terrier 

 
Harrier 
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Pug  Bedington Terrier  
Silky Terrier Border terrier   
Toy Fox Terrier Bull terrier 
Yorkshire Terrier Carin terrier  
Non- Sporting group Dandie dinmont terrier  
American Eskimo Dog Glen of imaal terrier  
Bichon Frise Irish terrier 
Boston Terrier Kery blue terrier 
Bulldog Lakeland terrier 
Chinese Shar-pei Manchester terrier 
Chow Chow Miniature Bull terrier 
Dalmatian Miniature schnauzer  
Finish Spitz  Norfolk terrier  
French Bulldog Norwich terrier  
Kessshond Parson Russell terrier  
Lhasa Apso Scottish terrier 
Lowchen Sealyham terrier 
Poodle Skye terrier  
Schipperke Smooth fox terrier 
Shiba Inu Soft coated wheaten terrier 
Tibetan Spaniel Staffordshire bull terrier 
Tibetan Terrier Welsh Terrier 
Herding Group  West Highland White Terrier 
Australian Cattle Dog Wire fox terrier 
Australian Shepherd Toy Group  
Bearded Collie Affenpinscher 
Beauceron Brussels griffon  
Belgian Malinois  Cavalier king Charles spaniel  
Belgian Sheepdog Chihuahua 
Belgian Tervuren Chinese Crested  
Border Collie English Toy Spaniel  
Bouvier des Flandres Havanese  
Briard Italian Greyhound  
Canaan Dog Japanese Chin  
Cardigan Welshcorgi Maltese  
Collie Manchester Terrier  
German Shepherd Dog Miniature Pinscher  
Old English Sheepdog Papillon 
Pembroke Welsh Corgi Pekingese 
Polish Lowland 

 
Pomeranian  
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  .کنیمبندي میطبقه AKCپس بنابر این ما در این کتاب، نژادها را بر اساس این جدول موسسه 

   

Irish Red and White Setter Puli 
Norwegian Buhund Shetland Sheepdog  
Pyrenean Shepherd Miscellaneous Class  
Redbone Coonhound  Dogue Bordeaux 
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  در یک نگاه هاي ورزشیسگفصل 

   

  Golden Retriever گلدن رتریور

    Labrador Retriever    البرادور رِتریوِر 

  Curly- Coated Retriever   رِتریوِر مو فرفري

  Flat- Coated Retriever      مو صاف رِتریوِر

  Chesapeake Bay Retriever   چساپیک باي رتریور 

  English Cocker Spaniel                    لاسپانیِ کوکر انگیلیش

  American Cocker Spaniel        لمریکن کوکر اسپانیا

لاسپانیِ رکالمب     Clumber Spaniel  

  Irish Water Spaniel  ل آیریش واتر اسپانیِ 

    English Springer Spaniel  انگلیش اسپرینگر اسپانیِل

  Sussex Spaniel ساسکس اسپانیِل  

  English Setter  ستر انگلیسی 

  Setter Irish ستر ایرلندي  

  Pointer پوینتر  

   ویمررونر 

 

Wiemaraner  

  .فصل نژادهاي باال به ترتیب توضیح داده شده استاین در 
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  (Retrievers)ا    هرتریور

جـا کـه ایـن سـگ توانـایی            لغت رِتریوِر به معناي پس گرفتن و از نو به دست آوردن است و از آن     

راي انـواع  ایـن نـژاد دا  . آوري شکار دارد، به این نـام مشـهور شـده اسـت    اي در یافتن و جمعالعادهفوق

هـا  تـرین آن در زیـر بـه مهـم    ؛هاي قدرتمندي هستندها داراي پوزه و فکمختلفی است که همگی آن

  .اشاره شده است

  

 (Golden Retriever)    رِتریوِر گُلدن

  

  تاریخچه

میالدي فردي بـه نـام    19در اواخر قرن      

بازیابی شـکار   برايماس، این نژاد را رد تویدلُ

لک شخصـی خـود در نزدیکـی    مرغابی در م

گـاهی از  . شهر ایورنس اسکاتلند پرورش داد

ــرايآن  ــا و شــک ب ار مــاهی در ســواحل دری

ایـن  . شـده اسـت  می  ها نیز استفادهرودخانه

براي اولـین بـار در    1900اوایل دهه نژاد در 

. مسابقاتی در انگلیس به نمایش گذاشته شـد 

امروزه این سگ داراي گستردگی وسیعی در 

عالوه بر شکار، به عنوان سگ  و جهان بوده

راهنماي نابینایان، ردیاب دارو و مواد مخـدر  

وسـت  و نیز به عنوان سگ خـانگیِ بسـیار د  

  .ردگیداشتنی مورد استفاده قرار می

  

  ظاهري خصوصیات

  رنگ

اي مایـل بـه   ، ولی قرمـز یـا قهـوه   باشدطالیی یا کرم رنگ میاي از رنگ طالیی پر رنگ با سایه     

  .قرمز نیست
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  پوشش خارجی

متراکم بـوده و مـانع از   هاي این حیوان مو. باشدر مانند میدار به همراه پوشش مویی پصاف یا موج    

  .شودپوست میعبور آب و رسیدن آن به 

  سر و جمجمه

داراي پـوزه قـوي و پهـن    . خص قـرار دارد جمجمه عریض و در زیر آن یک گردن عضالنی و مشـ     

  .باشدمی

  هاچشم

  .باشده میها نیز سیاز هم بوده، به رنگ سیاه و دور آنجدا ا    

  هاگوش

  .انداسبی بوده و به سمت پایین افتادهمتوسط و متن داراي اندازه     

  دهان

  .دهان نه باال و نه پایین قرار گرفته است. باشندها تراز و مرتب میدندان     

  گردن

  .صاف و عضالنی است     

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

گردن قـرار   ها نیز در قسمت عقبشانه. بوده و استخوان محکمی داردهاي پاي جلویی راست ساق     

  .اندگرفته

  بدن

  .ها حالت ارتجاعی دارندکوتاه و عریض بوده و دنده     

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

  .اندمفاصل خرگوشی پایین قرار گرفته. باشندها کامالً قوي و عضالنی میها و رانساق     

  پاها

  .هستندها از یکدیگر باز گرد و شبیه پاي گربه بوده و پنجه     

  دم

  .شیده از موهاي پر مانند است و در قسمت رأس دم حالت مجعد نداردطویل و راست بوده، پو     
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  خصوصیات رفتاري

 کودکان با آرامی خیلی رفتار .است فراوان آموزش استعداد با و باهوش جذاب، حیوانی رِتریوِر گلدن     

 پر و فعال رِتریوِر گلدن .هستند صاحبان خود کردن خوشنود براي مشتاق و شیرین باوفا، هاییسگ .دارد

 بود خواهد کننده سرگرم او به آموزش .است خانواده اعضاي براي مناسبی سگ خالصه طور به و محبت

 خوبی باندیده این سگ .است تهاجمی خويفاقد  و اي داشتهدوستانه رفتار هاسگ سایر و ها غریبه با.

 و کندمی خوشحال را او بودن هاانسان کنار در .دهدمی اطالع کردن پارس با را هاغریبه ورود و است

 شکارچی براي شکار آوردن باز از را خود نام رتریور گلدن .کرد رها تنها زیادي مدت براي را او نباید

   .باشدمی ماهري بسیار شناگر  سگ این که است ذکر قابل همچنین .است کرده کسب

  

 فعالیت بدنی

  بازياسباب یا توپ عالقه زیادي به آوردن و شتهدا نیاز روزانه ورزش و فعالیت به رتریور گلدن     

 فعالیت از .بود نخواهد سخت چندان او به آموزش دادن از این رو .توسط صاحبش دارد شده پرتاب هاي

 در خوبی استعداد نژاد این که چرا کنید خودداري زیاد دادن غذا از و کنید حاصل اطمینان آن روزانه بدنی

  .دارد شدن چاق

  

  داريشرایط نگه

 در .است مناسب آپارتمانی زندگی براي نژاد این ،روز کافی در طول بدنی فعالیت اجازهشرط  هب     

  .باشد هابراي آن را مناسبی مکان تواند می بزرگ یا متوسط حیاط یک و است تحرك پر خانه داخل

  

  آراستگی

کـار آسـانی بـوده و حـس خـوبی بـه حیـوان و صـاحبش                 پـر پشـتش   و صافهاي شانه کردن مو     

 پـر  الیـه  به کردن شانه هنگام در .شودمی توصیه ضروري مواقع در شستن و روزانه زدن شانه .دهدمی

  .است متوسط نژاد این در مو مقدار ریزش .کنید توجه زیرین پشت

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  36تا 27 32تا  25

 )سانتی متر(ارتفاع  61تا  56 56تا  51
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  مشکالت سالمتی

 و مشکالت .باشدمی چشمی هايعفونت همچنین و لگن هاييابتال به بیمار مستعداین نژاد      

 سریعاً باید مشاهده صورت در وبوده  شایع حیوان این در یپوست حساسیت همچنین و قلبی هايینارسای

  )1 تصویر شماره( .کرد مراجعه دامپزشک به

  

  (Labrador Retriever)    البرادور رِتریوِر

  

  تاریخچه

ــور        ــرادور رتری  ازمنشــاء ســگ الب

و در حمل شـکار   بودهنیو فانلند  جزیره

         گیــران ایــن منطقــه کمــکمــاهیبــه 

مـیالدي،   19در قـرن  . کرده اسـت می

، تعـدادي  داران محلـی زمین اي از عده

هــاي کیســه هــا را بــراي حمــل از آن

 آمــوزشنمــک از کشــتی بــه ســاحل 

ــد ــایر   . دادن ــا س ــژاد ب ــن ن ــزش ای         آمی

هاي ورزشی انگلیسی، آن را ابتـدا  سگ

به سگ شـکار و بعـد بـه یـک سـگ      

از ایـن  . عملیاتی تمام عیار مبدل کـرد 

حیوان امروزه در ارتش، جهت ردیـابی  

مــواد مخــدر و  داروهــاي قاچــاق و  

عنـوان سـگ ردیـاب در    بـه   همچنین

  .شودمین استفاده معاد

  

  خصوصیات ظاهري

  رنگ

  .اري از هر گونه لکه سفید رنگ استسیاه، شکالتی یا زرد بوده، ع      
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  پوشش خارجی

باید کوتاه، متراکم و بدون  موهاي حیوان. یکی از مشخصات و ابزار تعیین کیفیت نژادي است      

  .موج باشد و مانع از ورود هوا به زیر پوشش خارجی شود

  و جمجمه سر

         سر نیز صاف و بدون . صورت استدر قسمت جمجمه پهن و عریض بوده، داراي برجستگی      

هاي پرهبینی باز بوده و هاي یسوراخ. ها قوي و با طول متوسط هستندفک. استهاي گوشتی گونه

  .اندرشد کرده بینی

  هاچشم

ي بـاهوش و  ظـاهر  ،که این ترکیباي یا فندقی بوده رنگ قهوهعموماً به متوسط و ها چشم اندازه     

  .دهدبه حیوان میخو خوش

  هاگوش

  .اندگرفتهکامالً نزدیک به سر و متمایل به عقب قرار است، نسبتاً بزرگ و به صورت آویزان       

  دهان

  .باشندو سفیدرنگ میقوي منظم، ها دندان     

  گردن

  .اندها قرار گرفتهاست و در میان شانهاز نظر ترکیب قوي و قدرتمند      

  بدن

  .استپشت حیوان تقریباً صاف و کوتاه . باشندها ارتجاعی میسینه عریض بوده و دنده     

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

  .دارند مالیمیمفاصل خرگوشی خمیدگی . پهن و قوي بوده و مفصل زانو برگشته است ها،ران     

  پاها

  .ها کمانی شکل هستندو پنجه استگرد و جمع شده      

  دم

 دارايدم . کنندپیدا میو به تدریج به سمت نوك دم حالت مخروطی بوده در پایه بسیار ضخیم      

  .خوردسمور گرد شده و در قسمت پشت پیچ نمیدم همانند  بوده وطولی متوسط 

  

  



  
  
  
  
  

  اطلس رنگی نژادهاي سگ                                                                                    40

 

  

  

  

  

  رفتاري خصوصیات

، مشتاق  یادگیري ،بسیار باهوش ،باوفا ،هوشیار ،داشتنی دوست ،ر سگی با محبتتریوِرِ البرادور     

ها است و توجه انسان نیازمند .داردشنا عالقه فراوانی به و بوده در آب   عاشق بازي کردن خصوصاً

 ولی براي باشدمیخوبی  بانهدید .ها آسان استآموزش دادن به آن .بخشی از خانواده باشد دارد توقع

در  .تواند دردسر ساز شودمی داري شودنگهاگر براي مدت طوالنی تنها  .مناسب نیستنگهبانی 

          ،شکارآورنده  باز ،از البرادور به عنوان شکارچی .کندتر عمل میمستقلرِتریوِر  گُلدن مقایسه با

معموالً البرادورهاي  .شودمواد مخدر استفاده می ردیابی راهنماي نابینایان و ،همیار پلیس ،بانهدید

  .هستند یتر از نوع آمریکایتر و ساکت انگلیسی آرام
    

 فعالیت بدنی

زیـاد نیـاز   بـدنی   و بـه ورزش و فعالیـت   هستندعاشق کار و بازي  و هاي پر انرژيالبرادورها سگ     

    .نشوند چاقداشته باشند تا  اشتهاي بسیار خوبی دارند و باید به حد کافی تحرك .دارند

  

  داريشرایط نگه

در  .باشدري در آپارتمان مناسب میابراي نگهد ،فعالیت بدنی کافی در طول روز اجازهبه شرط      

شودمتوسط پیشنهاد می حیاطاي با براي جلب رضایت حیوان، خانهو تحرك بوده رداخل خانه پ.   

  

  آراستگی

به برس زدن و شانه کشیدن منظم نیاز  .استآن آسان  پر پشتصاف و  ،آراستن موهاي کوتاه     

 ریزش مو درمقدار  .شوداستحمام و استفاده از شامپو خشک تنها در مواقع ضروري پیشنهاد می .دارد

  .سط استاین نژاد متو

  

  مشکالت سالمتی 

    )2تصویر شماره ( .باشدهاي چشم قابل ذکر میکفل و مچ پا و برخی بیماريناحیه مشکالت      

    

 صفت سگ نر سگ ماده

 )گرمکیلو (وزن  34تا  27 32تا  25

 )سانتی متر(ارتفاع  61تا  56 58تا  53
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  (Curly- Coated Retriever)مو فرفري    رِتریوِر

  

  تاریخچه

ــپانیل       ــر اسـ ــیش واتـ ــل انگلـ        از نسـ

         تـرین  ، جزو قدیمیرِتریوِر مجعد. باشدمی

ــور اســتهــاي ســگ ــن ســگ، . رتری ای

تحمل زیـاد  با باهوش، قوي، پر تحرك و 

  .است

  

  خصوصیات ظاهري

  رنگ

به بیشتر  بوده، ولیسیاه یا جگري      

  .استسیاه رنگ 

  

  پوشش خارجی

از موهاي مجعد، تمام اطراف اي توده     

هایی از بـدن  بخش. بدن را پوشانده است

هاي سفید مشخص ها، نقص مهمی محسوب شده و لکهبا موهاي بدون فر و غیر مجعد در پشت شانه

موهاي مجعد مانع از نفوذ آب و در نتیجه مانع تمیز کـردن پوسـت    توده. ، مطلوب نیستسینه در ناحیه

  .شوندمی حیوان

  سر و جمجمه

بینی سیاه رنگ . باشندها کشیده و قوي میفک. جمجمه از طول و تناسب خوبی برخوردار است     

  .شودباز در انواع سیاه رنگ مشاهده می هايسوراخهمراه با 

  هاچشم

  .ها بزرگ و غیر برجسته استچشم. باشندزرد به رنگ  نباید اي بوده وسیاه یا قهوه     

  هاگوش

پوشیده از موهاي و  قرار گرفتهبر روي سر  هستند، کامالً پایین افتاده و کوچک و نزدیک به هم      

  .باشندمی مجعد
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  دهان

و هـا، قـوي و صـاف    دندان    

  .باشندمییکدست 

  

  گردن 

ها در نسبتاً بلند بوده و شانه    

  .اندپشت گردن واقع شده

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

ها به طور مایـل قـرار   شانه    

ــخیم و  ــیار ضـ ــه و بسـ گرفتـ

   .باشندعضالنی می

  

  بدن

  .سینه باز و سطح پشتی صاف و نسبتاً بلند است کوتاه با قفسه   

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

عضالنی و قوي بوده، مفاصل زانو متمایل به پایین و زمین بوده و انحنایی در مفاصل زانویی و     

  .شودمشاهده میخرگوشی 

  پاها

  .اندها خمیدهحالت مدور و جمع شده داشته و پنجه   

  دم

 .نسبتاً کوتاه و صاف بوده، به سمت انتها حالت مخروطی پیدا کرده و پوشیده از موهاي مجعد است    

  )3تصویر شماره (

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  36تا  29 36تا  29

 )سانتی متر(ارتفاع    69 تا 63 69تا  63
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     (Flat- Coated Retriever) مو صاف رِتریوِر

  تاریخچه

در انگلستان از آمیـزش سـنت جـونز         

نیوفوندلند و البـرادور رِتریـوِر و بعـدها از    

تر و گُلدن رتریور به وجـود  آمیزش بین س

متوسـط   سگی بسیار فعال، با انـدازه . آمد

  .بوده و ظاهري باهوش دارد

  

  خصوصیات ظاهري

  رنگ

 .باشدسیاه یا جگري رنگ می    

   

  پوشش خارجی

به صـورت انبـوهی از موهـاي صـاف         

  .باشدمی

  

  سر و جمجمه

سر طویل بوده، جمجمه پهن و نسـبتاً      

ها فاصـله وجـود   بین چشم. عریض است

ها بلنـد و قـوي بـوده و    فک. استباز  هاي آن از همسوراخمناسبی برخوردار بوده و  بینی از اندازه. دارد

  .باشدقادر به حمل شکار می

  

  هاچشم

  .اي تیره یا فندقی استرنگ قهوه آن ها متوسط و اغلب به اندازه    

  هاگوش

  .کوچک و پایین افتاده بوده، در دو طرف سر قرار دارند   

  گردن

  .تو در بین دو شانه قرار گرفته اسبلند بوده     
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  هاي حرکتی جلوییاندام

پاي جلویی مشخصاً صاف، هاي ساق. استعریض و داراي چین گوشتی مشخصی  سینه قفسه     

  .داراي استخوان محکم و پوشیده از مو هاي پر مانند است

  

  بدن

ها نیز در قسمت وسط دنده. پشت حیوان کوتاه، حالت مربعی داشته و به سمت باال برجسته است     

  .بدن حالت کمانی دارند

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

ر مانند بوده، مفصل زانویی زیاد مستقیم یا زیاد ي پهاي پا پوشیده از موهاعضالنی بوده، ساق     

ساق پاها تماماً حالت . سگ باید ایستاده و به طور صحیحی بر روي پاهایش حرکت کند. نیستخمیده 

  .گرد و مدور دارند

  

  پاها

 (sole)قسمت کف پنجه . باشندهاي بسته و کمانی شکل میگرد و قوي بوده و داراي پنجه     

  .استضخیم و قوي 

  دم

اغلب دم خود را حرکت می دهد ولی باالتر از سطح پشتی . کوچک، راست و پایین افتاده است     

  )4تصویر شماره ( .گیردقرار نمی

  

  

  

  

  

  (Chesapeake Bay Retriever) چساپیک باي رتریور   

  تاریخچه

شـده  هاي دور جهت شکار اردك و مرغابی اسـتفاده مـی  منشاء آن آمریکاي شمالی بوده، از گذشته     

  .است

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  35تا  25 34تا  25

 )سانتی متر(ارتفاع  61تا  58 59تا  56
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   خصوصیات ظاهري

ــوانی      ــدن   حیـ ــا بـ بـ

بـه  . عضالنی و قوي است

رنگ بلوطی تیره تا قرمز و 

  .شودیا زرد دیده می

  

  خصوصیات رفتاري

حیوانی باهوش، شـجاع و   

مهربان بوده، عاشق حضور 

ها است و از در میان انسان

هـا لـذت   آن بودن در کنـار 

  )5تصویر شماره ( .بردمی

  

  

  

  

  

    Spaniels)(  اسپانیِل ها

. انـد آمـده  بـه وجـود  ) در دو قرن گذشته(اخیر  تغییري در نژاد ستر در سالیان در نتیجهها این سگ     

ل نیستند و نیازي بـه تشـخیص بـین ایـن دو وجـود      ها و سترها قائامروزه تفاوت آشکاري بین اسپانیل

ه بـه  باشـد کـه همیشـ   میین لند اسپانیل و واتر اسپانیل تنها تفاوت تشخیص داده شده احتماالً ب. ندارد

ـ . اندهمین صورت باقی مانده جـز  هدر حقیقت تا شروع این قرن، راه تشخیص قطعی امکان پذیر نبود، ب

به طور معمول، ممکن است در یـک زایمـان سـه نـوع     . در موارد آیریش واتر اسپانیل و کلومبر اسپانیل

هـاي بـه   کوکر و سگهاي کوتاه تر را در چنین شرایطی سگ بلندتر را اسپرینگر، سگ. توله دیده شود

  .نامندرنگ جگري را ساسکس می

      مشـکل  ،هـاي معمـول  هاي نـژادي بـه خـوبی تعیـین شـده و تشـخیص گونـه       البته امروزه تفاوت     

       اعضاي گروه شامل آیـریش واتـر اسـپانیل، کلـومبر اسـپانیل، انگلـیش اسـپرینگر اسـپانیل،         . باشدنمی

  .باشندفیلد اسپانیل و کینگ چارلز اسپانیل میولش اسپانیل، ساسکس اسپانیل، 

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن   28تا  21 28تا  21

 )سانتی متر(ارتفاع  66تا  58 61تا  53
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 (English Cocker Spaniel)           لاسپانیِ کوکر انگیلیش  

  

  تاریخچه

انگلـیش   نـژاد  وجـود  از حـاکی  گزارش اولین     

 به .باشدمی 1300 سال به مربوط کوکر اسپانیل،

 به اسپانیِل اینگیلیش نژاد بعد سال 500 حال هر

آیـریش واتـر    :شـامل  که گردید تقسیم نوع هفت

اسپانیل، فیلد انگلیش اسپرینگر، ولش اسـپرینگر،  

 ایـن  تمامی. باشندساسکس، کالمبر و کوکر می

 بـرده  انگلسـتان  بـه  اسپانیا از پیش هاقرن هانژاد

ـ  ايپرنده اسم از گرفتهبرکوکر  نام .شدند   نـام ه ب

 کوکرهـا  اصـوالً  کـه  ايهپرنـد  .است 1وود کوك

 هاآن همچنین .یافتندمی پرورش آن شکار براي

 .نیز هستند هاپرنده سایر براي ماهري شکارچیان

ـ  نـژاد  ایـن  از بیشتر روزها این  حیـوان  عنـوان ه ب

ـ  هـا کـوکر  همچنـین  .شودمی استفاده خانگی ه ب

 مـورد  شـکارچی  و شـکار  آورنده، بانهدید عنوان

  .گیرندقرار می استفاده

  

  خصوصیات ظاهري

  رنگ

و حالت ابلقی با رنگ  هاي قرمزاي مایل به زرد، جگري رنگ همراه با سایهسیاه، سیاه و قهوه     

  .سفید

  پوشش خارجی

 صاف و از نظر ترکیب و ساختمان ابریشمی شکل است، نرم و کمی موج دار بوده و قسمت     

  .زیر بدن و پاها، به میزان زیادي از موهاي پر مانند پوشیده شده است ها، سینه،گوش

                                                
1- Wood Cock   
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  سر و جمجمه

  .و مربع شکل است پوزه عریض، ضخیم. دور بوده و قسمت جلوي آن صاف استسر م     

  

  هاچشم

اي یا فندقی رنگ بوده، متناسب با رنگ پوشش خارجی است که باعث بروز ظاهري با وقار، قهوه     

  .شوددوست داشتنی می باهوش و

  

  هاگوش

ند و ابریشمی شکل، بدون هر هاي بلبا موو  گوش ظریف و نازك بوده ها پایین افتاده و اللهگوش     

  .پوشیده شده استهاي مو فر یا حلقهگونه 

  

  گردن

  .ها قرار گرفته استطویل و عضالنی بوده و در میان شانه     

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

پاها استخوانی و پوشیده از موهاي  ساق. دارندو فراخ اي باز دار بوده، سینهها کوچک و زاویهشانه     

باشدو کوتاه و راست می استر مانند پ.  

  بدن

پشت حیوان کوتاه و بسیار . و حالت مربع مانند دارداست ، محکم و استوار اي کوچکداراي جثه     

  .حیوان استقوي و متناسب با اندازه و وزن 

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

ساق پا صاف، پوشیده از موهاي پر مانند، استخوانی و متناسب . حالت مدور و بسیار عضالنی دارد     

  .با اندازه و وزن حیوان است

  پاها

  .گرد، محکم و شبیه پاي گربه است     

  دم

  .شد، بهتر استتر بادر امتداد پشت قرار دارد و هرچه پایین و کوتاه است     
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  خصوصیات رفتاري

 و آرام کودکان به نسبت .است محبت با و انرژي پر ،سخت سر سگی اسپانیِل کوکر اینگلیش     

 هاغریبه به نسبت و است اجتماعی یسگ .کندمی اجرا احترام با شنودمی که را دستوراتی و بوده مهربان

 بیشتري تمایل نرها و دارند جویانه سلطه حالت هاماده برخی .کندنمی پارس زیاد .و شکیبا است ماآر

 و نیست مناسب آپارتمان در نگهداري براي آن شکاري نوع .دهندمی نشان خود از النه ساخت به نسبت

     .دارند هاگربه  با خوبی رابطه معموالً .دارد نیاز بدنی فعالیت و خیز و جست براي آزاد فضاي به

  

 فعالیت بدنی

   .برد خواهد لذت دهید بازي و ورزش اجازه او به شما که اندازه هر به اسپانیِل کوکر اینگلیش     

  شرایط نگهداري

 یک .باشد داشته کافی بدنی فعالیت روز طول در باید و است مناسب آپارتمان در نگهداري براي     

  .کندمی فراهم برایش را مناسبی مکان متوسط حیاط

  

  آراستگی

 کتان موهاي داراي هااسپانیِل کوکر اینگلیش از برخی .دارد منظم زدن برس و کشیدن شانهنیاز به     

 داراي دیگر نیمی کهدر صورتی  .آیدمی در نمدي حالت به نشود رسیدگی آن به اگر که هستند مانند

 هايمو .شودمی پیشنهاد ضروري مواقع در استحمام و خشک شامپو .هستند ابریشمی و صاف موهاي

  .است متوسط به میزان نژاد این در مو ریزش .)!ها پنجه بین نه( شود کوتاه باید هاپنجه اطراف

  

  مشکالت سالمتی

 چک تابستان فصل در مرتباً هاگوش داخل باید علت همین به و است شایع هاآن در گوش عفونت    

 اغلب ،بمالند زمین به را خود گوش و سر تا دارند عادت هااسپانیِل کوکر اینگلیش که این دلیله ب .شوند

             .شودمی ناشنوایی حتی و عفونت موجب و رودمی گوش داخل به خاك و گرد و تیز اشیاء

  )6تصویر شماره (

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  16تا  13 15تا  12

 )سانتی متر(ارتفاع  43تا  38 41تا  36
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  (American Cocker Spaniel)      لمریکن کوکر اسپانیا

   

   تاریخچه

معـروف   لاسـپانی  کوکرامریکن نژاد       

گاهی بـه اسـم آمـریکن کـوکر اسـپانیل      

انگلـیش   اصوالً از نژاد شود کهخطاب می

در انگلستان نشعت گرفتـه   کوکر اسپانیل

مـدل   ،به آمریکا راه یافته است بعدها که

 تـر اسپانیایی آن از آمریکایی آن کوچـک 

عنــوان ه ایــن روزهــا کوکرهــا بــ .اســت

 با وفا و همچنین سـگ نمایشـی   یدوست

 .انــداســتقبال مــردم قــرار گرفتــه مــورد

تـوان بـراي شـکار    ها مـی همچنین از آن

عنـوان دیـدبان   ه آوردن شکار و ب ،کردن

   .استفاده کرد

  

  ظاهري خصوصیات

  .کنداین نژاد هم صدق می درباره اسپانیِل کوکر انگلیش تمامی موارد گفته شده درباره    

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

شـیرین و   ،شـاداب  .مناسب هستنددر خانه  نگهداريو براي  بودهاین نژاد شجاع و کاري هاي سگ    

 .باشـد مـی خـود   براي قلمـرو صـاحب   محافظ خوبی و دوست جدا نشدنی براي کودکانبوده، حساس 

ها تمایل ندارنـد  به غریبه .هستند خود کردن صاحبان کوکرها همه را دوست دارند و مایل به خوشحال

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  14تا  7 14تا  7

 )سانتی متر(ارتفاع  38 38تا  36
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 گیرنـد و از مـی  به هر حال به آسانی با حیوانات دیگر خو .دارند عالقه به پارس کردنها از آنو برخی 

    .دوست داشتنی هستندنژادهاي بسیار 

  

 فعالیت بدنی

    حیـوان،  مـوي بلنـد   .دارد ر آمریکایی داراي استقامت بدنی زیادي است و به فعالیت روزانه نیـاز کوک 

  .باشدیم ها کک رشدمحیط مناسبی براي 

  

  شرایط نگهداري

به هـر  . هستند رها براي محیط آپارتمان مناسبکوک کافی در طول روز، فعالیت بدنی اجازه شرط به    

  .ها خواهد بودمکان مناسبی براي آن ،یک حیاط کوچک حال

  

  آراستگی

 ردهرا شانه ک هاروزانه آن باید ،هستید منداگر به موي بلند سگ عالق .تمیز شود ها باید مرتباًچشم    

شوند و در هنگام شانه زدن باید مراقب بود تا به  ها باید کوتاهناخن .بشویید یکبار و هر چند وقت

  .نرسد آسیبی هاموهاي ابریشمی آن

  

  مشکالت سالمتی

برخـی    .اشـاره کـرد  زانـو  گلوکـوم و مشـکل کشـکک     ،وان به آب مرواریـد تاز مشکالت بزرگ می    

 .تـوان نـام بـرد   را نیـز مـی   بیماري کبد و) تحلیل انرژي(آنتروپی  ،کپلناحیه مشکالت  مانند مشکالت

  )7تصویر شماره (

  

 (Clumber Spaniel) ل    اسپانیِ کالمبِر

     تاریخچه

 فرانسـه  در 1768 سال حدود است که اسپانیل کالمبر ،هالاسپانیِ خانواده از سگ ترینوزن سنگین     

 در نیوکاسـل  منطقه به را ي خودهاسگ، دوكفرانسه،  انقالب از پس .یافت رورشیلز پنوا دوك توسط

  همیـم ايـهیتـشخص .رسید خود شهرت اوج بهاین سگ  میالدي 19 قرن در .نمود منتقل انگلستان
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 ادوارد پادشـاه  ،آلبـرت  پـرنس  همانند 

 پـنجم  جرج پادشاه و وي پسر و پنجم

 بودنـد منـد  عالق اسـپانیل  کالمبـر بـه  

شـناخته  خـوبی ه ب کالمبر اجداد گرچه.

 هاند باست از توانیم ولی نیستند شده

 .برد نام آن تاریخچه در برنارد سنت و

   .باشدمی  کمیاب و زیبا نژاد این

  

  

  ظاهري خصوصیات

ترین سگ در بین انگلـیش  سنگین     

باشـد و نـام   مـی ها اسپورتینگ اسپانیل

ناتینــگ  آن از کلــومبر پــارك واقــع در

  .داراي بدنی کشیده است این سگ، آرام و با وقار بوده و. ستگرفته شده اهمشایر انگلستان 

  رنگ

ي خالدار، به همراه هاي کوچک بر روي سر و پوزهلکه. و سفید استلیمویی و سفید یا پرتغالی      

  .شده است مشاهدهبدن سفید، 

  پوشش خارجی

  نیز از موهاي پر مانند پوشیده  حیوان يهااست، به طوري که پاابریشم مانند و صاف  موها انبوه،     

  .اندشده

  

  سر و جمجمه

و بـه همـراه    هـا، ضـخیم  ابرو. باشـد حالت مربع شکل با طول متوسط میداراي و بوده سر بزرگ       

 هـاي آویختـه  بزرگ به همراه لب هپیشانی چروك خورده است و پوز برجستگی استخوانی صورت بوده،

  .حالت چهارگوش داشته و همرنگ بدن استبینی . کندجلب نظر می

  

  هاچشم

  .کهربایی تیره استبه رنگ بزرگ، کمی فرو رفته و      
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  هاگوش

  .موهاي صاف پوشیده شده است بزرگ و کامالً به وسیله     

  دهان

  .وسط قرار دارد، نه باال و نه پایین است     

  گردن

  .موهاي پر مانند پوشانده شده است وسیله قوي بوده و در قسمت پایین بهطویل، ضخیم و      

  هاي حرکتی جلوییاندام

   هـاي پـا کوتـاه، راسـت و ضـخیم      ساق. دار، قوي و عضالنی بوده، سینه گشاده استها زاویهشانه     

  .باشندمی

  بدن

پشت، قسمت . ها کامالً حالت ارتجاعی دارندبه زمین قرار دارد و دندهکشیده، سنگین و نزدیک      

  .صاف، پهن و طویل است

  هاي حرکتی عقبیاندام

           تهیگــاهی  نیرومنـد و بــه خــوبی در زیــر ناحیــه هــا ران. ار قدرتمنــد و خــوش ترکیــب اســتبسـی      

  .اندها کامالً خمیده و به صورت راست قرار گرفتهمفاصل خرگوشی پایین بوده، زانو. اندگرفته قرار

   پاها

  .باشندبوده، کامالً پوشیده از مو میبلند و گرد      

  دم

     م پایین افتاده، کوتاه و پوشیده از موهاي پحرکت به موازات سطح پشتی در هنگام . ر مانند استد

  .گیردقرار می

   

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

خـوش  و بسـیار مهربـان و بـازیگوش     .اسـت  باهوش و شاداب ،شیرین ،کالمبر اسپانیل سگی آرام     

معمـوالً بـا    عادت کنـد، که از سنین تولگی  به شرط آن. باشدمیدر سنین بزرگسالی تحرك رفتار و بی

   بـا کودکـان عضـو خـانواده رفتـاري خـوب و        .آیـد خوبی کنـار مـی  ه ها و حیوانات خانگی بسایر سگ

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  39تا  25 39تا  25

 )سانتی متر(ارتفاع  51تا  41 51تا  41
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شناسـد  می تنها صاحب خود را  .ها نیز اُخت شودنباید از او توقع داشت تا با غریبه ولیدارد  ايدوستانه

خیلـی دوسـت دارد تـا     .اسـت آسـان   بـه آن حافظه خـوبی دارد و آمـوزش    .ها را دوست نداردو غریبه

د تـا کالمبـر   توجه داشته باشـی  .شودمعموالً در شکار قرقاول از آن استفاده می .کندصاحبش را خشنود 

   .داشته باشددر اختیار جویدن  برايهمیشه اسباب بازي 

  

 فعالیت بدنی

 چند تنها ،بوده آرام بسیار بالغین ولی .شوندیم بزرگ سرعت به و هستند بازیگوش جوان کالمبرهاي    

 هستند، مندعالق شده پرتاب اجسام آوردن باز به که آنجا از .ها کافی استآن براي روزانه ورزش دقیقه

 فعالیت به را هاآن گرم هواي و آب در نباید هرگز .بود نخواهد دشواري چندان کار هاآن دادن ورزش

  .دارد دوست بسیارنیز  را روي پیاده و کردن شنا .کرد داروا

  

  داريشرایط نگه

 در اصوالً .باشدمی  مناسب آپارتمان در زندگی برايدر طول روز،  کافی بدنی فعالیت اجازه شرط به     

 و آب ،ضخیم پوشش داشتن دلیله ب .باشدبراي آن کافی می کوچک محیط یک و است آرام خانه داخل

  .دهدمی ترجیح را خنک هواي

  

  آراستگی

 .شود پاك دائماً باید هاچشم گوشه و هاگوش داخل .دارد نیاز منظم کشیدن برس و زدن شانه به     

 ریزش .می باشد مخصوص هايلوسیون استفاده از آن درمان که شوندمی گوش خارش دچار یرخب

    .دارد زیادي موي

  

  مشکالت سالمتی

 پلک، برگشتگی چشم، شدن خشک مروارید، آب ،کفلناحیه  مشکالت ،جوانی دوران در افسردگی     

 اجسام بلعیدن همچنین .باشدمیدر این نژاد  شایع هايبیماري جمله از دهان آب ریزش عطسه، و سرفه

 سگ اطراف کوچک اجسام مواظب بسیار باید بنابراین است، شایع نژاد این در خفگی مشکل و خارجی

   .دارد شدن چاق در زیادي داستعدا که چرا یدینما پرهیز اضافی غذاي دادن ازهمچنین باید  .باشید خود

  )8تصویر شماره (
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 (Irish Water Spaniel)ل  اسپانیِ واتر آیریش

  

  تاریخچه

 مـورد  در مختلفـی  هـاي تئـوري  اگرچه     

 ،دارد آیریش واتر اسـپانیل وجـود   نژاد منشاء

 حاصـل  نـژاد  ایـن  کـه  رسدمی نظر به ولی

کُرلـی   و پودل یا سترآیریش  و پودل آمیزش

 نـژاد  ایـن  حقیقـت  رد .باشدمیکوتد رِتریوِر 

 ايقهـوه  اسـتاندارد  پـودل  به زیادي شباهت

 شـکار  جهـت  آمریکا در 1800 سال در .دارد

 نـژاد  کـه  روزي تـا  رسـید  شـهرت  به اردك

     .شد او جایگزینالبرادور رِتریوِر 
   

ـ          ق بـه ناحیـه  آیریش واتـر اسـپانیل متعل

در آنجـا از ایـن سـگ     ایرلند جنوبی است و

براي جستجو و آوردن تیرهاي افتـاده شـده   

ایـن سـگ، شـناگر و    . شددر آب استفاده می

  .داردهاي وحشی شکار پرنده جستجوگر ماهري در شکار اردك است و مهارت زیادي در

  

  ظاهري خصوصیات

  رنگ

  .است اغلب به رنگ جگري 

  

  پوشش خارجی

در قسمت سر، یـک منگولـه و برجسـتگی در بـین دو     . این پوشش، متراکم، محکم و فر دار است      

پیشـروي بـه   بـا  باشـد کـه   هاي پاهاي جلویی، پوشیده از موهاي پـر ماننـد مـی   ساق. چشم وجود دارد

هـاي پاهـاي   در زیر مفاصـل خرگوشـی سـاق   . کنداي پیدا میهاي انتهایی، حالت فر دار و حلقهقسمت

بی و در قسمت جلو، پوشش خارجی صاف است ولی در قسمت پشتی و به سـمت پاهـا، پوشـیده از    عق

  .موهاي پر مانند است
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  سر و جمجمه

پوزه طویل، قوي . خوبی برخوردار بوده، جمجمه نیز طول و عرض بسیار مناسبی دارد سر از اندازه      

صورت . باشدو مقداري حالت مربعی شکل داشته و داراي یک برجستگی کوچک و صورتی رنگ می

  .باشدبینی نیز بزرگ بوده، به رنگ جگري تیره می. صاف و سر پوشیده از موهاي بلند فر دار است

  هاچشم

  .باشنداي تیره، روشن و هوشیار میکوچک، به رنگ قهوه     

  هاگوش

ها نیز گوش. ها قرار دارندبسیار طویل و پره مانند و آویزان بوده، به صورت آویخته بر روي گونه      

  .اندهاي طویل و فر دار پوشیده شدهاز مو

  گردن

           نحـو مناسـبی، بـاالتر از سـطح پشـتی       سـر را بـه   گردن طویل بوده و. الت کمانی دارندقوي و ح      

  .باشدهاي فر دار همانند بدن میدارد و پوشیده از مونگه می

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

ساق پاهاي . ها حالت ارتجاعی خود را دارندسینه پهن بوده، دنده .استدار ها قدرتمند و زاویهشانه     

  .ها قرار داردزانو در یک خط راست از محل اتصال با شانه. باشندجلو، استخوانی و راست می

  بدن

ها پهن و ران. باشدپشت حیوان کوتاه، پهن و هم سطح می. باید از اندازه مناسبی برخوردار باشد     

  .بدن به طور کلی یک ظاهر بشکه مانند دارد است و کلفت

  هاي حرکتی عقبیاندام

  .اندیی خمیده و مفاصل خرگوشی پایین افتادهقوي و طویل بوده، مفاصل زانو     

  پاها

  .باشنداي گرد، پهن و پوشیده از مو میبلند و تا اندازه     

  دم

دم پـایین  . شـود ضخیم و به سمت انتها مخروطی شکل مـی  ،در قسمت پایه و استکوتاه و صاف     

از نظـر طـولی نبایـد تـا     . گیردت صاف و در زیر سطح پشتی قرار میو در هنگام حرکت به صور افتاده

کـه  پوشیده از موهاي فر بوده  مترسانتی 10تا  5/7به طول آن در قسمت پایه . مفصل خرگوشی برسد

  .باشددم عاري از مو بوده یا پوشیده از موهاي صاف و ظریف می به طور ناگهانی متوقف و بقیه
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  رفتاريخصوصیات 

        آمـوزش   سـریع  خیلـی  .مسـتقل اسـت   و لجـوج  شجاع، مشتاق، باهوش، سگی اسپانیِل واتر آیریش     

 تمـام  بــراي  مناسـبی  هـاي هـا سـگ  از آن برخی .سازد خشنود را صاحب خود تا دارد عالقه و بیندمی

 سـگ  .کننـد مـی  قبول صاحب به عنوان را نفر یک تنها دیگر برخی آن که حال هستند خانواده اعضاي

 بـراي  .شود اجتماعی پایین سنین از باید .دارد تهاجمی حالت هاسگ سایر به نسبت و است خوبی کاري

 بسـیار  شـناگر  .کندمی در صورت لزوم پارس فقط و است آرامی سگ اصوالً .شودنمی پیشنهاد کودکان

   .دارد قوي بویایی حس و بوده قابلی

 

 فعالیت بدنی

 هاآن .دارد زیادي عالقه شکار آوردن و کردن شنا به است که استقامت پر شکاري سگ یک     

   .هستند آماده طوالنی هايروي پیاده براي همیشه

  

  داريشرایط نگه

 نـژاد  این .است  يشهر برون محیط او براي مکان بهترین ،بودن بیرون و دویدن به زیاد عالقه دلیل به

    .دارد نیاز متوسط حیاط یک حداقل به

  

  آراستگی

است  مناسب افرادي براي معموالً .نیایند در نمدي حالت به تا دارند نیاز زیادي آراستن و توجه به موها

 .است ناچیز و کم بسیار نژاد این در مو ریزش .دارند آلرژي حیوانات موي به نسبت که
     

  مشکالت سالمتی

 مشکالتمبتال به  والدین که نمایید حاصل اطمینان .است ذکر قابل چشمی هايبیماري و کپل مشکل

  )9تصویر شماره ( .شودمی مشاهده نژاد این در نیز گوش عفونت .ارثی نباشند تیروئید

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  30تا  20 30تا  20

 )سانتی متر(ارتفاع  58تا  51 58تا  51



 
 
  
 
 

  57                                                                                               هاي ورزشی سگ

 

  (English Springer Spaniel)   انگلیش اسپرینگر اسپانیِل

  تاریخچه

هـاي اسـپانیِل   اجداد اسـپرینگل را سـگ       

 در دورهاین سگ . دهندیمانگلیسی تشکیل 

به حساب رنسانس بهترین همراه شکارچیان 

در آمریکا به شـهرت   1700در سال . آمدمی

ایـن حیـوان بـه عنـوان     از هم اکنـون  . رسید

بـان و سـگ   بازآورنده شکار، دیده شکارچی،

  .شودخانگی استفاده می

  

  ظاهري خصوصیات

ــپانیل، از ســال اســپرینگر ا      ــه  1902س ب

ــژاد    ــک ن ــوان ی ــتقل عن ــتان مس در انگلس

هـاي  شناسایی شد و بعدها به عنـوان سـگ  

ــدا کــردن، رم دادن،   ــه منظــور پی شــکاري ب

این  .بندي شدندجستجو و آوردن شکار طبقه

 ، قـوي و فعـال  ها، داراي جثـه متوسـط  سگ

  .باشندمی

  رنگ

  .باشدجگري، سیاه و قرمز تیره می -جگري، سفید هايبه رنگ معموالً     

  

  پوشش خارجی

این پوشش داراي طول متوسط، براق و از نظر سـاختمانی  . ممکن است صاف یا موج دار باشد موها     

  .داردظریف بوده و هوا را در خود نگه می

  سر و جمجمه

 و پهن بوده و  پوزه، مربعی شکل . جمجمه داراي طول متوسطی بوده، پهن و نسبتاً گرد است     

به  بینی. جلوي صورت متناسب با طول جمجمه است. باشندها نیز صاف میگونه. ها آویزان نیستندلب

  .است خوبی رشد کرده
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  هاچشم

دوست داشتنی ه است و ظاهري باهوش و نه برجسته و نه افتادز اندازه متوسطی برخوردار بوده، ا     

  .استرنگ چشم، فندقی تیره . دهندبه حیوان می

  هاگوش

  .اي شکل و لوبولی بوده، نزدیک سر قرار دارند و از طول و عرض مناسبی برخوردار هستندپره     

  گردن

  .به سمت سر خمیده است کمانی شکل بوده و. طول مناسبی است قوي، عضالنی و داراي     

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

مفاصل آرنج نزدیک بدن واقع     . ستر مانند امستقیم و پوشیده از موهاي پساق پاهاي قدامی      

  .باشندها قوي و قابل انعطاف میآرنج. اندشده

  بدن

 . باشدمی ی برخورداررشد خوبسینه باز و فراخ بوده و از . استقوي و از نظر طولی متناسب       

به نظر      قوي و کمی کمانی شکل  ها، عضالنی،نرا هستند و یانعطاف و ارتجاع مناسب ها دارايندهد

  .اندپهن، عضالنی و رشد یافتهنیز ها کفل. رسندمی

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

ساق پاهاي عقب از مفصل ران تا مفصل خرگوشی پایین افتاده بوده، مفاصل زانو و خرگوشی      

  .نسبتاً خمیده هستند

  پاها

  .بوده، بالشتک کف پا، قوي و محکم استمحکم، جمع و جور و مدور      

  دم

گیرد و پوشیده از کوتاه و قسمت عقب آن پایین افتاده بوده، هرگز باالتر از سطح پشتی قرار نمی     

  .موهاي پر مانند است

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  22 19

 )سانتی متر(ارتفاع  51 51
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  رفتاريخصوصیات 

باهوش، مطیع، . است مهربان کودکان بوده و با بسیار اجتماعی سگی آرام، با رفتار دوستانه و     

این سگ عاشق  .باشدبسیار دوست داشتنی میبازیگوش و پر انرژي، با قدرت فراگیري باال، شجاع و 

. نا و بازي استو عاشق شبوده از تنهایی بیزار . ها باشدهمیشه در کنار انسان همه است و دوست دارد

اگر تنها بماند ممکن است زیاد پارس . رفتاري دوستانه داردها و حیوانات خانگی معموالً با سایر سگ

اسپرینگر داراي دو نوع شکاري . دیده باشدتولگی به خوبی آموزش دوران کند مگر این که در 

یابد، داراي ورش میشکار پره منظور بکه نوع شکاري آن . است) خانگی(و نمایشی ) ايمزرعه(

که غالباً  بوده يداراي موهاي بلندتر) خانگی(است و نوع نمایشی  يتر و انرژي بیشترموهاي کوتاه

  .باشد و عموماً آرام تر هستندهاي جگري و مشکی رنگ آن بیشتر از سفید میقسمت

  

 فعالیت بدنی

شنا، دویدن و آوردن اشیاء عالقه زیاد به پیاده روي، . بردمی را لذت از بازي کردن و وزرش نهایت     

  .دارد

  

  داريشرایط نگه

بـه  . اسـت داري در آپارتمـان مناسـب   ت بدنی کافی در طول روز بـراي نگهـ  به شرط داشتن فعالی     

  .بسیار مناسب خواهد بودبراي آن گیرد و یک حیاط متوسط زندگی شهري به خوبی خوي می

  

  آراستگی

حال آن که . کندت مییافتر است و تنها برس کشیدن هفتگی کآسان آراستن موهاي نوع شکاري     

استحمام و استفاده از . نوع نمایشی آن به آراستن بیشتري نیاز دارد تا موها به حالت نمدي در نیاید

ها باید مرتباً پاك شود تا چرك نکند داخل گوش. شودشامپو خشک تنها در مواقع ضروري پیشنهاد می

  .داشته شودنگهو همچنین موهاي زیر پنجه ها کوتاه 

  

  مشکالت سالمتی

 سـگ ایـن  . اسـت  در این نژاد قابل توجـه هاي خونی و بیماري صرع کفل، بیماريناحیه مشکالت      

ــادي  ــراياســتعداد زی ــه آن   ب ــابراین از دادن غــذاي اضــافه ب ــاق شــدن دارد، بن ــد ريخــودداچ          .کنی

  )10تصویر شماره (
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  (Sussex Spaniel)ل     ساسکس اسپانیِ

  تاریخچه

ساسکس اسپانیل سگ زیبایی است که      

 در ابتدااین سگ . حرکت بسیار آرامی دارد

به منظور شکار در مناطق خشک انگلستان 

تر به این ولی امروزه کم ،رفتهبه کار می

نظر ساختار بدنی از . شودمنظور استفاده می

  .باشدقوي، فعال و پر انرژي می

  

  خصوصیات ظاهري

  رنگ

. باشـد طالیی پـر رنـگ مـی    -جگري      

  .کاهدمی حیوانجگري تیره از ارزش 

  

  پوشش خارجی

موهاي فر در این نژاد دیـده  . باشدمانند میر پ ،ساق پاها و دم موها صاف و متراکم بوده، در ناحیه      

  .شودنمی

  سر و جمجمه

هـا آویـزان   شـته و لـب  پوزه حالـت مربعـی دا  . برجستگی صورت مشخص استو  سر بزرگ بوده،      

جمجمه بزرگ بوده، از یـک گـوش تـا گـوش دیگـر      . است به رنگ جگريو  بزرگ بوده بینی. هستند

  .باشدمیداراي انحناي نسبی 

  هاچشم

  .استفندقی معموالً ها دهند، رنگ چشممیحیوان  بهو با وقار  ظاهري آرام نسبتاً بزرگ بوده و       

  هاگوش

ها ین افتاده ولی باالتر از سطح چشمنسبتاً پای. باشندمی اي و لوبیایی شکل بوده، کامالً بلندپره      

  .دار بوده ولی زیاد نیستندنرم و موج ي گوشموها. اندقرار گرفته

  دهان

  .قوي و صاف است هادندان     
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  گردن

   قوي، طویل و کمی کمانی شکل است و در هنگام حرکت، سر زیاد باالتر از سطح پشتی قرار       

  .گیردنمی

  هاي حرکتی جلوییاندام

وده و مچ زانو بزرگ و قوي ب. هستنددار بوده، بازوها استخوانی و عضالنی ها آزاد و زاویهشانه      

  .ر مانند استو پوشیده از موهاي پ، کوتاه، قوي هادستساق . کوتاه استها دست

  بدن

و پهن و عضالنی  ی داشتهها رشد خوبپشت و ران. پهنی هستند سینهداراي  کامالً رشد کرده و      

  .باشندمی

  

  عقبیهاي حرکتی اندام

. مفاصل خرگوشی نیز بزرگ و قوي هستند. باشندمی ها از نظر استخوانی قوي و عضالنیران     

ساق پاهاي عقب نباید به نظر کوتاه تر از . ر مانند استکوتاه و نسبتاً پوشیده از موهاي پساق پاها 

  .پوشش مویی ندارند مچپوشیده از موهاي پر مانند بوده و در زیر  مچباشند و تا باالي  هادستساق 

  دم

با . رار نمی گیردسطح پشتی ق پایین افتاده و در باالي. است مترسانتی 18تا 13کوتاه و به اندازه  

  )11تصویر شماره ( .اي از مو پوشیده شده استالیه

  

  

  

  

  خانواده ستر 

 
تر انگلیسی   س   (English Setter) 

  تاریخچه

 آن از ترپیش  حتی و قبل سال 400 از  سترِ که انگلیش رسدمی نظر به موجود هاينوشته اساس بر     

نژادهـاي   آمیـزش  حاصل نژاد این .است بوده مطرح انگلستان در پرندگان چیشکار سگ یک به عنوان

  .برگزار شد انگلستان در 1859 سال در آن از نمایش اولین .است اسپنیش پوینتر و اسپرینگ اسپانیِل

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  23تا  18 23تا  18

 )سانتی متر(ارتفاع  41تا  38 41تا  38
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  ظاهري خصوصیات

اي کشیده و دراز داشته، از لحاظ ظاهري، پوزه      

هـا  داراي بدنی قوي و عضالنی است کـه در مـاده  

پوشـیده   ،بدن. است تر از نرهااین جثه کمی ظریف

و نـرم اسـت کـه بـه     از موهاي ابریشمی، درخشان 

موهاي تیره تـر بـر روي   هایی از رنگ سفید با  لکه

   .شودها دیده میسر و گوش

  

  

  رفتاريخصوصیات 

 رابطه .است حساس و بشاش ،مهربان ،شجاع     

 نیز عالقه کردن پارس به وشته دا کودکان با خوبی

 منع کار این پایین او را از سنین از باید ولی دارد

   .کرد

  

  

  

  

  

 فعالیت بدنی

براي  روي پیاده و آزاد فضاي در دویدن .دارد نیاز زیاد روزانه بدنی فعالیت و ورزش به نژاد این     

   .شد خواهد کنترل قابل غیر و ، عصبیباشد نداشته کافی بدنی فعالیت اگر .است مناسب حیوان

  

  شرایط نگهداري

 براي متوسط حیاط یک به حداقل و شودنمی پیشنهاد شهري محیط و آپارتمان در دارينگه براي     

   .دارد نیاز زندگی

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )گرمکیلو (وزن  36تا  25 23تا  20

 )سانتی متر(ارتفاع  69تا  61 66تا  58
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  گیآراست

 فصل در نژاد این .است نیاز او مانند رپ و نرم متوسط، موهاي براي روزانه زدن شانه و کشیدن برس     

 این در مو ریزش .شودمی پیشنهاد ضروري مواقع در شو و شست .دارد نیاز بیشتري آراستن به مو ریزش

  .است متوسط نژاد

  

  مشکالت سالمتی

 و لگن مشکالت .دارد شدن چاق براي خوبی استعداد چرا که کنید خودداري اضافی غذاي دادن از     

 )12تصویر شماره ( .است شایع هاماده در جنین سقط همچنین

  

 سر ایرلندي    ت(Irish Setter)  

   تاریخچه

آیریش ستر حـدوداً از اوایـل قـرن         

مورد توجه قرار گرفـت و در مـدتی    18

کمتر از صد سال در ایرلند و انگلسـتان  

این نـژاد، یـک سـگ    . به شهرت رسید

ورزشــی و شــکاري قابــل آمــوزش بــا 

هی در مسـابقات نیـز از   تفنگ بوده، گا

  .شودمیآن استفاده 

  

  خصوصیات ظاهري

  سر و جمجمه

حالـت  سر باید بلند و الغر باشد و       

 همچنـین   . نداشـته باشـد  باریک و تیـز  

ها نبایـد پهـن   در محل اتصال به گوش

بیضـی شـکل    جمجمه. و زمخت باشد

اسـتقرار مغـز    بزرگی بـراي  ها، حفرهآن

. هـا اسـت  پیشانی بلند، از مشخصـات بـارز آن  . باشدداشته و داراي برجستگی پس سري مشخصی می

از نکـات قابـل ذکـر در    . گیـرد بتاً کلفتی داشته و در انتها به آرامی حالت چهارگوش به خود مینس پوزه
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هـا  طـول نسـبتاً مسـاوي و لـب     هـا داراي فـک  .هاي بینی استبودن سواخمورد بینی، بلندي آن و باز 

  .باشداي مایل به قرمز تیره، گردویی یا سیاه میرنگ بینی، قهوه. آویزان و لرزان است

  هاشمچ

  .اي تیره بوده، نباید زیاد بزرگ باشندها فندقی تیره تا قهوهچشم      

  هاگوش

پایین افتاده، سمت پشتی  هاگوش. استاز نظر اندازه، متوسط و از نظر ترکیب و شکل مناسب       

  .استها مشخص و در نزدیکی سر قرار گرفته آن

  دهان

  .نه باال و نه پایین بوده، یک حالت موج دار دارد      

  گردن

حلق و گلو  انحناي کمی داشته، ناحیه. است ولی زیاد ضخیم نیستنسبتاً بلند و بسیار عضالنی       

  .مشخص نیست

  هاي حرکتی جلوییاندام

سینه تا حد ي قفسه. دار استها در محل خود قرار گرفته، پهن بوده و به سمت عقب شیبشانه     

پاهاي جلویی باید راست و نیرومند باشد و  ساق. شودامکان عریض و در قسمت جلو نسبتاً باریک می

  .داراي استخوانی قطور با مفصل آرنج آزاد که به سمت داخل و به سمت خارج متمایل نباشد

  بدن

کمر  ناحیه. بزرگی دارندي ي سینهها حالت ارتجاعی داشته، قفسهکامالً متناسب است، دنده     

  .عضالنی و داراي کمی انحنا است

  

  اندام هاي حرکتی عقبی

تا  مچو از  مچ، کشیده و عضالنی بودهساق پاهاي عقب از مفصل ران . باید پهن و قوي باشد     

، خمیده بوده و نباید به سمت داخل و یا خارج متمایل مچمفاصل زانو و . استپاشنه، کوتاه و قوي 

  .دباشن

  هاپا

  .باشندنزدیک به هم و داراي انحنا می هاي قويکوچک، بسیار محکم، با پنجه     
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  دم

در . بدن، و نسبتاً در پایین قرار گرفته است از طول متوسطی برخودار بوده، متناسب با اندازه      

حد امکان به  تاشود، دم زمانی که توجه حیوان به چیزي جلب میقوي و محکم بوده،  ،قسمت پایه

  .گیردموازات و یا کمی پایین تر از سطح پشتی قرار می

  پوشش خارجی

هاي دیگر بدن ولی در قسمت. کوتاه و صاف است هامودر قسمت سر، جلوي پاها و نوك گوش،       

باشددار میر یا موجو پاها، این پوشش از طول متوسطی برخوردار است و یک دست و تا حد امکان ف .

و  و در قسمت پشتی پاهاي جلویی  استها، بلند و ابریشم اي پر مانند در قسمت باالي گوشموه

 شکم، باعث ایجاد چتر زیبایی در آن ناحیه  زیادي مو در ناحیه مقدار. باشندعقبی، بلند و صاف می

ها، جهدر قسمت پاها و بین پن. گلو نیز کشیده شود سینه و ناحیه شود که ممکن است تا قفسهمی

دم از موهاي نسبتاً بلندي تشکیل شده که در  چتر موي زیبا در ناحیه. اندموهاي پر مانند قرار گرفته

تمام موهاي پر مانند سطح بدن تا حد . شودها کاسته میهنگام نشان دادن یک نقطه، از طول آن

  .استامکان صاف و یک دست 

  رنگ

گلو و . سینه هستند اثري از رنگ سیاه در قسمت قفسه به رنگ شاه بلوطی پر رنگ و بدون هیچ      

هم . شوداي شکل کوچکی هم در قسمت جلوي سر مشاهده میهاي ستارهها سفید بوده، لکهپنجه

  .شودچنین نوار باریک موجود بر روي بینی یا صورت سگ، باعث کاهش ارزش سگ نمی

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

بدون احسـاس   توانداین سگ می. تماعی باال استاج ، بشاش و با روحیهاین حیوان، سگی شجاع      

امروزه از آن به عنـوان سـگ ورزشـی و    . زارها مشغول به کار باشدهاي طوالنی در بیشهخستگی مدت

از خصوصیات مثبت این حیوان آن است که بـراي  . شودسگ شکاري قابل آموزش با تفنگ استفاده می

این سـگ نیـاز بـه تیمـار      .صاحب خود احترام و ارزش زیادي قائل بوده، خصومت براي او معنایی ندارد

      هـا و موهـاي حیـوان بـه شـدت توصـیه      رو نظافت گوشاي دارد، از اینروزانه و رعایت بهداشت ویژه

   )13تصویر شماره ( .باشدمی سال 13تا  12دود متوسط طول عمر این سگ ح. شودمی

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  30 25

 )سانتی متر(ارتفاع  65 61
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 (Pointer)   پوینتر

  

  تاریخچه

ی است که به هایاولین نژاد جزو پوینتر     

. ه شــده اســتمنظــور شــکار از آن اســتفاد

ــوده و   ــیس ب ــاء آن انگل ــرن  از منش  19ق

داري آن توسعه پیدا میالدي پرورش و نگه

هاي منحصـر بـه فـرد    ویژگی . کرده است

ــوان،   ــن حیـ ــتمایهایـ ــدانهنر دسـ و  منـ

هـا  سـال . اسـت  بودهنویسندگان انگلیسی 

عقیده بر آن بود کـه نخسـتین پوینترهـا از    

. انداسپانیا و پرتغال به انگلستان آورده شده

ولی این تئوري کامالً رد شده و ایـن طـور   

رسـد کـه ایـن سـگ بـه طـور       به نظر می

ال، اروپاي شرقی و همزمان به اسپانیا، پرتغ

  . انگلیس راه یافته باشد

هاي پـوینتر  الزم به ذکر است که سگ     

        در برخــورد بــا شــکار، وضــعیتی بــه خــود 

یا نشـانه   1گیرند که به آن حالت پوینتمی

گویند و این نژاد نـام خـود را از همـین    می

در ایـن حالـت،   . ده استکرعملکرد کسب 

کار را مشخص حیوان در حالی که مکان ش

هـاي  از اولین جمعیت. کند، هیچ نوع حرکتی از خود نشان نداده، حتی دم خود را هم تکان نمی دهدمی

، ولی پوینترهاي امـروزي بیشـتر   شده استها استفاده میشکار و شناسایی خرگوش پوینتر، عمدتاً براي

انگلسـتان، از آن بـه عنـوان یـک سـگ      امروزه در آمریکا کمتر از . اندیافتهآموزش شکار با تفنگ  براي

  .شودشکاري استفاده می

  

                                                
1- Point 
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  ظاهري خصوصیات

  رنگ

    سفید یا سیاه و سفید  ،سفید، جگري -سفید، نارنجی  -هاي معمول این نژاد، لیمویی رنگ      

  .باشدمی

  

  پوشش

خارجی، صاف و پوشش . اندصاف، کوتاه، زبر و به طور یکنواخت در سطح بدن پخش شده هامو      

  .براق است

  

  سر و جمجمه

استخوان پس . باشدجمجمه از عرض متوسطی برخوردار بوده، متناسب با طول جلوي صورت می      

ها و بینی تیره بوده، ولی ممکن دور چشم. شودسر مشخص و از خصوصیات این نژاد محسوب می

لت تقعر داشته و در انتها، هم سطح با پوزه کمی حا. تر باشدلیمویی و سفید، روشنهاي است در سگ

  .گیردبه خود میصفحه مانند  حالتاست که در نتیجه از نظر ظاهري صورت به  بینی

  

  هاچشم

ها نشانگر وضعیت حیوان چشم. باشدها همرنگ و متناسب با رنگ پوشش خارجی میرنگ چشم      

  .شودها میبوده، افسردگی و خمودگی باعث افتادن آن

  

  هاگوش

همچنین از طول متوسطی . اندها نسبتاً بلند بوده، نزدیک به هم در روي سر قرار گرفتهگوش      

  .باشندنوك تیز می ،برخوردار بوده و در قسمت رأسی

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

ی از سینه باز بوده و چین گوشت قفسه. انددار و به سمت عقب قرار گرفتهی شیبکمها بلند، شانه      

مفصل زانو، در قسمت . استساق پاي جلویی، راست و قوي . زیر سینه تا مفصل آرنج پایین آمده است

  . باشددراز و قوي می مچ جلویی پا پهن و ناحیه
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  بدن

هاي ران از استخوان. باشد، کمر قوي، عضالنی و داراي انحناي کمی میبودهها ارتجاعی دنده      

قالب عمومی و ترکیب سر تا . اند، ولی باالتر از سطح پشتی قرار ندارندبرجستهیکدیگر فاصله داشته و 

  .دهدکه ظاهري قوي و چاالك را به حیوان می استدم، به حالت یک منحنی زیبا 

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

   . دنگیرمی به سمت پایین و در نزدیک زمین قرار هامچگردد، می مفصل زانویی به خوبی بر       

  .ها، بسیار عضالنی استآن ینها و قسمت زیرران

  

  پاها

  .باشندهایی بسته و خمیده میپاها بیضی شکل با پنجه     

  دم

است و به در انتها مخروطی شکل . در قسمت پایه ضخیم بوده و از طول متوسطی برخوردار است      

، به حیواندم در امتداد سطح پشتی قرار دارد و در هنگام حرکت . انبوهی از مو پوشیده شده وسیله

  .رودحالت شالقی از یک طرف به طرف دیگر می

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

. گیـرد جذاب، سخت کوش و مطیع است و به خوبی تعالیم داده شده را فـرا مـی   این حیوان، سگی      

شـکار را از سـنین    هايروشدر واقع به عنوان یک سگ شکاري بسیار ایده آل و مناسب مطرح بوده و 

بـه همـین   . ها هسـتند قادر به دنبال کردن شکار و حتی آوردن آن هاي دو ماههتوله. گیردپایین یاد می

اي براي خود باز کرده و به خوبی مطـرح  ها و مسابقات جایگاه ویژهبنديها در شرطنوع سگ علت این

. کنـد ها به ردیابی شکار کمک مـی آن العادهدگان خوبی هستند و حس بویایی فوقپوینترها دون. اندشده

بـه تحـرك و    ایـن حیـوان  . دهنـد به علت طبع آرامی که دارند، رفتار خوبی با کودکان از خود نشان می

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  30تا  20 30تا  20

 )سانتی متر(ارتفاع  62تا  55 60تا  54
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ورزش منظم و روزانه نیـاز دارد، از ایـن   

رو باید فضـاي کـافی بـراي فعالیـت او     

متوسـط طـول عمـر ایـن     . فراهم نمود

  . سال است 13تا  12حیوان 

  

 فعالیت بدنی

 پر  نژاد این براي زیاد بدنی فعالیت    

 خواهیدمی اگر .شودمی توصیه انرژي

 انتخاب خود سگ به عنوان را پوینتر که

 ورزش و بدنی فعالیت میزان به کنید

 داشته توجه روز طول در آن نیاز مورد

 براي کافی زمان و فضا پوینتر اگر .باشید

 به تواندمی باشد نداشته خیز و جست

 تبدیل کنترل قابل غیر و عصبی سگی

  .شود

  

  داريشرایط نگه

  .شودنمی توصیه آپارتمان در دارينگه براي و است تحرك پر و فعال بسیار نژاد این      

  

  آراستگی

 شست همچنین و روزانه کردن برس .نیست سختی چندان کار پوینتر و صاف کوتاه موهاي آراستن      

 .باشد  آلایده  تواند می نمدار پارچه یک با آن بدن سطح کردن تمیز .است کافی ضروري مواقع در شو و

همچنـین   .کنیـد  تمیـز  و بازدیـد  روزانـه  هايفعالیت و خیز و جست از پس خصوصاً را انگشتان بین و پا

 نـژاد  ایـن  در مـو  ریـزش  .کنیـد  حاصل اطمینان هاآن داخل بودن خشک و تمیز از و بازدید را هاگوش

  .است متوسط

  مشکالت سالمتی

     .اسـت  پوسـتی  مشـکالت  و تیروئیـد  هـاي بیمـاري  لگن، مشکالت به شدن مبتال براي مستعد     

   )14تصویر شماره ( 
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 (Wiemaraner)    ویمررونر

  تاریخچه

بسیار طوالنی اسـت  ویمرونر قدمت نژاد      

هـاي  توان در نقاشـی و حتی ویمررونر را می

هنوز هم اخـتالف  . ونگک یافت 1600 دهه

و اجـداد ایـن    اءنظرهاي زیادي در مورد منش

برخـی معتقدنـد کـه اجـداد     . نژاد وجـود دارد 

ها و برخی دیگـر بـر ایـن    ژرمن ویمررونر را 

را پوینتر انگلیسی بـا   هاآنکه اجداد  داعتقادن

. دنـ دهنوعی پوینتر زرد رنـگ تشـکیل مـی   

 ولـی  همانند پوینتر ذاتاً یک شکارچی اسـت 

عنوان ناجی و راهنماي نابینایـان و حتـی   ه ب

ســگ پلــیس در آلمــان و انگلســتان ایفــاي 

ن براي اولی 1929در سال . نقش نموده است

از ویمررونر در سیرك . بار به آمریکا وارد شد

  . شودهاي نمایش نیز استفاده میصحنه و

  

  ظاهري خصوصیات

زیـده         نرم و براق به رنـگ خاکسـتري، جثـه بـزرگ، عضـالنی و ور      ،ویمررونر داراي موهاي کوتاه     

ـ  چشم. تر استروشنهاي بدن ها نسبت به سایر قسمتسر و گوش رنگ پوشش ناحیه. باشدمی ه هـا ب

عضـالت   ،بینـی خاکسـتري  . هستندو بسیار تیز بین بوده آبی یا خاکستري  –رنگ کهربایی، خاکستري

هـاي  پنجـه همچنـین  . متـر اسـت   سانتی 4م در سگ بالغ دو ساله حدود و د یزانها آوقدرتمند، گوش

  .شنا کردن دارد برايبسیار مناسبی 

  

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  69تا  61 63تا  56

 )سانتی متر(ارتفاع  35تا  32 29تا  23
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  رفتاريصوصیات خ

به  اوقات گاهی تواندمی که انضباط بی و باهوش ،سرکش و احساس پر، شاداب و داشتنی دوست     

 در زیادي استعداد .گیرد قرار منظم و جدي هايآموزش تحت تولگی از باید .شودتبدیل  لجباز سگی

 از دفاع در .شود اجتماعی تولگی در باید .است خو تند ها سگ سایر و هاهغریب به نسبت .دارد یادگیري

 عنوان هیچ به .ندارد خوبی رابطه کوچک حیوانات با بوده، باوفا و شجاع بسیار .است جديخود  قلمرو

 توجه عاشق .کند زندگی خانواده کنار در و منزل در باید ویمررونر. بشود مزرعه و چوپان سگتواند نمی

 معموالً و است مدافع یک .شود می تبدیل عصبی موجودي به زود خیلی کنید رها تنها را او اگر و است

 و است انرژي پر بسیار .شودنمی پیشنهاد سال کم کوکان براي البته .دارد کودکان با ايانهمهربان رفتار

 حتی است ممکن و کندمی خیز و جست و پریده وسایل و مبلمان روي بر ،نبیند آموزش خوبیه ب اگر

 را هاآن چیزي که آن محض به زیرا کرد بدنی تنبیه را هاآن هرگز نباید .برساند آسیب کودکان به تصادفاً

 بویایی حس داراي و اشتهد عالقه کردن پارس به نژاد این .کرد خواهند دوري آن از همیشه بترساند

  .باشدمی مناسب موجودي نوع هر شکار براي بوده و ناپذیر خستگی است، ايالعادهقفو

  

  فعالیت بدنی

 بدنی فعالیت و آزادانه دویدن به .هستند باال استقامت و داراي قدرتمند، کارياین نژاد،  هايسگ      

  .نکنید وادار کردن ورزش به را هاآن ،غذا از پس .دارند نیاز منظم

 
  داريشرایط نگه 

 داخل در .باشدمی مناسب آپارتمان در نگهداري براي زرو طول درکافی  بدنی فعالیت اجازه طشر به      

     .بود خواهدها آن براي مناسبی مکان بزرگ حیاط یک و است آرام خانه

  

  آراستگی

 خشک يشامپو از استفاده و منظم کشیدن برس .است ساده هاآن صاف و نرم موهاي آراستن     

 کوتاه باید هاناخن .کندمی درخشان و زیبا را او، نمدار پارچه با پوست سطح کردن تمیز .شودمی پیشنهاد

  .است متوسط نژاد این در مو ریزش .شود

  مشکالت سالمتی 

 مشکالت .داد قرار اختیارشان در وعده سه یا دو در را هاآن غذاي است بهتر نفخ بیماري دلیل به     

  )15تصویر شماره ( .تاس سالمی و سخت سر نژاد اصوالً وجود این با .است ذکر قابلنیز  مفصل
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  در یک نگاه )شکاري( هاي هاندسگفصل 

    

  Afghan Hound  فغان هاندَا

  Basset Hound  باست هاند

  Blood Hound  بِالد هاند

          Dachshound  داشهاند

  English Foxhound     فاکس هاند    انگلیش

  Greyhound  هاند گرِي

  Irish Wolfhound  آیریش ولف هاند

  Pharaoneh hound  فرائونه هاند

  Basenji  باسنجی

  Beagle  بیگل

  Borzoi  برزي

ریدج بک دیژِنر  Rhodesian Ridgeback  

    Saluki  سالوکی

  Whippet  ویپِت

  

  .فصل نژادهاي باال به ترتیب توضیح داده شده استاین در 
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  )Afghan Hound(    هاند اَفغان

  

  تاریخچه

ترین ند، یکی از جذاباافغان ه     

دهاي سگ در جهان ترین نژاو زیبا

ایـن حیـوان در   . محسوب می شود

کوهسـتان هـاي افغانسـتان بــراي    

شکار بزکوهی، آهو و گربه وحشـی  

هنوز هم در . شده استمیاستفاده 

نگهبان و افغانستان به عنوان سگ 

. شــودشــکاري از آن اســتفاده مــی

موهـــاي فـــراوان، او را در برابـــر 

، محافظت سرماي شدید این کشور

 1920 این حیوان در دهـه . کندمی

  .به بریتانیا و آمریکا منتقل شد

  

  ظاهري خصوصیات

  پوشش خارجی

هاي حرکتی جلویی ها، انداماز نظر ساختاري بسیار لطیف بوده، بر روي دندهپوشش خارجی بلند و      

کمر، موها کوتاه و در  ا به سمت عقب و در امتداد ناحیههاز شانه. ی تهیگاه وجود داردنواحو عقبی و 

. شودده میاز پیشانی به سمت عقب موهاي بلند و ابریشمی شکل دی. باشدهاي بالغ متراکم میسگ

  .باشندمیها نیز پوشیده از مو ها و ساق پاسمت جلوي صورت، موها کوتاه و گوشدر ق

  رنگ

ی و سـیاه،  معمـوالً کرمـ  . ها، در این نژاد ممکن است دیده شـوند رنگ خاصی ندارند و تمام رنگ      

  .باشندسیاه و آبی خاکستري می

  ظاهر

همـراه بـا سـرعت و     ،ظاهر عمومی سگ نمایی از توان و قابلیـت سـگ  . طرز راه رفتن، آرام است     

  .شودیداشته مسر در هنگام حرکت باال نگه. او استنیروي 
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  سر و جمجمه

ترجیحاً سیاه رنگ بینی . جمجه، کشیده بوده، استخوان پس سر برجسته و بسیار متناسب است     

  .شودروشن، به رنگ جگري هم دیده میهاي با رنگ بوده ولی در سگ

  هاچشم

  .شوده بوده ولی رنگ طالیی هم دیده میها تیررنگ چشم     

  هاگوش

هاي بلند اند و با موها سیاه بوده، پایین افتادهرنگ آن. اندروي سر واقع شدهزدیک به هم و بر ن     

  .اندابریشمی شکل پوشیده شده

  گردن

  .گردن آن ها دراز و قوي بوده، سر با حالت خاصی به آن متصل شده است     

  هاي حرکتی جلوییاندام

هاي جلویی مستقیم و از ساق پا. باشندرگ و زاویه دار می شانه ها بز. بسیار عضالنی و قوي است     

  .اندها به طور مستقیم واقع شدهکمی برخوردار بوده و در زیر شانهاستخوان مح

  بدن

ده، قسمت پشت به سطح پشتی کامالً عضالنی بو. متوسطی برخوردار است اندازهطول بدن از      

هاي هاي استخوانتاه بوده و برجستگیاست، پهن و کوها رران. تر از کمر قرار داردمیزان کمی پایین

  .ها کامالً ارتجاعی و سینه، پهن و بزرگ استدنده. باشندران بزرگ می

  هاي حرکتی عقبیاندام

فاصله زیادي بین مفصل ران و . ها قوي بوده، مفاصل ران خمیده و حالت برگشته دارنداین اندام     

  .بین مفصل خرگوشی و پا وجود داردمفصل خرگوشی وجود دارد و به نسبت فاصله کمی 

  پاها

بلند و ها با موهاي این اندام. باشنداز نظر طول و پهنا بسیار بزرگ میهاي جلویی، قوي و پا     

اي هپا. ا بلند و حالت ارتجاعی دارندهبخولق. ها حالت کمانی شکل دارندضخیمی پوشیده شده و پنجه

ا موهاي بلند و هاي جلویی بی را نداشته ولی همانند پاي جلویهاعقبی، بلند بوده ولی پهناي پا

  .اندضخیمی پوشیده شده

  دم

دم زیاد کوتاه نبوده . دارددر هنگام حرکت آن را باال نگه میاي در انتها دارد و پایین افتاده بوده، حلقه 

  .و به صورت کم پشت پوشیده از موهاي پر مانند است



  
 
  
 
 

  77                                                                              )       شکاري(هاي هاند سگ 

 

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

شـود، ولـی گـاهی اوقـات نیـز      کودکان به خوبی اخت مـی سگی مهربان و بسیار بامحبت بوده، با      

اسـتفاده از   این حیوان در واقع یک تازي بسیار تیزبین اسـت و از ایـن رو  . شودگیر و خجالتی میگوشه

هـاي نـاهموار و   رك بـوده، در زمـین  حیـوانی پرتحـ   .بان بسیار مفید خواهد بودآن به عنوان سگ دیده

داري آن سخت است نگه. گوینداصطالحاً به آن سگ باد پا نیز میسخت بسیار چابک و سریع است و 

ط متوسـ . ا از دست می دهـد خود ر شادابیو نیاز به تیمار روزانه دارد، در صورتی که ورزش کافی نکند، 

  .باشدسال می 14تا  12طول عمر حیوان 

  

 فعالیت بدنی

 .دارد دوست نیز را طوالنی هايروي پیاده دارد، عالقه باز فضاي در دویدن به که قدرهمان نژاد این     

  .است نیازمند روز در بدنی فعالیت و ورزش دقیقه 30 به حداقل

  

  داريشرایط نگه

مانند مزرعه  آزاد فضاي به و نیست آرام خانه داخل در باشد،نمی مناسب آپارتمان در دارينگه براي     

را  خانه داخل ولی خوابیدن کند زندگی خانه خارج یا داخل تواندمی نژاد این .دارد نیاز زندگی براي

  .دهدمی ترجیح

 
  آراستگی

 ايهفتـه  بایـد  شـود می برده نمایش براي اگر .دارد نیاز زیادي گیآراست به آن محکم و بلند موهاي     

 ،کنیـد  خودداري زدن شانه ازلذا  است خشک موها ،آن کردن حمام بین فواصل در .شود استحمام یکبار

  .است متوسط نژاد این در مو ریزش. شودمی موها بیشتر خوردن گره و یدنرس آسیب باعث زیرا

  مشکالت سالمتی

      اجتناب غذا خوردن از زخمی ترینکوچک با و ندارد را درد تحمل ولی است سالمی سگ اصوالً     

    )16تصویر شماره ( .کندمی

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  34تا  26 34تا  26

 )سانتی متر(ارتفاع  73تا  68 67
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  )(Basset Hound    باست هاند

  تاریخچه

نژاد باست هاند در ابتـدا از نسـل        

ســنت هــابرت هونــد بــوده، از ســال 

به عنوان یک نـژاد در فرانسـه    1600

بــه منظــور تعقیــب آهــو و  و بلژیــک

  .شوددیگر شکارها استفاده می

  

  ظاهري خصوصیات

  رنگ

ــه رنــگمعمــو       هــاي ســیاه، الً ب

ــفید،  ــوهس ــا  قه ــه زرد ی ــل ب اي مای

هاي رنگـی  کیبلیمویی، سفید و یا تر

  .شوددیگر دیده می

  

  پوشش خارجی

  .باشدوتاه و متراکم بوده ولی نازك نمیصاف، ک     

  ظاهر

ن مشخصات ساق کوتاه و متناسب که ای. باشدصیات ذکر شده در مورد هوند ها میمطابق با خصو     

شوند و پاهـاي عقبـی   و به راحتی به سمت جلو متمایل میهاي جلویی شده باعث حرکت آرام توسط پا

  .کنندراحتی به سمت جلو و عقب حرکت می که به

  سر و جمجمه

 نیز برجسته بوده، در ناحیهاستخوان پس سر . ي برجستگی استگنبدي شکل بوده، داراي تعداد     

قسمت باالیی پوزه . شودو به سمت پوزه به آرامی باریک میها از پهناي متوسطی برخوردار است ابرو

ممکن است . شودی صورت به استخوان پس سر متصل میتقریباً موازي با خطی است که از برجستگ

، پوست سر باید به هر حالها وجود داشته باشد، وها و اطراف چشمبرهایی در قسمت اچین و چروك

لب باال نیز به صورت آویزان و کامالً بر روي . ها تشکیل شوندقدر شل باشد که این چین و چروكآن

  .لب پایین قرار گرفته است
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  بینی

بینی بزرگ . اي یا جگري رنگ استدر نژادهایی با رنگ روشن که قهوهجز ه کامالً سیاه است، ب     

  .ها برآمده باشداست و ممکن است کمی باالتر از لببوده، منخرین پهن 

  

  هاچشم

  .ها آرام و جدي استباشند و ظاهر آناي میمعموالً قهوه     

  

  هاگوش

ها نها بلند بوده، کشیدگی آگوش. رسدولی هرگز تا باالي خط چشم ها نمیپایین افتاده بوده      

ها، بسیار نرم و قابل انعطاف بوده، ساختاري مخملی شکل گوش. باشندتا انتهاي پوزه میاکثر، حد

  .دارند

  

  دهان

  .اندبراي تکه تکه کردن و بریدن مناسبها هم ردیف بوده، دندان     

  گردن

  .اي هستندعضالنی بوده، داراي غبغب برجسته کامالً بلند و     

  

  جلوییهاي حرکتی اندام

ده، ساق پاهاي جلویی کوتاه و قدرتمند بو. ها بزرگ نبوده، ستیغ شانه عقب قرار گرفته استشانه     

رگز به مفاصل آرنج به سادگی در کنار بدن قرار گرفته و ه. باشدداراي استخوان محکم و قوي می

داشته ولی میزان زانوها به میزان کمی به سمت داخل خمیدگی . کنندسمت داخل و خارج حرکت نمی

. شودمیراحت دویدن   در نتیجه باعثآن زیاد نیست تا در هنگام ایستادن، با یکدیگر تماس داشته و 

  .هاي پوستی بین زانو و پا دیده شودممکن است چین

  

  بدن

پشت حیوان، . استخوان جناغ سینه کمی برجسته است. سینه باریک نبوده، زیاد پهن هم نیست     

ها ممکن ران. ز ارتفاع یکسانی برخوردارندپهن و هم سطح با جدوگاه و اندام حرکتی بوده، تقریباً ا

  .است مقداري حالت کمانی داشته باشند
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  اندام هاي عقبی

مفاصل خرگوشـی  . عضالت نیرومندي است، مفاصل ران نیزخمیده هستندکامالً قوي بوده، داراي      

لی بـه سـمت داخـل یـا خـارج      شوند وسرینی خم می رار داشته و به آرامی زیر ناحیهدر نزدیک زمین ق

ممکـن  . هنگامی که سگ در حالت ایستاده قرار دارد، باید در زیـر بـدن قـرار گیرنـد    . کنندچرخش نمی

  .کوچک پوستی وجود داشته باشد رگوشی و پا و پشت مفصل یک کیسهاست یک چین بین مفصل خ

  

  هاپا

پاي جلو ممکن اسـت  . قوي و بزرگ بوده، برجستگی انگشتی باال بوده و داراي بالشتک پایی است     

  .راست بوده یا کمی متمایل به سمت خارج باشد

  

  دم 

زمانی که . شودده، به سمت انتها باریک میقوي بودر قسمت پایه . قوي، بلند و پایین افتاده است     

گیرد ولی می داشته، مقداري باالتر از سطح پشتی قرارم را باال نگهسگ در حال حرکت است، انتهاي د

  .خوردهرگز پیچ نمی

  

  

  

  

  

  خصوصیات رفتاري

همین دلیل به آن تـازي  به. اي برخوردار استالعادهو مهربان بوده، از حس بویایی فوقسگی باوقار      

توان به عنوان یـک حیـوان خـانگی از آن    ن باوفا و بسیار فداکار است و میحیوا. گوینداي نیز میشامه

 ار گاهـاً سرسـختانه  اما یک ویژگی نامطلوب آن، رفت. شودبا کودکان نیز به خوبی اخت می .بهره جست

خـوبی   صداي پارس آن بسیار بلند بوده، بـاز دارنـده  . باشد که برخی اوقات دردسر ساز می شودآن می

هاي طـوالنی  همچنین قادر است مسافت. ش کم استشود هر چند که سرعتبراي دزدان محسوب می

   ) 17تصویر شماره ( .سال است 12متوسط طول عمر آن . ایدرا به خوبی بپیم

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  5/22 5/19

 )سانتی متر(ارتفاع  38تا  33 33
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  )Blood Hound(  هاند بِالد

  

  تاریخچه

 هـزار  به تقریباًبالد هاند  نژاد قدمت      

با نام  را هاند همچنین بِالد .رسدمی سال

 را او اجـداد  .شناسـند مـی  1فلمیش هاند

، 2سـوییس جـورا هانـدز    نژادهاي احتماالً

ــدز  ــون هان ــریکن ک ــیال 3اَم ــرزیلین ف ، ب

ــد 4براســیلییِرو ــانتن هان ــان م 5و باواری
 

    .دهند می تشکیل

 ايهقهو هايرنگ به فقط نژاد این امروزه

 شودمی یافت ايهقهو – قرمز یا مشکی -

 رنـگ  بـه  هانـدهاي  بِالد که صورتی در

 .اندداشته وجود نیز وسطی قرون در سفید

 و شـکاري  سـگ  عنـوان ه ب هاند بِالد از

 گمشـده  کودکـان  و هابرده تعقیب براي

  .است شدهمی استفاده

  

  ظاهري خصوصیات

  رنگ

مایل بـه زرد و زرد مایـل    اياي مایل به زرد، قرمز و قهوهاي معمول عبارتند از سیاه و قهوههرنگ     

دیـده  وي روشن به صورت پراکنده تر هم گاهی اوقات در نژادهایی با رنگ مهاي تیرهاي، رنگبه قهوه

  .شوددیده میمقدار کمی هم رنگ سفید در قسمت سینه، پاها و باالي نواحی کفل . شودمی

  

  پوشش خارجی

  .صاف، کوتاه و براق است     

                                                
1-Flemish Hound                              2- Swiss Jura Hounds        3- American Coonhounds 
4- Brazilian Fila Brasilieiro              5- Bavarian Mountain Hound  



  
  
  
  
  

  اطلس رنگی نژادهاي سگ                                                                                  82

 

  سر و جمجمه

بنـابراین، از  . سر نسبت به طول بدن، باریک و کشیده است و به سمت انتهاي پوزه باریک می شود     

کـل طـول سـر، از    . باشـد جمجمه مـی  ده شده و متناسب با اندازهو کشینظر ظاهري به دو طرف پهن 

متر و بیشـتر  سانتی 30هاي نر وزه، باید بیشتر در سگترین قسمت برجستگی پس سر تا انتهاي پخلفی

         جمجمـه طویـل و باریـک بـا برجسـتگی مشـخص پـس سـر        . باشـد متر سانتی 28هاي ماده در سگ

سـر بسـیار    پوست ناحیه. ت کشیده و عریض استقسمت جلویی صور. نیستها برجسته ابرو. باشدمی

به این علـت پوسـت بـه    . ردشود که سگ سرِ خود را پایین نگه دال بوده و زمانی این حالت دیده میش

هـا در  لـب . باشندباز می منخرین بزرگ و کامالً. افتدهایی بر روي صورت و جوانب آن میصورت چین

تاده داشته در صورتی که در قسمت عقب بزرگ و آویزان است و تـا چـین آویـزان    قسمت جلو حالت اف

در . باشـد یابد کـه بسـیار مشـخص و برجسـته مـی     ت شل اطراف گردن و غبغب ادامه میشده از پوس

  .تر وجود داردماده نیز این خصوصیات با شدت کم هايسگ

  

  هاچشم

پلـک پـایین بـه واسـطه             . باشـند یا لوزي شـکل مـ  هپلک. حدقه چشم حالت افتاده دارد چشم در      

. ان اسـت رنگ چشم، مشابه رنـگ حیـو  . هاي آویزان، به سمت پایین کشیده شده و برگشته استچین

د در میـان  اي مایـل بـه زر  ست و به ندرت رنگ قرمز و یـا قهـوه  رنگ فندقی ا رنگ غالب در این نژاد،

  .شودها مشاهده میتازي

  

  هاگوش

هاي زیبایی به پایین اند و به صورت چینبسیار پایین افتاده. باشندنازك، نرم و تقریباً بلند می      

  .آویزان شده هستند، قسمت پایین تر گوش به سمت داخل و پشت تا خورده است

  

  گردن

  .باشدطویل و متناسب با بدن حیوان می     

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

عضالت شانه خوش . باشندو مفاصل آرنج حالت مربعی شکل می راست بوده،ساق پاهاي جلو،      

  .باشندده، متمایل به سمت عقب میترکیب بو
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  بدن

 ها قوي و سمت پشت ارتجاعی داشته، پشت و ران ها کامالً حالتدنده. استسینه باز و پهن      

  .ها کمی حالت کمانی دارندران

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

  .باشندنی بوده، مفاصل خرگوشی خمیده میها بسیار عضالران    

  

  هاپا

  .باشنداراي یک برجستگی در قسمت باال میقوي بوده، د    

  

  دم

دارد و از یک پوشش مویی نسبتاً کم دم را باال نگه می طویل بوده، حالت مخروطی دارد و حیوان    

  .پوشیده شده است

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

 با عالیداراي رفتار  و محبت پر آرام، ،داشتنی دوست ،اشرافی نجیب، ،نمهربا سگی هاند بِالد     

. روند باال کولش و سر از کودکان تا دهدمی اجازه و کشدمی دراز ايگوشه راحتی به .باشدمی کودکان

 هاییآموزش و باشدمی مستقل و انرژي پر بسیار .است کودکان سوي از محبت و توجه عاشق نژاد این

 را خود به مخصوص افکارولی  است آرامی سگ گرچه .باشد پیوسته و آرام باید شودمی داده او به که

 در را هاند بِالد یک تواننمی هرگز .کندمی دنبال ب خودصاح دستورات جاي به را افکار آن غالباً و دارد

 بِالد درصد 90حدود  .بود خواهد ساز خطر همیشه او بودن شکارچی حس زیرا کرد نگهداري آزاد محیط

       .نمود آزاد قالده از حتی تواننمی را ها هاند

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  50 تا 41 45تا  36

 )سانتی متر(ارتفاع  69تا  63 63تا  58
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 فعالیت بدنی

 فعالیـت  بـه  و دارد عالقه دویدن به     

 استقامت داراي .دارد احتیاج زیادي بدنی

 سـاعات  بـراي  توانـد مـی  و است زیادي

 هـاي روي پیاده .کند روي پیاده طوالنی

 و سـگ  کامـل  رشـد  از قبـل  تا طوالنی

 .شودنمی توصیه هااستخوان گیريشکل

 بـه  کـه  اسـت  بزرگـی  سـگ  هاند بِالد

 گیـري شکل براي و کندمی رشد سرعت

 بـه  هایشماهیچه و هااستخوان مناسب

    .دارد نیاز ورزش و بدنی فعالیت

  

  شرایط نگهداري

کافی در  بدنی فعالیت اجازه شرط به     

 در را هاند بِالدطول روز، می توان 

 داخل در اصوالً .کرد نگهداري آپارتمان

 .نماید فراهم برایش را مناسبی مکان تواندمی متوسط حیاط یک و است آرام خانه

   

  آراستگی

 پارچه یک با پوست سطح کردن تمیز .باشدمی آسان آراستن براي هاند بِالد صاف و کوتاه موهاي     

 منظم طوره ب باید را هاآن آویزان و بلند هايگوش .شودمید پیشنها ضروري مواقع در استحمام و زبر

    .است متوسط نژاد این در مو ریزش .نمود تمیز

  

  مشکالت سالمتی

 بهره غذاي کوچک وعده سه یا دو از سنگین، غذاي وعده یک به جاي است بهتر و دارد نفخ مشکل     

 مشکل و گوش هايعفونت کپل، مشکالت .شود اجتناب غذا خوردن از پس بدنی فعالیت از .گرفت

 به از تا کنید فراهم برایش نرمی بستر تا است بهتر .باشد می ذکر قابل چشم درون به پلک برگشتگی

  )   18تصویر شماره ( .شود جلوگیري پاها روي بر پینه آمدن وجود
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     (Dachshound)    داشهاند

  

   تاریخچه

 داشهاندمنشاء سگ      

 آلمان بـوده، از دو کلمـه  

به معناي گورکن و سگ 

ــ آمــده و ترجمــه ام آن ن

. می باشد) سگ گورکن(

 به ایـن حیـوان در زبـان   

فرانسه و در زبان آلمانی 

این سـگ  . گویندنیز می

هـایی مشـابه آن   هاي مصر باستان سگدر مجسمه. ن سگ سوئیسی مشهور استدر ایران تحت عنوا

جاي مانده از قـرون وسـطی،   ه در کتابی ب. دیده شده است و برخالف تصور عموم، سگی شکاري است

 البتـه در . کردنـد هـا را تعقیـب مـی   ها، گورکنین سگده و این طور بیان شده که ابه این نژاد اشاره ش

کار شـ  بـراي گیري از این نـوع حیـوان   به هر حال بهره. اندپرداختهبرخی نقاط نیز به شکار خرگوش می

. کـرده انـد  گرازهاي وحشی نیز مداخله مـی  در مقابله با داشهاندهاي به عالوه سگ. گورکن بوده است

  .شودر موش، گورگن و روباه استفاده میزه نیز در مزارع به شکاسگی شکاري است و امرو داشهاند

  

  ظاهري خصوصیات

آماده حملـه و دفـاع   . این نژاد به هوش و ذکاوت باال معروف است و از نظر خصوصیات کامل است     

راحـت  تمام حواس در این نژاد کامل بوده و ردیابی براي ایـن حیـوان   . باشدمیبوده، با وفا و فرمانبردار 

ایـن سـگ   . ساختار بدنی و خصوصیات برجسته، آن را براي شکار موجودات مناسب ساخته است. است

به علت خصوصیاتی مانند اشتیاق، تیزبینی، حس شنوایی قوي و پارس کردن با صـداي بلنـد، مناسـب    

ی قوي اسـت و بـه خـوب    این سگ، نژاد خوب اسپورتینگ بوده که داراي حس شامه. براي ردیابی است

این سگ، مشخصاً داراي اسـتعداد عـالی بـوده، بـه     . گرداندجوي شکار پرداخته و شکار را برمیبه جست

  :باشدتیپ مختلف می 6داشهاند داراي نژاد . راحتی به یک حیوان خانگی تبدیل خواهد شد

  

  



  
  
  
  
  

  اطلس رنگی نژادهاي سگ                                                                                  86

 

  با موهاي صافداشهاند ) 1

  با موهاي بلندداشهاند ) 2

  با موهاي سیمی شکلداشهاند ) 3

  مینیاتوري با موهاي صافشهاند دا) 4

  مینیاتوري با موهاي بلندداشهاند ) 5

  مینیاتوري با موهاي سیمی شکلداشهاند ) 6

  

  ظاهر عمومی

داراي  چنـین کشیده، کوتاه با پاهـاي کوچـک و هـم   داراي بدنی  :با موهاي صافداشهاند ) 1    

          هـا، نصـف طـول بـدن     ارتفـاع در قسـمت شـانه   . باشـد جثه کوچک عضالنی و ظاهري بـاهوش مـی  

. ها اسـت دو برابر ارتفاع بدن در محل شانهسینه  بوده، قطر قفسه) دم از قسمت استخوان سینه تا پایه(

ها هنگام کشیده شدن به جلو نباید تا پشت بینـی  گوش. کندن برخورد نمیدر زمان استراحت، دم با زمی

  .امتداد یابند

  

رنگ، اندازه، شکل و خصوصیات این سـگ بسـیار شـبیه سـگ نـژاد       :با موهاي بلندداشهاند ) 2

  .باشدوت که داراي موهاي بلند و نرم میهاي صاف است با این تفاداشهاند با مو

  

کل بدن از موهاي زبر و یکنواخت . مشابه موارد باال است :با موهاي سیمی شکلداشهاند ) 3

ابروها پرپشت بوده، موهاي . ها وجود نداردوشو این پوشش فقط در زیر فک، ابروها و گ پوشیده شده

  .ها صاف و حالت ریش مانند بر روي چانه وجود داردگوش

  

شـت و صـاف بـوده،    پوشش خارجی حیـوان کوتـاه، پرپ   :مینیاتوري با موهاي صافداشهاند ) 4

  .هاي بدن را پوشانده استکامالً تمام قسمت

  

. داردپوشش خارجی نرم، صاف و کمـی حالـت مـوج دار     :مینیاتوري با موهاي بلندداشهاند ) 5 

ی از طـول زیـادي   هاي دیگر بـدن و پشـت سـاق پاهـا، پوشـش خـارج      در زیر گردن و در زیر قسمت

  .باشدر روي پاها جزء شرایط مطلوب نمیهاي زیاد بمو. برخوردار است
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به جز اندازه، از نظر دیگـر مشخصـات، مشـابه     :داشهاند مینیاتوري با موهاي سیمی شکل) 6

     فراتـر  کیلـوگرم  5وزن حیـوان از  . باشـد مـی ) شـکل با موهـاي سـیمی   (استاندارد داشهاند مشخصات 

  .رودنمی

  

  رنگ

شکالتی و خالخالی، بینی و  اي متمایل به زرد،سیاه و قهوهاي تیره، قرمز تیره، قرمز روشن، قهوه     

  .باشداي میدر نژاد شکالتی رنگ معموالً قهوهها، سیاه بوده و چنگال

  سر و جمجمه

وده و بدون برجستگی مشخص سر و جمجمه از نماي باال و نیم رخ، طویل و مخروطی شکل ب     

پایین افتاده  ها کامالًصورت کشیده و باریک بوده، لب. )نه زیاد باریک و نه زیاد پهن(باشد صورت می

  .پوشاندین را میو فک پای

  هاچشم

ها تیره و نافذ از نظر رنگ، چشم. قرار گرفته اندمتوسط و به صورت مورب  بیضی شکل با اندازه     

  .تر باشدتی رنگ که ممکن است رنگ چشم روشنجز در مورد نژاد شکاله بوده، ب

  هاگوش

ها قرار گرفته و بلند و نزدیک گونهها پشت گوش. متوسطی دارند ها پهن و گرد بوده و اندازهگوش    

  .باشندبسیار متحرك می

  دهان

  . باشندها بسیار قوي میدندان     

  گردن

  .دارد ءکامالً کشیده، عضالنی و بدون غبغب بوده و کمی انحنا     

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

جناغ  استخوان. باشندیکمري م هاي ارتجاعی به سمت ناحیهسینه بیضوي و کشیده با دنده قفسه     

ی در نماي جانبی، ساق پاهاي جلوی. دار استاي بلند، پهن و زاویهسینه مشخص بوده، ستیغ شانه

ر بوده و در بازوي باالیی از طول متوسطی برخوردا. اي استترین نقطه خط سینهمنطبق بر پایین

با دیگر حیوانات بسیار کوتاه بوده،  بازوي پایینی، در مقایسه. اي واقع شده استگوشه راست ستیغ شانه

  .باشدایل به سمت داخل و نسبتاً صاف میکمی متم
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  بدن

       کمـر،   حیـه هـا کمـی گـود بـوده، در نا    خـط پشـتی در قسـمت شـانه    . باشدکشیده و عضالنی می     

  .گیرندها قرار نمیقبی، باالتر از شانههاي حرکتی عاندام. کمی انحنا دارد

  

  حرکتی عقبیهاي اندام

     دار ي لگـن، پهـن، محکـم و نسـبتاً زاویـه     هـا اسـتخوان . د، کامل و پهن مـی باشـند  کفل گر ناحیه     

هـاي راسـت   ناسبی برخوردار اسـت و در گوشـه  هاي ران نیز محکم بوده، از طول مباشند، استخوانمی

مفاصـل زانـویی کامـل    . باشندمی ها کوتاهدر مقایسه با حیوانات دیگر، ران اند،استخوان لگن واقع شده

  .ها قرار بگیرندام خلفی سگ نباید بلندتر از شانهبوده، اند

  

  هاپا

تر و باریـک  اهاي عقبی کوچکهاي جلویی پهن، مستقیم و کمی متمایل به سمت بیرون بوده، پپا     

ـ . باشـند اراي انحناي مشخصی در هـر پنجـه مـی   ها نزدیک به هم و دپنجه. باشندمی ین داراي همچن

  .هاي کف پایی محکمی هستندهاي محکم و بالشتکناخن

  

  دم

  .طول و انحناي مناسبی دارد چنینگرفته، قوي و مخروطی شکل است و هم باال قرار     

  

  

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

آن نظر هر کسـی   حیوانی آرام، دوست داشتنی، مطیع و باهوش بوده، طبع وفاداري و سخاوتمندي     

اي در العـاده و فعالیـت داشـته و از توانـایی فـوق    عالقه زیادي به جست و خیز . کندرا به خود جلب می

 انواع  )کیلو گرم( وزن )سانتی متر( ارتفاع

 استاندارد 9 45تا  35

 مینیاتور 4 35

  )خرگوشی( عروسکی   5تا  3  30
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داري نگهـ توان به عنوان سگ خانگی نیز بهره جست، هر چند که از آن می. ینه شکار برخوردار استزم

  . کندسال عمر می 17تا  14طول عمر نسبتاً طوالنی داشته و حدود . و تربیت آن کمی مشکل است

  

 فعالیت بدنی

باید مواظب  ولیعالقه زیادي دارند  روي و بازي در پاركاي بسیار فعالی هستند و به پیادههسگ     

ا از ارتفاع جلوگیري کنید هاز پریدن آن. دننشو ممکن است دیده هاآن کوچک جثه دلیلبه  زیرابود، 

  .تواند صدمات جدي وارد سازدچون می

  

  داريشرایط نگه

براي نگهداري نیازي به  بوده،تحرك در داخل خانه پر . ندهست براي نگهداري در آپارتمان مناسب     

   .حیاط ندارند

  

  آراستگی

و  کردن نیاز به کوتاه  در تیپ دوسیمی  پوشش. مو بلند آن نیاز به شانه زدن روزانه دارد تیپ     

میزان . باشددار کافی میتمیز کردن با یک پارچه نم ،کوتاه مو تیپدوبار در سال دارد و در آراستن 

   .باشدمتوسط می ریزش مو در این نژاد

  

  مشکالت سالمتی

قلبی نیز قابـل ذکـر    هايو بیماري يادراردستگاه مشکالت . دنشودچار مشکالت دیسک کمر می     

از دیگـر   .رودداشهاند به شـمار مـی   ت بزرگ در سالمتییکی از مشکال ،دیابت و اضافه وزن. باشدمی

رفته، مفصـل آرنـج بیـرون زده،    فک جلو آمده یا عقب : ها توجه کرد عبارتند ازمشکالتی که باید به آن

هـاي بسـیار   گاوي شـکل، پوشـش نامناسـب، چشـم     به سمت داخل، مفاصل زانوییهاي متمایل پنجه

در پشت کتف، پشـت فرورفتـه،   اي کامالً برجسته، فرورفتگی باریک، استخوان سینه سینه روشن، قفسه

قبـی، سـاق   هـاي حرکتـی جلـویی و ع   وگاه، زاویه و شیب نامناسب انـدام جد کفل باالتر از ناحیه ناحیه

هـاي بسـیار بلنـد،    زیاد به بیرون، عضالت ضعیف، گـوش  هاي داراي برگشتگیبلند، پنجهپاهاي بسیار 

تاخورده یا نازك، برجستگی صورت بسیار مشخص، سر بسیار باریک، بسیار پهن یا بسیار کوتاه، غبغـب  

  )   19تصویر شماره ( .و دم بسیار کوتاه
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  )(English Foxhound  هاند فاکس انگلیش

  

  تاریخچه

 حاصــل هانـد  انگلـیش فــاکس      

آمیزش بولداگ، گري هانـد و فـاکس   

 بـراي  بیشتر نژاد این از .باشدمی تریر

 همـراه  بـه  هـا روبـاه  تعقیـب  و شکار

 شـده می استفاده انگلیسی شکارچیان

 و قـوي  بسـیار  بویـایی  حـس  .اسـت 

          بــراي دویــدن در زیــاد اسـتقامت 

    .داردرا  متوالی هايساعت

  

  

  ظاهري خصوصیات

 اندام خوش سگ یک هاند فاکس     

ماهیچـه  داري .است شکاري زیباي و

 .باشـد مـی  پهـن  جمجمه و بلند هاي

 تخـم  انتهـا  در و صـاف  و بلنـد  پاها .باشندمی آویزان هاگوش و بزرگ و جذاب چشم ها، و گردن، بلند

 نیـز در  دم .شـوند می یافت رنگ دو یا و سیاه اي، قهوه سفید، هايرنگ به معموالً .هستند شکل مرغی

  .دارد قرار پشت خط امتداد

 
      
  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

 افـراد  سـایر  بـا  .صاحب خوداست مقابل در مسئول و محبت پر شجاع، فعال، شکارچی هاند فاکس      

 حیوانـات  سـایر  بـا  و بـرد می لذت هاسگ سایر با گروهی زندگی از .دارد خوبی کودکان رابطه خصوصاً

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  63تا  60 63تا  60

 )سانتی متر(ارتفاع  63تا  56 61تا  53
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 سرعت با تواندمی. آیدمی کنار خانگی

 و آب در حتی ساعت 6تا  5 براي زیاد

 گرچـه  .باشد دویده و فعال گرم هواي

 بهتر ولی دارد زیادي انرژي جوانی در

 بازنشسـته  سـالگی  8 سن در تا است

 کمتري سرعت آن انگلیسی نوع .شود

 .دارد آمریکـایی  نـوع  بـا  مقایسـه  در

 تـر نآسـا  نمایشی هايگونه دارينگه

 آن شـکاري  نـوع  چـرا کـه   .است می

  .است تحرك  پر و فعال بسیار

  

 فعالیت بدنی

 نیاز روزانه زیاد دویدن به نژاد این     

 حس .بماند سرحال و خوشحال تا دارد

 خطر اوقات گاهی او بودن شکارچی

 اماکن در باید بنابراین شود می ساز

   .شود استفاده قالده از عمومی

  

  شرایط نگهداري

   .نیست مناسب شهري محیط و آپارتمان در دارينگه براي بوده،تحرك  پر بسیار     

  

  گیآراست

       پشنهاد ضروري مواقع در استحمام و کشیدن برس .است آسان آن زبر و کوتاه آراستن موهاي     

   .باشدمی متوسط نژاد این در مو ریزش .شود می

  

  مشکالت سالمتی

    )   20تصویر شماره ( .نیست ذکر قابل خاصی بیماري و باشد می سالمی بسیار گس     
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 Greyhound)(  هاند گرِي

  تاریخچه

هاي گري هاند یکـی  سگ     

از قدیمی ترین نژادهاي سـگ  

آینـد و از    میبه حساب   در دنیا

ل هاي دور به عنوان سمبزمان

اصــالت، ثــروت و حکومــت   

ها بـه  منشاء آن. اندمطرح بوده

. گـردد می خاورمیانه باز منطقه

 ،فرعـون مصـر   ،در مقبره آمتن

در اطراف رود نیـل، نخسـتین   

اطالعات مربوط بـه ایـن نـوع    

ها در حـال تعقیـب آهـو حـک     کاکی موجود در این مقبره، این سگدر دو ح. سگ به دست آمده است

کردند و به همـراه صـاحب دفـن    یان باستان این سگ را مومیایی میدر بسیاري از موارد، مصر. اندشده

. انـد ردار بـوده اي برخـو این سگ ها از قدر و اعتبـار ویـژه   قدیم نیزرسد در یونان به نظر می. کردندمی

خرگوش تخصص  ولی شکار. شده استوزن، آهو و روباه نیز استفاده میگاهی از این حیوان در شکار گ

در قرن پانزدهم میالدي، مسـابقات ورزشـی دوي تـازي گریهونـد رواج     . شودذاتی آن ها محسوب می

  .گرددباز می 1920آمریکا به دهه آن به یافت، ولی ورود 

  

  ظاهري خصوصیات

  رنگ

  .شودهاي دیگر دیده میآبی، حنایی، خالدار، سفید و رنگ به رنگ سیاه، قرمز،     

  پوشش خارجی

  .باشدنرم، کوتاه و صاف می     

  سر و جمجمه 

  .باشندبا عرض متوسط و فک ها قدرتمند میپهن و کمی برجسته، سري کشیده  جمجمه    

  هاچشم

  .باشدتیره، روشن با ظاهري باهوش می     
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  هاگوش

  .باشندکوچک و داراي بافتی نرم می    

  دهان

  .هاي قوي دارددندان     

  گردن

  .داراي انحنا بوده، کشیده و عضالنی است     

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

ت و در قسمت باال نزدیک به اسشانه به سمت عقب و به صورت مورب قرار گرفته و عضالنی      

 . ها قرار گرفته استمستقیم و مفصل آرنج، در زیر شانهساق پاهاي جلویی، بلند و . باشندهم می

  .ها، نباید به سمت داخل یا خارج متمایل باشندها و پنجهها ، بخولقآرنج

  بدن

پهن   پشت حیوان کشیده،. باشندها بزرگ و ارتجاعی میبزرگ و حجیمی داشته، دنده سینه قفسه     

  .ها قوي و کمی حالت انحنا دارندلکف. و حالت مربعی شکل دارد

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

بدن و . اندمفاصل زانو پایین قرار گرفته. ندباشضالنی بوده، مفاصل رانی خمیده میها پهن و عران     

  .گیرندکامالً بر روي زمین قرار میتادن اندام خلفی متناسب است به طوري که هنگام ایس

  هاپا

 جسـتگی پنجـه هـا و سـخت بـودن         جمع و جـور بـوده، از طـول متوسـطی برخـوردار هسـتند، بر           

  .باشدهاي پایی مشخص میبالشتک

  دم

داشته، در هنگام حرکـت   پایین قرار گرفته، بلند و در قسمت پایه قوي است، حالت مخروطی شکل     

  .داشته می شود و داراي کمی حالت انحنا داردپایین نگه

  

  

  

   

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  32تا  29 29تا  27

 )سانتی متر(ارتفاع  76 68
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  رفتاريخصوصیات 

این نوع سگ بـه علـت دارا   . حیوانی جذاب، مطیع و مهربان بوده، از هوش سرشاري برخوردار است     

از این رو ورزش منظم و مداوم را بایـد  . بودن طبع شکاري، عالقه زیادي به جست و خیز و فعالیت دارد

ـ   . در برنامه روزانه حیوان قرار داد ادر اسـت بـه   همچنین حیوانی چاالك و تیز رو بوده، به طـوري کـه ق

پذیري بـاالیی دارد  به خوبی آموزش می بیند، تربیت. ددر ساعت دست یاب کیلومتر 73سرعتی باالتر از 

رفتار آن با کودکان مناسب اسـت و بـراي   . تواند به دوست و همدم خوبی براي انسان تبدیل شودو می

تـا   10سط طول عمر ایـن حیـوان   متو. تربیت خوب حیوان، باید او را از دوران تولگی اجتماعی بار آورد

  .سال است 12

  

 فعالیت بدنی

 هرا و دویدن اجازه که فراموش نکنید ایدهکرد انتخاب خود خانگی حیوان عنوانه ب را هاند ريگ  اگر     

 هاند ريگ .بدهید به آن مشخص زمان یک در ترجیحاً و روزانه صورته ب آزاد محیطی در را رفتن

   .دارد منظم و روزانه هايبرنامه به زیادي عالقه

  

  داريشرایط نگه

 سرما به نسبت نژاد این .کند فراهم آن براي را مناسبی مکان تواندمی کوچک حیاط یک حال هر به     

 بدنی فعالیت اجازه شرط به .کرد استفاده گرم پوش تن از سرد فواصل در که است بهتر و است حساس

  .باشد هاند ريگ براي مناسبی مکان تواندمی آپارتمانروزانه به حد کافی، 

  

   آراستگی

و روزانـه  کـردن  شـانه  .اسـت  آسانی کار آن آراستن و باشد می صاف و کوتاه موهاي داراي ري هاندگ 

  .باشدمی متوسط نژاد این در مو ریزش .باشدمی مناسب ضروري مواقع در استحمام

  

  مشکالت سالمتی

 سنگین غذاي وعده یک جاي به است بهتر .کرد اشاره نفخ به توانمی سالمتی مشکالت جمله از    

 داروهاي از برخی به نسبت هاند ريگ .آورد پایین را غذا حجم و) بار 3یا  2 (بیشتر را غذا دفعات تعداد

  )   21تصویر شماره ( .دارد حساسیت هاکشحشره خصوصاً و شیمیایی
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  )Irish Wolfhound(  آیریش ولف هاند

  

  تاریخچه 

سگ آیریش ولـف هانـد یـک سـگ          

قدیمی ایرلندي است که اوایل بـه عنـوان   

رفتـه  محافظ در برابر گرگ ها به کار مـی 

بـه کـار    لی بعـدها در برابـر دزدان  است و

بسیار بلند و قدرتمند بـوده ولـی بـه    . رفت

ایـن  . دین نیسـت گریتسنگینی و بزرگی 

سگ از نظر ساختار بدنی بسیار عضـالنی،  

سر و گردن بـاال  . باشدمیقوي و متناسب 

داشته شده، دم به صورت جـارویی رو  نگه

  .به باال بوده و در انتها کمی انحنا دارد

  

  

  ظاهري خصوصیات

  رنگ

  .شودخالص و حنایی دیده میهاي خاکستري، قرمز، خالدار، سیاه، سفید به رنگ     

  

  پوشش خارجی

  .بر روي بدن، پاها و سر زبر بوده ولی بر روي چشم ها و زیر فک، سیمی، ضخیم و بلند است     

  

  سر و جمجمه

  .پوزه بلند و کمی حالت مخروطی دارد. کشیده بوده، استخوان پیشانی کمی برآمده است     

  

  هاچشم

  .باهوش هستندها تیره، بزرگ، روشن و داراي ظاهري کامالً چشم     
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  هاگوش

  .باشند، چین چین بوده، به شکل گل رز میاندچک، نرم و کمی به سمت عقب افتادهکو     

  

  گردن

  .طویل، عضالنی و قوي بوده، داراي انحنا ولی بدون غبغب است     

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

ها قرار گرفته و متمایل به شانهرنج درست زیر مفصل آ. باشندها زاویه دار و عضالنی میشانه     

  .باشندعضالنی، قوي و کامالً مستقیم می پاها،. داخل یا خارج نیست

  

  بدن

  .باشندها کمانی شکل میپشت حیوان نیز کشیده و کفل بسیار پهنی داشته، ناحیه سینه     

  

  اندام هاي حرکتی عقبی

زانوها، در قسمت پایین قرار . گري هوند است، عضالنی، بلند و قوي، هماهنگ سگ نژاد هاران     

  .گرفته و به سمت داخل و خارج متمایل نیستند

  دم

  .باشدا دارد و کامالً پوشیده از مو مینسبتاً ضخیم، بلند و کمی انحن      

  

  نقایص

گ، گردن هاي بزرگوشگین یا بسیار سبک، استخوان پیشانی بسیار کمانی شکل، سرِش سن     

ته، اندام حرکتی بسیار پهن یا بسیار باریک، پشت خمیده یا فرو رف سینه غب کامل، قفسهکوتاه، غب

هاي جدا از هم، انحناي بیش از حد دم، بدن بسیار جلویی خمیده، پاهاي پیچ خورده به هم، پنجه

  )   22تصویر شماره ( .ها و بینیرنگ هایی غیر از رنگ سیاه در لب کوتاه،

  

  

 
 
 

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  54 41

 )سانتی متر(ارتفاع  79 71
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 )Pharaoneh hound(  فرائونه هاند

  

  تاریخچه

نژاد فرائونه هانـد، حیـوانی        

قدیمی است که اصلیت آن بـه  

ــتان و دره   ســرزمین مصــر باس

  .گرددنیل باز می

  

  خصوصیات ظاهري

هاي ایـن نـژاد بـدنی    سگ     

پاهـایی  موزون و خـوش فـرم،   

. بلنــد و ســرعت بــاالیی دارنــد

هایشان بلند، کشیده و رو گوش

هایی بسـیار  چشمبه باال بوده و 

  .  نافذ دارند

اي تا بلوطی است کـه در ناحیـه سـینه، دسـت هـا و پاهـا روشـن تـر                  ها قهوهرنگ بدن این سگ     

به دلیل داشتن موهاي کوتاه و صاف در برابـر کـاهش دمـا حسـاس هسـتند و در مقابـل آن       . شودمی

  . مصونیت ندارند

  

  خصوصیات رفتاري

هایی جذاب، مهربان و چاالك هستند و مانند سایر سگ هاي تازي توانایی زیادي در زمینه سگ     

   )  23تصویر شماره (. شکار دارند

  

  
 
 
 
 
 

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  25تا  20 25تا  20

 )سانتی متر(ارتفاع  56 56
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  )Basenji(   باسنجی

  

  تاریخچه

 بـه  که آمده به دست آثار اولین     

بـه  هاينقاشی دارد شباهت باسنجی

  آرامگـاه  و دیوارها روي بر مانده جا

          پـیش  سـال هزار 50 از مصـریان 

1همچنین کنگو را نژاد این .باشدمی
 

 اروپـا  بـه  1934 سـال  در .نامندمی

 و یافت پرورش دوباره جاآن در وارد،

 در .شد فرستاده جهان نقاط سایر به

 و هاجنگ در راهنما عنوانه ب آفریقا

 شــکارچی بــه عنــوان همچنــین

مـی  استفاده آن از کوچک جوندگان

   .شود

  

  ظاهري خصوصیات

        رنـگ  بـه  درخشـان  و صـاف  پوشـش  داراي و بـاهوش  غریـب،  و عجیـب  کوچک، سگی باسنجی     

 کمر داراي .باشندمی سفید دم نوك و سینه پاها، نوك معموالً .باشدمی سفید -ايهقهو و ياهقهو – سیاه

 باسـنجی  بـه  نگـران  همیشه ايچهره خوردهچین پیشانی( است خوردهچین پیشانی و بلند پاهاي صاف،

 باسنجی ماده ها، سگسگ سایر برخالف .است خورده فر دم و برافراشته و تیز نوك هاگوش).است داده

  .کندمی آمیزش سال در بار یک تنها

  

  

  

  

  

                                                
1- Congo 

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  12تا  10 11تا  9

 )سانتی متر(ارتفاع  43تا  41 41 تا 38
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  رفتاري خصوصیات

آهنگ پـارس  . شودبوده، به خوبی با انسان صمیمی میحیوانی مهربان، اجتماعی، جذاب و باهوش      

 اي، ایـن حیـوان اصـالً   عـده  اي که به عقیدهاند، به گونهن سگ را به صداي گربه تشبیه کردهکردن ای

عالقه زیـادي بـه   . تشکارچی خوبی اس کند،که شکار را بدون صدا تعقیب می جاآن از. کندپارس نمی

ربیـت  تربیت آن بسـیار مشـکل بـوده، ولـی ت    . ها دارد و به دزدیدن غذا نیز مشهور استصعود از بلندي

هـاي  سـگ . ا از دوران تولگی تربیت نمـود داري از چنین حیوانی، باید او رناپذیر نیست و به منظور نگه

رو نیـاز بـه   دهنـد، از ایـن  پوشش خارجی بدن خود اهمیت زیادي مـی  ها به نظافتمانند گربهباسنجی 

  .باشدسال می 12متوسط طول عمر حیوان . تیمار روزانه دارند

  

 فعالیت بدنی

 سریع خیلی باسنجی نکند توجه مسئله این به صاحب خود اگر و دارد نیاز روزانه فعالیت و ورزش به     

   .شد خواهد تنبل و چاق

  

  شرایط نگهداري

 خانه داخل در .است مناسب آپارتمان در دارينگه روز، براي طول در کافی بدنی فعالیت شرط به     

 عددي سه یا دو هايهگرو در اگر .باشدمی مناسب برایش کوچک حیاط یک بوده، تحرك پر بسیار

  .جنگندنمی یکدیگر با هرگز ها باسنجی .بود خواهند خوشحال بسیار شوند دارينگه

  

  گیآراست

 کمی آراستن به .رسدنمی مشام به او از نامطبوع بوي هرگز و لیسدمی را خود گربه همانند باسنجی     

 حیوانـات،  مـوي  بـه  نسـبت  داراي آلرژي افراد براي و است ناچیز و کم نژاد این در مو ریزش .دارد نیاز

  .باشدمی مناسب

 

  مشکالت سالمتی 

  چشـم،  مشـکالت  .گیـرد  قـرار  معالجـه  مـورد   سـریعاً  بایـد  به محض مشاهده کلیوي هايبیماري     

   )  24تصویر شماره ( .است ذکر قابل )آنتروپی( اندام و بافت تحلیل بیماري و روده هايبیماري
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  )(Beagle  بیگل

  

  تاریخچه

میالدي و پـس   14گل، از قرن نژاد بی     

که براي شکار خرگوش تربیـت شـد،   از آن

به خوبی در میان مردم شـناخته شـد و از   

گذشته براي شکار روباه و خرگوش مـورد  

مـدارك   بـر پایـه  . گرفـت قرار میاستفاده 

نیا، هاي کوچک جثه در بریتابیگل ،موجود

کردنـد و  شکارچیان کوهی را همراهی می

ــه ــی در کب ــتی آن راحت ــه پش ــا  ول ــا ج          ه

ها آن  استفاده از 1940تا سال . گرفتندمی

پـس   شکار مرسوم بـود، ولـی از آن   براي

داري و بیشتر به عنوان سگ خانگی نگهـ 

در تحقیقــات پزشــکی . دشــومــیتربیــت 

ترین الگو بـه انسـان سـگ بیگـل     نزدیک

  .شودمی پزشکی بر روي این حیوان انجاماست و امروزه بیشتر تحقیقات 

  

  ظاهري  خصوصیات

       هـاي زیبـا و آویـزان و داراي دم نـوك تیـز و سـفیدي       اي، گـوش حیوانی کوچک جثه با سرِ خمره     

          متوسـط قـد بـدن   . تعقیـب و گـرفتن شـکار بسـیار مناسـب اسـت       پوزه خوش فرم آن بـراي . باشدمی

کوتـاه و نرمـی    بـدن پوشـیده از موهـاي   . اشدرم می بکیلوگ 9سانتی متر و میانگین وزن آن  40تا  33

هاي سـیاه رنـگ   کرم با لکه -ايو به رنگ هاي زیبایی همچون قهوه است که خاصیت ضد آب داشته

  .ها و پاها عمدتاً سفید استتشود که رنگ ناحیه سینه و انتهاي دسدیده می

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  11تا  10 10تا  9

 )سانتی متر(ارتفاع  41تا  36 38تا  33
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  رفتاريخصوصیات 

 ،خوشـحال  کوچولـوي  موجـود  یـک . دارد دوسـت  را همـه  که است شاداب و شیرین آرام، سگی بیگل

 اسـت  عـالی  ها سگ سایر و کودکان با آن رابطه .است محبت رپ و خونسرد ،باهوش ع،شجا اجتماعی،

 و دارد را خـود  به مخصوص افکار بیگل .کرد رها تنها خانگی حیوانات سایر با تولگی در را آن نباید ولی

 زیادي مدت اگر و کشدمی عذاب نماند تنها از نژاد این .دارد نیاز اساسی هايآموزش و توجه محبت، به

 آن دـلنـب دايـص .دـتدارك ببینی خود لـبیگ براي جفت یک است بهتر کنیدمی سپري خانه از خارج را

 حـس  کـه  جـایی  هـر  به بیگل .شود خانه اعضاي و هاهمسایه اذیت و آزار باعث اوقات گاهی تواندمی

  .شود استفاده قالده از بیرون محیط در است بهتر بنابراین ودرمی بکشاند آن بویایی

  

  فعالیت بدنی

 ولی دارد نیاز روزانه بدنی فعالیت به توجهی لقاب میزان به بیگل .است زیاد انرژي و استقامت داراي     

 سگ شدن مگ به اگر ولی دارد فراوانی عالقه رويپیاده به .نماید تأمین را نیاز این تواندمی حیاط یک

   .نبرید بیرون قالده بدون را او هرگز ندارید عالقه خود

  

  شرایط نگهداري

ـ  سـپري  خانـه  از بیرون روز طول در رازمانی  مدتکه آن شرط به       در يرنگهـدا  بـراي  بیگـل د، کن

 بـراي  را مناسبی مکان کوچک حیاط یک است و فعال بسیار خانه داخل در بیگل .است مناسب آپارتمان

  .کندمی فراهم آن

  

  گیآراست

 در مالیم شامپوهاي با شو و شست و زدنسبر .باشدمی آسان آن کوتاه و صاف موهاي آراستن     

 اطمینان چرك و رمجِ نبودن از تا کنید چک را هاگوش داخل همیشه .شودمی پیشنهاد ضروري مواقع

  .است متوسط نژاد این در مو ریزش .داریدهنگ کوتاه را هاناخن و دیینما حاصل

  

  مشکالت سالمتی

  .شوندمی کمر مشکالت و چشمی هايبیماري صرع، قلبی، هايبیماري دچار هاآن از برخی     

 )  25تصویر شماره (
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 )Borzoi(      برزي 

  تاریخچه

 بـه  عربسـتان  از بـار ناولی برزي نژاد      

 و باهوش برزي جاآن در .شد وارد روسیه

  1نژاد النـگ هیـر شـیپ داگ    با را شجاع

     بـراي  را حاصـل  نسـل  و آمیـزش داده 

             نـام   و گرفتنـد  کـار  بـه  گـرگ  شـکار 

2راشن ولف هاند
 نـژاد  ایـن  .نهادنـد  او بر 

 شکار براي و پرورش روسیه در سال 100

 بـه  نـژاد  ایـن  بعدها .شدمی گرفته کار به

 قرار ویکتوریا ملکه مورد توجه و وارد اروپا

 هـاي زاده اشـراف  از بسـیاري  و گرفـت 

 نام .کردند اقدام آن از دارينگه به بریتانیا

 و پـا  تیـز  معنـاي  به روسی کلمه از برزي

             نـژاد  ایـن  .اسـت  شـده  گرفتـه  سـریع 

 مناسـب  بـانی دیده و مسابقه شکار، براي

   .باشدمی

  

  ظاهري خصوصیات

 عمیق سینه قدرتمند، داراي گردن .باشدمی باریک و الغر سر داراي اشرافی و قد، بلند سگی برزي     

 گردن روي بر هاگوش به جز در موارد هوشیاري، .است رنگ تیره هاچشم و سیاه بینی باریک، و

 سفید، هايرنگ به .باشد درشت فرهاي یا و موج داري تواندمی که دارد بلندي موهاي .است خوابیده

    .شودمی دیده رنگ چند و سیاه هايلکه همراه به طوسی و سرخ طالیی،

  

  

  

  

                                                
1- Long Hair Sheepdog                                          2- Russian Wolf Hound 

 صفت سگ نر سگ ماده

  )کیلو گرم(وزن  48تا  34 41تا  27

 )سانتی متر(ارتفاع  71 66
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  رفتاريخصوصیات 

 محبتـی  بـا  سـگ  .است خانواده اعضاي به نسبت باوفا بسیار و مغرور باهوش، شیرین، سگی برزي     

     کـه  باشـید  داشـته  توجـه  ولـی  دارد آمـوختن  در خـوبی  اسـتعداد  .باشدافراد آشنا می به نسبت خصوصاً

 نـژاد  .اسـت  هـا گربـه  شبیه تمیزي در برزي خصلت .باشد طرفه دو احترام همراه به باید او هايآموزش

ـ  .ودـش آزاد قالده از عمومی هايمکان در نباید .کندمی پارس کم خیلی بوده، آرامی   سـایر  بـا  موالًـمع

 بـا  خـوبی  رابطـه  .باشـد  تنهـا  هـا خرگوش مانند کوچک اهلی حیوانات با نباید ولی آیدمی کنار هاسگ

  .آن داشت غذایی رژیم به زیادي توجه باید رشد سنین در .دارد کودکان
   

 فعالیت بدنی

 خوبی همراه همچنین .دارد دوست را باز فضاي در دویدن .دارد نیاز زیادي نسبتاً بدنی فعالیت به     

   .باشدیم شده پرتاب اشیاء گرفتن و دوچرخه دنباله ب دویدن براي

  

  شرایط نگهداري

 در اصوالً .است مناسب آپارتمان در نگهداري براي ،روز طول در کافی بدنی فعالیت اجازه شرط به     

 شود داده او به دویدن و رفتن راه براي کافی فضاي باید .باشید او فرار مواظب باید بوده، آرام خانه داخل

   .گرددمی پیشنهاد متوسط حیاط یک حداقل بنابراین

  

  گیآراست

 شامپو از استفاده و منظم به صورت زدن برس .باشدمی آسان برزي ابریشمی و بلند موهاي آراستن     

 خیلی مواقع در فقط و است مشکل قد بودن بلند به دلیل نژاد این شوي و شست .است مناسب خشک

فصلی  زیاد موي ریزش داراي نژاد این .شوند کوتاه باید هاانگشت بین موهاي .شودمی پیشنهاد ضروري

  .است

  

  مشکالت سالمتی

  غذاي وعده یک جاي به است بهتر .باشدمی ذکر قابل داروها به نسبت حساسیت و نفخ بیماري     

 غذا خوردن از پس برزي بدنی فعالیت و دادن ورزش از .نمود استفاده سبکغذاي  وعده سه ازسنگین 

   )  26تصویر شماره ( .کنید اجتناب
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ک ریدج دیژِنرب  )Rhodesian Ridgeback( 

  تاریخچه

     ــر بــومی  هــاياز ســگ کدیــژن ریــدج ب

منشـاء   آفریقاي جنوبی همراه با چند نژاد دیگـر 

، خـوي  فماسـتی  که ایـن نژادهـا شـامل    گرفته

           و برخــی نژادهــاي ناشــناخته خــوي، دیرهانــد

 اخالقی خاص را این نژاد خصوصیات. دباشنمی

از این نـژاد بـراي    .است ارث برده به خود از جد

 شکار، نگهبـانی، مراقبـت از کودکـان و آوردن   

هـا از آن بـراي   آفریقایی .شودمیشکار استفاده 

همین دلیـل  کرده اند و بهیاستفاده م شکار شیر

ایـن  . خواندندمی  ردر گذشته او را شکارچی شی

تواند گرمـاي شـدید روزهـاي    به خوبی مینژاد 

. هـا را تحمـل کنـد   و رطوبت زیـاد شـب   اآفریق

توانـد  مـی  نسبت به نیش حشرات مقاوم است و

ترین شرایط بدون آب و غـذا بـیش از   در سخت

   .به رسمیت شناخته شد 1959زیمباوه است و در سال  آن کشور موطن .ساعت نیز دوام آورد 24

  

  ظاهري خصوصیات

     رداراي پوشش . شکاري بزرگ جثه، عضالنی و خوش ترکیب است ک یک سگدیژن ریدج ب

بر  هاي سفید لکه .شوداي کم رنگ تا تیره یافت مینرم و براق است که به رنگ قهوه خارجی کوتاه،

 ،همراه فک عضالنی و قدرتمندهب .است جمجه صاف، کشیده و پهن. استروي سینه و پاها طبیعی 

اي متناسب با رنگ پوشش حیوان مشکی یا قهوه ،رنگ بینی .باشدها گرد، درخشان و تیز بین میچشم

   .باشدهاي سنگین میجلویی کامالً صاف، قدرتمند و داراي استخوان پاهاي. است

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  41تا  36 34تا  29

 )سانتی متر(ارتفاع  69تا  63 66تا  61
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  رفتاريخصوصیات 

     رها بای از آنرخب  .در خانه آرام، مطیع و سر به زیر است ولیدرنده  ک در شکار بسیاردیژن ریدج ب 

                بسـیار ناراحـت    هـا مزاحمـت ایجـاد کنـد    کـه شخصـی بـراي آن   کودکان رفتار خوبی ندارند و از ایـن 

. کنـد هـا برخـورد مـی   با غریبه .ندهستخانواده  بسیار باهوش، شجاع و باوفا نسبت به اعضاي. شوندمی

شود نیـاز بـه یـک صـاحب      همراه بسیار خوب تبدیل که به یک سگ استقامت زیادي دارد و براي این

هـا بسـیار   آن. قـرار داده و اجتمـاعی کنـد    هـاي الزم آمـوزش  تحت سنین تولگیمسلط دارد تا او را از 

توانـد  ها مـی و گاز گرفتن آنهستند همچنین قدرتمند  خیلی زود می آموزند، ت رارادستو بوده، باهوش

از دادن . باشـد خـوبی مـی   همچنـین نگهبـان و دیـدبان    خود بوده، بسیار مدافع صاحب. خطرناك باشد

  با گربه و سـایر حیوانـات اخـت نشـود بـراي      تولگیران دواگر از . یدیغذاي اضافی به آن خودداري نما

   .ها بسیار خطرناك خواهد بودآن

  

 فعالیت بدنی

تواند خود را به نوع می ولی خیلی دیر خسته می شودبوده این نژاد از استقامت باالیی برخوردار      

   .عادت دهد ورزش و فعالیت شما

  

  شرایط نگهداري

اصوالً در داخل خانه . داشتتوان او را در آپارتمان نگهمی ،در طول روز کافی فعالیت بدنی به شرط     

     .خواهد بود ي اوآرام است و یک حیاط بزرگ مکان مناسبی برا

  

  گیآراست

شو تنها  برس کشیدن منظم و شست و. پوشش خارجی صاف و کوتاه آن براي آراستن آسان است     

  . ریزش مو در این نژاد متوسط است. در مواقع ضروري پیشنهاد می شود

  

  مشکالت سالمتی

به هر . آیدخوب کنار می است و با تغییرات ناگهانی آب و هوا خیلی مقاوم و الماین نژاد عموماً س     

                   .باشدسینوس قابل ذکر می هاي کفل، کیست و مشکالت حال رشد غیر عادي بافت

  )   28تصویر شماره (
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  )Saluki(  سالوکی

  

  تاریخچه

            نـژاد سـالوکی یکــی از         

ترین نژادهاي سـگ  قدیمی

آیـد و  مـی  در دنیا به حساب

رسد کـه مـوطن   به نظر می

ــد  ــران باش در . اصــلی آن ای

آن سگ آهویی یـا  ایران به 

در . گفتندتازي غزال نیز می

آثار تاریخی میان بسیاري از 

ــ   ر کشــورهایی نظیــر مصـ

باستان ردپاي این سگ بـه  

خورد، بـه طـوري   چشم می

دیدند و خرید و فـروش آن  حتی آن را به چشم هدیه الهی می. نامیدندمی که آن را سگ سلطنتی مصر

مسلمانان بنیادگرا بر این بـاور بودنـد کـه    . شدمیممنوع بوده و فقط از شخصی به شخص دیگر واگذار 

رسـد  ي به دست آمده این طور به نظر میهابر پایه بررسی. سالوکی نجس هستندسگ ها به جز  تمام

  .شده استکار آهو از این حیوان استفاده میش هاي گذشته برايزمانکه در 

  ب��رد آ�و�ش �ون ��ر ��دد                                     سگ �زی � آ�و ��ر ��دد
. آمده که منظور از کلمه سگ در انجیل ممکن است همـان سـگ سـالوکی باشـد    در برخی متون       

هاي سالطین بخوابـد و بـه قـدري    ت که اجازه داشت بر روي فرش خیمهسالوکی تنها سگ تاریخ اس

  . کردندآن را همچون فراعنه، مومیایی می مورد احترام بود که در مصر باستان بدن

سکونت سالوکی در گذشته شامل تمام نواحی حاشیه دریاي خـزر  طبق اسناد به دست آمده، محل       

النهـرین، آنـاتولی و ایـران بـوده     صر، عربستان، فلسطین، سوریه، بـین تا خاورمیانه و کشورهایی مانند م

  .این حیوان از ایران به انگلیس راه پیدا کرد 1840در سال . است
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بسـیار   شـکار نیـز   شود، ولی در زمینـه استفاده می براي نگهبانی در حال حاضر عمدتاً از این حیوان     

 بـراي شـکار بـز هـاي وحشـی یعنـی       اي دارد و اعراب از  آن اغلـب  العادهقدرت بینایی فوق. تواناست

  . کرده اندترین نوع بزها، استفاده میسریع

  

  ظاهري خصوصیات

. شـود ري داراي بدنی موزون و سرِ کشیده است که به سـمت بینـی باریـک تـر مـی     از لحاظ ظاه      

هـا  گـوش . اش ایجاد نموده اسـت خاصی در چهره که جذبه باشدمی چشمان کوچک و فرو رفتهداراي 

اي گـود و  سـینه . پـذیري برخـوردار اسـت   بلند و ابریشمی است و از انعطـاف  افتاده و پوشیده از موهاي

بدن بلند و ابریشمی اسـت  پوشش . ستعمیق و پاهایی کشیده داشته و دم به سمت پایین پیچ خورده ا

کرم تا سفید و آتشی و گاهی نیز به هـر سـه   -قرمز، خاکستري -حنایی هاي زیبایی همچونو به رنگ

  .شودمی رنگ دیده

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

رام، مهربان، صمیمی و بسیار چاالك بوده، به طوري که قـادر اسـت بـا سـرعتی بـیش از      سگی آ      

اي برخوردار بـوده، نسـبت بـه صـاحب خـود      العادهاز حس شنوایی فوق. در ساعت بدود هشتاد کیلومتر

 است و روزانه بایدبسیار پرتحرك . شودگیر میی با دیدن غریبه ها منزوي و گوشهبسیار وفادار است ول

  .مسافت زیادي را راه پیمایی کند

بـه علـت   . خـود نشـان دهـد    در اطراف، ممکن است واکنش بدي از داصداي زی در صورت وجود سر و

داري در خانه نیست و در صورت نگه داري، به تیمـار و ورزش روزانـه   طبع حساس آن چندان قابل نگه

  .باشدسال می 12وسط طول عمر این حیوان مت. نیاز دارد

  

 فعالیت بدنی

آزاد  صورتها در بسیاري از آن ولی است دویدن عاشق. سالوکی به فعالیت بدنی زیادي نیاز دارد      

کند، هنگامی که در سکوت و به آرامی شکار می. اندکشته شدهاي شده یا در اثر سانحه گم رها شدن،

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  30تا  19 30تا  19

 )سانتی متر(ارتفاع  71تا  58 71تا  58
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ا در برخی از کشوره طوري که بهندارد،  خود کند هیچ توجهی به قالده و صاحبچیزي را تعقیب می

  .استها دویدن همراه دوچرخه بهترین ورزش براي آن. باشدرها کردن آن از قالده ممنوع می

  

  شرایط نگهداري

هاي روزانه نیـاز بـه فضـاي آزاد    سالوکی براي فعالیت. شودداري در آپارتمان توصیه نمیبراي نگه     

البتـه   .گرفتـه شـود  گـرم در نظـر    ترجیحـاً  و جایی داخل خانـه ولی بهتر است در مواقع استراحت . دارد

   .دهنده باشد می تواند آزار فراموش نکنید که گرماي زیاد

  

  گیآراست

کافی است هر از گاهی خصوصاً نواحی داري موهـاي  . باشدمی آسان آراستن موهاي سالوکی بسیار     

. از تمیزي آن اطمینان حاصـل نماییـد   ،چک کردهها را به طور منظم داخل گوش. شانه بزنید را تر بلند

  .استریزش مو در این نژاد متوسط 

  

  مشکالت سالمتی

همچنین ممکن است . باشدچشمی و سرطان می يهاطور ژنتیکی داراي بیماري این نژاد به     

  )   27تصویر شماره ( .دچار آفتاب سوختگی خصوصاً در ناحیه بینی شود سالوکی

  

  

  

  )Whippet(  ویپِت

  

  تاریخچه

، 2، ایتَلین گـري هونـد  1گري هوند هاي اجداد او را نژاد. میالدي به وجود آمد 19در قرن  ویپتنژاد      

توانـد بـا سـرعت    می ویپِت. باشدحرکت سریع میویپِت معنی . دهندهاي تیپ تریر تشکیل می و سگ

 .شـد مـی  این نژاد براي مسابقه اسـتفاده هاي قدیم در انگلستان از در زمان. کیلومتر در ساعت بدود 60

  .باشدمی بان خوبیهویپِت همچنین سگ شکاري و دید

  

                                                
1- Grey Hound                                                      2- Italian Grey Hound  
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  ظاهري خصوصیات

  ظاهر عمومی

ــا از        ــایی زیب ــاهري، داراي نم ــر ظ از نظ

ن از قدرت و نیروي عضالنی بـوده، همچنـی  

ــی  ــار م ــا و باوق ــدنظــر ظــاهري زیب از . باش

ن تناسب اندام، رشـد  توامی خصوصیات مهم

هاي قـوي و نیرومنـد را نـام    عضالنی و گام

ساختار بدنی سگ مناسب براي سـرعت  . برد

بـه طـوري کـه قـادر اسـت بـه       . و کار است

هـاي  سـاق پا . تی به اعمال خود بپـردازد راح

جلویی باید به سمت جلو پرتاب و سپس بـر  

 ساق پـا هـاي عقبـی   . قرار گیرندروي زمین 

  .زیر بدن قرار گرفته استکامالً در 

  

  سر و جمجمه

دارد و بین دو چشم پوزه حالت مخروطی . باشدکوچک بوده، در قسمت باال پهن می کشیده و     

هاي آبی رنگ و رنگ بینی در سگ. استها نیز نیرومند و رنگ بینی سیاه فک. باشدنسبتاً پهن می

اي ممکن است دیده ها، بینی پروانهرنگی ها یا چنددر سفید. رنگی مشابه رنگ بدن استجگري، 

  .شود

  

  هاچشم

  .شفاف با ظاهري بسیار باهوش است     

  هاگوش

  .باشدبوده، کوچک و داراي بافت نرم می به شکل گل رز     

  دهان

  .اندهاي فک پایین قرار گرفتهدر فک باال نزدیک و باالي دندان یکنواخت بوده و دندان ها     

  گردن

  .طویل و عضالنی بوده، داراي انحناي زیبایی است     
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  اندام هاي حرکتی جلویی

ساق پاهاي . اندزدیک به هم و در باال قرار گرفتهها نا مورب و عضالنی بوده، ستیغ شانههشانه     

ها قوي بوده، کمی بخولق. هاي حرکتی جلویی پهن نیستمستقیم بوده، در قسمت جلوي اندامجلویی 

  .اندآرنجی نیز در زیر بدن قرار گرفتهاند، مفاصل خمیده

  

  بدن

عضـالت          . نمـوده اسـت  سینه بسـیار بـزرگ بـوده، اتاقـک قلـب فضـاي زیـادي را اشـغال          قفسه     

بلنـد  قسمت پشت حیوان عریض و محکم بوده، کمی . سینه بزرگ بوده و کامالً مشخص هستند ناحیه

یـوان از نظـر   هـاي ح کفـل . آیددارد ولی به شکل قوز در نمی شکل به طوري که ظاهري کمانیاست 

سمت پشتی عضالت به خوبی ها از ارتجاع کافی برخوردار بوده، در قآیند، دندهظاهري قوي به نظر می

  .اندرشد کرده

  

  حرکتی عقبی هاياندام

باشند، با این قوي میهاي ثانویه ستند، زانوها پایین افتاده و رانقوي بوده، مفاصل ران خمیده ه     

  .تواند مدت زمان طوالنی در حالت ایستاده بر روي زمین قرار گیردخصوصیات سگ می

  

  هاپا

هـاي پـایی،   انگشتان پا، کمانی و بالشتکبندهاي . ها فاصله وجود داردبسیار مرتب بوده، بین پنجه     

  .باشندضخیم و قوي می

  

  دم

طویل و مخروطی شکل است و زمانی کـه سـگ در حـال حرکـت     عاري از پوشش پر مانند بوده،      

  .گیردلی باالتر از پشت حیوان قرار نمیگیرد وود را به صورت یک کمان زیبایی میباشد، دم خ

  

  پوشش خارجی

  .نرم، کوتاه و متراکم می باشد     

  رنگ

  .هاهر گونه رنگ یا مخلوطی از رنگ     
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 فعالیت بدنی

عنوان سگ خود ه اگر ویپِت را ب     

اید باید بدانید که این نژاد انتخاب کرده

در فضاي باز   همانقدر که به دویدن

هاي روزانه نیز روينیاز دارد، به پیاده

سعی نکنید که . دهدنشان میعالقه 

که  اش رها سازید چرااو را از قالده

شود که حس شکاري او باعث می

حیوانات کوچک را تعقیب و اقدام به 

  .ها نمایدآن کشتن

  

  

  

  

  

  داريشرایط نگه

. شـود شود که در فصل زمستان لباس گرمی برایش تهیـه  ه سرما حساسیت دارد و پیشنهاد مینسبت ب 

اصـوالً  . باشـد در آپارتمان مناسب مـی براي زندگی فعالیت بدنی کافی در طول روز به او  به شرط اجازه

  .کندناسبی را برایش فراهم میخانه آرام است و یک حیاط کوچک مکان م لدر داخ

  

  آراستگی

برس زدن منظم و همچنین تمیـز کـردن   . باشدو صاف ویپِت براي آراستن آسان میپوشش کوتاه      

رات مـوذي  تمیزي است و کمتر به حشـ اصوالً سگ . سطح پوست با یک حوله نمدار پیشنهاد می شود

  .استریزش مو در این نژاد متوسط . شودمانند کنه ها گرفتار می

  

  مشکالت سالمتی

ــازســگدر مــورد       ــابیمــاريي هــاي ت ــی ه ــر م ــل ذک ــده قاب                       .باشــدي پوســتی و مشــکالت مع

  )  29تصویر شماره (

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  12تا  8 12تا  8

 )سانتی متر(ارتفاع  47 44
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  گلدن رتریور  –1تصویر شماره  

Golden Retriever  
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 Labrador Retriever   -البرادور رِتریوِر -2تصویر شماره 
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  کورلی کُتد رِتریوِر -3صویر شماره ت 

Curly- Coated Retriever 
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  Flat- Coated Retriever  - فلَت کُتد رِتریوِر  -4تصویر شماره 
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  Chesapeake Bay Retriever  -چساپیک باي رتریور -5تصویر شماره 
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 English Cocker Spaniel  -اسپانیِل کوکر انگیلیش -6تصویر شماره 
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 American Cocker Spaniel -امریکن کوکر اسپانیل -7تصویر شماره 
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 پانیِلپاس کالمبِر -8تصویر شماره 

Clumber Spaniel 
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 Irish Water Spaniel  - اسپانیِل واتر آیریش -9تصویر شماره 
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  English Springer Spaniel - انگلیش اسپرینگر اسپانیِل -10تصویر شماره 
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  Sussex Spaniel -اسپانیِل ساسکس -11تصویر شماره 
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    ستر انگلیش -12تصویر شماره 

     English Setter  
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  Irish Setter  -ستر ایرلندي –13تصویر شماره 
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 Pointer  - پوینتر –14تصویر شماره 
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  Wiemaraner  -ویمررونر –15تصویر شماره 
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  هاند اَفغان -16تصویر شماره 

Afghan Hound  
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 Basset Hound  -باست هاند -17تصویر شماره 
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  هاند بِالد -18تصویر شماره 

Blood Hound 
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 Dachshound  -داشهوند -19تصویر شماره 
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    English Foxhound -هاند فاکس انگلیش -20تصویر شماره    
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 Greyhound  -هاند گرِي -21تصویر شماره       
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  Irish Wolfhound  -آیریش ولف هاند -22تصویر شماره 
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 فرائونه هاند –23تصویر شماره 

Pharaoneh  hound 
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 Basenji  باسنجی –24 تصویر شماره
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 Beagle -بیگل -25تصویر شماره 
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  Borzoi - برزي -26تصویر شماره 
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  Saluki -سالوکی -27تصویر شماره 
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 Rhodesian -  بک ریدج دیژِنر -28تصویر شماره 

Ridgeback 
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  ویپِت  – 29تصویر شماره 

Whippet  
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  در یک نگاه هاي کارسگفصل 

    

  Akita    آکیتا

  Alaskan  Malamute    ماالموتآالسکان 

  Bernese Mountain Dog   بِرنس مانتن داگ

  Boxer   باکسر

  Doberman    دابِرمن

  Gaint Schnauzer   اشنوزر نتجایِ 

  Great Dane    گریت دین

  Komondor     کُمندور

  Neapolhtan Mastiff    نیپلیتان ماستیف

  Mastiff    ماستیف

  Bull Mastiff    بول ماستیف

  Tibetan Mastiff  تیبتان ماستیف  

  New Foundland    لنددفان نیو

  Rottweiler    رتوایلر

   Saint Bernard    بِرنارد سنت

  Samoyed    ساموید

  Siberian Husky    سیبرین هاسکی

  

  .فصل نژادهاي باال به ترتیب توضیح داده شده استاین در 
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  )(Akita  آکیتا

  

  تاریخچه

 ایالت در واقع هانشو جزیره آکیتا زادگاه     

 جـا آن در که مکانی .دباشمی ژاپن آکیتاي

 ه صورت گمنامب سگ این متوالی هايقرن

ـ  آکیتـا  امـروزه  .اسـت  هکـرد مـی  زندگی ه ب

 از .شـود می شناخته ژاپن ملی سگ عنوان

 مقبـره  و یـادبود  بنـاي  عنـوان ه ب آن طرح

 از براي اهـداف مختلفـی   .شودمی استفاده

 ،وجنگج سگ سلطنتی، نگهبان، سگ قبیل

 ارتـش  و پلـیس  خـرس،  و گوزن شکارچی

 شـکار  براي .است استفاده قرار گرفتهمورد 

 درون از شکار آوردن و سنگینهاي برف در

 را آکیتا هايهتول ژاپن در .است مناسب آب

 و بیمار افراد براي سالمتی سمبل عنوانه ب

 اولین .فرستندمی شده متولد تازه نوزادان یا

   .شد برده آمریکا به کلر هلن توسط آکیتا

  

  ظاهري خصوصیات

 عضالت داراي .است هاسگ سایر از متفاوت و مشخص ظاهري با عضالنی استوار، ،   قدرتمند سگی     

 فقرات ستون قسمت در و ارتفاع از بیشتر تقریباً بدن طول .است عمیق سینه و صاف و بزرگ سر کوتاه،

 به و شکل مثلثی کوچک، هاچشم .دارند قرار جلو سمت به تیز نوك و کوچک ها،گوش .باشدمی صاف

 پشت در حلقه صورته ب دم ،سوخته ايهقهو یا و مشکی رنگ به الباًغ بینی .است تیره ايهقهو رنگ

 .است کرده تبدیل قابلی شناگر به را آکیتا و این وضعیت باشدمی مانند گربه و پره داراي پاهاو  حیوان

 راه و کنجدي قرمز، سفید، هايرنگ درو  یکدست و کوتاه صاف، موهاي داراي حیوان خارجی پوشش

  .شدبانمی قبول قابل سیاه صورت .شودیم یافت راه
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  خصوصیات رفتاري

       نسـبت  مهربـان  و محتـاط  بسـیار  .شودمی خودسر اوقات گاهی ولی است مطیعی سگ گرچه آکیتا     

 هـاي آموزش تحت تولگی سنین در باید و است یادگیري مشتاق و  شجاع باهوش، خانواده، اعضاي به 

 و هـا سـگ  سـایر  بـه  نسـبت   .اسـت  باوفا بسیار و گارد هايسگ اول هايرده در زمره .گیرد قرار الزم

 رفتـار  خـانواده  اعضـاي  نکودکا با الباًغ .شود آزاد قالده از عمومی اماکن در نباید بوده، مهاجم حیوانات

 لذت خود صاحب همراهی از .بگیرد گاز حتی و نکند تحمل را کودکان سایر است ممکن ولی دارد خوبی

    .رودمی سر اشهحوصل زود خیلی و بردمی

  

 فعالیت بدنی

   .بماند باقی مناسب بدنی شرایط در تا دارد نیاز منظم ولی متوسط بدنی فعالیت به آکیتا     

  

  شرایط نگهداري

          .بـراي زنـدگی در آپارتمـان مناسـب مـی باشـد       ،در طـول روز  کـافی  فعالیت بدنی اجازهبه شرط      

کندفراهم می او است و یک حیاط بزرگ مکان مناسبی را برايتحرك ر پ .  

  

  گیآراست

در مواقـع   برس کشیدن و استحمام. دارد و کوتاه آکیتا به آراستن و رسیدگی خاصی نیاز پوشش زبر     

موجـود  ضد آب و شود چربی طبیعی شست و شوي زیاد باعث می زیراشود، خیلی ضروري پیشنهاد می

  . یزش موي فصلی شدید داردربار در سال دواین نژاد . روداز بین ب پوست حیوان

 
  مشکالت سالمتی

  از زانـو  در نـاراحتی  و پوسـتی  هـاي نـاراحتی  تیروئیـد،  دهغـ  کاري پر و کاري کم  ،کفل مشکالت     

   )30تصویر شماره ( .باشدمی نژاد این در رایج هايبیماري

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 50تا  34

 66تا  61

 54تا  34

 71تا  66

 )کیلو گرم(وزن 

 )سانتی متر(ارتفاع 
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 )Alaskan  Malamute(  ماالموتآالسکان 

  تاریخچه

طور که از نام پیداست منشـاء  همان      

این حیوان، بـه آالسـکا و نـواحی قطبـی     

از ایـن ســگ قبــل  . گــرددبرمــی کانـادا  

هــاي تبـدیل آالسـکا بـه یکـی از ایالـت     

آمریکا، توسـط فـرد معروفـی کـه یـک      

اسکیموي ساکن آالسکا بود، در حمـل و  

ي پـر بـرف   نقل و کشیدن بار در مسیرها

شد و از آن پـس  این سرزمین استفاده می

البتـه  . بود که بـه ایـن نـام مشـهور شـد     

ایـن  . گفتندگاهی به آن اسب کار نیز می

ـ  ت ویژگـی بـدنی خـاص و    حیوان به عل

العــاده، قــادر اســت     توانمنــدي فــوق 

  .بپیماید هاي طوالنی را در برف و کوالكمسافت

  

  ظاهري خصوصیات

و  رپشـت پ مد و ضخیم ،دوالیه پوشش داراي شمالی نواحی از جثه بزرگ سگی آالسکایی ماالموت     

    در و پهـن  صـورت  نیرومنـد،  بـاال،  وزن بـزرگ،  جثـه  آل،ایـده  فیزیکـی  ساختار داراي .است خورده فر

 بـادامی  هـا چشـم  و برافراشـته  هاگوش ،مو انبوه از هپوشید پاها .است زیبایی بسیار داراي ظاهر مجموع

 رنـگ  بـه  معمـوالً  و اندگرفته قرار جمجه داخل در مورب حالت به هاچشم .است کوچک و سیاه شکل،

 قبـول  مـورد  رنـگ  آبـی  هايچشمشوند ولی داده می ترجیح تیره هايرنگ البته که باشندمی ايقهوه

 شوددیده می خاکستري و سفید و سیاه سفید، هايرنگبه  و مترسانتی 3 تا 2 حدود موها اندازه .یستن

   .باشند رنگ سفید حتماً باید پاها که داشت توجه باید ولی

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 38تا  32

 61تا  56

 43تا  36

 66تا  61

 )کیلو گرم(وزن 

 )سانتی متر(ارتفاع 
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  رفتاري خصوصیات

و  با محبت ، باهوش ،باوفا بسیار .دارد کنترل قابل غیر توله یک همانند خویی و خلق ماالموت نژاد     

 نگهبانی براي .شودمی تبدیل آرام و باوقار حیوانی به بلوغ ازاست و پس  کودکان به نسبت مهربان

 صاحب از اگر .کندمی زندگی خانه از خارج در راحتی به باشد داشته همراه که زمانی تا یست ون مناسب

 گزارش. ندارد دوست را تنهایی و است فعالی بسیار سگ .شودمی خاطر آزرده زود خیلی نبیند توجه خود

 پانزده خانگی به ارزش لوازم کلیه ،خانه در ماندن تنها ساعت سه ظرف  ماالموت نژاد از سگی که شده

 و ورزش براي مناسبی بسیار همراه و دوست حال هر به ولیاست  کرده نابود کلی به را دالر هزار

   .است منزل از خارج هايفعالیت

  

 فعالیت بدنی

 گرم هواي در حیوان زیاد تحرك از باید ولی .دارد نیاز بدنی فعالیت به مناسبی میزان به ماالموت     

    .نمود جلوگیري

  

  شرایط نگهداري

 .دارد نیاز زندگی براي بزرگ حیاط یک حداقل به و یستن مناسب منزل در نگهداري براي ماالموت     

 ماالموت که داشت توجه باید همچنین .باشد بلند دیوارهاي یا و نرده داراي ماالموت اطراف محیط باید

 داشتن دلیله ب .بردمی لذت خود قلمرو در زدن پرسه از نژاد این .دارد زمین کندن به زیادي عالقه

سایهمکان  همیشه گرم فصول در تا بود مواظب باید ولی ندارد، مشکلی هازمستان در مضاعف پوشش

   .گیرد قرار او اختیار در خنک آب ودار 

  

  گیآراست

 نیاز هفته در بار دو حداقل کشیدن شانه به بوده، متراکم و انبوه خارجی پوشش داراي ماالموت     

 نیز خشک يشامپو از استفاده .دارد ریزش ايدسته صورته ب سال در بار دو نیز موها زیرین الیه.ددار

    .شودمی توصیه

 

  مشکالت سالمتی

 نفخ بیماري و نیز ران مفصل در مشکالتی دچار اوقات گاهی ولی است مقاوم و سالمی نژاد الباًغ     

    )31تصویر شماره ( .شوندمی
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  )(Bernese Mountain Dog   بِرنس مانتن داگ

  تاریخچه

ــاه        ــه زادگـ گرچـ

  مشخصـــی بــــراي 

بــرنس مـــانتن داگ  

ــی شــناخته نشــده  ول

زادگـــاه آن احتمـــاالً 

هاي کشور  کوهستان

. سوئیس بـوده اسـت  

آثار هنـري قـرن     در

تـوان  می میالدي 18

ــگ ــامالً  س ــایی ک ه

شبیه به ایـن نـژاد را   

در . مشـــاهده نمـــود

مـانتن بـه خطـر     میالدي با ورود نژادهاي مختلفی به کشور سوئیس، آینده نژادي برنس 19 اواخر قرن

 آلبرت هـیم بـه اصـالح نـژاد و پـرورش      رپرورش دهندگان به مدیریت پروفسو از برخیکه تا این ،افتاد

اقدام کردندس مانتن برن .مکانی کـه بـه روایـات تـاریخی     . استدر کشور سوئیس  ايس نام منطقهبرن

  .عنوان زادگاه این نژاد منحصر به فرد یاد کرد توان از آن بهمی

  

  ظاهري خصوصیات

است ضد آب  و دارموج وزن به همراه موهاي بسیار زیبا، بلند، صاف یاو سنگین قوي  برنس سگی     

سفید بر روي سینه، سر و نوك  ايلکه  داراي. شودمی دیدهاي سه رنگ مشکی، سفید و قهوه به که

ها متوسط و مثلثی شکل، بینی گوش اندازه. باشدم و پشت هر پا مید پاها، باالي هر چشم، چانه، زیر

  .باشدم بلند و پشمالو میها منظم، بدن پهن و ددندانمشکی رنگ، 

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  50تا  38 48تا  36

 )سانتی متر(ارتفاع  71تا  61 69تا  58
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  رفتاريخصوصیات 

هاي آرام و شاداب این سگ     

بســیار  بــوده، عاشــق کودکــان

بــراي  دبــا اســتعدا   بــاهوش،

  یبــان خــوبهو دیــد يیــادگیر

ــتند ــی. هس ــت   ول ــوالً حال اص

ــداردهــت  یــک دوســت. اجمی ن

به است،  بسیار باوفا العمر ومادام

اهگی به م 18از  پسطوري که 

      ســختی بــه صــاحب جدیــد    

هـا رفتـار   غریبـه  با. گیردخو می

دوسـت  بـودن در جمـع را   . آرام اسـت  ها و حیوانات خانگیسایر سگ نسبت بهاي دارد و غالباً دوستانه

سگ بسیار حساسی است و بایـد  . هاي پرورش سگ رها شوددارد و نباید در حیاط خلوت و یا در مکان

   .تربیت و اجتماعی شود در تولگی به خوبی

  

 فعالیت بدنی

  .دارند مانند این نژاد به فعالیت بدنی منظم نیازتحرك  رهاي بزرگ و پسگ     

 
  شرایط نگهداري

 به علت. شود و حداقل به یک حیاط بزرگ نیازمند استآپارتمان پیشنهاد نمی نگهداري در براي     

   .شودر شرایط آب و هواي گرم توصیه نمیداشتن پوشش مضاعف براي نگهداري د

  

  گیآراست

استفاده از شامپو خشک  استحمام و. شانه زدن و برس کشیدن روزانه و هفتگی پیشنهاد می شود     

   .یزش موي فصلی شدید دارداین نژاد ر. ضروري است

  مشکالت سالمتی

     هـاي  از بیمـاري  سرطان، نفخ و برگشتگی پلـک چشـم  . س مانتن داگ نژاد بسیار مقاومی استبرن

    )32تصویر شماره ( .باشدقابل ذکر می
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 )Boxer(      باکسر

  تاریخچه

کـاري در سـال    هـاي این گـروه از سـگ       

در شهر مونیخ آلمان از آمیزش دو نـژاد   1850

 بـر پایـه  . به وجود آمدند  2و بولمبِیسر 1بولداگ

رسد که ایـن  میبرخی شواهد این طور به نظر 

در ابتدا براي شکار گـوزن و گرازهـاي    حیوان

همچنـین در  . رفتـه  اسـت  وحشی به کار مـی 

مسابقات گـاو بـازي بـه منظـور گـاز گـرفتن       

شـده  مـی   هاي نر از این حیـوان اسـتفاده   وگا

کاربرد سگی شـبیه  در ضمن مدارکی از . است

یـز وجـود   هاي روم باستان نبه باکسر در جنگ

رسد که باکسر یکـی  این طور به نظر می. دارد

 نـام ایـن حیـوان از نحـوه    . کـرده اسـت  ده قدیمی است که در تبت زندگی مـی هاي جنگناز نتاج سگ

 درسـت شـبیه حالـت ورزش بـوکس و      شده است به طـوري کـه هنگـام جنگیـدن    جنگیدن آن گرفته 

ـ  100از حدود . کندهاي جلویی خود استفاده میزنی، از پنجهمشت ا بـه امـروز ایـن نـژاد     سال گذشته ت

  . شماري را به ویژه در کشور آلمان به خود جلب نموده استطرفداران بی

  

  ظاهري خصوصیات

بسیار باهوش و شجاع خود معروف بوده،  با وفایی به ارباب و خانواده این سگ به عشق زیاد و     

ها اد باکسر مطیع بوده ولی به غریبهسگ نژ. این سگ مدافع و محافظ بسیار خوبی است. باشدمی

هوش و تمایل به دست آموز شدن و آرام و تمیز بودن، آن را . عالقه به بازي کردن دارد. بدگمان است

  .او نمادي از صداقت و وفاداري است. بسیار خوب تبدیل نموده است به یک سگ خانگی

داراي موهاي صافی بـوده،  . متوسطی برخوردار بوده، بدن خوش فرمی دارد سگ نژاد باکسر از جثه     

            عضـالت بـه خـوبی رشـد کـرده و قـوي اسـت و کـامالً از زیـر         . از اندام قدرتمندي برخـوردار اسـت  

سـبک  ها را محکم ولی گام. کت با نشاط و پر انرژي استهنگام حر. پوست مشخص و برجسته هستند

وظـایف   تواند از عهـده ش قابل توجهی برخوردار بوده و میبه عنوان یک سگ محافظ از هو. داردبرمی

                                                
1- Bull-Dog                                                      2- Bullembeiser   
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در زمـان  . یـد تواند شرایط قرار گرفته در آن را تحمل نماساختار بدنی طوري است که می. آیدمحوله بر

ظـاهر عمـومی سـگ و     ،قضاوت در مورد یک سگ نژاد باکسر اولین موردي که بایـد مـدنظر داشـت   

این مالحظات باید در مورد رنـگ  . زیبایی اندام آن و مقایسه هر قسمت با دیگر قسمت هاي بدن است

  .سگ نیز در نظر گرفته شود

  

  رنگ

نـوع  . باشـد ز زرد روشن تا قرمز خیلی تیره مـی مختلف اهاي هاي تثبیت شده، حنایی با سایهرنگ      

  .اي استزرد طالیی یا قرمز تا قهوه راه راه داراي نوارهاي سیاه رنگی در یک زمینه

شـود  فید از نقایص این نژاد محسوب نمیهاي سلکه. باید خاکستري باشندنوارها کامالً مشخص بوده، ن

  . شوندهر جذاب حیوان میارد باعث ظابلکه این لکه ها در اغلب مو

  

  سر و جمجمه

سر زیاد باریک نیست و پوزه از شکل بسیار . سر در نژاد باکسر از مشخصات ویژه این نژاد است      

پوزه به صورت . بخشده با جمجمه نماي زیبایی به سر میپوزه در مقایس. مشخصی برخوردار است

طول پوزه به طول . زرگ یا خیلی کوچک نیستسر خیلی ب. مناسبی بر روي جمجمه قرار گرفته است

که سگ احساس خطر کند، چین زمانی . باشدهاي عمیق میسر فاقد چین و چروك. باشد 3:1ید سر با

بینی شروع  ها همیشه از قسمت پایهچین. گرددالً از قسمت باالي جمجمه ظاهر میها معموو چروك

پوزه . باشدماسک سیاه رنگ محدود به پوزه می .یابندین امتداد میو در هر دو طرف پوزه به سمت پای

قسمت باالي . مناسبی دارد و به صورت باریک، تیز یا کوتاه نیست از نظر طول، عرض و ارتفاع اندازه

اي و تگی و پیشانی داراي برجستگی گونهقسمت پس سر فاقد برجس. جمجمه داراي کمی انحنا است

همانند نژاد خط باالي پوزه مشخص است و این خط تا قسمت پیشانی امتداد ندارد که از این نظر 

ها به گونه. پوزه قرار گیرد نوك بینی حالت افتاده دارد طوري که باالتر از پایه. شودبولداگ مشاهده می

می به سمت باال برگشته و بینی، پهن، سیاه و ک. سر بیرون نزده است خوبی رشد کرده ولی از ناحیه

  . منخرین پهن است

فک باالیی در محل اتصال به جمجمه، پهن گشته و این پهنی را به اسـتثناي قسـمت نـوك کـه          

  .کمی حالت مخروطی دارد، حفظ نموده است
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  هاچشم

ـ  شادابظاهري . اي تیره استها قهوهاد کوچک یا برآمده نیست و رنگ آنزی      اهوش ، پر انـرژي و ب

  .ها نیز تیره استحاشیه و دور چشم. ناك نیستندداشته و ترس

  

  هاگوش

ده، ها به طور طبیعی متوسـط بـو  گوش اندازه. ها کوتاه هستندهاي نژاد باکسر گوشدر برخی سگ     

یکـدیگر بـر روي جمجمـه قـرار      هـا بـا فاصـله از   گوش. ها قرار دارندبه صورت پهن و نزدیک به گونه

         هـا بـا چـین مشخصـی بـه سـمت جلـو متمایـل         زمانی که سگ احساس خطر نماید گـوش . اندگرفته

  .شوندمی

  

  دهان

 هـا دنـدان . باشـند یف قرار داشته و بدون برجستگی میعدد در یک رد 6هاي پیش به تعداد دندان      

        هـا کامـل   لـب  لو پهن بوده، سـاختمان پـوزه بـا   هر دو فک در قسمت ج. کامالً مجزا و مشخص است

ر اثـر  د فضـاي خـالی قسـمت جلـویی ایجـاد شـده       لب باالیی ضخیم و بالشتک مانند بـوده، . شودمی

هـا تـا حـد    نـیش . گـردد هاي نیش حمایت میدندان نماید و نیز به وسیلهبرآمدگی فک پایین را پر می

سـطح جلـویی پـوزه، پهـن و      امکان از همدیگر فاصله داشته و از طول مناسبی برخودارند به طوري که

  . دهندرا می) گرد(کیل یک زاویه منفرجه تقریباً چهار گوش شده، با خط باالیی پوزه تش

  

  گردن

  .گردن نسبتاً بلند، قوي، عضالنی و گرد بوده و همچنین کامالً صاف و کشیده است      

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

نصف ارتفاع بدن حیوان در  سینه عمق قفسه. رسدمیینه پهن بوده و تا مفاصل آرنج س قفسه      

. کشیده و داراي فاصله استپشتی  کمانی مناسبی داشته و از ناحیه ها حالتدنده. جدوگاه است ناحیه

پاهاي . دار هستندها بلند و شیبشانه. کمر کوتاه و باریک بوده، به سمت باال کشیده شده است ناحیه

هاي قدرتمندي ي و صاف قرار گرفته و از استخوانبت به هم به صورت موازجلویی از نماي جلویی نس

سینه نزدیک نبوده و نباید از آن زیاد فاصله داشته  قفسه مفاصل آرنج به دیواره. باشدمیبرخوردار 
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) بخولق(پسترن   ناحیه. ویل و کامالً عضالنی استبازوي پایینی به صورت عمودي، راست، ط. باشد

  .کوتاه، کمی شیب دار و نسبت به زمین تقریباً به حالت قائمه قرار گرفته است

  

  بدن

هـا  شـانه  ارتفاع از زمین تا باالي ناحیه سینه تا پشت بدن، معادل طول بدن از قسمت جلوي قفسه     

راسـت، پهـن و   یـد کوتـاه،   پشتی با کل ناحیه. خوبی شکل گرفته باشد جدوگاه باید به ناحیه. می باشد

  .عضالنی باشد

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

سـته از زیـر پوسـت    ساختار عضالت سفت و محکـم بـوده، بـه صـورت برج    . کامالً عضالنی است     

، چـاق و داراي انحنـا   کفـل شـیبدار، پهـن    ناحیـه . پهن و داراي انحنا هستندها ران. باشندمشخص می

          صـل ران و زانـو تـا حـد امکـان       مفا. باشـد هاي ماده پهـن مـی  لگن نیز کشیده و در سگ ناحیه. است

انـدام عقبـی از نمـاي پشـتی     . باشددرجه از کف می 140ل خرگوشی حدود مفص زاویه. دار هستندزاویه

  .باشندداشته و مفاصل خرگوشی متناسب می حالت مستقیم

  

  پاها

اي پشتی نیز هپنجه. باشنداي کامالً کمانی و کف پاي سخت میهپنجه پاها کوچک بوده، داراي     

  .هاي جلویی استکمی طویل تر از پنجه

  

  دم

شود و طول داشته میبوده، متمایل به سمت باال نگهدم کوتاه . باشداتصال دم در قسمت باال می      

  .باشدمتر سانتی 5آن نباید بیش از 

   

  

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  32تا  27 29تا  24

 ) سانتی متر(ارتفاع  63تا  56 61تا  53
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  خصوصیات رفتاري 

ـ العاده جذابی دارد و با کودکان و خانماین سگ طبیعت فوق       گیـرد و در  ی خـوب انـس مـی   ها خیل

خلـق   حیوانی بسیار هیجانی با . ها دفاع خواهد نمودتهاجم قرار بگیرند به خوبی از آنصورتی که مورد 

نیاز به بـازي  . که این خوي سرکش در او اغلب قابل کنترل خواهد بود. و خوي وحشی و سرکش است

        بـر صـاحب خـود خشـونت نشـان     اسـت و هـیچ موقـع در برا    شیاروهبسیار . و جست و خیز کافی دارد

تـر از خـود   هاي ضعیفمعموالً به سگ. خشن و سرسخت است با این حال در مقابل دشمنان. دهدنمی

ایـن حیـوان بـه خـوبی از     . هاي مهاجم بسیار شجاع و نترس اسـت کند ولی در نزاع با سگحمله نمی

عهده نگهبانی برآمده و به علت استعداد زیـاد در یـادگیري، در خـدمت پلـیس و یـا بـراي کمـک بـه         

  . باشدسال می 12تا   11ول عمر آن حدود متوسط ط. است نابینایان نیز مورد استفاده قرار گرفته

  

 فعالیت بدنی

 از همچنین باکسر .دارد عالقه روزانه هايروي پیاده و کار ،کردن بازي به بوده،پر تحرك  نژاد این     

  .بردمی لذت هابازي سایر و شده پرتاب اشیاء آوردن

  

  داريشرایط نگه

         مناسـب  آپارتمـان  در نگهـداري  بـراي در طـول روز،   کـافی  بـدنی  فعالیـت  و ورزش اجازه طشر به     

 این .باشد نگهداري براي مناسبی مکان تواندمی متوسط حیاط یک و است فعال خانه داخل در .باشدمی

   .مواجه است مشکلنیز با  گرم هواي در خود کردنخنک براي و کندمی سرما احساس زود خیلی نژاد

  

  آراستگی

 ضروري مواقع در استحمام و کشیدن برس .است آسان بسیار باکسر صاف و کوتاه موهايآراستن      

    .باشدمی متوسط نژاد این در مو ریزش .شودمی پیشنهاد پوست هايچربی کردن پاك براي خصوصاً

  

  مشکالت سالمتی

 سالگی 8 سن از برخی .باشدمی ذکر قابل صرع و لگن مشکالت ،سرطان مانند هابیماري از برخی     

 مشکالت ،آلرژي .باشدمی بیشتر نژادها سایر با مقایسه در بیماري این که شوندمی روتوم دچار بعد به

 سفید باکسرهاي از برخی .شودمی مشاهده نژاد این در نیز کردن خررخ و بینی گرفتگی مشکل و قلبی

    )34تصویر شماره ( .باشند ناشنوا است ممکن
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  )Doberman(   دابِرمن

  

  تاریخچه

در آلمـان و از   1870نژاد دابرمن در سال       

آمیزش نژادهـاي گریـت دیـن، ژرمـن شـپرد،      

پینکچر آلمانی، تریر منچستر و راتویلر توسـط  

ــئول  ــرمن مس ــوییس داب ــام هرل ــه ن ــردي ب        ف

وي بـه دنبـال   . ات ایجـاد شـد  آوري مالیجمع

گشت تا به هنگام حمل زیاد پول در سگی می

ایـن  . مواقع خطـر بتوانـد از او محافظـت کنـد    

سگ به علت خصوصیات منحصر به فـرد، بـه   

داران سـگ جایگـاه   سـرعت در میـان دوسـت   

توان گفـت دابـرمن تنهـا    می. اي پیدا کردویژه

 توانـد بـا اشـاره   ژادي است که به خوبی مـی ن

به هـدف و   ،حب خود و بدون نیاز به دستورصا

کنـد  همچنان که رشد مـی . ود او پی ببردمقص

ادگیري باال او را بـه  هاي نبوغ و توان یویژگی

به علت حس بویایی قوي کـه دارد در  . نمایداي عملیات پلیسی و جنگی تبدیل میآل بریک سگ ایده

  . شده استدر امر شکار از آن استفاده میپلیس و 

  

  ظاهري صوصیاتخ

  رنگ

هاي قرمز رنگ و کامالً مشخص در باالي هـر چشـم   ممکن است لکه. اي یا آبی استسیاه، قهوه     

رنـگ بینـی   . شـود  بر روي تمام پاهـا، و زیـر دم دیـده   سینه و  گلو، قسمت جلویی قفسه یا پوزه، ناحیه

  .استهاي آبی رنگ، خاکستري تیره باشد و در سگمیمشابه با رنگ بدن 

  

  پوشش خارجی

  .هاي صاف، کوتاه، ضخیم، متراکم و براق استداراي مو     
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  سر و جمجمه

قسـمت  . شـود شکل دیده می Vمتناسب با بدن یعنی کشیده و خوش ترکیب بوده، در نماي جانبی،     

هـا  هـا پهـن بـوده، لـب    گونه. باشداي میچک گونهباالتر سر، پهن، بدون غبغب و داراي برجستگی کو

   .اندم بر روي هم قرار گرفتهمحک

  

  هاچشم

رنـگ واحـدي    عنبیـه از . ها بادامی شکل بوده ولی برجسته نیستند و ظاهر پـر انـرژي دارنـد   چشم     

آبـی،  هـاي قرمـز یـا    در سـگ . باشداي تیره یا نیمه تیره میها سیاه رنگ، قهوهبرخوردار بوده، در سگ

  .ها استرنگ عنبیه مشابه با رنگ لکه

  

  هاگوش

هـاي  بر افراشته یا افتـاده بـوده ولـی گـوش     هاگوش. اندامکان کوچک و در باال قرار گرفتهتا حد       

  .شوندافراشته ترجیح داده می

  دهان

ن هاي باال و پایییش فکهاي پدندان. باشندشکل گرفته و داراي دندان نیش می ها کامالًدندان      

  .اندگرفتهدر محل خود به خوبی قرار 

  گردن

  .باشدداشته و کامالً متناسب با بدن میکامال کشیده و طویل است، تحدب کمی      

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

طول شانه و بازوي . نماینددرجه همدیگر را قطع می 90 اي و بازوي باالیی با زاویهستیغ شانه     

تقیم بوده، از مفصل آرنج تا بخولق به صورت موازي ساق پاها کامالً صاف و مس. باالیی باید برابر باشد

  .گیرندمی مفاصل آرنج در حالت ایستاده و یا در حال حرکت، نزدیک سینه قرار . هم قرار دارند

  

  بدن

 ارتفاع بدن در باالترین نقطه یعنی در محل جدوگاه با طول قسـمت جلـویی    دارد، حالت چهار گوش    

       داشـته  کفـل هـا کـامالً بـاال نگـه     . بـر باشـد  قسمت باالیی ران بایـد برا سینه تا برجستگی پشتی قفسه

  .رسندارتجاعی بوده، به مفاصل آرنج می ها ضخیم و کامالًدنده. شوندمی
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  هاي حرکتی عقبیاندام

ه فـرم بـدنی خاصـی را بـه سـگ                 انـد کـ  فاصـله از یکـدیگر طـوري قـرار گرفتـه     موازي هم و با       

ده و مفاصـل  اندام خلفی عضالنی بوده، به خوبی رشد کر. باشندها کامالً پر و چاق میکفل. اندبخشیده

  .در حالت ایستاده، مفصل خرگوشی تا پاشنه باید عمود بر زمین باشد. انداستافیل بلند و خمیده

  

  هاپا

  . باشده و جمع و جور میکامالً کمانی شکل بوده، شبیه پاي گرب      

  

  دم

  .ستون فقرات باشد باید از محل اولین یا دومین مفصل چیده شده و در ادامه      

  

  

  

  

  

  خصوصیات رفتاري 

سگ دابرمن حیوانی باهوش، وفادار و حامی است و در صورتی که به خوبی تربیت شود بدون نیـاز       

در . مانـد ضمن همیشه به صاحب خـود وفـادار مـی   در . به تنبیه خواهد دانست که چه موقع پارس کند

ـ . نظیر اسـت ه بوده براي پاسبانی و محافظت بیمقابل دشمنان بسیار خطرناك و درند بـه آن  ن رو از ای

 این حیوان در برابر تنبیه نابجا از طرف صاحب خود اغلـب در صـدد تالفـی بـر    . اندلقب ژاندارم نیز داده

           بـه طـوري کـه داد و فریـاد و درگیـري بـین دو نفـر را        . شـود خواهد آمـد و خیلـی زود عصـبانی مـی    

نظـامی اسـتفاده    فاظـت از منطقـه  ح برايهاي نظامی گاه از این حیوان در پایگاه. تواند تحمل کندمین

      .آمـد ختی بـراي گـروه متفقـین بـه حسـاب مـی      در جنگ جهانی دوم این سگ دشمن سرسـ . شودمی

کنـد و سـنگر را   جان در بدن دارد به دشـمن حملـه مـی   این حیوان در صورتی که خوب تربیت شود تا 

در هنگـام  . خـود انجـام بدهـد    دهد که مأموریت خود را همراه صـاحب اغلب ترجیح می. کندخالی نمی

جسـت  تحرك و  دابرمن تمایل به .حمله نیز اغلب گردن و یا قسمت باالي بدن دشمن را گاز می گیرد

همچنـین عالقـه   . یابـد ي مخرب آن تا حدود زیادي کاهش مـی و خیز زیادي دارد و با این کار رفتارها

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  40تا  30 40تا  30

 )سانتی متر(ارتفاع  71تا  66 66تا  61
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ه زیادي دارد که همراه دوچرخـ 

 از روي موانـع بـه خـوبی    . بدود

عمر ایـن حیـوان   طول . دپرمی

  . باشدسال می 12حدود 

  

  فعالیت بدنی

 انرژي پر بسیار دابِرمن     

 بدنی فعالیت و ورزش به و است

  .دارد نیاز زیادي

  

  داريشرایط نگه

 فعالیت انجام اجازه شرط به     

 یک او براي مکان بهترین اما .باشدمی مناسب آپارتمان در نگهداري برايدر طول روز،  کافی بدنی

 به قادر پلیس سردسیر، مناطق در بنابراین است حساس سرما به نسبت دابِرمن .بود خواهد متوسط حیاط

  .باشدنمی نژاد این با کار

  

  آراستگی

   .باشدمی متوسط نژاد این در مو ریزش .دارد نیاز کمی آراستن به     

  

  مشکالت سالمتی

 و لگن مشکالت نفخ، باال، سنین در شدن چاق مشکل ،یخون هايبیماري .است المیس سگ غالباً     

صورت عدم تناسب سر نسبت به بدن، صورت بشقابی شکل،  .باشدمی ذکر قابل قلبی هايبیماري

آویزان دار، دهان باال یا پایین قرار گرفته شده، وجود غبغب یا پوست شل و دار و یا گونهکشیده یا نوك

ز هاي سفید پنجه هاي کشیده، پهن و کج اپشت هاللی شکل، لکههاي بلند یا گردن، کفل در ناحیه

   )35تصویر شماره ( .شوندنقایص این گونه محسوب می
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     (Gaint Schnauzer) اشنوزر نتجایِ

  

  تاریخچه

 کـه  معتقدنـد  برخـی      

جاینـت اشـنوزر    نژاد ءمبدا

 نظـر  بـه  .باشـد می  روسیه

 اشنوزرجایِنت  که رسدمی

آمیزش گریـت دن   حاصل

 .باشـد  1و استاندارد اشنوزر

زبان  در اشنوزر کلمه معنی

 ماهیچـه به معنـی   آلمانی

 انسـان ه  همـرا  و دوست و پلیس سگ عنوانه ب بعدها و سورتمه کشیدن براي ابتدا در سگ این .است

  .گرفت قرار استفاده مورد

  

  ظاهري خصوصیات

 لحاظ از .باشدمی ریش و رپشتپ ابروهاي داراي .است باهوش و تنومند ،گبزر سگی اشنوزرجایِنت      

 الیه و نرم ینزیر الیه که است الیه دو او خارجی پوشش .دارد شباهت اشنوزر داستاندار به ظاهري

و  بزرگ بینی داراي .است یکسان تقریباً ارتفاع و بدن طول .باشدمی زمخت و زبر موهاي داراي بیرونی

 مشکی، هايرنگ به و دارد منظم و سفید هايدندان .است خاکی یا تیره ايقهوه ي هاچشم و سیاه

  .شودمی دیده برنز و طوسی

   

  

  

  

  

  

                                                
1- Standard Schnauzer 

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  36تا  27 34تا  25

 )سانتی متر(ارتفاع  71تا  66 66تا  58
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  رفتاريخصوصیات 

 پذیر مسئولیت و داشتنی دوست باوفا، آرام، .است جمع حواس و شجاع مدافع، باهوش، سگ اشنوزر     

ـ  هـکـ  اسـت  گـري  ـطهسل سگ .باشد ب خودـصاح نارـک در همیشه تا دارد عالقه اشنوزر .است     هـب

 او از آنچـه  بـه  نسـبت  و گیرد می یاد خوبی به را آموزش ها دارد و نیاز تجربه با مربی یک هاي آموزش

 شبیه تریرها از نظر رفتار که است خوبی بسیار کاري سگ .دهدمی نشان العملعکس سریع خواهندمی

 و جسـت  بـراي  کافی ضايـف به و نیست مناسب آپارتمان در دارينگه تیپ جایِنت براي معموالً .است

 سـگ  ایـن  بـه  چگونه بداند و دـبشناس را نژاد نـای که خواهدمی صاحبی اشنوزر همچنین نیازدارد، خیز

  .شودمی یافت مینیاتور استاندارد و ،اندازه سه در اشنوزر .کیست رئیس بفهماند

  

 فعالیت بدنی

           باشد، نداشته سخت بدنی فعالیت روز در دوبار حداقل اگر و دارد نیاز زیاد ورزش و فعالیت به     

 اگر .باشد شده تربیت هم خوبی به اگر حتی شودمی کنترل قابل غیر و رودمی باال دیوار از شده، عصبی

 انجام به زیادي عالقه اشنوزر .شودمی ساز مشکل شب در نکند تخلیه را خود زیاد انرژي روز طول در

  .دارد مدت  طوالنی هايدویدن خصوصاً سخت بدنی هايفعالیت

  

  داريشرایط نگه

  .یستن مناسب آپارتمان محیط در زندگی براي و استتحرك  پر سگ     

  

  گیآراست

 این که آید می در نمدي حالت به مو زیرین الیه گاهی ولی است آسان آن موهاي داشتننگه تمیز     

 و کنید کوتاه را هاناخن سال در بار چهار حداقل .برد بین از ايههفت کردن شانه با توانمی را مشکل

 تمیز نمدار دستمال با را ها چشم اطراف .نمایید حاصل اطمینان هاگوش بودن تمیز و خشک از همیشه

 بسیار نژاد این در مو ریزش .برود بین از غذا مانده باقی آثار تا بشوئید ،غذا خوردن از پس را ریش و کنید

  .)نداردوجود  تقریباً( باشدیم کم

  

  مشکالت سالمتی

 انگشت سرطان خصوصاً شوندمی مبتال سرطان بیماري به بیشتر نژادها سایر با مقایسه در اشنوزرها     

    )33تصویر شماره ( .است شایع بسیار نژاد این درکه  صرع همچنین و هاماهیچه تورم بیماري ،اپ
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    (Great Dane)  گریت دین

   تاریخچه

آلمانی اسـت ولـی دن    منشاء سگ گریت دین     

عنـوان لقـب ایـن     ه بهدانمارکی است ک یک کلمه

میالدي صدر  1800در سال . رودحیوان به کار می

زیـادي بـه نـژاد ماسـتیف      اعظم آلمان که عالقـه 

داشت سگی از نژاد ماستیف را از جنوب آلمـان بـا   

-و توله آن  گریت دین از شمال آلمان آمیزش داد

اعتقـاد برخـی از    بـه . ها شبیه دیـن امـروزي بـود   

ن در سه هـزار سـال   هاي مصریامحققین در مقبره

هـایی وجـود   صـاویر سـگ  قبل از مـیالد مسـیح ت  

. اسـت  امـروزي  داشت که بسیار شبیه گریت دیـن 

جانور شناسان عقیده دارند که نژادهاي اُلد انگلیش 

ــد  و 1ماســتیف ــف هان ــریش ول          اجــداد اصــلی  2آی

 هـاي اولیـه  نمونـه . هاي گریت دیـن هسـتند  سگ

  4و دنـیش داگ  3هاي اولمر دانُویزبه صورت دو تیپ به نام 1863سال  رگریت دین براي نخستین بار د

ها در یک گروه و تحت عنوان سـگ ملـی آلمـان بـه نـام      همه آن 1876سپس در سال . ضه شدندعر

گریت دیـن در  . باشگاهی به همین نام در آلمان تأسیس شد 1888معرفی شدند و در سال   5داش داگ

در زبـان   7در فرانسه،  ماستیف در انگلیس، دوگو  6چند سال گذشته به اسامی مختلفی مانند آلماند داگ

  . شوداش داگ در زبان آلمانی خوانده میالتین و د

  . سنگی، جنگجو و شکارچی می باشد تمام این اسامی به معناي سگ بزرگ با سرِ

  

  ظاهري خصوصیات

  رنگ

اي از زرد روشن تا نارنجی تیره و رنگ زمینه. رنگی پوشیده شده است از نوارهاي :راه راه) 1      

  .ها نیز تیره استها و ناخنچشم. باشندوارها سیاه رنگ مین

                                                
    1- Old English Mastiff                      2- Irish wolf hound                      3- Ulmer Danois 

 4- Danish Dogge                              5- Deutsche Dogge                      6- Allemand Dog 
7- Dogo    
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هاي ها سایهپوزه و گوش پر رنگ متغیر بوده و در ناحیه از زرد بسیار کم رنگ تا نارنجی: حنایی) 2

  .باشندها نیز تیره میها و ناخنچشم. ود دارد ولی زیاد مشخص نیستتري وجتیره

  

   .اي تیره متغیر استسهاز خاکستري روشن تا ما: آبی) 3

  

سینه و پاها  قفسهفوق، رنگ سفید در قسمت هاي هاي در بین تمام رنگ(سیاه رنگ است : سیاه) 4

، )ه جز در نوع  آبـی رنـگ  ب( بینی سیاه رنگ می باشد .) تواند وجود داشته باشد ولی مطلوب نیستمی

  .ها نیز سیاه رنگ استها و ناخنچشم

  

تواند هاي آبی رنگ هم میلکه(سیاه رنگ  هاي اکثراً، سفید خالص با لکهرنگ زمینه :دلقک) 5

اي ممکن است قابل قبول باشد ، بینی صورتی رنگ یا بینی پروانهمحصورها چشم). وجود داشته باشد

  .ولی مطلوب نیست

  

  پوشش خارجی

  .موهاي کوتاه و متراکم که زبر نبوده و حالت براق دارند      

  سر

ه بـه طـول حیـوان    طول سر بست. پوزه، پهن و حالت چهار گوش دارد. باشدطویل و باریک میسر       

در ) تخوان پـس سـر  یعنی از نوك بینـی تـا پشـت اسـ    (متر سانتی 33هاي با طول سگدر . متغیر است

اي در میان دو چشم باید حدوداً برابر و ترجیحـاً  طول انتهاي بینی تا نقطه. باشدمتر میسانتی 81حدود 

ت باالي پس سر، بـه  جمجمه پهن بوده، قسم. بیشتر از طول این نقطه تا پشت استخوان پس سر باشد

هـا  پیشانی عـریض و گونـه  . و گوشتی استزیر چشم ها پر  صورت در ناحیه. باشدی مشخص نمیخوب

منخـرین بـزرگ،   . برآمدگی بینی بسیار پهن و از شیب کمی برخوردار است. مقداري برجسته می باشند

هـا نیـز بـه سـمت جلـو      لـب . منظره بدون برجستگی داده اسـت پهن و باز بوده، به طوري که به بینی 

  .اندکشیده شده

  

  هاچشم

  .باشندبوده، گود رفته و اکثراً تیره میاز اندازه متوسطی برخوردار       
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  هاگوش

همچنین نوك . دشونداشته می، کوچک بوده و کمی برافراشته نگهدر قسمت باال قرار گرفته      

  .ها به سمت جلو متمایل استگوش

  گردن

ها قرار ده و کامالً باال و در میان شانهو بدون شل بودن پوست بو طویل، کامالً منحنی، متناسب      

  .گرفته است

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

ـ   آرنـج . باشـند دار مـی عضالنی و نسبتاً به سمت پشت شـیب  هاشانه               ر بـدن قـرار   هـا کـامالً در زی

  . هاي جلویی ترجیحاً مستقیم بوده و داراي استخوان ستبر، بزرگ و پهن هستندساق پا. اندگرفته

  بدن

ر داراي کمی کم ناحیه. باشدعی و شکم نسبتاً پایین افتاده میهاي کامالً ارتجابسیار پهن، با دنده     

  .باشدپشتی قوي و کوتاه می انحنا بوده و ناحیه

  

  هاي حرکتی عقبیماندا

   . ها بسیار عضالنی بوده، به طوري که ظاهري قوي به حیوان داده تا با قدرت حرکت نمایدران     

مفاصل استایفل و زانو کامالً خمیده بوده، زانو نیز . ها کشیده بوده و از رشد خوبی برخوردار هستندران

  .پایین قرار گرفته است

  پاها

  .باشندها قوي و داراي انحنا میناخن ها نسبتاً کمانی بوده وهپنج مانند پاي گربه و     

  دم

در قسمت . رسدشود و تنها تا زیر زانو مییم بوده و به سمت انتها باریک میدر قسمت پایه ضخ     

، ولی نباید پیچ خورده و یا باشدفعالیت است، کمی داراي انحنا می انتها و زمانی که سگ در حال

  .تر از پشت حیوان قرار گیردباال

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  90تا  54 59تا  45

 )سانتی متر(ارتفاع  86تا  76 81تا  71
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  خصوصیات رفتاري 

این سگ اساساً حیوانی مهربان و صبور است ولی در صورتی که صاحب آن مـورد تهدیـد بیگانـه          

      اغلـب بـراي نگهبـانی مـورد اسـتفاده قـرار      . خشن و تهاجمی به خود خواهـد گرفـت   قرار بگیرد چهره

هـا بسـیار   گریت دیـن . شدشکار پستانداران بزرگ استفاده می یرد ولی در گذشته از آن بیشتر برايگمی

بـه خـوبی تربیـت شـده،     . کننـد خوبی برقرار مـی  باهوش، شجاع و قابل اعتماد بوده، با کودکان رابطه

هـا را در داخـل خانـه    تـوان آن بزرگشـان مـی   با وجود جثـه . یازمند تمرین روزانه و پیاده روي هستندن

  . باشدسال می 9تا  8وسط طول عمر حیوان مت. داري کردنگه

  

 فعالیت بدنی

 در طوالنی هايروي پیاده هاآن براي بدنی فعالیت حداقل .دارد نیاز زیاد فعالیت به این نوع سگ     

  .است روز طول

  

  داريشرایط نگه

 اصوالً .کرد نگهداري آپارتمان در را نژاد این توانمی ،روز طول در کافی بدنی فعالیت اجازه شرط به     

  .نماید فراهم آن زندگی براي را مناسبی مکان تواندمی بزرگ حیاط یک

  

  آراستگی

 برسنیاز به  .باشد می متوسط نژاد این در مو ریزش .است مناسب گیآراست براي آن کوتاه موي     

            ضروري مواقع در فقط بنابراین است دشوار پیکر غول سگ این شستن که آنجایی از .دارد روزانه

   .شود کوتاه منظم طوره ب ا بایدهناخن .کرد استحمام توانمی

  

  مشکالت سالمتی

 اطمینان هاتوله پرورش محیط بهداشت و سالمت از باید خرید هنگام در .دارد کوتاهی عمر نژاد این     

 و قلبـی  بیمـاري  روتومـ ، خـونی  هايبیماري ،لگن مشکالت به توانمی هابیماري جمله از .کرد حاصل

قرارگیـري بـاالتر   هاي صاف، زده، زانوهاي گاوي شکل، استایفل هاي بیرونآرنج .کرد اشاره دم عفونت

 .شـوند ز نقایص این نژاد محسـوب مـی  هاي مستقیم و دم حلقوي اشانهدار، نوكتر دهان، پوزه یا پایین

    )36تصویر شماره (
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 )Komondor(    کُمندور

  

   تاریخچه

ــداد      ــدور اج     را کُمن

          تشـکیل  تبتـی  هايسگ

 هـزاران  کُمندور .دهندمی

 یـچوپان رايـب پیش الـس

 در و شد برده مجارستان به

 بعـدها  .یافت پرورش آنجا

 سـایر  بـه  1920 سـال  در

 و بـــه منتقــل کشــورها

 .شد گذارده نمایش معرض

 بـه عنـوان   او از آمریکا در

     .کنندمی استفاده همراه و دوست همچنین و محافظ نگهبان، سگ

  

  ظاهري خصوصیات

متر پوشیده سانتی 20تا 2طول  به مجعدي و بلند موهاي بدن آن از و دارد بزرگی بسیار جثه کُمندور     

 دهدمی را امکان این حیوان به ضخیم و سفید بلند پوشش این .باشدمی سفید همیشه رنگ آن شده که

 دفاع براي جنگیدن هنگام در را او ،پوشش این همچنین  .کند استتار گوسفندان گله میان در را خود که

 بلند کُمندور موهاي تا بردمی زمان سال دو معموالً .کندمی محافظت وحشی حیوانات برابر در گله از

 کوتاه و بزرگ هايماهیچه و بزرگ سر داراي .برسد آلایده طول به کشد تاطول می سال پنج و شود

 افتاده حالت به و دم آویزان سر طرف دو در U شکل به هاگوش تیره، ايقهوه رنگ به هاچشم .است

       .رودمی راه غرور و تأنی با و آرامی به کُمندور .است

  

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  59 53

 )سانتی متر(ارتفاع  65 65
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  رفتاريخصوصیات 

            اعضـاي  و ماشـین  خانـه،  قلمـرو خـود،   برابـر  در اعتمـاد و  مـورد  هوشـیار،  جـدي،  سـگی  کُمندور     

 کُمندور مانند جایگزینی هیچ .دارد تهاجمی حالت هاغریبه به نسبت .است جدي و محافظ بسیار خانواده

 قدرتمنـدترین  کُمنـدور  .کنـد  محافظـت  هـا  گـرگ  و ها خرس ناگهانی حمله برابر در را گله تواندنمی 

 یا و افراد به نسبت تهاجمی حالت از جلوگیري براي .دهدمی شکست دقیقه چند از کمتر در را دشمننان

 کنار هاآن اـب شود زرگـب ودکانـک با تولگی از اگر .شود اجتماعی تولگی سنین از باید غریبه هايسگ

 .شودنمی پیشنهاد خانواده همراه و خانه در دارينگه براي کلی به طور ولی آیدمی

  

 فعالیت بدنی

 تنبلی سگ کُمندور .نماید تأمین را خود بدنی نیازهاي تواندمی شود دارينگه بیرون محیط در اگر     

   .بپردازد استراحت به متوالی هايساعت دارد عالقه و است

  

  شرایط نگهداري

 بیرون در متوالی هايماه براي تواندمی .مناسب است باز فضاي و مزرعه در دارينگه براي معموالً     

 باید دارید آپارتمان در آن دارينگه به عالقه اگر .کند زندگی خوبی به هوایی و آب شرایط هر تحت و

   .نمایید تأمین را او نیاز مورد ورزش و روزانه بدنی فعالیت تا باشید قادر

  

  گیآراست

 باید که باشد می تکه تکه حالت به آن موهاي .کشید شانه یا و برس هرگز نباید را کُمندور موهاي     

 بسیار نژاد این در مو ریزش .شود خشک تا کشد می طول زیادي زمان داد و شو و شست منظم به طور

 .است ناچیز و کم

   

  مشکالت سالمتی

    )37تصویر شماره ( .باشدمی ذکر قابل پوستی بیماري هاي و نفخ کفل، مشکالت     
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  ماستیفخانواده 

  

  )Neapolhtan Mastiff(    ماستیف نیپلیتان

  تاریخچه

هاي به وجود تمام ماستیف     

نـژاد ماسـتیف   از آمده در اروپا، 

ــه  ــتند ک ــی هس ــی از  تبت یک

ــوع ســگقــدیمی ــرین ن ــا ت         ه

محققــان بــر ایــن . باشــندمــی

ــین  ــه اول ــد ک ــتیف  باورن ماس

آسیایی توسط مرد هنـدي بـه   

سال قبل  300نام الکساندر در 

یونـان بـرده شـده     از میالد به

هـا را بـه   ها سگیونانی. است

ــی ــد و   روم ــی کردن ــا معرف ه

 1التین ماسـیووس  گرفته از کلمهرب ماستیف کلمه. نددکرها استفاده میها در جنگ سگآن از  هارومی

سال قبـل از مـیالد    500 محققان انگلیسی بر این باورند که ماستیف. به معناي بزرگ گرفته شده است

اند برخی نیز بر این عقیده. شده است به تمام اروپا پخش بریتانیا آورده شده و از آنجاها به توسط فنیقی

هـاي جنـگ   هـا و مسـابقه  ماستیف براي کمـک در جنـگ  . می رسد سال 2000به  که قدمت ماستیف

ترسـناك   امروزه این سگ قدرتمنـد یـک سـگ نگهبـان خـوب و     . شددر روم پرورش داده می هاسگ

هـا  کشـاورزان و کارخانـه   لیس و ارتش ایتالیا، توسطـپ یپلین ماستیف براي در ادارهن. شناخته شده است

در ایتالیا دیده شده است و  1946اولین بار در سال  نیپلین ماستیف براي. مورد استفاده قرار گرفته است

  .شودمی آمریکا به ندرت یافت هنوز در

  

  ظاهري خصوصیات

 70تـا   50ن وزنـی حـدود   متـر و میـانگی  انتیسـ  75تا  65حیوانی تقریباً بزرگ جثه با قدي معادل      

گـردن بسـیار    پوست ناحیه. دهدتر نشان میآویزان بوده لذا سر تا حدي بزرگ هالب. باشدکیلوگرم می
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برابر حمله سـایر حیوانـات عمـل     شل و آویزان است و به عنوان یک ساختار حیاتی محافظت کننده در

. هاي حرکتی آن نیز بسـیار قدرتمنـد اسـت   بسیار قوي بوده، انداماین نژاد داراي پوزه و بدنی . نمایدمی

خاکسـتري بـا سـایه روشـن      -آبـی  هاي سیاه تاهاي کوتاه و متراکم است و به رنگبدن پوشیده از مو

  .شوداي دیده میقهوه

  

  

  

  

  

  رفتاري خصوصیات

با یی آرام و دور از خشم و کینه است و و دیو مانند، داراي خلق و خو علیرغم ظاهر خشمناك     

بوده که   این نژاد تولید سگی با ظاهر بسیار ترسناكایجاد علت  .باشدمی مهربان خانواده بسیار ءاعضا

  . در مواقع لزوم از هیچ چیز ترسی نداشته باشد

ضریب هوشی . ، داراي قدرت دفاعی باال، بسیار باهوش و مشتاق یادگیري استحیوانی شجاع     

هاي صاحب خود بسیار نیپلین به خواسته. ر زیاد نداردبه تکرا باالیی در یادگیري دارد و آموزش آن نیاز

ها را که آنتا زمانی. زرگسالی زیاد پارس کندبیت نشود ممکن است در بدرست تر اگر. کندعمل می

گر و نرها غالباً سلطه. دارند ها رفتار محتاطیبا غریبه. آرام هستند تحریک نکنید بسیار خونسرد و

 زیرا شونددر بین اعضاي خانواده پیشنهاد میداري ها براي نگهاکثراً ماده .ها هستندتر از مادهخشمگین

اگر از دوران تولگی با سایر . دارند حرف شنوي بیشتري از صاحب خود دارند و با کودکان رابطه بهتري

اگر از سوي کودکان آزار نبیند رفتار بسیار . نخواهد داشت حیوانات بزرگ شود در بزرگسالی مشکلی

دارد تا بتواند او  ما نیازاین نژاد به صاحبی قدرتمند و حکمفر. ها خواهد داشتمحبتی با آن دوستانه و پر

  . شودپیشنهاد نمی به هر حال این نژاد براي تمام افراد. را کنترل کند

به کودکان آموخـت   و شود سگ داده این هاي الزم باید به صورت جدي و در سنین کم بهآموزش     

هـاي دفـاعی و   حالـت وبی اجتمـاعی شـود تـا از بـروز     پایین به خ باید از سنین. تا به او احترام بگذارند

. دارنـد  ها را اجتماعی کنیم باز هم تقریباً خوي دفـاعی اگر آن ، اماباال جلوگیري شود تهاجمی در سنین

هـاي نگهبـان هسـتند ولـی     سـگ  ها به طـور طبیعـی  ها الزم نیست زیرا آنهاي دفاعی به آنآموزش

یار جدي باشید و هرگز دسـتوراتی  در آموزش حیوان بس. ها بسیار الزم استبرداري به آنآموزش فرمان

شود کـه ایـن اتفـاق    می ها سرازیرتر اوقات آب دهان نربیش. کند، تکرار نکنیداطاعت نمی را که از شما

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  74 74

 )سانتی متر(ارتفاع  75تا  65 70تا  60
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سـگ در روز   پیالـه غـذاي   10تـا   8هاي بـالغ  نیپلین. دهدر تابستان و زمان خوردن آب رخ میبیشتر د

اي را انتخـاب کنیـد کـه    شرکت دهید، توله در نمایش ریزي کردید تا سگ خود رااگر برنامه. خورندمی

   .ها داشته باشدخوبی با غریبه خلق و خوي

  

 فعالیت بدنی

فعالیت او را محدود کنید  هاي جوان اجازه دویدن و بازي بیش از حد ندهید ونیپلین ماستیف به     

خشن منع کنید و اطمینان حاصل او را از بازي هاي  در سنین رشد. زیرا نباید بیش از حد خسته شود

فعالیت  نیپلین ماستیف بالغ به. کندعضالت می ها ورا صرف رشد استخوان کنید که تمام انرژي خود

   .طوالنی داشته باشد بدنی زیادي نیاز دارد و باید دو بار پیاده در روز روي به مدت

  

  شرایط نگهداري

. آپاتمان مناسـب اسـت   داري دربدنی کافی در طول روز، براي نگه فعالیت ورزش و به شرط اجازه     

هـا  نیپلـین  .کنـد ک مکان مناسبی را برایش فراهم میکوچ اصوالً در داخل خانه آرام است و یک حیاط

بـدن حیـوان و ایجـاد     خشک دارند و باید جایی نرم باشد تا از فشار آوردن به خواب نیاز به محیط براي

    .گرم این حیوان نیاز به مکان سایه دار و آب تازه دارد در فصول. گیري کندعالمت روي آن جلو

  

  گیآراست

از سطح بدن حیوان  موهاي مرده را با برس کشیدن،. اي دارندهاي مو کوتاه آراستن سادهسگ     

  .ریزش مو در این نژاد متوسط است. رفع کنید

  

  مشکالت سالمتی

 ، وقوع دردهاي بدنی در هنگام رشد، که این مورد)عادي و ناقصرشد غیر ( بیماري دیسپالزیا     

داشتن . رودبه خود از بین می ماهگی رخ دهد و این بیماري معموالً خود 14تا  8ممکن است در سنین 

 .بر طرف کرد شود که باید با عمل جراحی آن را آن می پلک سوم که باعث تورم چشم و قرمز شدن

    )38تصویر شماره (
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  )Mastiff(     ماستیف

  تاریخچه

ماستیف احتماالً از لغت التین ماسیووس، ماسیو      

لد فرنچ ماستین یا ماسـتیف مـانگرل یـا از لغـات     یا اُ

خاسـتگاه ایـن   . مس یا مسترا تیف گرفته شده اسـت 

نـژاد   نژاد کشـور انگلسـتان بـوده و حاصـل اصـالح     

در . آیـد اُلد انگلیش ماستیف به حساب میهاي سگ

هـا اسـتفاده   گذشته از این سگ در بازيِ جنگ سگ

شده و این کـار تـا همـین اواخـر، یعنـی قبـل از       می

ممنوعیت این بازي، در برخی از کشورها رواج داشته 

آمریکـاي   این حیوان توسط دزدان دریایی بـه . است

اسـتقالل آمریکـا   هـاي  شمالی برده شد و در جنـگ 

  .ها مورد استفاده قرار گرفتتوسط انگلیسی

یا، این سـگ در  قیصر به بریتان سال قبل از میالد و زمان حمله 55در . ماستیف سگی جنگنده است     

هـا و  خـرس  با گاوهاي نر،در رم، نژاد ماستیف، نژاد منتخب به منظور مبارزه . جنگیدکنار ارباب خود می

  .شیرها بودند

  

  ظاهري  خصوصیات

  رنگ 

ها و بینی نیز سیاه پوزه، گوش. باشندنایی یا حنایی تیره و راه راه میاي، حبه رنگ زردآلویی، نقره      

  .رنگ هستند

  پوشش خارجی

  .باشندشش خارجی کوتاه، زبر و متراکم میپو      

  سر و جمجمه

ر بـوده،  عرض سر نسبت به طول سـر و صـورت بیشـت   . رسدسر به صورت چهار گوش به نظر می      

ها پهـن  ورت و پوزه، کوتاه، و در زیر چشمباشد، صسر، کوتاه و پهن می. رسدبرابر هم می 3تا  2گاهی 

 بـا زاویـه   هـا لـب . نیِ پهن و منخرین بازي دارنـد بی. باشدفک پایین در قسمت انتها پهن می. می باشد

جمجمـه در  . باشدمی 3به  1طول پوزه به کل سر و صورت به نسبت . بینی قرار دارند منفرجه با دیواره
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 عضـالت ناحیـه  . باشـد مـی بین گوش ها، پهن بوده، پیشانی پهـن و در زمـان هیجـان چـین خـورده      

  .باشداند و صورت نیز تیره رنگ میها به خوبی رشد نمودهگیجگاهی و گونه

  هامچش

بـه رنـگ            . مشـخص اسـت   اي کـامالً برجسـتگی گونـه  . انـد هم قرار گرفتـه  کوچک و با فاصله از     

  .اي میشی بوده ولی رنگ تیره بهتر استقهوه

  هاگوش

مچنین نازك، پهن و نزدیـک  کوچک بوده و در دو طرف جمجمه و در باالترین نقطه واقع شده، ه     

  .ها قرار دارندبه گونه

  دهان

 ،   هاي پیش در یـک سـطح قـرار دارنـد    کنار یکدیگر قرار گرفته و دندان هاي سالم و قوي دردندان     

  .طوري که در حالت بسته بودن دهان، قابل مشاهده نیست به

  گردن

  .باشدی داراي انحنا و بسیار عضالنی مینسبتاً طویل، کم      

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

ز ساق ها، قوي، راست و با فاصله ا. باشندمی داراي شیب کمی بوده و سنگین و عضالنیها شانه      

  .ها به سمت راست متمایل هستندها چهار گوش و بخولقمفاصل آرنج. یکدیگر قرار دارند

  بدن

ها دنده. اق پاي جلویی واقع شده استقفسه سینه پهن و کامالً به سمت پایین و در بین دو س      

  .ها کمی انحنا دارندی بوده و کفلپشتی پهن و عضالن ناحیه. باشندمی کمانی

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

، با فاصله از یکدیگر مفاصل خرگوشی نیز خمیده بوده. باشندقوي، پهن، کشیده و عضالنی می     

  .اندقرار گرفته

  

  پاها

  .باشندها کمانی و ناخن ها سیاه رنگ می باشند، پنجهبزرگ و گرد می     
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  دم

صل خرگوشی رسیده و حتی کمی باشد به طوري که تا مفار گرفته و طویل میدر قسمت باال قر    

شود، در هن بوده و به سمت انتها باریک میدر قسمت پایه، پ. گیردتر از این مفاصل قرار میپایین

دارد و هنگامی که سگ دچار هیجان شود، به نگه می شیدن، دم را به صورت راستهنگام دراز ک

  .شودو نوك دم به سمت باال متمایل میشکل منحنی در آمده 

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

 ماسـتیف  .دارد شـهرت  جنگجـو و  محـافظ  سـگ  به عنوان ،بودن نترس و شجاعت به دلیل اصوالً     

 کنـد مـی  پارس ندرت به .باشدخانواده می اعضاي به نسبت مهربان سگی و عالی نگهبان یک امروزي

 اسـت،  مهربان کودکان با .دارد دفاعی حالت خود خانواده اعضاي و قلمرو به نسبت غریزي به طور ولی

 و توجه به و دارد صاحب خود کردن خشنود به زیادي عالقه ماستیف .گیردمی فرا خوبی به را هاآموزش

 خواهد نشان العملعکس شدت بهزیرا  نکنید بدنی تنبیه را ماستیف هرگز .است نیازمند او زیاد همراهی

صـاحب   موافقـت  با مگر دهدنمی هاآن به ورود اجازه هرگز و دارد تهاجمی حالت هاغریبه به نسبت .داد

مـی  پیدا تهاجمی حالت هاسگ سایر به نسبت بزرگسالی در نشود اجتماعی خوبی به تولگی در اگر .خود

    .دارد بلند صداي با پف و خُر و کردن خس خس مشکل ماستیف .کند

  

 فعالیت بدنی

 هايمکان در. کندمی کمک او سالمت به منظم هايورزش ولی است تنبل و آرام معموالً نژاد این     

    .نمود استفاده قالده از باید عمومی

  

  رایط نگهداريش

 .باشـد می مناسب آپاتمان در دارينگه براي در طول روز کافی بدنی فعالیت و ورزش اجازه شرط به    

   .کندمی فراهم براي آن ها را مناسبی مکان کوچک حیاط یک و است آرام خانه داخل در اصوالً

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  72 68

 )سانتی متر(ارتفاع  76 69
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  آراستگی

 شامپو از استفاده .باشدمی مناسب مرطوب حوله با بدن سطح کردن تمیز و منظم کشیدن برس      

  .باشدمی متوسط نژاد این در مو ریزش .شودمی پیشنهاد ضروري مواقع در استحمام و خشک

  

  مشکالت سالمتی

 یا دو از سنگین غذاي وعده یک به جاي است بهتر .باشدمی ذکر قابل نفخ بیماري و لگن مشکالت     

 و درون بـه  پلـک  برگشـتگی  ، بیمـاري 1هیپرپالزي مهبلی بیماري .کرد استفاده سبکغذاي  وعده سه

2کاردیو میوپاتی بیماري همچنین
    )39تصویر شماره ( .شودمی دیده به ندرت 

  

  Bull Mastiff)(    بول ماستیف

  تاریخچه

بــی از نــژاد بولــداگ و نــژاد ماســتیف           ترکی     

این سگ از حدود یک صد سال قبل . باشدمی

شکارچیان اروپایی به منظـور مقابلـه بـا    توسط 

بـه  . شکار به عنوان یـک نـژاد مطـرح گردیـد    

ز این سـگ  لحاظ توانایی باالي دید در شب، ا

ایـن نـژاد بـه    . شـود در اوقات شب استفاده می

جرات زیـاد، قابـل اعتمـاد بـودن و هوشـیاري      

داراي سـاختار بـدنی قدرتمنـد و    . معروف است

مت زیادي از خود و استقا متناسبی بوده، قدرت

  .دهدنشان می

  

  خصوصیات ظاهري

  پوشش خارجی

  .شوند، نخی یا پشمی از نقایص محسوب میکوتاه و سفت است، پوشش خارجی طویل      

                                                
1- vaginal Hyperplasia                     2- Cardiomyopathy                     
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  رنگ

یـا   هـاي خـالص  رنـگ  همچنـین یا قرمز، مورد قبول است  اي اعم از راه راه، حناییهر گونه سایه      

سینه قابل تحمل بوده ولی بهتـر اسـت    سفید جزیی بر روي قفسه هايلکه. روشن نیز قابل قبول است

راه پـوزه سـیاه بـه همـ    . شـوند گر به عنوان نقایص قطعی محسوب میهاي سفید دیلکه هرگونه. نباشد

   .باشدهاي تیره نیز مطلوب میها و پنجهناخن. ر اطراف چشم ها الزامی استهاي سیاه دلکه

  

  سر و جمجمه

جمجمـه از زوایـاي مختلـف، بـزرگ و چهـارگوش      . هاي مشخص باشدپهن با گونه جمجمه باید      

اصـله نـوك بینـی تـا برجسـتگی               پـوزه کوتـاه بـوده، ف   . شـود ه، در زمان احساس خطر پر چین مـی بود

بـا جمجمـه    باشد و متناسـب وك بینی تا وسط استخوان پس سر میاي بیشتر از یک سوم طول نگونه

اي کـامالً  هـاي گونـه  در نماي جلویی برجسـتگی . باشندها نیز بسیار پهن میبینی پهن، منخرین. است

  .مشخص است

  

  هاچشم

له از پوزه و با شیاري در بین با فاص. باشندبرخوردار میمتوسطی  ره یا میشی رنگ بوده، از اندازهتی     

  .باشندمطلوب میهاي روشن و زرد ناچشم. ها قرار داردآن

  

  هاگوش

ــوش     ــوده، گ ــک ب ــا کوچ ــه   ه ــر از بقی ــگ ت ــر رن ــگ، پ ــر رن ــمت از نظ ــند قس ــدن باش ــاي ب                       .ه

از هـم در سـطح بـاالیی     به صورت باز و جـدا . دار هستندشکل بوده، در قسمت پشتی چین Vها گوش

دهنـد کـه ایـن    یک ظاهر چهارگوش را به جمجمـه مـی   اند که به همراه استخوان پس سر،قرار گرفته

  .شودلت از ضروریات این نژاد محسوب میحا

  دهان

هـاي دیگـر، قـوي و بـه     دنـدان . اندده، با فاصله از یکدیگر واقع شدههاي این سگ بزرگ بودندان     

  .اندوده، محکم در جاي خود قرار گرفتهصورت زوج ب

  گردن

حیط و قطر بسیار عضالنی بوده، از نظر م. ار بوده، کامالً داراي انحنا استاز طول متوسطی برخورد     

  .باشدحدوداً معادل جمجمه می



  
  
  
  
  

  اطلس رنگی نژادهاي سگ                                                                                  178

 

 

  هاي حرکتی جلوییاندام

       سینه پهن بوده، به خوبی در بین دو تا ساق جلویی قـرار گرفتـه و داراي غبغـب مشخصـی      قفسه      

ساق پاهاي جلویی، قوي و مستقیم و با فاصـله از  . باشنددار و قوي میها عضالنی، شیبشانه. باشدمی

  .باشدر دارند، بخولق نیز صاف و قوي مییکدیگر قرا

  بدن

  .باشدپشتی کوتاه و صاف می ناحیه      

  هاي حرکتی عقبیاندام

هاي کامالً رشد اي عقبی قوي، عضالنی و داراي رانهساق. باشندها پهن و عضالنی میکفل     

نقایص مشخص مفاصل خرگوشی گاوي شکل از . مفصل خرگوشی نسبتاً خمیده است. کرده هستند

  .شونددر این نژاد محسوب می

  هاپا

پاهاي پهن از نقایص این . هاي گرد شده داردکمانی شکل است و پنجه خیلی بزرگ نبوده، کامالً     

  .باشدنژاد می

  دم

        تـا مفاصـل خرگوشـی    یابـد، فته و به سمت نوك حالـت مخروطـی مـی   قرار گردم در قسمت باال      

   .شودداشته میرسد و به صورت صاف یا منحنی نگهمی

  

  

  

  

  خصوصیات رفتاري

شـاید بتـوان   . این سگ حیوانی با وفا و خوش سیرت بوده، از هوش سرشاري نیـز برخـوردار اسـت        

. آن مخفـی مانـده اسـت    تنومنـد  گفت که حس وفاداري بی حد و حصر در پس چهره ترسناك و جثـه 

ود و تنهـا توسـط افـراد    و سرکشی ذاتی او باعث شده که آموزش کمـی مشـکل شـ   سگی لجباز است 

عالقه زیادي به ورزش و فعالیت بدنی دارد و نسبت به کودکان مهربان اسـت  . پذیر باشدمجرب امکان

اشـتهاي زیـادي دارد و   . ولی در مقابل افراد غریبه ممکن است حالت تهاجمی و خشنی به خـود گیـرد  

           متوسـط طـول عمـر آن بـین     . کنـد نـدگان آن اغلـب ایجـاد مشـکل مـی     آبریزش دهان، براي نگهدار

    )40تصویر شماره (. سال است 12تا  10

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  59 50

 )سانتی متر(ارتفاع  69تا  64 66تا  61
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  )Tibetan Mastiff(      تیبتان ماستیف

  تاریخچه

تیبتان ماستیف در ابتدا      

ه تبت یا هنـد بـود   متعلق ب

ــه  ــر نگ ــی در اث داري در ول

ها نیـز سـازگار   دیگر کشور

تیبتان ماستیف سـگی  . شد

ات داراي اکثـــر خصوصـــی

از نظـر  . باشـد مطلوب مـی 

بدنی، رنـگ  اندازه، ساختار 

و پوشش خارجی در ردیف 

ه رنگ نژاد نیو فوندالند سیا

ــري   ــی داراي س ــوده، ول ب

نـژاد تیبتـان ماسـتیف بسـیار     . باشدظر ظاهري مشابه نژاد چائوچائو میتر است به طوري که از نسنگین

وحشی است ولی مشخص نیست چرا به عنوان یک ماستیف نامیده شده است زیـرا هـیچ شـباهتی بـه     

  .ماستیف نداردانگلیش 

  

  ظاهري خصوصیات

خصوصیات استاندارد تیبتان ماستیف، که توسط انجمن نژادهاي تبت بـه ثبـت رسـیده اسـت، بـه           

  :باشدمی صورت زیر

  ظاهر عمومی

  .یک سگ استخوانی سنگین و قدرتمند است     

  خصوصیت

  .باشدمی گیر بوده، سگ نگهبان خوبیگوشهآرام و      

  رنگ

  .باشدي متمایل به زرد یا طالیی رنگ میاسیاه یا قهوه     

  شکل بدنی

  .هاي قوي داردپهن و کفل جمع و جور بوده، بدن سنگین و سینه     
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  پوشش خارجی

  .پوشش بیرونی بلند و صاف و داراي یک پوشش زیري سنگین و ضخیم است     

  سر و گردن

  .افی داردسر، حجیم و پهن و گردن قوي و صورت ص     

  دهان و فک ها

  .هاي قوي دارددهان در یک سطح قرار داشته و فک ترجیحاً     

  پوزه

  .تر استنژاد انگلیش ماستیف باریک نژاد ماستیف است ولی از پوزه شبیه پوزه     

  هاچشم

  .ي متوسطی برخوردار هستنداي رنگ بوده، از اندازهقهوه     

  هاگوش

  .باشندي طول متوسط و قلبی شکل و صاف میداراها آویزان، گوش     

  هاشانه 

  .باشندقوي و کامالً خوابیده می     

  

  هاساق

. هـاي قـوي دارد  یم، حجیم و اسـتخوانی بـوده، بخولـق   مو، قوي، مستق ساق پاهاي جلو، پوشیده از     

ی کفـل  پایین قرار گرفته، مفاصل استایفل کامالً خمیده بوده، نـواح  مفاصل خرگوشی اندام عقبی کامالً

  .باشدپوشیده از پوشش متراکمی می

  پاها

  .باشدصاف، بزرگ، قوي و جمع و جور می    

  دم

      بسیار ضخیم و پر پشت. گیردناحیه پشتی و به یک سمت قرار می در باال قرار گرفته، در باالي    

  .باشدمی

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  82تا  64 82تا  64

 )سانتی متر(ارتفاع  66 66
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  رفتاريخصوصیات 

 حرف نفر یک از تنها ولی دارد دوست را همه .است فداکار بسیار و طلب صلح ،آرام نژاد ساموید     

 با را هاغریبه ورود و است خوبی بانهدید .است بازیگوش و گیردمی خو همه با زود خیلی .دارد شنوي

 کودکان با ايانهمهربان رفتار و است خانواده اعضاي براي مناسبی سگ .دهدمی اطالع کردن پارس

 است تماعیجا و شاداب .گیرد قرار آموزش مورد تولگی سنین از باید و دارد خوبی یادگیري استعداد .دارد

 زیاد .کندمی خود اطراف اجسام جویدن به شروع و شدهعصبی  بماند تنها طوالنی مدت براي اگر ولی

  .شودینم توصیه خانگی حیوانات سایر کنار در آن نگهداري و کند می پارس

  

 فعالیت بدنی

در هـواي گـرم فعالیـت زیـاد      ولی. به میزان قابل توجهی به ورزش و فعالیت بدنی روزانه نیاز دارد     

        زیـرین آن باعـث گـرم شـدن شـدید حیـوان       الیـه  ،زیرا پوشش ضـخیم . شودوصیه نمیت آن ها براي

  . گرددمی

  

  داريشرایط نگه

. در طول روز براي نگهـداري در آپارتمـان مناسـب اسـت     ،انجام فعالیت بدنی کافی به شرط اجازه     

در پوشش پر پشت و ضخیم آن زنـدگی  . باشدمی کوچک مکان مناسبی براي نگهداري طیک حیا ولی

  . سازدغیر ممکن میآب و هواي گرم را 

  

  آراستگی

 و پشت رپ موي. )دارد فصلی موي ریزش( تاس زیاد نژاد این در مو ریزش .دارد نیاز زیاد آراستن به     

 حتی است تمیز و سفید همیشه سگ نیا رسدمی نظر به ولی .دارد روزانه زدنهشان به نیاز آن الیه دو

    .باشد کردهن استحمام اگر

  

  سالمتیمشکالت 

هاي حساسیت پوستی و بیماري. و دیابت اشاره کرد 1هیپرپالزي توان بهاز جمله مشکالت می     

    )41تصویر شماره (. باشدها شایع میچشمی خصوصاً در نر

  

                                                
1-Hypdysplasia  :گرددها در یک عضو یا بافت که موجب افزایش حجم آن عضو  میافزایش غیر طبیعی تعداد سلول.  
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 )New Foundland(    لنددفان نیو

  

   تاریخچه

نیـو فاندلنـد    نژاد شاءمن مورد در متفاوتی هاينظریه      

 هندي هاي سگ را او اجداد که معتقدند برخی .دارد وجود

 بـاور  ایـن  بر دیگر گروهی که حالی در دهند می تشکیل

و   رتریور البرادور نژاد بین زیادي هاي شباهت که ندهست

این اسـت   بر عقیده ،در حال حاضر. وجود داردلند دنیو فان

دهد کـه توسـط   تشکیل می ماستیفتیبیتان که جد او را 

  .برده شد به کانادا 1700گیر بریتانیایی در سال ماهی

بسـیاري از   بـوده،  لند نـاجی مـوفقی در آب  فاند نیو      

در سـال   .ها جان خود را مدیون ایـن نـژاد هسـتند   انسان

از  ،قایق شکسـته نفر سرنشین  20به دلیل نجات  1919

لنـد در جنـگ   فاند نیـو  همچنین. مردم مدال طال گرفت

 جهانی دوم خدمات زیادي را براي مردم آالسـکا انجـام  

   .شوداستفاده می بان، ناجی و سگ مسابقههعنوان نگهبان، دیده ها ب امروزه نیز از آن. داد

  

  ظاهري خصوصیات

  ،االكـچ وش،ـباه ،نـسنگی و نـپه رِـس داراي و جثه بزرگ بسیار قدرتمند، آرام، سگی نیوفاندلند     

      مثلثـی  و کوچک هاچشم .باشندمی گرد و کوتاه پهن، هاماهیچه .است مقاوم و سازگار ، تحرك رپ 

 ايقهـوه  پوشش داراي هايسگ به استثناي .باشدمی مشکی بینی رنگ و تیره ايهقهو  رنگ به شکل

 خـارجی  پوشـش  کـردن،  شـنا  بهتـر  بـراي  پهن يهاپنجهداراي  .است ايهقهو رنگ به نیز بینی ،رنگ

 زیـرین  الیـه  و شودیم دیده موجدار حالت به اوقات گاهی و روغنی و صاف بیرون الیه در که مضاعف

 از را خـود  پوشـش  زیـرین  الیه کنندمی زندگی خانه در که هاییسگ معموالً .باشدمی چرب و  ضخیم

، سـینه  از بخشـی  و مد ها، پنجه نوك در سفیدي کمی داراي مشکی هايرنگ در غالباً .دهندمی دست

  کـه  شودمی یافت اهـسی هايلکه با سفید و خاکستري اي،قهوه مسی، آبی، هايروشن سایه با مشکی

     تلقی دیگري نژاد عنوان به آن سفید و سیاه رنگ انگلستان و آمریکا از غیر به اروپایی کشورهاي در البته

 .شودیم 
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  رفتاريخصوصیات 

 عین در خود صاحبو فرمانبردار  مطیع و باهوش جدي، شجاع، بسیار محافظت، جهت عالی سگی     

         اخت خیلیخود  صاحب اب .است باوفا و خونسرد آرام، .است هامهمان با رفتار خوش و مهربان حال

 شجاع و باهوش قدرآن .شودمی مشکلآن  براي جدید خانه پذیرش اوقات گاهی که چنان گیردمی

 که آن از پیش خطر مواقع در ولی دهدمی نشان العملسعک خودش از اضطراري مواقع در که است

 کودکان و حیوانات سایر ها،مهمان با .دهدمی قرار مهاجم و خود صاحب بین را خود کند حمله یا و پارس

 پرستار یک انندم .گیرندمی تهاجمی حالت یکدیگر به نسبت نرها اوقات گاهی گرچه دارد، دوستانه رفتار

 به خیلی و خوردمی آب زیاد ،یتنهای به نه ولی دارند دوست را رفتن بیرون .کنندمی مراقبت کودکان از

 ياادهژن سایر با مقایسه در البته کهشود او سرازیر می دهان از زیادي آب .دارد عالقه خود کردن خیس

 و حوصله کمال در باید او به دادن آموزش .دنخوریم غذا زیاد تولگیدوران  در .است ناچیز پیکر، غول

   .است حساس خود صاحب صداي لحن به نسبت .شود انجام دقت

  

 فعالیت بدنی

 منظم يهاورزش است بهتر ولی دهدمی ترجیح را خانه اطراف در لم دادن ،تنبل و بزرگ سگ این     

   .شود گرفته نظر در آن براي شنا و رويهپیاد مانند

  

  شرایط نگهداري

معمـوالً در  . اسـت براي نگهـداري در آپارتمـان مناسـب     ،کافی در طول روز به شرط فعالیت بدنی     

و دار سـایه مکان همیشه در هواي گرم . باشدکافی می آن یک حیاط کوچک براي بوده،داخل خانه آرام 

  . دهدصوالً آب و هواي خنک را ترجیح میا. آب خنک در اختیارش قرار دهید

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  68تا  59 54تا  45

 )سانتی متر(ارتفاع  74تا  69 69تا  63
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  گیآراست

زیـرین   الیـه  یعنی زمان شـروع ریـزش   هفتگی خصوصاً در فصول پاییز و بهار یاشانه زدن روزانه      

ارد بسیار ضـروري  جز در موه از شست و شو ب. دهدبیشترین ریزش مو در بهار رخ می. شودپیشنهاد می

اده از شـامپو  اسـتف . شودن رفتن روغن طبیعی پوست حیوان میاین عمل موجب از بی زیرا ،اجتناب کنید

  . شودخشک نیز پیشنهاد می

  

  مشکالت سالمتی

 خـود  سـگ  چـاق شـدن   از بایـد  .قابل ذکراسـت  قلبی هايبیماري و کفل هايبافت رویهیب رشد     

    )42تصویر شماره ( .نشود قلبی نارسایی دچار تا  جلوگیري کنید

  

  )Rottweiler(       رتوایلر

  

  تاریخچه

        از رتوایلر که رسدمی نظر به طور این     

 در .منشاء گرفته است ایتالیایی ماستیف نژاد

 گلـه  سـگ  بـه عنـوان   آن از وسطی قرون

 درشهري  او موطن .است شدهمی  فادهـاست

 در نژاد این .باشدرات وِیل می نام به آلمان

بـه   را رتـوایلر  .رسـید  ثبـت  بـه  1800 دهه

 سـگ   سـگ نگهبـان،   گلـه،  سـگ  عنـوان 

         سـگ مسـابقه   و سـگ پلـیس   بـان، دیـده 

   .شناسندمی 

  

  ظاهري خصوصیات

این سگ حیوانی زیبا، نیرومند با بدنی عضالنی و صورتی جذاب بوده، از هوش سرشاري برخـوردار       

آن، بسـیار چابـک و    نسبتاً سنگین داراي گردنی قوي با سرِ پهن بر روي آن است و با وجود جثه. است

پوشـش بـدن   . شودرنگ سیاه دیده میهاي حیوان، کوچک و آویخته بوده، اغلب به گوش. سریع است

  .اي تیره استوتاه و اغلب به رنگ مشکی تا قهوهک
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  رفتاريخصوصیات 

 قابل خوي و خلق .باشدمی خانواده اعضاي به نسبت باوفا و شجاع استعداد، با آرام، نژادي رتوایلر     

 قدرتمندي جنگنده .کندمی محافظت ترسی هیچ بدون خانواده اعضاي از و است مدافع .دارد اعتمادي

 شود انجام باید تولگی سنین در سخت و جدي هايآموزش .کندنمی حس را درد رسدنظر می به و است

 نیاز صاحبی به رتوایلر. شد تبدیل خواهد کنترل قابل غیر و قدرتمند بسیار سگی به صورت این غیر در

  و تـاس آرام روحیه با نگهبان سگی ذاتاً .برآید خوبی به او قدرتمند و بزرگ جثه از پس بتواند که دارد

   ارـکن هاآن با ودـش زرگـب واناتـحی سایر با تولگی از اگر .باشد کودکان براي خوبی بازي هم تواندمی

 در قالده بدون نباید هرگز هاغریبه و هاسگ سایر به نسبت تهاجمی خوي داشتن به دلیل ولی آیدمی

  .یابد حضور عمومی هايمکان

  

 فعالیت بدنی

 کنار دویدن شنا، همچنین .کندمی خوشحال خیلی را او باز فضاي و پارك جنگل، در دویدن     

  .آیدمی حساب به آن دیگر تفریحات از شده پرتاب توپ آوردن و دوچرخه

  

  داريشرایط نگه

 حیاط یک .است مناسب آپارتمان در دارينگه براي روز طول در کافی، بدنی فعالیت شرط به     

  .کند فراهم را مناسبی مکان تواندمی کوچک

  

  آراستگی

 ضروري مواقع در استحمام و منظم زدن شانه .است آسان بسیار آن کوتاه موهاي داشتننگه تمیز     

  .باشدمی متوسط نژاد این در مو ریزش .شودمی توصیه

  مشکالت سالمتی

 .باشدمی ذکر قابل) انرژي تحلیل( آنتروپی بیماري همچنین و خُروپف خوري، پر لگن، مشکالت    

    )43تصویر شماره (

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  59تا  43 52تا  38

 )سانتی متر(ارتفاع  69تا  61 63تا  56
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 )Saint Bernard(   بِرنارد سنت

  تاریخچه

ســگ ســنت برنــارد سوئیســی      

منشـاء   1بوده، از نژاد داگ د تیبِـت 

اجــداد ایــن حیــوان . ســتگرفتــه ا

انـد  بـوده  2هاي مولُسزاحتماالً سگ

 سـال قبـل بـه    2000که در حدود 

ــور از    ــس از عب ــان پ ــراه رومی  هم

هاي آلپ به سـوئیس امـروزي   کوه

اد در واقـع یکـی از   نژ این. رسیدند

هایی اسـت کـه   قدیمی ترین سگ

نـام ایـن حیـوان    . شده اسـت هاي صلیبی اروپا نیز استفاده میدمت انسان درآمده و از آن در جنگبه خ

 اي در یـک گـذرگاه دور  باشد که مؤسـس مسـافر خانـه   یبرگرفته از نام راهبی به نام برنارد دومنتون م

مـیالدي   1800بر طبق گزارشات موجود، ایـن سـگ در سـال    . است افتاده کوهستانی در سوئیس بوده

نفر را از مرگ حتمی نجات داد و در همین زمان نام خود را به عنوان سگ نجات تثبیت کـرد،   40جان 

حـدوداً از   .اي از این سگ گذاشته شده اسـت یس، مجسمهبه طوري که در موزه تاریخی شهر برن سوئ

  .ئیس به انگلیس برده شدسال قبل، این نژاد از سو 100

  

  ظاهري خصوصیات

  رنگ

یی بر روي بدن با هر کـدام  هااي و پرتقالی، سفید همراه با لکههاي قرمز، قهوهسفید همراه با رنگ     

سفید اطـراف گـردن،    سفید رنگ، حلقه پوزه: باشندها به صورت زیر میلکه. باشدهاي فوق میاز رنگ

بـر روي   هـاي سـیاه رنـگ   تهاي دم، سفید رنـگ، و وجـود سـایه   ها و انسفید، ساق پاها، پا سینه قفسه

   .هاصورت و گوش

  پوشش خارجی

پوشش خارجی با موهاي کوتاه و بلند، پوشش خارجی بسیار : دو نوع پوشش خارجی وجود دارد      

  ).با موهاي بلند(و موهایی با اندازه متوسط و موجدار ) با موهاي کوتاه(متراکم، زبر، خشن و پهن 

                                                
 1- Dogue De Tibet                                           2- Molosses  



 
 
  
 
 

  187                                                                                                هاي کار سگ  

 

 

موهاي کوتاه  ها و دم نیز به وسیلهامالً پوشیده شده و قسمتی از رانموهاي بلند ک ها به وسیلهران

  .اندپوشیده شده

  سر و جمجمه

پـوزه، کوتـاه و در   . باشـد ی پهن و داراي چین و چـروك و شـیارهایی مـی   بزرگ و حجیم با پیشان      

ها صاف بوده و فک پایینی از عمـق  گونه. انتهاي بینی، چهار گوش استها واقع شده و در شمجلوي چ

اي کـامالً  ص است و از بینی تا برجسـتگی گونـه  مشخ کامالًاي برجستگی گونه. یادي برخوردار استز

بینی بزرگ و سیاه بـوده، منخـرین   . جمجمه پهن و در قسمت باال گرد می شود. باشدصاف و پهن می

  .اندکامالً رشد نموده

  هاچشم

پلک باالیی کـامالً بـر روي چشـم قـرار گرفتـه      . باشندها کوچک و تو رفته و تیره رنگ میچشم      

  .است

  هاگوش

  .ها قرار دارندطی برخوردار بوده، نزدیک به گونهاز اندازه متوس      

  دهان

  .باشندها در یک سطح میدندان      

  گردن

  .باشدی و کمی داراي انحنا بوده و داراي غبغب کامالً مشخص میضخیم، عضالن      

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

هـاي قـوي   ت بـوده و از طـول مناسـب و اسـتخوان    ها راسـ ساق پا. دار استها پهن و شیبشانه      

  .برخوردار است

  بدن

 باشند قفسهبسیار عضالنی می ها پهن وها مدور بوده و کفلپشتی صاف و پهن است، دنده ناحیه     

  .باشدسینه نیز پهن می

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

  هـاي محکمـی   هـا داراي اسـتخوان  خمیـده و سـاق  مفاصل خرگوشی کامالً ها بسیار عضالنی، ران    

  .باشندمی
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  پاها

  .باشندهاي کامالً کمانی شکل میبزرگ و جمع و جور با پنجه    

  دم

مو بلند، دم  هايدر گونه. باشدو داراي یک انحناي کم در نوك می دم، باال قرار گرفته، طویل بوده    

حرکت  شود و در هنگاممی داشتهدم در قسمت پایین نگه. تشده اس کامالً از موهاي پر مانند پوشیده

  .شودپشتی باال آورده می یا هیجان تا  باالي ناحیه

   

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

متین و مطیع است و عالقه زیـادي بـه همراهـی و دوسـتی بـا      سنت برنارد حیوانی آرام، مهربان،       

ایـن  . هـاي کوچـک جثـه نـدارد    دکان داشته ولی رابطه خوبی بـا سـگ  عالقه زیادي به کو. انسان دارد

داري در عی نیاز داشته و اصـوالً بـراي نگـه   حیوان، یک سگ خانگی نبوده، براي زندگی به فضاي وسی

علت جثه بزرگی که دارد، آموزش آن باید از دوران تـولگی آغـاز   به . هاي کوهستانی مناسب استمکان

        داري از آناشـتهاي بسـیار زیـادي دارد و نگهـ    . شود تا در زمان بلوغ، کنترل آن با مشکل روبرو نشـود 

  .پر هزینه خواهد بود

ن و ریـزش  بینی بهمـ اي در پیشاین حیوان داراي قدرت بویایی قوي است و توانایی قابل مالحظه     

  .ها داردبرف در کوهستان

  

 فعالیت بدنی

 بـه هـا را  آن ،يبندناستخوا گیري کاملشکل از قبل دنبای .شودمی پیشنهاد طوالنی هايپیاده روي    

  کـافی  سالگی دو سن تا منظم هايبازي و کوتاه هاييرو پیاده .نمود وادار زیاد بدنی فعالیت و ورزش

   .باشدمی

  

  داريشرایط نگه

 در اصـوالً  .باشـد  مـی  مناسب آپارتمان در نگهداري براي ،ی در طول روزکاف بدنی فعالیت شرط به     

 از خـارج  در توانمی .کندمی فراهم آن براي را مناسبی مکان کوچک حیاط یک و است آرام خانه داخل

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  91تا  50 91تا  50

 )سانتی متر(ارتفاع  70تا  61 70تا  61
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 و اتـاق   گـرم  هـواي  و بآ به نسبت بِرنارد سنت که باشید داشته توجه کرد ولی نگهداريها را آن خانه

 .دارد حساسیت ماشین

   

  آراستگی

 و منظم زدن شانه و کشیدن برس .باشدیم آسان گیآراست براي بِرنارد سنت پوشش نوع دو هر     

 .شود استفاه مالیم صابون از شامپو جاي به است بهتر. شودیم پیشنهاد ضروري مواقع در استحمام

 فصلی موي ریزش سال در دوبار نژاد این. شود جلوگیري آن عفونت از تا شود تمیز مرتباً باید هاچشم

    .دارد

  

  مشکالت سالمتی

و  درد معـده  ،لفـ ک مشـکل  ،پوسـتی  مشـکالت  ،قلبـی  هـاي بیمـاري  ولی است میلسا سگ غالباً     

 دارد معـده  ورم مشـکل  بِرنارد سنت که آنجا از .باشدمی ذکر قابل چشم درون به پایین پلک برگشتگی

              .گرفـت  بهـره سـبک   غـذاي  وعـده  سـه  یـا  دو ازسـنگین   غـذاي  وعـده  یـک بـه جـاي    اسـت  بهتـر 

  )44تصویر شماره (

 
 ) Samoyed(     ساموید

  تاریخچه

 دور بسـیار  هـاي زمـان  در     

ــی  و شــکارچیان از جمعیت

 نـام بـه  سـیبري  در ماهیگیران

 در .کردندمی  زندگی سامویدها

ــرن طــول ــاق ــاآن ه             از ه

 براي زیبایی و مو پر  هايسگ

ــیدن ــورتمه کش ــتفاده س          اس

 نام به نیز نژاد این که کردندمی

 در .شد شناخته سامویدها خود

 در بعـدها  کـه  برد انگلستان به خود با را هاآن از زیادي تعداد اسکات روبرت نام به شخصی 1889 سال

ـ  ساموید روزها این .یافت راه دنیا نقاط سایر به زنی انگلستان از و گردید اقدام نژاد این پرورش به جاآن ه ب

   .است شده شناخته زیبا نمایشیِ سگ و همراه و دوست یک عنوان



  
  
  
  
  

  اطلس رنگی نژادهاي سگ                                                                                  190

 

 

  ظاهري خصوصیات

  رنگ

  .باشد، سفید بیسکویتی، یا کرم رنگ میسفید خالص      

  پوشش خارجی

ایـن پوشـش خـارجی شـامل     . پوشش خارجی سنگین در ساموید باعث زیبایی این سگ می شود      

  .باشدمی بلند، خشن و براق خارجی بوده که فاقد هر گونه پیچ و خمی ضخیم و یک الیه یک الیه

  سر و جمجمه

، به سمت هپوزه داراي طول متوسطی بود. باشدده، داراي یک جمجمه پهن و صاف میقوي بو      

سیاه رنگ بینی ترجیحاً  .هاي سیاه رنگ و موهاي کوتاهی داردلب. یابدپیشانی حالت مخروطی می

  .هاي قوي می باشدداراي فک. ي یا به رنگ گوشت باشدابوده ولی ممکن است قهوه

  هاچشم

  .باشندره رنگ با ظاهري فعال و باهوش میکامالً جدا از یکدیگر، تو رفته و تی     

  هاگوش

شیده از مو و نوك کمی مدور بوده، کامالً پو متوسط، در ناحیه جدا از یکدیگر و داراي اندازه     

  .باشندبرافراشته و سیخ می

  دهان

  .ها در یک سطح قرار دارنددندان     

  گردن

  .باشدداراي انحناي خاصی می     

  هاي حرکتی جلوییاندام

  .باشدا استخوان مناسبی میم و عضالنی بساق پا، مستقی     

  بدن

         سـینه نیـز پهـن     قفسـه . ر بـوده، پهـن و عضـالنی اسـت    پشتی از طول متوسـطی برخـوردا   ناحیه     

  .ها کامالً حالت ارتجاعی دارنددنده. می باشد

  هاي حرکتی عقبیاندام

  .اندیل کامالً در زیر بدن قرار گرفتهبسیار عضالنی بوده، مفاصل استاف     

  پاها

  .باشندهن و کمی به سمت بیرون متمایل میبلند، پ     
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  دم

    )45تصویر شماره ( .باشدبه طور متراکمی پوشیده از مو می در باال قرار گرفته، طویل بوده،     

  

  

  

  

  )Siberian Husky(  سیبرین هاسکی

  تاریخچه

رسد نژاد سیبرین به نظر می     

هایی باشد از سگهاسکی یکی 

که زودتر از سایرین اهلـی شـده   

 بـراي این حیوان منحصراً . است

مه روي برف مورد کشیدن سورت

گرفته و امـروزه  استفاده قرار می

ــ  ــراي شـ ــز از آن بـ رکت در نیـ

کشی سورتمهمسابقات پرطرفدار 

ایـن مسـابقات   . شوداستفاده می

هـم اکنـون در سراسـر بریتانیـا،     

  .آمریکا و اروپا رایج شده است

بـا  العاده او در حمل سـورتمه در میـان انبـوه بـرف، او را بـه سـگی اسـتثنایی        در واقع توانایی فوق     

  .استقامت باال تبدیل نموده است

  ظاهري خصوصیات

ولـی در واقـع   . اي شبیه به گـرگ دارد سیار زیبا و با شکوه بوده و چهرهظاهري باین سگ از لحاظ      

ی بسیار زیبا و فراخ با رنگ داراي چشمان. شودن است و به خوبی با انسان اخت میحیوانی آرام و مهربا

ها کوتـاه و راسـت بـوده و    گوش. کندر صورت حیوان به خوبی جلب نظر میاي یا آبی است که دقهوه

اي تـا آبـی   وهـاي نـه چنـدان بلنـدي بـه رنـگ قهـوه       سطح بـدن از م . سر دارد تناسب خوبی با اندازه

بدن، . شودرکتی به رنگ سفید تا کرم دیده میهاي حسینه و اندام خاکستري پوشیده شده که در ناحیه

  . پشت و کمر کامالً عضالنی و قوي است و دمی کلفت و فر خورده دارد به خصوص ناحیه

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  30تا  20 20تا  16

 )سانتی متر(ارتفاع  60تا  53 53تا  48
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  صوصیات رفتاريخ

این حیوان بسیار مهربان، دوست داشتنی و صبور است و هر کس که این سگ را به عنوان دوسـت       

ها بـا اطرافیـان   رفتار این سگ. ت زیادي خواهد بردو همدم صمیمی خود انتخاب کند، از داشتن آن لذ

  .وندکامالً دوستانه و همراه با مدارا بوده، و به ندرت ممکن است عصبانی ش

هـا را  د سیري، قابلیت صبر و بردباري آنهاي سرکه حضور و فعالیت در سرزمین ،شاید بتوان گفت     

ها وجـود دارد کـه در اثـر    جویانه در آندر عین حال برخی از خصوصیات سلطهولی . افزایش داده است

  . گیردصحیح به خوبی تحت کنترل قرار می تربیت

  

  

  

  

 فعالیت بدنی

 هاي سخت واداربدنی زیادي نیاز دارد ولی نباید او را در هواي گرم به انجام ورزش به فعالیت     

نیز خاك زیر  در هاتوجه کنید تا نرده. شودرده یا دیوارهاي بلند پیشنهاد مییک حیاط بزرگ با ن. نمود

  .دارد که هاسکی عالقه زیادي به کندن زمین بلند و محکم باشند چرا

  

  شرایط نگهداري

زنـدگی   بـراي به یک حیاط بـزرگ   بوده،بسیار فعال . شودآپارتمان پیشنهاد نمی براي نگهداري در     

سـایبان و کـولر در   را ندارد و بهتـر اسـت از   هواي گرم دلیل داشتن پوشش ضخیم تحمل ه ب. نیاز دارد

  ).حداقل دوتایی(دهد صورت گروهی را ترجیح میه زندگی ب این نژاد. فصول گرم استفاده شود

  

  گیآراست

بـرس  ). بـار در سـال ریـزش مـو دارد     دو(آراستن زیادي نیـاز نـدارد    به جز در فصول ریزش مو به     

  .شودپیشنهاد می کشیدن با شانه آهنی

  

  مشکالت سالمتی

ورم پوست ناشـی  تهاي چشم مانند آب مروارید و بیماري مشکالت کپل،. است المیاصوالً سگ س     

   )46تصویر شماره (  .است قابل ذکر  از کمبود روي

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  73تا  20 22تا  16

 )سانتی متر(ارتفاع  60تا  53 56تا  51
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   Akita – آکیتا –30تصویر شماره 
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 Alaskan  Malamute   -  ماالموتآالسکان  -31تصویر شماره      
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 Bernese Mountain Dog - بِرنس مانتن داگ -32تصویر شماره     
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 باکسر -34 تصویر شماره

Boxer            

 Gaint Schnauzer   – اشنوزر نتجایِ -33تصویر شماره 
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   دابِرمن -35تصویر شماره 

Doberman 
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  Great Dane  - گریت دین -36تصویر شماره 

 کُمندور -37تصویر شماره 

Komondor        
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  Neapolhtan Mastiff   - ماستیف نیپلیتان  -38تصویر شماره 
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 Mastiff   -ماستیف -39تصویر شماره 



  
  
  
  
  

  اطلس رنگی نژادهاي سگ                                                                                  202

 

  

   

 بول ماستیف -40تصویر شماره 

Bull Mastiff 
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 Tibetan Mastiff   - تیبتان ماستیف -41تصویر شماره 
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  لنددفان نیو -42تصویر شماره 

New Foundland 
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 Rottweiler  - رتوایلر -43تصویر شماره 
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  Saint Bernard  -بِرنارد سنت - 44تصویر شماره          
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 Samoyed -ساموید -45تصویر شماره 
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 Siberian Husky    - سیبرین هاسکی -46تصویر شماره   
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  در یک نگاه هاي تریرسگفصل 

    

  Airdale Terrier    تریِر آیرِدل

  Bedlington terrier       تریِر بِدلینگتون

  Border Terrier  بوردر تریر 

  Bull Terrier     بول تریر

  Cairn Terrier    رِن تریِرکی

  Dandie DinmotTerrier   تریِر دینمنتدندي  

  Kery Blue Terrier    تریر       بلو کري

رریِنورویچ ت    Norwich Terrier  

  Scottish Terrier  اسکاتیش تریِر  

  Sealyham Terrier    هم تریِر سیلی

  Skye Terrier  اسکاي تریِر  

    Soft Coated Wheaten Terrier   ویتن تریر سافت کُتد

  Stafford Shire Bull Terrier    استافورد شر بول تریر

  Wirehair Fox Terrier  هر وایِر فاکس تریِر      

  

  .فصل نژادهاي باال به ترتیب توضیح داده شده استاین در 
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  )(Airdale Terrier  تریِر آیرِدل

   تاریخچه

ــر       ــردل تری ــواحی شــمالی  منشــاء ســگ آی ــه ن ب

بزرگ جثه ترین نـوع تریـر   در واقع . رسدانگلستان می

شود، ولی نسبت به سایر اقوام خود کمتر محسوب می

حالت تهاجمی داشته و عالقه زیادي به شکار موش و 

بـزرگ   البته به علت جثـه . سایر جوندگان کوچک دارد

هاي النـه ایـن جونـدگان وارد    قادر نیست داخل حفره

گهبـان، و  امروزه به عنوان سگ نمایش، سـگ ن . شود

پلـیس از   عنوان یک سگ همـه کـاره در اداره   گاه به

  .شودآن استفاده می

  

  ظاهري خصوصیات

از لحاظ ظاهري سـگی  . شودو در واقع سلطان تریرها محسوب میترین نوع تریر بوده بزرگ جثه       

ـ   آن کشیده بوده، از جلوه پوزه. با جثه متناسب و خوش فرم است وان، وجـود  هاي جذاب چهـره ایـن حی

       هـا گـوش . کنـد مـی ابرو، سبیل و ریش برجسته و زیبایی است که توجه هر انسانی را بـه خـود جلـب    

V م نیز. شکل است و تا روي پیشانی خم می شودبـدن   . گیـرد کشیده بـوده، رو بـه بـاال قـرار مـی      د

پشت حیوان بـه علـت تغییـر رنـگ، حـالتی       پوشیده از مو هاي زبر، کوتاه و پرپشتی است که در ناحیه

به عبارت دیگر رنگ بدن در این ناحیه و همچنین در قسـمت دم، سـیاه   . شبیه زین به خود گرفته است

  .رنگ است درحالی که سایر نقاط بدن پوشیده از موهاي خرمایی تا بلوطی است

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

 بـا  هـا آن بازي ولی .مهربان است کودکان با باشد، معموالً شده اجتماعی خوبی به این که شرط به     

 بـه  و است مدافع و شجاع .دارد نیاز احترام و محبت به نژاد این .شودنمی توصیه کوچک خیلی هايبچه

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  29تا  23 20تا  18

 )سانتی متر(ارتفاع  61تا  56 61تا  56
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 مورد ايحرفه به صورت تواندمی و است وفا با و بازیگوش باهوش، سگی .گیردمی خو هاغریبه با ندرت

 جلب عاشق تریر آیردل .دارند خیز و جست و بازي به زیادي عالقه نژاد این هايتوله .گیرد قرار آموزش

 بـه  که صورتی در ولی شاداب هستند خیلی هاآن .سازد خشنود را خود صاحب دارد عالقه و است توجه

 بـه توانـد  همچنـین مـی   .شـوند  تبدیل آشوبگر و جنجالی سگی به توانندمی باشند نشده تربیت درستی

 آیـردل تریـر  .دهـد مـی  نشـان  العملعکس شودمی درخواست او از آنچه به سرعت به و بیاموزد سادگی

 به نسبت اوقات گاهی ولی آیدمی کنار دیگر حیوانات با خوبی به معموالً و است رقابت و مسابقه عاشق

  .دارد تهاجمی حالت دیگر هايسگ

 
 فعالیت بدنی

 عاشق هاآن .دارد نیاز زیادي بدنی فعالیت به و یافته پرورش سخت کارهاي انجام براي نژاد این     

 خیلی نکند ورزش کافی حد به اگر .باشندمی دوچرخه پشت دویدن و وسایل شنا،آوردن توپ، با بازي

          از پس هاآن بدنی فعالیت میزان البته .برساند آسیب خودش به تواندمی و شودمی کسل و آزرده زود

  .یابدمی کاهش سالگی دو 

  

  شرایط نگهداري

 به حداقل و هستند تحرك پر خیلی هاآن .شودنمی توصیه آپارتمان در دارينگه براي تریر آیردل     

   .دارند نیاز زندگی براي متوسط حیاط یک

  

  گیآراست

 تمیز سال در باردو باید را آن هايمو .است و زبر کوتاه موهاي و مضاعف پوشش داراي تریر آیردل      

 باید دلیل همین به شودمی کثیف سادگی به هاآن ریش و مو .است کافی روزانه زدن شانه .کرد کوتاه و

  .است کم نژاد این در مو ریزش .تمیز شود غذا مانده باقی و آثار تا شست روزانه را هاآن ریش

  

  مشکالت سالمتی

 خشک شما سگ پوست اگر .گرددمی پوست و چشم عفونت دچار گاهی ولی است مقاومی نژاد     

  )47تصویر شماره ( .کنید اضافه  6-و اُمگا 3-روغن هاي اُمگا او غذاي به باید است
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 )Bedlington terrier(   تریِر بِدلینگتون

  تاریخچه

منشاء سگ بـدلینگتون       

ــمال    ــواحی ش ــه ن ــر ب تری

بـر پایـه   . رسـد می انگلیس

 19قرن  شواهد موجود، در 

ــولی  ــیالدي کـ ــاي مـ  هـ

ــل ــري در  جنگ ــاي روتب ه

آمبریــــایی شــــمالی در  

انگلیس، آن را پرورش داده 

بـــــراي شـــــکار و از آن 

. کردندخرگوش استفاده می

اً بـه ایـن حیـوان اصـطالح    . در واقع این سگ از آمیزش بین دو نژاد دینمونت و وایپر ایجاد شده اسـت 

زیرا از لحاظ ظاهري شباهت زیادي به بـره دارد، ولـی در واقـع    . گویندنیز می) قلب شیر در پوست بره(

         قات و نیـز توانـایی   اده در مسـاب العـ به علت چابکی و سـرعت فـوق  . شجاع و جسور استحیوانی بسیار 

. شـود هـاي صـحرایی اسـتفاده مـی    مـوش شکار خرگوش و  براينظیر در زمینه شکار، عمدتاً از آن بی

عنـوان نگهبـان    داري شـده و در برخـی کشـورها نیـز بـه      به عنوان سگ نگهبان در منازل نگهامروزه 

  .روداتومبیل به کار می

  

  ظاهري خصوصیات

نـد حیـوانی   سر و گردنی کشیده و دراز داشته و به دلیل داشتن پاهایی بل. وم استسگی با وقار و مقا    

اسـت کـه روي    اي شـکل پوشـیده شـده   ن این نژاد از موهایی نـرم و پنبـه  بد. آیدتند رو به حساب می

        ش بـدن سـفید تـا    رنـگ پوشـ  . ها نیز مـوي کمـی دارد  در باالي گوش. پوشاندپوستش را به خوبی می

     .   باشدخاکستري روشن می -آبی

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  10تا  8 8

 )سانتی متر(ارتفاع  43تا  41 41تا  38
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  رفتاريخصوصیات 

 رو دائمـاً از ایـن . عصبی می شـود حیوانی باهوش، باوقار و جذاب بوده که اغلب تبدیل به موجودي      

ولـی طبیعتـی مهربـان     ین حال که سگی سرسخت و لجباز است،ع در. باید از نظر روانی مراقب او بود

این نـوع تریـر شـبیه سـایر اقـوام خـود در       . داشته، به ورزش کافی و جست و خیز فراوان نیازمند است

سـال            15تـا   14ایـن حیـوان    متوسـط طـول عمـر    .خانواده تریرها تمایل زیادي به کنـدن زمـین دارد  

  .باشدمی

  

 فعالیت بدنی

 صـورت  ایـن  غیـر  در و دارد نیـاز  روز در ورزش و بـدنی  فعالیت به معینی میزان به تریِر بِدلینگتون     

  .شودمی تبدیل خانه داخل در شرور حیوان یک به تریرها سایر همانند

  

  شرایط نگهداري

 داخـل  در غالبـاً  .اسـت  مناسب آپارتمان در دارينگه براي کافی روزانه، بدنی فعالیت اجازه شرط به     

   .ندارد حیاط به نیازي بوده، تحرك پر خانه

  

  گیآراست

 کوتـاه  توسـط متخصـص   بایـد  موها هفته 6 هر و باشد می ناچیز و کم بسیار نژاد این در مو ریزش     

         اکثـر  خـالف  بـر  گرچـه  .شـوند  تمیـز  مرتبـاً  باید هاگوش و دارد شو و شست به نیاز منظم به طور .شود

 آن شوي و شست در رويزیاده از باید ولی شودنمی پوست خشکی باعث تریِر بِدلینگتون شستن ها،نژاد

  .حیوانات است موي به نسبت افراد داراي آلرژي براي مناسبی سگ تریِر بِدلینگتون .کرد خودداري

  

  مشکالت سالمتی

 تیروئید، مشکالت .گردد مبتال کلیوي هايبیماري و کبد ارثی مشکالت به تواندمی تریِر بِدلینگتون      

  ) 48تصویر شماره ( .باشدمی ذکر قابل  شبکیه بیماري و مروارید آب مانند چشم هايبیماري
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ردرِیِر ربت  Border Terrier)  (  

  تاریخچه

منشـاء نـژاد بـردر تریـر          

اسکاتلندي بـوده،   -انگیسی

ارتباط خانوادگی نزدیکی بـا  

تریرهاي دندي دینمونـت و  

ــدلینگتون دارد ــت . ب ــه عل ب

ــد ــادش در توانمنــ ي زیــ

ــین  ــا زم ــازگاري ب ــاي س ه

سخت و همچنـین توانـایی   

ــژه آن ــکار،   وی ــه ش در زمین

آن به عنوان سـگ  عمدتاً از 

شــده شـکاري اســتفاده مـی  

به این کـه از   با توجه. است

 هـاي النـه  تـرین حفـره  آید لذا قادر است بـه باریـک  ترین تریرها به حساب میوچکلحاظ جثه جزء ک

حتی در جنوب انگلیس هم ناشناخته بود، ولی امروزه در تمام  1913تا سال . خرگوش و روباه وارد شود

نفـر از   49این حیوان باعث نجات  1925در سال . جهان حتی در آفریقا هم به خوبی شناخته شده است

امروزه از این سگ، هم به عنوان حیوان خانگی و هم به عنوان سگ شکاري خصوصـاً در  . گردیدمرگ 

  .شودنگلستان استفاده مینواحی مرزي ا

  

  ظاهري خصوصیات

 پـوزه،  صورت آن خصوصـاً در ناحیـه  . اي متوسط استاي خوش فرم با اندازهاین حیوان داراي جثه     

   حنـایی تـا   -زیبا همچـون قرمـز  هاي شیده از موهاي زبر به رنگبدن پو .شباهت زیادي به سمور دارد

           ابر شرایط آب و هـوایی بـد، حفـظ    در واقع این نوع پوشش بدن، حیوان را در بر. خاکستري است -آبی 

  .کندمی

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  7تا  6 6تا  5

 )سانتی متر(ارتفاع  41تا  33 36تا  28
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  رفتاريخصوصیات 

اي رهولی در شکار خرگوش و سمور چهـ . مهربان، بسیار با هوش و قابل اعتماد است سگی شاداب،     

ولـی اگـر بـه خـوبی      اصوالً این حیوان اهـل جنـگ و نـزاع نیسـت،    . گیردبی رحم و خشن به خود می

سـگی   .درگیري بگیـرد هاي دیگر تصمیم به نزاع و ه باشد ممکن است در برخورد با سگاجتماعی نشد

نشـان  پر انرژي و فعال بوده، با توجه به خلق و خوي مهربانی که نسبت بـه اعضـاي خـانواده از خـود     

ولی به این نکته نیز باید توجه کـرد  . شوددهد، حیوان مناسبی براي نگهداري در منزل محسوب میمی

  .باشدمی سال 14ا ت 13متوسط طول عمر این حیوان . که مقابل او باید بسیار جدي بود

  

 فعالیت بدنی

 توجهی قابل بدنی فعالیت بهاست و  باالیی بدنی استقامت داراي ،شکار براي آموزش دیده تریر بردر    

   .دارد نیاز

  

  شرایط نگهداري

 داخـل  در .اسـت  مناسب آپارتمان در نگهداري براي ،روز طول کافی در بدنی فعالیت اجازه شرط به    

  .براي او کافی است کوچک حیاط یکبوده،  آرام خانه

 
  گیآراست

 پیشنهاد ضروري مواقع در استحمام .دارد نیاز هفتگی کشیدن برس به آن مانند سیمی و زبر موهاي    

 ،حیوانات موي به نسبت داراي آلرژي افراد براي و است ناچیز و کم بسیار نژاد این در مو ریزش .شودمی

  .است لآهاید

  

  سالمتیمشکالت 

نیز  عصبی هايبیماري و عضالنی ضعف متابولسیم رع،ص بیماري بوده، حساس بسیار درد به نسبت    

   )49تصویر شماره ( .است ذکر قابل
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 (Bull Terrier)   بول تریر

  تاریخچه

جنـگ   هنگـامی کـه   1830در سال      

وحشـی در اوج   هـاي علیـه گـاو  بولداگ 

دهندگان به فکر شهرت خود بود پرورش

تـر را بـه وجـود    نژادي وحشـی  افتادند تا

این عمل را با آمیـزش بولـداگ و   . آورند

و نیـز اسـتفاده از    تریِر انگلیسی قـدیمی 

بـول   البته. پوینتر اسپانیایی انجام گرفت

ها بعـد . جنگنده خیلی مـوفقی نبـود   تریِر

داري آسـان  براي نگهآن  رينوع مینیاتو

  .در بین مردم گسترش یافت

   

  ظاهري خصوصیات

  پوشش خارجی

پوسـت  . پوشش خارجی بول تریر، کوتاه، زبر در مالمسه بوده، از زرق و برق خاصی برخوردار است      

  .محکمی نیز دارد

  رنگ

رنگـی  هـاي  سـگ در . ر روي سر قابل مالحظه اسـت هایی بدر پوشش خارجی سفید خالص، لکه      

  .هاي پوستی نباید مورد توجه قرار گیرددانهوجود رنگ. باشندترجیحاً به صورت گندمگون می

  ظاهر عمومی

ساختار بـدنی قـوي و عضـالنی برخـوردار بـوده، کـامالً       از . بول تریر یک جنگجوي مشهور است      

بـا خلـق و    و بشـادا یار سـگی بسـ  . این سگ، ظاهري زیرك و باهوش دارد. باشدمیمتناسب و فعال 

هاي جلو و عقب از نمـاي جلـو یـا طـرفین بـه      در هنگام حرکت پا. باشدخوي خوب و نظم خاصی می

  .نمایندر حرکت میصورت موازي یکدیگ

  سر و جمجمه

قسـمت رأسـی   . است) تخم مرغی شکل(از نماي جلو، بیضی شکل . باشدکشیده، پهن و قوي می      

نـیم رخ سـگ بـه آرامـی و از نقطـه رأسـی       . باشـد در بین دوتا گوش تقریباً پهن می جمجمه خصوصاً
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منخـرین بـه   . باشـد مت پـایین مـی  جمجمه تا نوك بینی که باید سیاه رنگ باشد، داراي انتهایی به س

  .خوبی رشد نموده و فک پایین قوي است

  هاچشم

. باشـد ، تیره رنگ همـراه بـا شـیار مـی    اللیبه صورت مورب قرار داشته و باریک، مثلثی شکل، ه      

  .باشدها تا رأس جمجمه میچشم ها برابر فاصلهمیانی نوك بینی تا چشم فاصله

  هاگوش

ا سفت و برافراشته بوده، نـوك  هگوش. اندیک و نزدیک به یکدیگر قرار گرفتهها کوچک، بارگوش      

  .باشدها نیز متمایل به باال میگوش

  دهان

اي جلـویی فـک بـاال در مقابـل     هـ دنـدان . باشـد بدن می ها منظم، قوي و متناسب با اندازهدندان      

  .باشندنیز متناسب می هالب. اندهاي جلویی فک پایین قرار گرفتهدندان

  گردن

داشـته  ها به سمت سر حالت مخروطی ه و کمانی شکل بوده، از سمت شانهبسیار عضالنی، کشید      

  .باشدهر گونه پوست شل می و فاقد

  هاي حرکتی جلوییاندام

شـیب   سـینه چسـبیده و   قفسه ستیغ شانه پهن بوده و به دیواره. باشندها قوي و عضالنی میشانه      

اي مدور و بسیار قوي اسـت و سـگ   ههاي جلویی داراي استخوانساق. مشخصی به سمت پشت دارد

هـا  آرنـج . باشـند برخوردار بوده و کامالً مـوازي مـی  از طول متوسطی . ایستدها میراحتی بر روي آنبه

  .باشندها قوي و متمایل به سمت راست میولقداشته شده و بخراست نگه

  بدن

ه بـدن  باشد، به طوري کو عمق زیاد از جدوگاه تا سینه میهاي مشخص امالً مدور همراه با دندهک     

 پشتی کوتاه و قوي بوده، در امتداد ناحیـه  ناحیه. شکمی تر است تا ناحیهدر این قسمت به زمین نزدیک

سـینه تـا شـکم،     خط پایینی از ناحیـه . جدوگاه قرار دارد و در باالي ناحیه کمر، داراي کمی انحنا است

  .باشدسینه در نماي جلو پهن می قفسه. نمایدمتمایل به سمت باال را تداعی می یک منحنی زیبا

  هاي حرکتی عقبی اندام

. باشـند ها عضالنی و بسـیار رشـد یافتـه مـی    ران. باشندهاي عقبی در نماي پشتی موازي میساق     

ها نیـز کوتـاه و   استخوان. ی کامالً زاویه دار استمفاصل استافیل کامالً خمیدگی داشته، مفصل خرگوش

  .قوي هستند
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  پاها

  .باشندشکل می هاي کمانیگرد، جمع و جور همراه با پنجه     

  دم

بوده، به سمت نوك حالت مخروطی در قسمت پایه ضخیم . کوتاه بوده، در قسمت پایین قرار دارد     

  .یابدمی

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

گذاري آن با عنوان گالدیاتور تریرها نیز همـین  جنگنده است و علت نام این حیوان سگی با روحیه      

 هـا عالقـه  بـه انسـان  . شودیند، حیوانی بسیار اجتماعی میدر صورتی که خوب آموزش بب. امر می باشد

همچنین رفتـار خـوبی   . گرددها تبدیل ی وفادار و از خود گذشته براي آنتواند به دوستزیادي دارد و می

در واقـع یـک سـگ جنگجـو     . دها باید بسیار مراقب رفتار او بودکان دارد، ولی در برابر سایر سگبا کو

هاي خـود  اگر با دندان. رناکی به نظر برسدتواند در جایگاه خود حیوان بسیار خطشود و میمحسوب می

داري آن در لجباز است و امروزه نگهـ حیوانی . چیزي را گاز بگیرد، جدا کردنش بسیار مشکل خواهد بود

  .باشدسال می 13تا  11ل عمر این حیوان متوسط طو. بسیاري از کشورها ممنوع شده است

  

 فعالیت بدنی

شود تا از  باید در اماکن عمومی از قالده استفاده. نیاز دارد تقریباً زیادي این نژاد به فعالیت روزانه     

نی کافی خیلی سریع چاق و تنبل در صورت عدم فعالیت بد. جلوگیري شود هاجنگیدن او با سایر سگ

  .شودمی

  

  داريشرایط نگه 

         خیلـی  . باشدمان مناسب میتبراي نگهداري در آپار به شرط داشتن فعالیت بدنی کافی در طول روز     

ن این نژاد هـواي گـرم را   همچنی. کندمناسبی را فراهم میاط کوچک مکان حی کـاست و ی تحركپر 

  .دهدترجیح می

  

 انواع )کیلو گرم(وزن )سانتی متر(ارتفاع 

 استاندارد 36تا  20 61تا  51

 مینیاتور 15تا  11 33تا  25
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  آراستگی

برس کشیدن متناوب و تمیز نمودن سطح . باشدتریِر آسان می هاي کوتاه و صاف بولآراستن مو     

بار در سال ریزش ش مو در این نژاد متوسط است و دوریز. باشددستمال زبر مناسب می بدن با یک

   .فصلی دارد موي

  

  مشکالت سالمتی

شوند که این مسئله مرگبـار  می اوقات دچار کمبود روي اصوالً سگ هاي سالمی هستند ولی گاهی     

برخـی داراي مشـکل جابجـایی    ). هـاي سـفید  صاً در رنـگ خصو(شوند برخی ناشنوا متولد می. باشدمی

شود نسبت به قلمرو خـود خیلـی   میترشح تستوسترون دارند که باعث ها مشکل پا و برخی نر کشکک

  )50تصویر شماره ( .ها حساسیت دارندهمچنین نسبت به شپش و کک. ن دهندنشا حساسیت

  

  )(Cairn Terrier  تریِر رِن کی

  تاریخچه

تیـپ   هـاي سگ قرن نوزدهم اواخر در     

 قـرار  نـژاد  اصـالح  مـورد  اسکاتیش تریـر 

 از نمایشـگاهی  1909 سـال  در .گرفتنـد 

اسـکاي   جزیـره  در کوتـاه  مـو  هـاي سـگ 

، 1910 سـال  در ترتیب این به برگزار شد و

 که رسید ثبت به نیز کوتاه مو اسکاي تریِر

 داوري در را ها نمایشگاه داوران مسئله این

 خواسـت  در لـذا  .کرد روبرو اشکال با خود

به کـی رِن   کوتاه مو تریِراسکاي  نام تغییر

   .گردید طرح تریِر

  

  ظاهري خصوصیات

بر روي . و جمع و جوري دارد ساختار بدنی قوي. در ظاهر، فعال، سخت کوش و با طراوت است     

ي هاي حرکتی حیوان، قوي و داراي دندههااندام. ایستدو متمایل به جلو می هاي قدامی خودپنجه
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ترین خصوصیت در میان ظاهر روباه مانند این سگ، اصلی. اي داردو آزادانهحرکات سریع . پهن است

  .باشدتریرها می

  رنگ

هـا و پـوزه،   یر گوشهاي انتهایی بدن نظقسمت. قرمز، حنایی، خاکستري، گندمگون و تقریباً سیاه      

  .باشندتیره و بسیار مشخص می

  پوشش خارجی

لـی پوشـش   باشـد و پوشش خارجی، زیاد و سـخت مـی  . است داراي یک پوشش خارجی مضاعف      

  .اي و خز مانند استزیرین، کوتاه، نرم، توده

  سر و جمجمه

قوي داشته ولی  پوزه. قسمت پیشانی کامالً از مو پوشیده شده است. پهن، متناسب و محکم است      

  .فک بسیار قدرتمندي دارد که به طور متناسبی قرار گرفته است. سنگین نیست

  چشم ها

و با موهاي زبر ابروها به رنگ میشی تیره . با فاصله از یکدیگر قرار گرفته و اندازه متوسطی دارند      

  .باشندو درهم و برهم می

  گوش ها

  .اندوده ولی نزدیک به هم قرار نگرفتهبرافراشته، کوچک و مشخص ب      

  دهان

  .باشدراي فک قوي با دندان هاي بزرگ میدا      

  دنگر

  .گردن کوتاه نیست بلکه به صورت کشیده است      

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

ها در ناحیه ساق. داري دارندهاي شیبطول متوسطی برخوردار بوده، شانه ساق پاها از اندازه و     

  .باشندنبوده و پوشیده از موهاي زبر می مفصل آرنج به بیرون متمایل

  بدن

هن و کامالً بـه سـمت بیـرون    ها پدنده. باشدناحیه پشتی صاف و متوسطی می ارايمتراکم بوده، د     

  .اندبرجسته
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  هاي حرکتی عقبیاندام

  .باشندبسیار مستحکم و قوي می     

  هاپا

  .هاي پایی ضخیم و محکمی دارندتر از پاهاي عقبی بوده، بالشتکپاهاي جلویی طویل     

  پوشش خارجی

ها دار کم در بین موکه حالت موج باشد، هر چندجزء خصوصیات نامطلوب میم یا فر هاي نرمو     

  .قابل قبول است

  

  

  

   

  رفتاريخصوصیات 

   محبت با و نترس، باوفا و شجاع بسیار باهوش، ناپذیر، خستگی کوش، سخت سگی تریِر رِن کی      

 پر نر ها اصوالً باشد، بیشتر هاماده در طلبی استقالل حس آیدمی نظر بوده، به مستقلی سگ. باشدمی

 عالقه هاآن با بازي به و دارد کودکان با خوبی رابطه .آسان است نژاد این به آموزش .تر هستندمحبت

 پارس زیاد بزرگسالی در است ممکن نگیرد قرار الزم هايآموزش تحت دوران تولگی در اگر .ورزدمی

 فضاي در را او نباید بنابراین دارد زیادي عالقه زمین کندن به تریِر رِن کی .شود مزاحمت موجب و کند

   .کند پیدا تهاجمی حالت هاسگ سایر به قلمرو خود نسبت از دفاع در تواندمی اوقات گاهی .کرد رها سبز

  

 فعالیت بدنی

 را خـود  سگ کنیدمی زندگی آپارتمان در اگر ولی باشد کافی تواندمی کوچک حیاط یک در دویدن     

   .ببرید پارك به ترجیحاً و به بیرون روزانه رويپیاده براي

  

  داريشرایط نگه

 حیاط به داري نیازينگه براي و فعال خانه داخل در اصوالً است، مناسب آپارتمان در دارينگه براي     

    .ندارد

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  8تا  6 8تا  6

 )سانتی متر(ارتفاع  33تا  25 30تا  23
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  آراستگی

 .نیاید در نمدي حالت به تا دارد نیاز روزانه کشیدن شانه و زدن برس به تریِر رِن کی پشت پر پوشش     

 هاگوش داخل و هاچشم گوشه .بکشید شانه را هامو شدن، خشک از قبل و بشویید بارآن را یک ماهیانه

   .است ناچیز و کم بسیار نژاد این در مو ریزش .داریدنگه  کوتاه را هاناخن و نمایید تمیز مرتباً را

  

  مشکالت سالمتی

 بـه  نسـبت  اسـت  ممکن .دارد شدن چاق در زیادي استعداد چرا که کنید خودداري زیاد دادن غذا از     

ر برجسته یـا بسـیار   هاي بسیاباال و یا پایین قرار گرفته، چشمپوزه در قسمت  .دهد نشان آلرژي هاکک

  .هاي راسی آن فاقد پوشش مویی زیادي داشته باشدهاي بسیار بزرگ یا گرد و قسمترفته، گوشفرو 

  )51تصویر شماره (

   

 )Dandie Dinmot Terrier(    تریِر دینمنت دندي

  

  تاریخچه

     نت نديدریِر دینمقدیمی بسیار تریرهاي از ت 

 .است انگلستان و اسکاتلند مابین بودر، منطقه در

آمیزش اسکاچ تریِـر بـا اسـکاي     حاصل نژاد این

 ناحیـه  آن کشاورزان و هاکولی که باشدیم ترِیِر

مـوش  و موذي جانوران نابودي براي را سگ این

 گـورکن،  و خرگـوش  ،رسمو شکار همچنین و ها

   .دادندمی پرورش

  

  ظاهري  خصوصیات

چشمانی درشت، گرد و بـا احسـاس داشـته،         

ر پشت مـو نیـز   یک کاکل پ. اي تا خاکستري استقهوه -قرمزموهاي  اماً پوشیده ازسر نیز بزرگ و تم

پاهاي جلویی تا حدي به طـرف  . پشت حیوان کشیده و پاهاي آن کوتاه است. شودبر روي سر دیده می

از موهاي دو الیه است که در باال یک الیه زبر به رنگ خردلـی تـا   بدن پوشیده . داخل خمیدگی دارند

  .فلفلی و در پایین یک الیه از موهاي نرم تر قرار دارند
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     نت نديدریِر دینمو نرم موهاي از بزرگ و پوشیده سر و عضالنی، کوتاه پاهاي بلند، ايجثه داراي ت 

 هاگوش .باشدمی بزرگ حیوان جثه نسبت به و منظم هادندان سیاه، بینی بدن، متناسب با و مانند پر

 به دمش .است شاداب و درخشان تیره، هاچشم .اندگرفته قرار سر سوي دو متر درسانتی 10تا  7 کوچک

             نرم  موهاي نوع دو از خارجی پوشش .باشد متر میسانتی 5قطر  متر وسانتی 25تا  20 بلندي

 داراي نژاد این .دارد ابریشمی حالت هاگوش روي و سر باالي قسمت در که شده تشکیل زبر موهاي و

 رنگ به تولد هنگام در دارند به رنگ خردلی والدین که هاییتوله .باشدمی خردلی و سماقی رنگ دو

                  سرخ و سیاه رنگ به تولد هنگام در سماقی دارند، والدین هایی کهتوله و رنگ کم و پررنگ ياقهوه

    .هستند و سفید سیاه رنگ داراي نیز هاآن از برخی .باشندمی

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

     نت نديدریِر دینمداشته دوست را همه .است شجاع و مشتاق ،شاداب بازي، عاشق مهربان، سگی ت 

 از شودمی پیشنهاد و دارند تهاجمی حالت یکدیگر به نسبت نر ها از برخی .دارد کودکان با خوبی رابطه و

 کنـار  هاآن با شود بزرگ هاگربه با تولگی سنین از اگر .شود خودداري هم کنار در نر حیوان دو دارينگه

 بلنـدي  صـداي  جثه به نسبت .کنید خودداري خانگی حیوانات سایر با او گذاشتن تنها از باید ولی آیدمی

 را کـار  تریِـر  دینمنـت  نـدي د در لجاجت حس اوقات گاهی ولی نیست مشکل او به دادن آموزش .دارد

  .سازدمی مشکل

  

 فعالیت بدنی

  .است مفید آن سالمتی براي روزانه هاييرو پیاده ولی ندارد نیاز زیاد بدنی فعالیت به اصوالً      

  

  شرایط نگهداري

 کوچـک  حیـاط  یـک  بـوده،  تحرك پر و بازیگوش اصوالً .است مناسب در آپارتمان دارينگه براي     

 چرا که نکنید رها قالده از آزاد فضاي و عمومی هايمکان در را او هرگز .باشدمی براي او مناسبی مکان

   .دارد حیوانات سایر و هاگربه تعقیب به زیادي عالقه

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  11تا  8 11تا  8

 )سانتی متر(ارتفاع  28تا  20 28تا  20
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  گیآراست

 کم بسیار نژاد این در مو ریزش .شوند جدا بدن سطح از مرده موهاي تا دارد نیاز منظم زدن برس به     

  .است ناچیز و

  

  شکالت سالمتیم

 گلوکوم و صرع .باشدمی شایع پیر هاي سگ در تیروئید غده کاري کم ولی است المیس سگ غالباً    

 اثر در فقرات ستون مشکالت بروز امکان شود داده غذا انداه از بیش سگ به اگر .است ذکر قابل نیز

  ) 52تصویر شماره ( .باشدمی ممکن وزن یسنگین

  

  

  )(Kery Blue Terrier  تریِر بلو کري

  

  تاریخچه

 کشـور  تریـر  نژاد کري بلو موطن     

       آنجــا بــه  در کــه باشــدمــی ایرلنــد

 سمبل و معروف است 1آیریش بلو تریر

 گذارينام علت .آمدمی شمار به ایرلند

 توافق هیچ .باشدبدن می پوشش رنگ

 وجود به نژاد این اجداد مورد در نظري

 نژاد این که معتقدند ايعده ولی نیامده

منشـاء گرفتـه    2پورتوگس واتر داگ از

 کـه  اعتقادنـد  این بر نیز ايعده. است

3نژادهاي ولف، سافت کوتـد ویـتن تریـر، آیـریش تریـر، ولـف هـونز       
               اسـپانیایی   و روسـی  هـاي تریر و 

 چوپـانی،  جونـدگان،  شـکار  بـراي  نـژاد  این از .اندبوده سهیم تریِر بلو کري آمدن وجود به در )4داگز بلو(

   .رسید ثبت به آمریکا در 1924 در سال نژاد این .شود می استفاده پلیس سگ به عنوان حتی و نگهبانی

  

                                                
1- Irish  Blue Terrier               2- Portuguese Water Dog                  3- Wolf Houns   
4- Blue Dogs   
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  ظاهري خصوصیات

 دارا را تریرهـا  رفتارهاي و خصوصیات تمام است که عضالنی و متوسط جثه با سگی تریِر بلو کري     

 و تیـره  طوسـی  تیـره،  آبـی  به زمان گذشت با رنگ این که است سیاه رنگ به تولد هنگام در .باشدمی

 .آیـد مـی  در ثابـت  بـه صـورت   مـاهگی  18 در پوشش رنگ حال هر به .کندمی تغییر ايقهوه و روشن

 .باشـد می رنگ سیاه بینی و تیره و رفته فرو هاچشم .دارد افراشته بر نیمه حالت شکل بوده، V هاگوش

  .داردمی نگاه برافراشته آن را همیشه که است صاف دم آن

  

 
      

   

  

  رفتاريخصوصیات 

 با سگ .ندارد تهاجمی حالت ولی است خوبی باندیده .باشدمی اراده با و هوشیار باهوش، سگی     

 سایر با اصوالً .کند سپري دوستان و خانواده اعضاي کنار در را اوقات همه دهدمی ترجیح و است محبتی

 داشته تهاجمی حالت هاسگ سایر به نسبت اوقات گاهی است ممکن ولی آیدمی کنار خانگی حیوانات

 و دارد قوي حافظه .نباشد آیند خوش زیاد امر این است ممکن که کندمی پارس دلیلبی معموالً .باشد

   .کندمی دنبال را خود افکار معموالً

  

 فعالیت بدنی

ولی  بردمی لذت صاحب خود همراه به روزانه هايروي پیاده از و دارد عالقه ورزش به تریِر بلو کري     

   .کرد نخواهد ناراحت چندان را او نرفتن بیرون روز یک اصوالً

  

  شرایط نگهداري

 حیاط یک و است تحرك پر خانه داخل در اصوالً.باشدمی مناسب آپارتمان در دارينگه براي     

   .کندمی فراهم برایش را مناسبی مکان کوچک

  

  گیآراست

 زیـرا  شود اصالح گوش داخل موهاي باید همچنین .آراست هفته 6 هر را تریِر بلو کري موهاي باید     

 .اسـت  نـاچیز  و کم بسیار نژاد این در مو ریزش .شودمی در گوش چرك و جرم ایجاد سبب موها بلندي

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم( وزن 18تا  15  18تا  15

 )سانتی متر(ارتفاع  51تا  46 48تا  44
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   کثیـف  سـریع  خیلی نژاد این نشود رسیدگی آن تمیزي به اگر .شود کشیده برس و شانه هفته هر باید

   .باشدمی مناسب دارند آلرژي حیوانات موي به نسبت که افرادي این نژاد براي .گیردمی بو و شودمی

  

  مشکالت سالمتی

 و مروارید آب ل،کف مشکل داراي هاآن از برخی .دارد زیاد عمر طول و باشدمی سالمی سگ اصوالً     

  ) 53تصویر شماره ( .باشندمی پوستی تومورهاي

  

  

ر ریِنورویچ ت  Norwich Terrier)(  

  تاریخچه

 داراي ر و نورفولـک تریـر  ریِتنورویچ نژاد      

هـا در سـال    بعـد  باشـد ولـی  می نشاءیک م

هـاي  گـوش . در انگلستان جدا گشـتند  1964

ایـن نـژاد   . نورفولک افتاده است تیز و یچروون

انگلسـتان بـراي کنتـرل جمعیـت      را ابتـدا در 

بعدها شـکارچیان  . دادندها پرورش می موش

 هـاي تعقیـب روبـاه   بـراي این نژاد کوچک  از

اسـتفاده   هاي زیر زمـین به داخل گودال رفته

این نژاد کوچک به راحتی بـه   چون .کردندمی

در  .کنـد د میهاي تنگ رفت و آمداخل حفره

تـر  اجتمـاعی  مشابه،مقایسه با سایر نژادهاي 

عنوان سـگ خـانگی   ه است و امروزه بیشتر ب

  .شودمی نگهداري

 
  ظاهري خصوصیات

اي داراي جثه. عضاي گروه تریرها استترین اداشتنی، یکی از کوچک دوستو این تریر کوچک      

تیز،  يهاگوش ،عضالنی ايجثه ،نسبتاً بزرگهاي محکم و عضالنی، پاهاي قدرتمند، دندان کوچک،

ز، هاي قرمدر رنگ بوده،صاف و بدون فر  پوشش خارجی. باشدم کوتاه میتیره رنگ و د يهاچشم

   .شودبلوطی یافت می -بلوطی و مشکی 
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  رفتاريخصوصیات 

. متعادل که اصوالً حالـت عصـبی نـدارد    و احساس ، شجاع، پرتحركتریر سگی فعال و پر نورویچ      

ایـن سـگ کوچـک همـه را     . نیاز به یک مربی بـا حوصـله دارد   ولی است ها آسانآموزش دادن به آن

خانه تنها رها شـود   اگر براي مدت خیلی طوالنی در خارج از. و با کودکان رفتار خوبی دارد دوست دارد

عاشـق تـوپ و اسـباب    . نمایدمی زمین و پارس کردن بازي نداشته باشد شروع به کندن و هیچ وسیله

آزاد  نباید در اماکن غیر محصـور از قـالده  همچنین . سایر حیوانات رفتار خوبی دارد بازي است و غالباً با

   .شود

  

 فعالیت بدنی

نرفتن نیز او  یک روز بیرون ولیشکار پرورش یافته است  براي بوده،پر انرژي  و کوچک ،نژاد این     

   .را عبوس و ناراحت نخواهد کرد

  

  شرایط نگهداري

باید در طول روز فعالیت  ولیباشد و نیاز به حیاط ندارد داري در آپارتمان مناسب میبراي نگه     

  . دبدنی کافی داشته باش

  

  گیآراست

یدن و شـانه کشـ   ولـی تریر آسان اسـت  نورویچ ر پشت ضد آب، ژولیده و پ ،آراستن پوشش خارجی     

در فصـول ریـزش   . کوتاه کردن موها به میزان کم نیز مناسب است. شودبرس زدن روزانه پیشنهاد می

تنهـا در مواقـع ضـروري     شست و شـو و اسـتفاده از شـامپوي خشـک    . مو به آراستن بیشتري نیاز دارد

  . ریزش مو در این نژاد بسیار کم است. شودپیشنهاد می

  مشکالت سالمتی

نیز هاي ارثی چشم بیماري ی دچار مشکالت کمر ورخگرچه ب. است مقاومیعموماً نژاد سالم و      

    )54تصویر شماره ( .دشونمی

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  4تا 5/4 5تا  5/4

 )سانتی متر(ارتفاع  25 25
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  )(Scottish Terrier  تریِر اسکاتیش

  تاریخچه

 سـال  در ریِـر ت اسـکاتیش       

 آمد وجود به اسکاتلند در 1700

 ایـن  با امروزه ما که تریري ولی

 در شناسـیم مـی  شـکل  و اندازه

ابتدا  در او .شد پدیدار 1890 سال

 ایـن  کـه  داشت نام آبردین تریر

 همان با اسکاتلندي شهر از اسم

 سایر مانند .شده است گرفته نام

 بـراي  کوتاه پا و بلند هايسگ

 ور،ـسم خصوصاً جوندگان شکار

 تفادهـاس او از رگوشـخ و اهـروب

امـروزه   ولـی  اسـت  شـده مـی  

ـ   تریر اسکاتیش  یوانـحـ  کـی

  .رودمی به شمار وبـخ انگیـخ

  

  ظاهري خصوصیات

طویـل و کشـیده، ابروهـاي     افراشته، پـوزه بر هایی بلند و اي کوچک، گوشحیوانی قدرتمند با جثه     

پاهـاي حیـوان   . پرپشت و ریش برجسته در چهره، او را به موجودي جذاب و زیبا تبـدیل نمـوده اسـت   

بدن پوشیده از موهاي بلند، زبر و سیمی بوده که موهاي سـطحی بـدن خشـن و موهـاي     . کوتاه است

ممکن است که ایـن پوشـش،   به ندرت . شوداغلب به رنگ سیاه و براق دیده میزیرین آن نرم است و 

  .این پوشش داراي خاصیت ضد آب نیز است. سفید رنگ و یا سفید خط دار باشد

  

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  10تا  8 10تا  8

 )سانتی متر(ارتفاع  28تا  25 28تا  25
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  رفتاريخصوصیات 

 خـوبی  بسیار باندیده .دوستانه است رفتاري با بازیگوش سرسخت، و کوچک سگی اسکاتیش تریر     

 هرگز .گیرد قرار آرام و جدي هايآموزش تحت تولگی سنین از باید لذا شودمی لجباز اوقات گاهی .است

                خـانواده  اعضـاي  بـه  نسـبت  توانـد مـی  .ننماییـد  بازي هاآن با خشونت با و نکنید بدنی تنبیه را تریرها

 بـه  نسبت عنوان هیچ به بوده، باهوش و مغرور ،شاداب .باشد داشته تهاجمی حالت )صاحب خود از غیر(

 بـه  .کنـد مـی  زندگی هاآن با و گیردمی خو نفر دو یا یک به معموالً .ندارد ايعالقه و تمایل غریبه افراد

 انـکودک رايـب ولی دارد دوست نیز را توپ با بازي و روي پیاده .دارد عالقه زمین کندن و کردن پارس

   .شودنمی ادـپیشنه

  

 فعالیت بدنی

 نـأمیـت را ودـخ دنیـب ايـهنیاز کـو کوچ ورزشی سگ این دهید قرار اختیارش در حیاط یک اگر     

 زیادي عالقه بیرون محیط و ها پارك صاحب خود در همراه به توپ با بازي و رويپیاده به .کندمی   

   .دارد

  

  شرایط نگهداري

همچنین  .ندارد حیاط به نیازي بوده، تحرك پر خانه داخل .است مناسب آپارتمان در دارينگه براي     

   .دهدمی ترجیح را خنک هواي

  

  گیآراست

   پیشنهاد ضروري مواقع در استحمام خشک و شامپو از استفاده منظم، زدنشانه و کشیدن برس     

   .ناچیز است و کم نژاد این در مو ریزش .دارد متخصص توسط آرایش به نیاز سال در دوبار موها .شودمی

 
  مشکالت سالمتی

 مشکل و پوستی مشکالت ها، شپش و کک به نسبت آلرژي .دارند مشکل کردن حرکت در برخی     

  ) 55تصویر شماره ( .است ذکر فک نیز قابل
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 )Sealyham Terrier(  تریِر هم سیلی

  

  تاریخچه

 نژاد سیلی هـم تریـر   منشاء     

 طـول  در که باشدمی ویلز کشور

 کاپیتانی توسط میالدي 19 قرن

1جان ادوارد به نام
 .یافت پرورش 

هاي دانده نژاد را سگ این اجداد

وست هایلند وایت  ،دینموت تریِر

3و کُرگــی 2تریِــر
و وایــر هیــرد  

 .دهنـد مـی  تشکیل فوکس تریِر

   .رسید ثبت به 1913 سال در بار اولین براي

  

  ظاهري خصوصیات

 فـک  بـزرگ،  بینـی  داراي .شـود مـی  دیـده  سـفید  به مایل زرد و سفید هايرنگ به تریِر هم سیلی     

 جلویی پاهاي عضالنی، و بلند گردن .باشندمی افراشته بر و نیمه پهن هايگوش و تیره هايقوي،چشم

  .است صاف و بلند خارجی پوشش داراي .هستند قدرتمند و عضالنی عقبی پاهاي و و صاف کوتاه

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

 میزان که است شجاعی بسیار سگ .باشدمی جذاب و مستقل ، محبت پر باوفا، سگی تریِر هم سیلی     

 و گیردمی  خو هاغریبه با سریع خیلی معموالً .است تریرها سایر از کمتر آن در بودن جنجالی و خشونت

 تهاجمی حالت یکدیگر به نسبت نر هايسگ اوقات گاهی گرچه است مهربان حیوانات سایر به نسبت

                                                
1- John Edwards                    2- West Highland White Terrier                  3- Corgi 

    

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  9 9

 )سانتی متر(ارتفاع  30 30
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  خوبی باندیده  .است دشوار اوقات گاهی او به دادن آموزش و دارد عالقه کردن پارس به .کنندمی پیدا

 و باشد خانواده اعضاي کنار در همیشه تا دارد دوست .دارد موش شکار در ايالعادهفوق بوده و مهارت

  .شودنمی پیشنهاد کودکان همچنین براي .گذاشت تنها طوالنی مدت براي را او نباید

  

 فعالیت بدنی

 دارد کمی انرژي نژاد این .است مناسب کوتاه هايروي پیاده اصوالً ندارد و نیاز زیاد بدنی فعالیت به     

   .نیست تحرك پر و فعال اصالً و

  

  شرایط نگهداري

 خنک هواي .ندارد حیاط به نیازي بوده، آرامی سگ اصوالً .است مناسب آپارتمان در دارينگه براي     

  .دهدمی ترجیح رانیز

  

  گیآراست

 شانه .شود یک بار کوتاه وقت چند هر ماهري شخص توسط باید آن متوسط و صاف خارجی پوشش     

 و کم بسیار نژاد این در مو ریزش شکل بوده، داسی دم .شودمی پیشنهاد منظم کشیدن برس و زدن

  ) 56تصویر شماره ( .است ناچیز

  

  )(Skye Terrier   تریِر اسکاي

  

   تاریخچه

 در اسـکاي تریـر   نـژاد  اجداد     

 از کشـتی  توسـط  1600 سـال 

 راه اسـکاتلند  بـه  اسـکاي  جزیره

 مالتز بـا  نژاد آمیزش هابعد .یافت

 تریِـر  سـکاي ا نـژاد  اولیـه  تریـر 

 در .آورد وجـود  بـه  را امـروزي 

 محبوب  سگ 1800 سال اواسط

 امـر  ایـن  و شـد  ویکتوریـا  ملکه

 تریِـر  سکايا معروف شدن باعث
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 ثبـت  بـه  بـار  اولین براي 1887 سال در و درآمد نمایش معرض به انگلستان در  1846 سال در .گردید

 .رسید
    

  ظاهري خصوصیات

        هـا پـر ماننـد و     این حیوان سگی چاالك، زیبا با سرِ طویل و کشـیده، بینـی سـیاه رنـگ و گـوش          

از لحـاظ  . ر اسـت و تـوپ پاهـا نیـز قـوي    . آیـد اه به شکل افتاده و آویزان در مـی گافراشته است ولی بر 

موهاي انبوه کشیده شده از هر دو سمت به پـایین   برابر ارتفاع آن بوده، به وسیلهظاهري، طول بدن دو 

سوم زندگی به بـاالترین حـد خـود    البته زیبایی و شکوه موهاي این حیوان در سال . پوشیده شده است

رت را نیـز پوشـانده اسـت و رنـگ آن     موها بلند و پشمی و یـا سـیم ماننـد بـوده، تمـام صـو      . رسدمی

  .باشدا آبی تیره و یا خاکستري روشن میخاکستري ت

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

عنـوان سـگی   تواند به ین میهمچن. حیوانی با وقار و چاالك است و عالقه زیادي به کودکان دارد     

 در عین حال حیـوانی بسـیار جنگجـو بـوده، در    . داري شودوز، خوب و مناسب در آپارتمان نگهدست آم

  .به دلیل بلندي موهاي بدن نیازمند تیمار روزانه و منظم است. کندبرابر افراد غریبه محتاط عمل می

  

 فعالیت بدنی

  .باشدمی نیاز مورد بدنی فعالیت کمی مقدار     

  

  نگهداريشرایط 

 حیـاط  بـه  نیـازي  و اسـت  تحرك پر خانه داخل در اصوالً .است مناسب آپارتمان در دارينگه براي     

  .ندارد

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  5/11 10

 )سانتی متر(ارتفاع  5/25 5/25
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  گیآراست

 .آیدمی در خورده گره حالت به صورت این غیر در دارد نیاز منظم آراستن به او بلند و صاف هايمو     

 حالت به موها تا بکشد طول سال چندین است ممکن بوده، متفاوت بالغین به نسبت هاتوله هايمو

   .است متوسط نژاد این در مو ریزش .درآید خود نهایی

  مشکالت سالمتی

  )57تصویر شماره ( .نیست ذکر قابل خاصی بیماري و باشدمی سالمی بسیار سگ     

  

 )Soft Coated Wheaten Terrier(    تریر ویتن کُتد سافت

  تاریخچه

عنوان سگ ه ویتن تریر بسگ سافت کتد از      

 مزرعه، براي چوپانی و شکار جوندگان کوچک در

ایرلند  این نژادموطن . شده استمی ایرلند استفاده

به ثبت رسید و براي اولین  1933در سال  بوده،

  . به آمریکا صادر شد 1946بار در سال 

  

  ظاهري خصوصیات

         جثــهیــتن تریــر از انــواع تریرهــاي متوســط و     

 ر بـوده، از قـدرت بـدنی زیـادي برخـوردا    . باشدمی

هـا  شکل و آویزان، دنـدان  "B"به صورتها گوش

و ها بادامی شـکل  منظم، بینی بزگ و سیاه، چشم

 يهـا چشـم . اي تیره یا عسلی اسـت به رنگ قهوه

پاهاي جلـو صـاف و داراي پنجـه و زیـر      ،ستون فقرات کامالً صاف. خالصی استنا نشانه زرد کمرنگ

تري پیدا شوند و با گذشت زمان رنگ روشنها به رنگ مشکی متولد میتوله. باشدها سیاه و تیره میپا

  .شودمی یدائمآن ها  ی رنگدر دو سالگ و کنندمی

  

 
  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  20تا 16 18تا  14

 )سانتی متر(ارتفاع  51تا  46 48تا  43
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  رفتاريخصوصیات 

 بانهدید .است دوستانه برخوردي و داراي بازیگوش ،مشتاق ،باهوش قدرتمند، نژادي تریر ویتن     

 اجتماعی خوبیه ب تولگی در که صورتی در .دهدیم خبر کردن پارس با را غریبه هر ورود و است خوبی

 باید و گیردنمی خو هاگربه با عنوان هیچ به. دارد خوبی رفتار هاسگ سایر و کودکان با معموالً ،شود

 یـاقـب آن در رـعم ولـط مامـت در که تـاس توله یک توصیاخص داراي .ي گزیندردو ها آن از همیشه

 کرده داشتنی دوست حیوان یک به تبدیل را او نفس،ه ب اعتماد با و شیرین ،جوش زود رفتار .ماندمی

هر  .کندنمی پارس دلیلبی .گیردمی فرا بخواهید او از که را آنچه زود خیلی و است باهوش بسیار .است

 پیدا تهاجمی حالت هم به نسبت نرها است ممکن ولی ندارد عصبی حالت تریرها سایر مانندچند که 

  .باشدمی کمیاب نژادهاي جزو هم هنوز ولی دارد بسیاري طرفداران آمریکا متحده ایالت در گرچه .کنند

  

 فعالیت بدنی

  .بردلذت می یویتن تریر از هر نوع ورزش و فعالیت       

  

  داريشرایط نگه

 مکان کوچک حیاط یک و است تحرك پر خانه داخل .دباشمی مناسب آپارتمان در نگهداري براي     

  .ندارد را گرما تحملهمچنین این نژاد  .آوردمی فراهم برایش را مناسبی

  

  گیآراست

 و ریخته همه ب موها طبیعی ظاهر ،زدن شانه با که است این مهم نکته رریِت نویت آراستن هنگام در     

 کشیدن برس عوض در .شودنمی پیشنهاد نژاد این موهاي براي زدن شانه بنابراین شود،می کرده وز

 و شوو  شست .گردد تمیز مرتباً باید هاگوش داخل و هاچشم گوشه .سازدمی زیبا و درخشنده را موها

 موقع هب اگر و ندارد فصلی موي ریزش .شودمی پیشنهاد ضروري مواقع در تنها خشک شامپو از استفاده

 توصیه ،سگ موي به نسبت آلرژي داراي افراد براي لذا دارد ناچیز بسیار موي ریزش شود کشیده برس

   .شودمین

  

  مشکالت سالمتی

  ) 58تصویر شماره ( .باشدي نسبت به گزش حشرات قابل ذکر میبیماري دفع پروتئین و آلرژ     
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 Stafford Shire Bull Terrier) (  تریِر بول شر استافورد

  تاریخچه

 چنـدین  با بولداگ آمیزش حاصل نژاد این     

 خصوصـاً  و اروپـا  در گذشـته  در .باشدمی تریر

 وحشی هايگاو و هاسگ با جنگ براي آمریکا

 سـلطه  صاحبی به .گرفتمی قرار استفاده مورد

         نیـز   خـوبی  نگهبـان  .دارد نیـاز  تجربـه  با و گر

  .باشدمی

  

 ظاهري خصوصیات

 و است قوي بسیار فک و پهن سر داراي .باشدمی عضالنی و قدرتمند سگی تریِر بول شر استافورد     

ـ  پوسـت  زیـر  از خـوبی  به هاماهیچه خطوط .خود دارد جثه با مقایسه در زیادي قدرت   .تـاسـ  انـنمای

 .اسـت  افراشـته  بـر  نیمـه  و رز گلبرگ شکل به هاگوش .باشدمی سیاه بینی و ايقهوه رنگ به هاچشم

 آبی، سیاه، هايرنگ به و باشدمی نرم و کوتاه پوشش داراي .دارند قرار یکدیگر از فاصله با جلویی هايپا

    .شودمی یافت بلوطی و ايقهوه

  

  

  

  

  

  خصوصیات رفتاري

 اـب .اشدـبمی لقـخ وشـخ جدید، افراد به نسبت غالباً. است شجاعی و سخت سر بسیار سگ     

 خانگی حیوانات سایر با غالباً .شودنمی پیشنهاد کودکان براي ولی دارد مهربانی رفتار خانواده اعضاي

 خود پیدا به شبیه نژادهاي خصوصاً هاسگ سایر به نسبت تهاجمی حالت اوقات گاهی ولی آیدمی کنار

 انسان رفتارهاي از بسیاري که آیدمی نظر به .شودمی لجباز اوقات گاهی و است باهوش بسیار .کندمی

 جویدن به تولگی زمان در .است فعال و همچنین سرسخت .باشدمی دارا سگ یک قالب در را گونه

 از .نمود استفاده او براي جویدن و محکم مخصوص هايبازي اسباب از باید بنابراین دارد زیادي عالقه

 .شود آزاد خود قالده از عمومی اماکن در نباید هرگز .است قدرتمندي فک داراي و بردمی لذت جنگیدن

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  17تا  11 16تا  10

 )سانتی متر(ارتفاع  41تا  36 38تا  33
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 .ندارد شیشه خورده روي بر رفتن راه یا ارتفاع از پریدن براي ترسی هیچ و است شجاع و نترس بسیار

 تجربه با فرد یک سخت هايآموزش تحت آن که مگر شودنمی پیشنهاد خانواده در دارينگه براي غالباً

     .باشد گرفته قرار

  

 فعالیت بدنی

 ورزش و بدنی فعالیت به توجهی قابل میزان به و است زیادي استقامت داراي تریِر بول شر استافورد     

  .شود استفاده قالده از عمومی اماکن در باید .دارد نیاز

  

  داريشرایط نگه

 پـر  اصـوالً  .باشـد مـی  مناسب مانتآپار در نگهداري براي روز، طول در کافی بدنی فعالیت شرط به     

  .آوردیم فراهم براي او را مناسبی مکان کوچک حیاط یک و است تحرك

 
  آراستگی

 در استحمام و خشک شامپو روزانه، کشیدن برس .باشدمی آسان آن صاف و کوتاه آراستن مو هاي     

   .است مناسب نمدار حوله یک با پوست سطح کردن پاك .شودمی پیشنهاد ضروري مواقع

  

  مشکالت سالمتی

 باید بنابراین .باشدمی ذکر قابل PHPV و HC مانند چشمی حاد هايبیماري سایر و مروارید آب     

 بول شر استافورد ها،بول سایر مانند .نمود حاصل اطمینان والدین و توله چشم سالمت از خرید از قبل

  ) 59تصویر شماره ( .است معده گاز مشکل داراي نیز تریِر

  

  )(Wirehair Fox Terrier    تریِر فاکس هر وایِر

     تاریخچه

ولـی بـه   . میالدي شـناخته شـده اسـت    19انگلیسی بوده، در قرن  منشاء سگ وایر هر فاکس تریر    

   از قـرون وسـطی در اکثـر کشـورهاي اروپـایی     . اي از محققان زادگاه اصلی او گمنام اسـت عده عقیده

ه در اي کآمده، به گونهسگ مخصوص شکار روباه به حساب می در واقع، یک. شده استمی دارينگه

هـا و گزارشـات   بـر اسـاس بررسـی    .توان دیـد ترین نوع این نژاد را میموزه نظامی شهر پاریس، مدرن

  .رسد که این حیوان، سگ ناپلئون بوده و هنگام تبعید به همراه آن بوده استموجود به نظر می
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این حیـوان عـالوه بـر توانـایی در     

روباه، مهارت زیادي در شکار  شکار

البته امروزه این سگ . ها داردموش

  .معروفیت گذشته خود را ندارد

  

   ظاهري خصوصیات

  رنگ

رنگ غالب، سفید است اگرچـه       

خرمـایی   هاي سیاه یـا سـیاه و  لکه

باشـد  رنگ، زیاد جالب توجـه نمـی  

  .ولی ممکن است قابل قبول باشد

  

  پوشش خارجی

در . راوان، صاف و یک دسـت باشـد  ي صاف، پوشش خارجی باید زبر، متراکم، فهاي گونهدر سگ     

. ارجی، شکسته بوده، مـو هـا تمایـل بـه پـیچش و خـم دارنـد       هاي گونه سیمی شکل، پوشش خسگ

تـر و نـرم   کوتاه در قسمت پایه، موها. بهترین نوع پوشش، از نوع متراکم و با ساختار سیمی شکل است

  .شودنازك بوده، پوشش زبري نامیده می و

  

  سر و جمجمه 

از میـزان عـرض جمجمـه    ها شود به طوري که به سمت چشمجمجمه پهن و به تدریج باریک می     

بـه صـورت یـک برجسـتگی در نمـاي       اي خیلی کم مشخص بوده کهبرجستگی گونه. شودکاسته می

  . شودیی مشاهده میرخ، بین پیشانی و فک باالنیم

  

  هاچشم

  .رسنداق، باهوش، و با حرارت به نظر میکوچک و عمیق بوده، همچنین مدور، برسیاه رنگ،      

  

  هاگوش

  .باشندها خمیده میط بوده، همچنین به سمت جلوي گونهو با ضخامت متوسشکل   Vکوچک،      
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  دهان

        هـاي بـاالیی بـر روي قسـمت خـارجی      ح بـه سـطح بـوده، بـه طـوري کـه دنـدان       ها سطدندان      

  .اندهاي پایین قرار گرفتهدندان

  گردن

  . شودها پهن میسمت شانهناسب بوده، به تدریج به صاف، عضالنی، و داراي طول مت     

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

جـدوگاه   سـتخوانی مشخصـی دارد کـه در ناحیـه    هـاي ا دار بـوده، برجسـتگی  ها بلند و شیبشانه      

  .شوندخصاً از یکدیگر جدا میمش

  بدن

      . هـا کوتـاه، مسـتقیم و قـوي اسـت     پشـتی آن  بزرگـی داشـته، ناحیـه    سینه زیاد پهن نبوده، قفسه     

ـ دنده. رتمند و کمی منحنی شکل استکمري قد ناحیه ز داراي کمـی انحنـا بـوده ولـی     هاي جلویی نی

  .باشندهاي پشتی باز میدنده

  پاها

ها مقداري خمیده بـوده ولـی بـه سـمت داخـل یـا خـارج        پنجه. گرد بوده، بزرگ نیستند فشرده و      

  .متمایل نیستند

مد  

ت حیـوان و بـه   شود ولی در بـاالي پشـ  گرفته و به صورت بر افراشته حمل می به سمت باال قرار      

دم باید از طول مناسبی برخوردار باشد و در صورت داشتن طول . شودداشته نمیصورت پیچ خورده نگه

          مسـتقیم و راسـت  که در این حالت دم کوتـاه شـده، بـه صـورت     . زیاد، کوتاه کردن آن نیز انجام گیرد

  .ایستدمی

  

  

  

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  9تا  7 8تا  6

 )سانتی متر(ارتفاع  41تا  36 38تا  33
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  رفتاريخصوصیات 

دلیل سـرعت بـاال   جست و خیز بوده و نام خود را به حیوانی بسیار با نشاط، پر اراده، گاه لجوج و پر     

هـاي شـکار   به همین علت امروزه به گـروه  سـگ  . هاي فاکس هاند کسب کرده استو رقابت با سگ

تـرین  ركپـر تحـ  ، او را به یکـی از  زیاد به شکار دسته جمعی ملحق شده و شاید بتوان گفت که عالقه

بـا اطفـال   . شماردو شیطنت را غنیمت میترین بازي اي که کوچکبه گونه. ها تبدیل نموده استسگ

. شـود خانگی دوست داشتنی در منازل نگهـداري مـی   و به عنوان یک سگ شودمی اختی نیز به خوب

ایـن  . براي این که تبدیل به یک حیوان خانگی مناسب شود، باید به خـوبی تحـت تعلـیم قـرار بگیـرد     

شکل مو مجعد، کمی خود سر بوده و اهل گاز گرفتن اسـت و  . حیوان به ورزش منظم و دائمی نیاز دارد

  .سال است 14تا  13متوسط طول عمر این حیوان . به فرم پوشش بدن، باید دائماً تیمار شودبا توجه 

  

  فعالیت بدنی

 توانیدمی ندارید حیاط اگر .براي پیاده روي و دویدن این نژاد کافی است  کوچک حیاط یک حتی     

 باز را آن قالده توانمی نباشند اطراف در کوچک حیوانات که صورتی در .ببرید پارك به رويهپیاد براي

   .بدود آزادانه تا کرد

  

  داريشرایط نگه

 در .اسـت  مناسـب  آپارتمـان  در نگهـداري  روز بـراي  طـول  کـافی در  بـدنی  فعالیـت  شـرط  بـه      

   .ندارد نیاز حیاط به و است تحرك پر خانه داخل

  

  آراستگی

 از استفاده و شو و شست .است کافی رریِت فاکس ره وایرشکل  سیمی هاي مو منظم کشیدن برس     

 باشد داشته زیبایی ظاهر شما سگ خواهیدمی اگر .شودیم پیشنهاد ضروري موارد در تنها خشک شامپو

    .دشو منظم و کوتاه سال در بار چند موهایش باید

  

  مشکالت سالمتی

 مشکالت مروارید، آب ،دسفی یکدست هايسگ در مادرزادي ناشنوایی داخل، به پلک برگشتگی     

   )60تصویر شماره ( .شدبامی ذکر قابل پوستی هايبیماري و کتف
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   -  Airdale Terrier           تریِر آیرِدل- 47تصویر شماره    
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  Bedlington terrier -تریِر بِدلینگتون  -48 تصویر شماره            
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  Border Terrier  -بوردر تریر  -49 تصویر شماره            
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    Bull Terrier -  بول تریر -50 تصویر شماره                              
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 رِن تریِرکی -51 تصویر شماره

 Cairn Terrier    
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   Dandie Dinmot Terrier  -تریِر  دینمنتدندي   -52 تصویر شماره           
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  Kery Blue Terrier - تریر  بلو کري -53 تصویر شماره            
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  ر ریِنورویچ ت -54 تصویر شماره     

Norwich Terrier  
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  اسکاتیش تریِر -55تصویر شماره   

Scottish Terrier  
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  Sealyham Terrier  -هم تریِرسیلی -56 تصویر شماره            
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   اسکاي تریِر -57 تصویر شماره

Skye Terrier  
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  Soft Coated Wheaten Terrier -ویتن تریر سافت کُتد -58 تصویر شماره            
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  بول تریر استافورد شر -59 تصویر شماره      

Stafford Shire Bull Terrier          
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  فاکس تریِروایِرهر  -60تصویر شماره       

Wirehair Fox Terrier  
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  در یک نگاه) عروسکی(بازي هاي اسبابسگفصل 

    

  Affenpinscher     آفن پینچِر

  Miniature Pinscher     رپینچِِ مینیاتور

  Cavalier King Charles Spaniel  کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل  

  Chihuahua    شی هواهوا

  Chinese Crested   کرِستد چاینیز

  Italian Greyhound  ایتَلین گري هاند  

نیزجچین پ    Japanese Chin  

زمالت   Maltese  

  Papillon     پاپیلون

  Pakingese    پِکینیز

  Pomeranian   پامرانیان

  Poodle   پودل

  Pug    پاگ

  Shih Tzu    شیتزو

  Sidney Silky Terrier  سیدنی سیلکی تریر 

  

  .فصل نژادهاي باال به ترتیب توضیح داده شده استاین در 
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  خانواده پینچر

  )Affenpinscher(   پینچِر آفن

  تاریخچه

 ژادـن شاءـمن وردـم در قیـوثـم عـمنب یچه      

سـگ   از احتمـاالً  نژاد این .ندارد پینچر وجودآفن

منشـاء گرفتـه    1و براسلز گـریفن  تریر تیپ هاي

 یـشکارچ وانـه عنـآن ب از مزارع در ابتدا .است

 19 و 18 قرون در نژاد این .شدمی استفاده موش

 حیـوان  یـک  بـه عنـوان   مـردم  بین در میالدي

  .شد محبوب و شناخته خانگی

   

  ظاهري خصوصیات

          .صـورت خـود اسـت    سـر  سـرتا  در بلنـد  موهاي و ضخیم پوشش کوچک و داراي سگ پینچِر آفن     

 و کوتـاه  گـردن  عمیق، سینه گرد، بدنی داراي .نیست پذیر آسیب بوده، کوچک تریرهاي آن مانند رفتار

 کـامالً  و تیـز  نـوك  هـا گـوش  .داردمـی  نگاه افراشته بر حالت به دم را .باشدمی و سیاه گرد هايچشم

 نیـز  ايقهـوه  و سـرخ  رنگ شود ولیدیده می تیره خاکستري و سیاه رنگ به معموالً .هستند برافراشته

   .است قبول مورد

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

 و هـا سـگ  سـایر  بـا  تـولگی اگر از سنین  است ولی شبیه تریرها به پینچِر آفن رفتاري خصوصیات     

 بسـیار  ،بـازیگوش  لجبـاز،  شـجاع،  .آیـد  هـا کنـار  تواند به راحتی بـا آن می بزرگ شود خانگی حیوانات

 و دقـت  بـا  بایـد  او هـاي آموزش .بردمی لذت خانواده اعضاي کنار در بودن از بوده، جذاب و احساساتی

 به نسبت .شودنمی پیشنهاد کودکان براي .آموزدمی سریع خیلی را معمولی کارهاي .گیرد انجام حوصله

                                                
1- Brussels Griffon   

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  36/3تا  3 36/3تا  3

 )سانتی متر(ارتفاع  28تا  25 28تا  25
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 پـارس  غالباً .دارد عالقه کوهنوردي به درجه، 20 دماي باالي در .دارد دفاعی حالت بازي وسایل و غذا

      .شودمی پیشنهاد تحرك پر و شلوغ هايخانواده براي کند و بیشترمی

  

 فعالیت بدنی

   تأمین را او بدنی نیازهاي خانه داخل در کردن بازي ولی است انرژي پر و کوچک سگ یک اگرچه     

   .دارند عالقه آزاد فضاي در دویدن و روي پیاده به همچنین هاآن .نمایدمی

  

  شرایط نگهداري

 بـه  نیازي بوده،تحرك  پر خانه داخل در اصوالً .مناسب است آپارتمان در دارينگه براي پینچِر آفن     

    .رساندمی آسیب آن پوشش به گرما و دارد حساسیت هوا گرماي به نسبت نژاد این .ندارد حیاط

  

  گیآراست

 هفتگی به صورت باید .پذیر استآسیب چرا که کرد کوتاه هرگز نباید را پینچِر آفن ضخیم موهاي     

   .ناچیز است و کم بسیار نژاد این در مو ریزش .شود کشیده برس و شانه

  

  مشکالت سالمتی

 گرم هواي و آب در پهن، صورت هايسگ سایر مانند ولی ندارد خاصی مشکل و بیماري اصوالً     

  )61تصویر شماره ( .آیدتنفسی پیش می مشکل

  

 

  )Miniature Pinscher(   رپینچِِ مینیاتور

  تاریخچه

 مینیـاتور  قـدمت  حقیقـت  در و یستن دابِرمن نژاد ،پینچِر مینیاتور جد ،مردم عمومی اعتقاد خالف بر    

1ژرمـن پینچـر   و رهـا ریِت را او اجـداد  و باشـد می مانـآل نژاد نتای موطن .تـاس رمنـدابِ از بیش پینچِر
 

 قرار استفاده مورد هاطبلصا در خصوصاً هاموش شکار و جمعیت کنترل براي نژاد این .ددهنمی تشکیل

          و کوچـک  سـگ  ایـن  آمـدن  وجـود  بـه  در ایتَلین گري هانـد نیـز  دنژا است ممکن همچنین .گرفتمی

  .باشدمی ريِت معنايبه آلمانی زبان در پینچر کلمه .باشد دخیل سرعت پر

                                                
1- German Pinscher   
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  ظاهري خصوصیات

اي کوچک و عضالنی و پوشش نـرم  این نژاد جثه     

ها کوچـک و  پاهاي جلویی صاف، پنجه. اقی داردو بر

متناسب با  ها قدرتمند وگربه و ماهیچه شبیه به پنجه

اي منظم و چشمانی تیـره و  هداراي دندان. بدن است

هـاي  کوتـاه بـا رنـگ    بـدن از موهـاي  . باشدبراق می

       اي، شـکالتی، سـیاه تـا    قهـوه  –قرمـز  زیبایی ماننـد  

  .  خاکستري پوشیده شده است -آبی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

 زیادي عالقه شجاع و مغرور نژاد این .است وابسته اریبس و سرسخت کوچک، سگی پینچِر مینیاتور     

 نژادهاي خصوصیات کلی طوره ب و انرژي رپ ،هوشیار وفا، باخود  صاحب به نسبت .دارد کردن پارس به

 سـایر  بـه  نسـبت  اوقات گاهی تواندمی و است مدافعی سگ. باشدمی دارا کوچک جثه یک در را بزرگ

 .دارد خـانگی  حیوانـات  سـایر  و کودکان به نسبت آرامی رفتار غالباً ولی کند پیدا تهاجمی حالت هاسگ

 .دارد تـولگی  سـنین  از آن تربیـت  چگونگی به بسته خصوصیت این که گیرد،ینم خو هاغریبه با اصوالً

 دسـتورات  از کـردن  اطاعـت  بـه  زیادش عالقه و باال یادگیري سرعت و دارد آموختن در زیادي استعداد

 تـا  بـود  مراقـب  بایـد  و دارد کوچک اشیاء جویدن به زیادي عالقه نژاد این .است نظیر بی خود صاحب

   .نگردد حیوان شدنخفه به منجر کوچک هايتکه خوردن

  

 صفت سگ نر  سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  5تا  4 4

 )سانتی متر(ارتفاع  30تا  25 28تا  25
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 فعالیت بدنی

 قبل .شودمی پیشنهاد منظم صورته ب بازي و دویدن ولی ندارد نیاز زیادي بدنی فعالیت به نژاد این     

 ناپدید و فرار از تا یدینما حاصل اطمینان محوطه بودن محصور از دویدن و بازي براي سگ کردن آزاد از

   .شود جلوگیري او ناگهانی شدن

  

  شرایط نگهداري

 .ندارد حیاط به نیازي بوده، فعال خانه داخل در اصوالً .است مناسب آپارتمان در نگهداري براي     

   .شود محافظت سرما به نسبت باید رپینچِ مینیاتور

  

  گیآراست

 مواقع در استحمام و کشیدن برس .است آسان  پینچِر مینیاتور ربز و صاف کوتاه، هايوم آراستن     

  .باشدیم متوسط نژاد این در مو ریزش .شودمی پیشنهاد ضروري

   

  مشکالت سالمتی

 ) 62تصویر شماره ( .است رذک قابل خاصی بیماري و مشکل .است المیس بسیار سگ     

  

  )Cavalier King Charles Spaniel(   کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل

  

  تاریخچه

نژاد کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل در طی قرون      

میالدي از نژاد کینگ چارلز اسپانیل  19و  18، 17

تیپ اسپانیل به وجـود  هاي عروسکی سگو سایر 

تالش بودند  در آن زمان پرورش دهندگان در. آمد

هـاي بـه   هایی که در نقاشیتا نژادي شبیه به سگ

ان وجـود داشـت، بـه    جا مانده از چارلز دوم انگلست

ــد  ــود آورن ــال  آن. وج ــا در س ــیالدي  1920ه      م

دن به نمایش گذاشتند، ولی این       هایی را در لنسگ

سـرانجام ایـن   . نـد تـر داشـتند   اي بلوزهها پـ سگ
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هاي چـارلز دوم بـه وجـود    ي موفق شدند تا نژادي شبیه به سگمیالد 1940دهندگان در سال پرورش

  .کاوالیر را افزودند ها کلمهها به اول اسم آنا کردن این نژاد از سایر اسپانیلها براي جدآن. آورند

  

  ظاهريخصوصیات 

ها حالـت بیـرون زده   چشم(باشد هاي تیره، گرد و بزرگ میزیبا داراي چشم این اسپانیل کوچک و     

ندي دارد که گاهی اوقات حالـت موجـدار پیـدا    ها بلند و آویزان است و پوشش ابریشمی بلگوش). ندارد

  . اي و سفید و قرمز استاي، بلوطی و سفید، قهوهرنگ بدن سیاه و قهوه. کندمی

  

  

  

  

  

   رفتاريخصوصیات 

ه خشنود کردن صـاحبش دارد  زیادي ب این سگ زیبا و کوچک عالقه. و شجاع است شاداب سگی     

بـه  خـانگی  هـا و حیوانـات   طور ذاتی آرام است و با سایر سـگ  به. گیردخوبی فرا میبه ها را و آموزش

            جـایی کـه از  از آن. همه را دوسـت دارد و نبایـد بـراي مـدت طـوالنی تنهـا بمانـد       . آیدخوبی کنار می

لـذا  . ردزیـادي دا  وجود آمده است به جست و خیز کردن در محیط بیـرون عالقـه  هاي شکاري بهسگ

. ر موجودات دچـار حادثـه نشـود   داشت تا فرار نکند و یا هنگام تعقیب گربه و سایباید او را در قالده نگه

  . شودنابراین براي کودکان پیشنهاد نمیب

  

  فعالیت بدنی

به دویدن و بازي . به هر میزان که فرصت ورزش و بازي به او بدهید خوشحال و راضی خواهد بود     

  . زیادي دارد در فضاي آزاد عالقه

  

  داريشرایط نگه

اسـت و یـک حیـاط     تحـرك اصوالً در داخـل خانـه پـر    . داري در آپارتمان مناسب استبراي نگه     

  .حساس استنسبت به هواي گرم بسیار . باشدآل میکوچک براي آن ایده

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  8تا  5 8 تا 5

 )سانتی متر(ارتفاع  33تا  30 33تا  30
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  آراستگی 

. کنـد یده نشود حالت گره خورده پیـدا مـی  ها بلند است و اگر به خوبی شانه کشموهاي روي گوش     

  موهـاي بـین پنجـه هـا را بایـد کوتـاه       . ها باید به طور منظم تمیز گـردد ها و اطراف چشمداخل گوش

         شانه زدن، برس کشـیدن بـه صـورت مـنظم و اسـتحمام یـا اسـتفاده از شـامپوي خشـک         . داشتنگه

ریـزش مـو در ایـن نـژاد     . دبعد از شستن حتماً بایـد خشـک شـو   . شودپیشنهاد می) در مواقع ضروري(

  . باشدمتوسط می

  

  مشکالت سالمتی 

هاي چشمی، نافرم بودن کشـکک پـا، مشـکالت    ها و عفونتهاي این نژاد بیماريياز جمله بیمار     

اد قلبی کـه منجـر بـه    هاي حشنوا شدن در سنین تولگی و بیماريستون فقرات، مشکل در شنوایی و نا

خرید از یک فروشنده معتبـر   بنابراین بهتر است تا در هنگام. باشدشوند، قابل ذکر میمرگ زودرس می

از دادن غذاي اضافی خود داري نمایید، چرا که این نـژاد اسـتعداد خـوبی در چـاق شـدن      . خرید نمایید

    ) 63تصویر شماره (. دارد

  

  )(Chihuaha       شی هواهوا

  تاریخچه

تـرین نـژاد در جهـان بـه     سگ شی هواهـوا، کوچـک جثـه        

در . ک آورده شده اسـت ها به مکزیآید و توسط چینیحساب می

  هـاي مـدرن  اولـین نمونـه  . گفتنـد می ها تچیچیمکزیک به آن

ــال     ــوا در حـــدود سـ ــژاد شـــی هواهـ                       در ایالـــت  1850نـ

البته امـروزه ایـن نـژاد در    . شی هواهواي مکزیک شناسایی شد

ــال      ــان ارس ــاط جه ــایر نق ــه س ــا ب ــرورش و از آنج ــا پ          آمریک

  .دشومی

شی هواهوا سگ محافظ و کوچکی است که بـراي دفـاع از       

  .بردیورش میصاحب خود به هر تهدیدي 

  ظاهري خصوصیات

رسد که هر چه این حیوان کوچک جثه باشـد از محبوبیـت بیشـتري برخـوردار     این طور به نظر می     

. اي داردو بـر افراشـته   هاي بـزرگ وده، پوزه کوتاه و نوك تیز و گوشسر حیوان به شکل سیب ب. است
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طول بدن ایـن سـگ از   . شوندولد میبی دم متآن نیز انواع از ولی برخی . اي شکل بودهدم حیوان حلقه

پوشش بدن کوتاه و پرپشت بوده، در موارد نـادري مجعـد اسـت و بـه رنـگ هـاي       . است قد آن بیشتر

  .مانند و پرمو استدم نیز خز . بلوطی، نقره اي، آبی و حنایی روشن دیده می شود

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

بسـیار  . باشـد کوچـک آن مـی   چابکی آن دو برابر جثـه . ، هوشیار و بسیار جذاب استشادابسگی      

محبـت   بگیرد و در صـورتی کـه از اطرافیـان   کنجکاو و زیرك بوده، اگر ترسانده شود ممکن است گاز 

سـگ بـراي بزرگسـاالن و     ایـن نـوع  . کنـد آن مهر و دوستی خـود را دریـغ نمـی    ببیند، او نیز در قبال

  .باشدهاي جوان حیوان خانگی مناسبی میهمچنین زوج

نیـاز  . چسبد و در صورت تهدید با جنگ پاسخ خواهد دادصاحب خود می به خاطر حس حسادت به     

ــه ورزش  ــر ســگ ب ــته، در براب ــنظم داش ــاع   مســتمر و م ــود دف ــوبی از خ ــه خ ــه ب ــزرگ جث ــاي ب                  ه

  .باشدسال می 14تا  13ل عمر این حیوان متوسط طو .کندمی

  

 فعالیت بدنی

دور  و بهتـر اسـت بـه جـاي قـالده      اشتهروي دزیادي به پیاده عالقه دارد ولی یکوچک چه جثهاگر     

چون شی هـوا سـگ کـوچکی    نباشید  جا و مکان هرگز نگران. هاي کمري استفاده شوددن از قالدهگر

  .باشدیضاي کوچک براي او مناسب و کافی میک فو است 
   

  شرایط نگهداري

هواي گرم را خیلـی دوسـت دارد   . افتدلرزه میسرما به سرعت به  شی هوا از سرما متنفر است و در     

شی هوا سگی کوچک و مناسب براي زنـدگی آپارتمـانی   . کندسرما تحمل می تر ازحتو آن را خیلی را

  .است

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  3تا  1 3تا  1

 )سانتی متر(ارتفاع  23تا  15 23تا  15
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  گیآراست

. یک دستمال نمنـاك پـاك کـرد    با شست و یا هر چند وقت یک بارباید را موي صاف و کوتاه آن      

ت و نیـاز بـه شسـ   ) همو بلند و کوتا( تیپ دارد و هر دو مو بلند آن نیاز به شانه زدن روزانه تیپدر مورد 

چک کـرد و   ها را باید مرتباًگوش. استمو در این نژاد متوسط  ریزش. تقریباً یک بار در ماه دارند شوي

  .داشتنگه ها را کوتاهناخن

 

  مشکالت سالمتی

خشـک  بـراي  مساعد  اهچشم. کندمی فر و پمعموالً خس خس و خُخاطر داشتن بینی کوچک ه ب     

قابـل ذکـر    مشکالت لثه، سرما خوردگی، اسـترس و رماتیسـم   ،شدن است و همچنین بیماري گلوکوم

از دادن  ،غذایی سبک استفاده کـرده  جیره همیشه از. شیمیایی را ندهید مواد لیسیدن هرگز اجازه. است

شـدت حسـاس و   ر هنگام تولد سر بزرگـی دارد و بـه  توله این نژاد د. کنیدخودداري  شکالت به حیوان

  ) 64تصویر شماره ( .کردها با دقت و مالیمت رفتار پذیر است و باید با آنبآسی

  

  )(Chinese Crested  کرِستد چاینیز

   تاریخچه

 اسـت  آفریقـا چاینیز کرسـتد   نژاد موطن     

1رـریِـس تـیرلـن هـکـآفری را آن که یـیجا
 

 را هـا آن  قاـریـآف در نـچنیـهم .دندنامییم

 نژاد این بعدها .دادندیم پرورش خوردن براي

، بـه  مـوش  شـکار  در زیـاد  اسـتعداد  دلیـل  به

 آمـد  و رفـت  آفریقا به که هاییکشتی وسیله

 اسم و شد برده جهان قاطن دیگر به کردندمی

 نژاد این .شد ماندگار و انتخاب کرستد چاینیز

   .کرد ظهور غرب در 1885 سال در بار اولین

  ظاهري خصوصیات

 و پاهـا  سر، نواحی در فقط که باشدمی آني وم بی تیپ یکی :است متفاوت تیپ دو داراي نژاد این     

        آن بـه  کـه  اسـت  نرمـی  و بلنـد  پوشش داراي دیگري و نامندیم )بی مو(هیر لس  را آن که دارد مو دم

                                                
1- African Hairless Terrier                                
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 بـر  هـاي گـوش  و سـیاه  هايچشم .شوندیم یافت متنوع هايرنگ درتیپ   دو هر .گویندمیپاور پوف 

   .هستند هم به شبیه تولد هنگام در هر تیپ هايهتول معموالً و دارند افراشته

   

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

 شـیار و وه ،بـاهوش  ،سـگ  ایـن  .اسـت  کمیـاب  آن مـوي  بی تیپ ،کرستد چاینیز نژاد در هم هنوز     

 بایـد  ولی هستند محبت با کودکان به نسبت .هستند لبخند و شدن لغب عاشق هاآن .باشدمی بازیگوش

 مو نداشتن دلیل به نژاد این که چرا نکنند برخورد خشن ها آن با بازي هنگام در که داد تذکر کودکان به

 و کرد اجتماعی ولگیت در را ها آن باید .دهستن ايهکنند سرگرم دوستان هاآن .باشد پذیرآسیب تواند می

 گیرد،می خو حیوانات سایر با راحتی به .نیاید وجود به مشکلی سنین باال در تا داد عادت بلند صداهاي به

            و کـرده  عـادت  خـود  صاحب به خیلی .است زمین کندن و پریدن عاشق و ندارد کردن پارس به عادت

   .بپذیرد را جدیدي صاحب تواندیم سختی به به طوري که گیردیم خو

  

 فعالیت بدنی

  .دندار روي پیاده به زیادي عالقه همچنین باشدمی کافی روزانه هايفعالیت همان هاآن براي     

  

  شرایط نگهداري

بـه   نیـز نیـاز   سـرد  هـواي  در .ندارد حیاط به نیازي و است آپارتمان در داريگهن براي مناسبی سگ     

  .دارد گرم لباس

  

  گیآراست

 بـه  نیـاز  آنپاورتیپ  .شودمی آلوده شپش و کک به کمتر و است تمیزي بسیار سگ کرستد چاینیز     

 پوست به کرم یا روغن کمی است بهتر تیپ هیر لس، استحمام از بعد  .دارد روزانه کردن شانه و مراقبت

 موي بهآلرژي  داراي افراد براي مناسبی سگ حال هر به .شود جلوگیري آن شدن خشک از تا بمالید آن

  .باشدمی حیوانات

 صفت سگ نر مادهسگ 

 )کیلو گرم(وزن  5تا  4 5تا  4

 )سانتی متر(ارتفاع  30 30
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  مشکالت سالمتی

 در نباید .باشند امان در پوستی هايحساسیت و مشکالت از تا دارد ویژه مراقبت به نیاز هاآن پوست     

 آلرژي نایلون و پشم به نسبت هاآن از بسیاري .گیرد قرار طوالنی مدت براي آفتاب مستقیم نور معرض

 از امکـان  جـوانی  سـنین  در حتی آن تیپ هیر لس .شود تمیز و چک مرتباً باید ها آن هايدندان .دارند

 هـاي دنـدان  کـه  چـرا  کـرد  خـودداري  باید ها آن به استخوان دادن از .دارد را هایشدندان  دادن دست

ـ  پـرورش  کـه  دردا سالمی هايدندانتیپ پاور پوف  .دارندهیر لس  نوع در خصوصاً نامنظمی  گانددهن

 کنید خودداري آن به زیاد دادن غذا از .دندار را تیپ هیر لس به آن انتقال و خصوصیت این رشد در سعی

  ) 65تصویر شماره ( .دارد شدن چاق در زیادي استعداد که چرا

  

  )(Italian Greyhound    ایتَلین گري هاند

  تاریخچه 

ري هانـد مخصـوص و   نژاد ایتَلـین گـ        

در . هـا اسـت  ها و فرانسويمحبوب ایتالیایی

ري هونـد،  حقیقت سگی مینیاتوري از نژاد گ

  .باشدزیبا و متناسب میظریف، 

  

  ظاهريخصوصیات 

  رنگ 

هـاي حنـایی   هاي سفید با سایهبه رنگ     

 رنگ، سفید، کرمـی، آبـی و سـیاه و سـفید     

  .باشندمی

  پوشش خارجی 

  .موها، نازك و براق و پوست نیز صاف و نرم است     

  سر و جمجمه

  .صاف و بینی تیره رنگی دارد جمجمه، بلند و باریک ، پوزه     

  هاچشم

  .بزرگ و روشن و پر از احساس است     
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  هاگوش

  .باشدقرار گرفته، به شکل رز و نرم می کامالً عقب     

  دهان 

  .اندها کامالً در یک سطح قرار گرفتهدندان     

  گردن 

  .طویل وکمانی شکل است     

  

  هاي حرکتی جلویی اندام

ولـق ظریـف بـا    بخ. اندها واقع شدههاي مستقیم که در زیر شانهدار و ساقیل و شیبهاي طوشانه     

  .باشدهاي ظریف و کوچک میاستخوان

  بدن

  .سینه باریک و پهن و کمر داراي انحنا است قفسه     

  

  هاي حرکتی عقبی اندام

  . اندزانو کامالً در پایین قرار گرفتهها عضالنی و مفاصل ران     

  پاها

  .طویل و به شکل پاهاي خرگوش است     

  دم

  .طویل، ظریف و پایین افتاده است     

  

  نقایص

ـ    هاي سیاه یا آبی بـا لکـه  رنگ                .باشـد ه مـوارد غیـر قابـل قبـول مـی     هـاي خرمـایی رنـگ از جمل

  )66تصویر شماره (

  

 
  
  
  
  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  76تا  71 76تا  71

 )سانتی متر(ارتفاع  37 37
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نیزجچین پ      Japanese Chin)( 

  

   تاریخچه

 کـه  باشد می کره کشور چین جپنیز نژاد موطن     

 معرفـی  اروپـا  بـه  1700  سال در و ژاپن به آنجا از

 قـرار  ژاپـن  دولتمـردان  مورد پسند ،نژاد این .گردید

 سـایر  بـه  سـلطنتی  هدیـه  عنـوان ه ب غالباً و گرفت

 سـال  نـژاد  این معروفیت اوج .شدمی اهدا کشورها

ـ  آنـان  از جفت یک که زمانی بود 1853  عنـوان ه ب

 نام .شد تقدیم ویکتوریا ملکه به ژاپن طرف از هدیه

 پنیـز ج از AKC  سسـه وم توسط 1977 سال در او

به لسپانیِا نیزجیافت تغییر چین پ.  

  

  ظاهري خصوصیات 

مرکزي قرنیه سفید رنگ بـوده، برجـذابیت    سر حیوان گرد بوده، چشمانی درشت دارد که در ناحیه      

هـاي سـیاه و سـفید،    ه شده و بـه رنـگ  بدن از موهاي پرپشت، ابریشمی و بلند پوشید. آن افزوده است

  .شودمی سفید و قرمز و یا تماماً سفید دیده

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

     نیزجبسیار خود صاحب به نسبت .است بازیگوش و جذاب سگی چین پ را همـه  و اسـت  محبـت  رپ 

 هـا سـگ  و خـانگی  حیوانات سایر با .شودیم توصیه کودك بدون هايهخانواد براي بیشتر .دارد دوست

 خـوبی  دیـدبان  ولی کندنمی پارس زیاد .باشد توجه مرکز در تا دارد عالقه چین پنیزج .دارد خوبی رابطه

    .باشدمی تمیز و حساس بسیاردر عین حال  و است

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  4 4

 )سانتی متر(ارتفاع  28تا  18 28تا  18
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 فعالیت بدنی

   لذت حیاط در بازي و منظم هايرويپیاده از ولی ندارد نیاز زیادي بدنی فعالیت به نژاد این گرچه     

   .بردیم

  

  شرایط نگهداري

 نسبت .ندارد حیاط به نیازي بوده، تحرك رپ خانه داخل در .است مناسب مانتآپار در نگهداري براي     

  .است حساس گرما به

  

  گیآراست

 مـنظم  طـور ه ب باید هاچشم گوشه .است کافی دقیقه چند مدت به روزانه زدنشانه و کشیدن برس     

 خشک شامپو .نمود حاصل اطمینان آن در چرك عدم از تا کرد چک مرتباً را هاگوش داخل و گردد تمیز

    .است متوسط نژاد این در مو ریزش .شودمی پیشنهاد ضروري مواقع در شستن براي بعضی اوقات

  

  مشکالت سالمتی

ـ  و خـس  خـس  نیز چین پنیزج پهن صورت هايسگ سایر هماننداین نژاد نیز       ـ  رخُ کنـد مـی  فوپ. 

 شـوند می خفقان حالت دچار هانآ ازیبرخ .قابل ذکر است گرما به نسبت و حساسیت چشمی مشکالت

  ) 67تصویر شماره ( .دهدانجام می درمان منظور به را منظم تزریقات دامپزشک که

  

 زمالت     Maltese)(  

  تاریخچه

 در آن را هابعد .باشدمی یونان التزم اصلی وطنم     

آمیزش  پودل و اسپانیِل مینیاتور نژادهاي با ایتالیا

 خیلی نژاد این .آمد وجود به امروزي التزم نژاد تا دادند

 جهان نقاط و سایر انگلستان در هاخانم محبوب زود

   .شد واقع

  ظاهري خصوصیات

 یاه رنگ بوده، پوزه سیاهها درشت، گرد و سچشم    

بـدن از موهـاي   . هـاي بینـی گشـاد اسـت    و سوراخ
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ـ    دیل پرپشت، بلند و ابریشمی پوشیده شده که تمام سفید رنگ است و او را به حیوانی بسـیار جـذاب تب

  .هاي به رنگ لیمویی در برخی نقاط بدن داشته باشدگاه ممکن است سایه. کرده است

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

 بداند اگر و بوده باهوش بسیار .است اعتماد قابل و داشتنی دوست آرام، بازیگوش، ،شاداب التزم     

 با بوده، کالسیک خانگی حیوان یک .گیردمی فرا را هاآموزش خوب خیلی است انتظارش در ايجایزه

 تغذیه در خشک غذاي از استفاده .شودنمی پیشنهاد کودکان براي ولی آیدمی کنار خانگی حیوانات سایر

      .شودمی هاي آندندان عمر طول افزایش و ماندن سالم باعث

  

 فعالیت بدنی

 و ورزش کمی مقدار .بردیم لذت باال سنین در حتی پارك در کردن بازي و روي پیاده از التزم     

 نباید ولی کند زندگی نیز سال 18 یعنی بیشترحتی  یا سال 15 تواند حدودمی .است کافی بدنی فعالیت

   .شود نگهداري مرطوب هواي و آب در

  

  شرایط نگهداري

   .ندارد حیاط به بوده، نیازيتحرك  پر خانه داخل در .است مناسب آپارتمان در دارينگه براي التزم     

  

  گیآراست

 .شـوند  تمیـز  آرامی به باید و هستند نرم بسیار ها مو .است مناسب روزانه زدن شانه و کشیدن برس     

 و خشـک  شـامپو  از اسـتفاده  .نمود تمیز باید غذایی وعده هر از پس را ریش همچنین و ها چشم گوشه

 اطمینـان  موهـا  کامل شدن خشک از شو و شست از پس باید .شودمی پیشنهاد منظم طوره ب استحمام

 یـک  بـا  را سـر  بـاالي  موهاي معموالً .نمود تمیز وکرده  چک مرتباً باید را هاگوش داخل .نمود حاصل

داراي  افـراد  بـراي  و باشـد  مـی  کـم  نـژاد  این در مو ریزش .نگیرد قرار هاچشم جلوي تا بندندیم بانور

     .باشدیم مناسب ، حیوانات موي به آلرژي

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  4تا  3 4تا  3

 )سانتی متر(ارتفاع  25تا  21 23
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  مشکالت سالمتی

 دندان مشکالت و چشم هايبیماري پوستی، مشکالت .شودمی سوختگی آفتاب دچار اوقات گاهی     

 ،اشتهد حساسیت گرما به نسبت .هستند غذا هضم و گوارش در مشکل داراي برخی .باشدمی ذکر قابل

 او به است بهتر و شود نگهداري مرطوب هواي و آب در نباید .دنخوریم سرما سریع خیلی همچنین

 بیرون مناسب نا هواي و آب در تا عمل دفع را انجام دهد روزنامه روي یا و توالت داخل در تا داد آموزش

   )68تصویر شماره ( .نرود

  

 )Papillon(  پاپیلون

  تاریخچه

 کـه  قـدیمی  بسـیار  نژادهاي از پاپیلون     

 ازـب شـپی الـس 700 به اروپا در آن قدمت

 در رنسـانس  زمـان  در نـژاد  ایـن  .گرددمی

. یافـت  پـرورش  فرانسـه  در بعـدها  و ایتالیا

              یــــا 1را دوارف اســــپانیل اصــــوالً آن

2اسپوتد اسپانیل
            نـام  هابعـد  ولی نامیدندمی 

3تُوي اسپانیل
 پـرورش  .نهادنـد  او روي بر 

 مـیالدي  15تا  13 قرون طول در نژاد این

   .یافت رواج ایتالیا در

  

  ظاهري خصوصیات

هـا  گوش دم بسیار جذاب و قابل توجه، بندي مناسبی بوده، موها و شکل سر وبدن داراي استخوان     

هـاي بـاز شـده    رو ظاهري شبیه بـال از این. سر و بینی سفید رنگ است راست و سیاه و ناحیه مرکزي

بلنـد   بدن پوشیده از موهاي فریبنـده . شده استیک پروانه دارد و نام حیوان نیز به همین دلیل انتخاب 

فالن نوع دیگر پروانـه در  . باشدمی اي تیرههاي سیاه تا قهوهیشمی که رنگ آن اغلب سفید با لکهو ابر

هـاي ایـن حیـوان بـه هنگـام      گـوش . باشدنمونه دیگري مشابه سگ پاپیلون میزبان فرانسه است که 

  .شودتاه می ايانهپرو استراحت مثل فالن 

                                                
1-Dwarf Spaniel                        2- Sported Spaniel                           3- Toy Spaniel 
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  رفتاريخصوصیات 

 پروانـه  هـاي بـال  بـه  هاي شبیهگوش چون خوانندمی ايپروانه سگ به نام را پاپیلون اوقات گاهی     

 .رسدمی نظر به ظاهر آن از که است چیزي از تر زرنگ بوده، بازیگوش و محبت پر ،باهوش نژادي .دارد

  و اسـت  صـدا  و بـی سـر   .اسـت  جـذاب  وآرام  سگی .دارد خانه در بیرون کردن بازي به زیادي عالقه

 پیشنهاد کودکان براي ولی آیدمی کنار هاتربزرگ با خوبی به نژاد این .گیردمی فرا راحتی به را هاآموزش

 هاپاپیلون از برخی ولی داشت خواهد آن با خوبی میانه شود بزرگ گربه با دوران تولگی از اگر .شودنمی

  .کنندمی برخورد ترتهاجمی و ترعصبی دیگر هايسگ به نسبت

  

 فعالیت بدنی

 ورزش از هاسگ بقیه مانند و دارد آزاد فضاي در دویدن به زیادي عالقه کوچک بازیگوش سگ این     

  .بردمی لذت منظم روزانه فعالیت و

  

  شرایط نگهداري

 از دفـاع  در قوي غریزه داشتن به دلیل  .باشدنمی مناسب آپارتمان در دارينگه براي نژاد غالباً این     

صاحب  و هاهمسایه آزار و او شدید کردن پارس موجب تواندمی اطراف در صدا ترینکوچک قلمرو خود،

   .شود خود

  

  گیآراست

 نژاد معموالً .باشدمی ضروري پاپیلون ابریشمی و بلند موهاي براي روزانه کردن تمیز و زدن برس     

 کوتاه همیشه هاناخن .کنید آن شست و شوي و شامپو به مبادرت ضروري مواقع در تنها بوده، تمیزي

  .است متوسط نژاد این در مو ریزش .شود گیريجرم منظم به صورت هادندان و شوند داشتهنگه

  مشکالت سالمتی

 با که است شایع عقبی پاهاي در انحراف همچنین .شوندمی پا کشکک در مشکل دچار اوقات گاهی     

  ) 69تصویر شماره ( .است ذکر قابل نیز استخوان نرمی .است درمان قابل جراحی

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  5تا  4 4تا  3

 )سانتی متر(ارتفاع  28تا  20 28تا  20
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 )Pakingese(     پِکینیز

  تاریخچه

سـال   4000زمان پیدایش این نژاد بـه       

گردد و منشاء آن کشـور چـین   می قبل باز 

هاي آستینی بـوده و در  از گروه سگ. است

باریـان سـلطنتی   هاي فـراخ در آستین جامه

در واقـع نـژاد   . ه اسـت شـد چین حمل مـی 

هـاي  ها سگ محبوب خـانواده پکینیز، قرن

به دنبال  1860وده، در سالسلطنتی چین ب

سوزي در کـاخ تابسـتانی توسـط    یک آتش

سربازان فرانسوي و انگلیسی به اروپا بـرده  

  .شد

        طلبـی و ن همچـون جـرات، اسـتقالل   اي از محققین، برخی از رفتارهـاي ایـن حیـوا   عده به عقیده     

  .ولی در کل یک سگ آپارتمانی است. هایی به رفتار شیر داردباکی، شباهتبی

  

  ظاهري خصوصیات

  رنگ

هـاي رنگـی   ها و لکهتمام رنگ. شود، سیاه، مشکی و چند رنگی دیده میهاي قرمز، حناییبه رنگ     

  .باشدجز زال و جگري رنگ قابل قبول می به

  پوشش خارجی 

ـ           هـا و بـه صـورت زوایـد و                  ال در پشـت شـانه  بلند و صاف بوده کـه قسـمتی از آن بـه صـورت ی

به همراه یک پوشش درونـی ضـخیم    پوشش بیرونی زبر. شودگردن مشاهده می هایی در اطرافحاشیه

  .ها وجود داردها، دم و پنجهها، رانها، ساقموهاي زیادي در نواحی گوش. باشدمی

  سر و جمجمه

اه و پهن و منخرین بینی بسیار کوت. باشدپهن و بین دو گوش صاف و پهن می سر حجیم، جمجمه     

  . باشدنهایت کوتاه، پهن و چین خورده میپوزه سیاه رنگ، بی . باشندبزرگ و باز می

  هاچشم

  . باشندها بزرگ، روشن و برجسته میچشم     
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  هاگوش

 هـا کـامالً  گوش. شوندداشته میمه قرار داشته و نزدیک به سر نگهقلبی شکل بوده، در امتداد جمج     

  .انداز موهاي پر مانند پوشیده شده

  دهان

  .ها و زبان قابل مشاهده نیستندها در یک سطح قرار داشته و دندانلب     

  

  هاي حرکتی جلویی اندام

هـاي جلـویی خمیـده و    هاي سـاق باشند، استخوانضخیم و داراي استخوان مستحکمی میکوتاه،      

  .باشندها که ثابت و محکم میباشند، به جز در ناحیه شانهداراي قوس می

  بدن

قسـمت  . باشـد هاي ارتجاعی و بر جسته میه، داراي قفسه سینه پهن، با دندهحجیم بودکوتاه ولی      

  .تر استیه پشتی سنگینجلویی از ناح

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

به سمت عقب . اندباشند و به خوبی شکل گرفتهتر و ثابت و مستقیم میهاي عقبی باریکساق    

  .زانوي گاوي نیستند متمایل بوده اما به شکل

  پاها

  .ها کمی به سمت بیرون تمایل دارندجلوي پا. باشندولی گرد نمیبزرگ و پهن بوده     

  دم

و  طور سفت و محکم حمـل شـده  ه ب. هاي پر مانند و بلند پوشیده شده استباال قرار گرفته و از مو    

  .شودداشته میبه سمت باالیی ناحیه پشتی نگه

  

  

  

  

  

  

 فتص سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  6تا  3 6تا  3

 )سانتی متر(ارتفاع  45تا  30 45تا  30
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  رفتاريخصوصیات 

رفتـار او تلفیقـی از   . شوداهانه است، ولی گاهی بسیار لجباز میبوده، داراي طبعی ش شجاعحیوانی      

شیطنت و بازیگوشـی   اندازهاز هیچ چیز به . سازدت که او را نزد صاحب خود عزیز میوقار و لجاجت اس

ولی تربیت آن بسیار سخت . اغلب، حالت تهاجمی نداشته و مراقبت از آن نیز آسان است. بردیلذت نم

ي فرزنـد کوچـک در خانـه، توصـیه     داري این حیوان براي افـراد دارا نگه. ده و روزانه باید تیمار شودبو

  .شودنمی

و نیـز یـک نـوع    مند هسـتند  هاي بغلی عالقهکه به سگ ر مورد توجه افرادي استاین حیوان بسیا     

  .باشدسال می 13تا  12ل عمر این حیوان متوسط طو. آیدسگ سالن به حساب می

  

 فعالیت بدنی

 توانمی بدنی فعالیت و ورزش مقداري با ولی ندارند چندانی بدنی فعالیت به نیاز پکینیزها چه اگر     

   .است مناسب آنان براي کوتاه هايرويپیاده .داشتنگه تر مالس را هاآن

  

  داريشرایط نگه

 براي حیاط به نیازي و است آرام خانه داخل در اصوالً و باشدیم مناسب آپارتمان در زندگی براي     

  .ندارد زندگی

 

  آراستگی

 فصـلی  مـوي  ریـزش  هـا ماده در .دارد روزانه زدن برس و کشیدن شانه به نیاز آن مضاعف پوشش     

 تمیـز  روز هر باید ها چشم گوشه و صورت .باشدمی متوسط نژاد این در مو ریزش اصوالً ولی دارد وجود

 .شوند

  

  مشکالت سالمتی

دچـار   زایمـان هنگـام   در .اسـت  حسـاس  و ضـعیف  خـوردگی  سـرما  بـه  نسبت که رسدیم نظر به     

 مشـکالت  و قلبـی  هايبیماري داخل، سمت به پلک برگشتگی کشکک، مشکالت .شودمیتی مشکال

  )70تصویر شماره ( .باشدمی شایع هايبیماري جمله از تنفسی
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 )Pomeranian(   پامرانیان

  تاریخچه

ـ         ان بـه اسـتان ژیومرانیـاي    منشـاء نـژاد پامرانی

ــا قبــل از قــرن . رســدآلمــان مــی ــیالدي  18ت        م

ش بـر آن بـود تـا حیـوانی کوچـک      پی در پی تال

ملکـه   1888در سـال  . تـر از آن ایجـاد کننـد   جثه

مند شد و آن را از ایتالیـا  ویکتوریا به این نژاد عالقه

  .به انگلستان برد و اقدام به تکثیر این نژاد نمود

  

  ظاهري خصوصیات

  رنگ

       . هـاي سـیاه و سـفید باشـند    سـایه ممکـن اسـت، ولـی بایـد عـاري از      هـا  به طور کلی تمام رنگ     

     اي، روشن و یا تیره، آبـی، پرتغـالی و کـرم رنـگ     اه، قهوههاي کامل نظیر سفید، سیهایی به رنگسگ

          .هـا سـیاه رنـگ اسـت    هـاي آن ، بینی سـیاهی داشـته و اطـراف چشـم    هاي کرم رنگسگ. باشندمی

) به غیـر از رنـگ سـفید   (ا هسگ. باشندمی رنگ دیگري هاي سفید عاري از رنگ لیمویی و یا هررنگ

هـا اجتنـاب   شـده و بایـد از آن   ها محسـوب ل به زرد از معایب آناي مایهاي سفید و یا قهوهبا عالمت

  .ها پخش شده باشدطور مساوي بر روي بدن در محل لکههاي چند رنگی، رنگ باید به در سگ. نمود

  پوشش خارجی 

یکی پوشش زیرین که نرم و کرك مانند است و پوشش زِبرین که بلنـد  . وجود دارددو نوع پوشش      

هـا  اً اطراف گردن، نواحی جلویی شـانه باشد و کل بدن خصوصف بوده، از نظر ساختاري میو کامالً صا

ـ    گیرد که موسینه را فرا می و قفسه ی از موهـاي  هاي زیاد و ضخیمی آنجـا را پوشـانده و تشـکیل چین

مفاصـل  هـا تـا   یده از موهاي بلنـد، از بـاالي ران  اندام خلفی کامالً پوش. نمایدراست فراوان میصاف و 

  .باشندزانوها می

  سر و جمجمه

پهـن بـوده، نسـبت بـه پـوزه       جمجمه به میزان کمی. باشندو بینی از نظر شکل گوه مانند می سر     

ـ . مـو هـاي سـر و صـورت صـاف و کوتـاه هسـتند       . باشـد بزرگ می         ی در نـژاد سـفید و نـارنجی و    بین

هـاي سـیاه، بـه رنـگ     رنگ بـا لکـه  هاي شکالتی هاي سیاه رنگ و نیز در سگهاي داراي سایهسگ
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د ولی چنـد رنگـی یـا سـفید     ها ممکن است به رنگ خودشان باشولی در دیگر سگ. باشداي میقهوه

  .شوددیده نمی

  هاچشم

در نژاد سفید رنگ، . باشندکل و از نظر رنگ، روشن و تیره میاز نظر اندازه متوسط، کمی بیضی ش     

  .ها باید سیاه رنگ باشداف چشمپرتقالی و کرم رنگ، حواشی و اطر

  هاگوش

  .شودداشته میهاي روباه نگهده، کامالً ایستاده و همانند گوشکوچک بو     

  دهان

  .طح بوده و دهان در محل مناسبی قرار گرفته استها باید هم سدندان     

  گردن 

  .کوتاه بوده و به طور مناسبی در جاي خود قرار گرفته است     

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

مانند با طول  ها، راست و کامالً از موهاي پرساق. اندها صاف بوده، به سمت عقب برگشتهشانه     

  .دهندمتناسبی را به حیوان مید و نماي انمتوسط پوشانده شده

  بدن

سـگ   سینه نسبتاً پهن و متناسب بـا انـدازه   قفسه. باشدوتاه، جمع و جور و به شکل گرد میبدن، ک     

  .باشدمی

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

     ها و ساق. ه به راحتی قابل حرکت هستندهاي محکم و ظریفی تشکیل شده کاز استخوان     

  .هاي پر مانندي پوشیده شده استسمت زانو، از موها به ران

  پاها

  .باشندکوچک و متراکم می     

  دم

  .از خصوصیات مهم نژادي است و به سمت پشت حیوان برگشته است     
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  رفتاريخصوصیات 

عاشـق  . اي برخـوردار اسـت  العـاده باشد، همچنین از هوش و زیرکی فوقحیوانی شاداب و مطیع می    

شـود، صـداي پـارس او بایـد از     به راحتی تربیت مـی . فتار استخودنمایی بوده، با کودکان نیز خوش ر

، نیاز بـه  این سگ براي نگهبانی مناسب بوده. دوران تولگی کنترل شود تا موجب ناراحتی دیگران نشود

  .تیمار روزانه نیز دارد

 فعالیت بدنی

 .کند فراهم را خود بازي و تفریح موجبات تواندیم تنهایی به خودش و بردیم لذت روي پیاده از     

   .داشته باشد اختیار در بازي هنگام در کوچک حیاط یک است بهتر ترجیحاً

  

  داريشرایط نگه

 بهتر .ندارد حیاط به نیازي و است فعال خانه داخل اصوالً .باشدیم مناسب آپارتمانی زندگی براي     

    .دننشو زدگی گرما دچار تا نمایید هاآن کردن خنک بهاقدام  گرما فواصل در است

  

  آراستگی

 سـر  قسـمت  از را زدنشانه است بهتر .دارد روزانه زدنشانه و آراستن به نیاز او مضاعفو  بلند موي     

 ضـروري  مواقع در استحمام .کنید شانههم  عکس صورته ب و تقسیم تکه چند به را موها کرده، شروع

 روزمـره  صورته ب را هاچشم و هاگوش .دارد مو ریزش سال در دوبار یا یک پامرانیان .شودیم پیشنهاد

  .باشدیم زیاد نژاد این در مو ریزش .کنید مراجعه دامپزشک به منظمو به طور  زتمی

  

  سالمتیمشکالت 

 و پوسـتی  مشـکالت  قلبـی،  هـاي بیماري .هستند پا کشکک مشکل داراي پامرانیان انواع از برخی     

 مشـکالت  بروز از تا گرفت بهره خشک غذاهاي از آن تغذیه در است بهتر .است شایع نیز چشم عفونت

 .دارنـد  سـزارین  بـه  نیـاز  اکثـراً  کوچک هايماده .بماند باقی خوب و سالم هادندان تا شود جلوگیري لثه

  )71تصویر شماره (

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  3تا  1 3تا  1

 )سانتی متر(ارتفاع  30تا  18 30تا  18
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  )(Poodle  پودل

  

  تاریخچه

رسد منشـاء نـژاد   به نظر می     

پودل کشور آلمان باشد و در این 

گویند کـه  کشور به آن پودل می

بــه معنــاي شــلپ شــلپ در آب 

ــه آن . اســت در زبــان فرانســه ب

بــه  Canard از کلمــه( 1کانیچــه

) معناي اردك گرفته شده اسـت 

ــی ــه  م ــد و در آن کشــور ب گوین

عنوان سگ ملی و براي نمـایش  

. یرك مورد توجه بوده استدر س

گذاري این است کـه در  علت نام

گذشته از این حیوان عمدتاً براي 

. مورد توجه قـرار گرفـت   شده است، ولی به تدریج به عنوان یک حیوان خانگیمی اردك استفادهشکار 

اي کـه صـاحبان   انـد، بـه گونـه   امروزي شناگران قابلی در آب بودهاي هپودل رسد که اجداد به نظر می

شـود  ه مـی طور گفتاین. ها را کوتاه کنندها در آب مجبور بودند موهاي آنها براي تسهیل حرکت آنآن

ازیـاب،  ها بـه عنـوان سـگ ب   پودل. بگیرند و به خشکی بیاورند ها قادر بودند شکار خود را از آبکه آن

  .اندهاي سلطنتی فرانسه بودهخانواده عالقه بسیار مورد

فرانسـه، آلمـان، و   . کننـد ش خارجی ایـن سـگ، در آب پیـرایش مـی    به منظور کاستن از وزن پوش     

روسیه هر یک نژادهاي پودل خاص خود دارند، ولی فرانسه باالترین افتخار و امتیاز را به خاطر داشـتن  

سه نوع سگ پودل شناخته . گ ملی خود معرفی نموده استاین سگ داشته و این سگ را به عنوان س

ـ   : شده است جـز از  ه استاندارد یا بزرگ، مینیاتور یا متوسط، عروسکی یا بسیار کوچک، این سـه گونـه ب

پودل به نظر بسیار فعـال و بـا هـوش بـوده، از سـاختار بـدنی خـوب و        . باشندزه، شبیه هم مینظر اندا

  .رودور و تکبر خاصی راه میوده، با غرمتناسبی برخوردار ب

  

                                                
1- Caniche  
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  ظاهري خصوصیات

هـا پوشـیده از   بـدن آن . رور و حرکاتی جهشـی هسـتند  اي مغها حیواناتی خوش اندام با چهرهپودل     

  در انتهـاي دم  . باشـد ژگی ظاهري آن ها کلیـپس روي سـر مـی   ترین ویاست و مهمموهاي فر خورده 

  .دهداي میالعادهآن ها جذابیت فوقارد که به ظاهر ها یک منگوله وجود دآن

  : از نظر اندازه سه تیپ سگ پودل وجود دارد

 گرم کیلـو  34تـا   30اشـته و وزن آن نیـز   متـر د سـانتی  38قـدي بـیش از    :پودل استاندارد      

  .باشدمی

 باشدکیلوگرم می 6متر و وزن آن سانتی  38تا  28ها قد آن :پودل مینیاتوري.  

 گرم استکیلو 5/4متر بوده، وزن آن نیز سانتی 28بدن حداکثر قد : پودل عروسکی.  

اي، کرم، زرد آلویی، آبی و خاکسـتري  اي، نقرهتنوع بوده شامل سفید، سیاه، قهوهها مرنگ بدن آن     

  .باشدمی

  

  پوشش خارجی

ردار پوشش خارجی متراکم، زیاد و داراي ساختار، بسیار ضخیم، محکـم و از طـول مشـابهی برخـو         

  .بوده، مجعد و فردار است

  

  سر و جمجمه

. افقی استسر، طویل، راست و . جمجمه پهن نیست، فرق سر به صورت باریک در پشت قرار دارد    

  .باشنداه رنگ و بینی سیاه و تیز میها، سیپوزه، طویل و قوي،  لب

  هاچشم

  .رسندباهوش به نظر میسیار پر انرژي و باشند و ببسیار تیره و بادامی شکل می     

  هاگوش

  .اندآویزان و نزدیک به صورت واقع شدهاند و به صورت طویل و پهن بوده، پایین افتاده     

  دهان

  .اندواقع شدهها سفید ، قوي و در یک سطح دندان     

  گردن

  باشدقوي و متناسب می     
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  هاي حرکتی جلوییاندام

  .داشته، قوي و عضالنی هستندها به سمت پشت شیب شانه     

  بدن

کوتاه، قـوي و کمـی خمیـده    پشتی حیوان  ناحیه. باشدینه، پهن و داراي پهناي مناسب میس قفسه     

  .اندها کامالً بر جستهها پهن و عضالنی بوده، دندهکفل. است

  هاي حرکتی عقبیاندام

  .اند پایین قرار گرفتهصل زانو کامالًها بسیار عضالنی و خمیده بوده، مفاساق     

  هاپا

هاي کف پایی ضـخیم و  ها کمانی شکل و بالشتکشکل مناسبی برخوردار بوده، پنجه کوچک و از     

  .باشندسفت می

مد  

  .خوردر از پشت حیوان خمیده یا پیچ نمیتته، کوتاه بوده، هرگز به باالدم باال قرار گرف     

  

  

  

  

  

  

  خصوصیات رفتاري

ه فراگیري کلمـات از  گرم هستند و در زمینهاي پودل حیواناتی بسیار با محبت، باهوش و خونسگ     

تـرین نژادهـا بـراي    هـا یکـی از مناسـب   به طور کلی این سگ. خوردار هستنداي برالعادهاستعداد خارق

گیرند و نسـبت بـه صـاحب خـود     تعالیم انسان را به خوبی فرا می .آیندنگهداري در منزل به حساب می

  .نیز بسیار وفادار هستند

باشد و در کل به بازي بـا کودکـان عالقـه    تر میتر باشد، پر تحركاین حیوان هر چه کوچک جثه     

داري توسط افراد مبتال به آلـرژي نسـبت   ی است که براي نگههایپودل عروسکی از سگ. فراوانی دارد

متوسط طول عمر این . به موي سگ و یا گرد و غبار، مناسب است، ولی باید دائماً آرایش و تیمار شوند

  ) 72تصویر شماره ( .باشدال میس 13تا  12حیوان 

 انواع )گرمکیلو (وزن  )سانتی متر(ارتفاع 

 استاندارد 34تا  30 38

 مینیاتور 6 38تا  28

  عروسکی 5/4 28
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 )Pug(     پاگ

  تاریخچه

  نژادهـا  تـرین قـدیمی  از یکی پاگ     

 کـه  رسـد می نظر به طور این .باشدمی

 در میالد از قبل سال 400 به آن وجود

 که دارند اعتقاد یرخب .گرددمی باز آسیا

منشـاء گرفتـه    کوتـاه  مو پِکینیز از پاگ

 را هاآن جد که معتقدند دیگر برخی ولی

 در. دهدیم تشکیلاسمال بولداگ  نژاد

زاده اشراف توجه مورد میالدي 16 قرن

 1860گرفت در سال قرار اروپایی هاي

 را چـین  امپراطـوري  قصـر  هاانگلیسی

 را 1پاگ قالده چندینو  کردند تصاحب

 سـال  در نـژاد  ایـن  .بردند انگلستان به

ها به هلند، انگلستان و آمریکا مهاجرت داز نظر منشاء متعلق به چین بوده، بع پاگ. رسید ثبت به 1885

  .نموده است

  

  ظاهري خصوصیات

هاي کوتـاه از مشخصـات   هاي مدور و ساقخورده، ناحیه پشت کوتاه و دندهو صورتی چینها گونه     

  .این نژاد است

  رنگ 

     پـوزه،  . باشـند هـا واضـح و مشـخص مـی    لکـه . باشـد اي یا حنایی متمایـل بـه زرد مـی   سیاه، نقره     

ي پیشانی و نشانه به روهاي انگشتی شکل یا لوزي شکل بر ها، لکههاي سیاه روي گونهها، خالگوش

  . باشدسیاه و پر رنگ و کامالً مشخص میماسک صورت نیز . باشندرنگ سیاه می

                                                
عمومی  هاي خانگی و به عنوان یک اصطالحها، میموناجنه، بینی پهنلغتی است که در مورد دیوها و : )Pug( پاگ -١

          التـین  انـد کـه نـام ایـن سـگ از کلمـه      هـا بـر ایـن عقیـده    برخـی . نشـین نیسـتند  رود که دلبراي حیواناتی به کار می

  .باشدفیست گرفته شده است که به این خاطر است که نیم رخ سگ شبیه یک مشت می -پاگناس
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  پوشش خارجی

  .صاف، کوتاه، نرم، ظریف و شفاف است     

  سر و جمجمه

پوزه کوتاه، داراي لبه . سر بزرگ، حجیم و مدور بوده، بدون این که زوائد جمجمه مشخص باشد     

  .شکل بوده، با چین و چروك همراه است ضخیم و مربعی

  هاچشم

و در زمـان  بسـیار پـر زرق و بـرق    . تیره رنگ، بسیار بزرگ، پر فروغ، برجسته و کروي شکل است     

  .شوندتحریک بسیار ترسناك می

  هاگوش

          بـه دو شـکل رز شـکل و غنچـه    . شـند بام، مخملـی شـکل و سـیاه رنـگ مـی     کوچک، نازك، نـر      

  .باشندمی

  بدن

  .هاي مشخصی استاي پهن که داراي دندهسینه کوتاه و چاق بوده، داراي قفسه     

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

دن واقع ها بسیار قوي، مستقیم و راست بوده، از طول متوسطی برخوردارند و کامالً در زیر بساق     

  .اندشده

  

  هاپا

هـا سـیاه رنـگ               هـا جـدا از یکـدیگر بـوده، نـاخن     باشـند، پنجـه  نه زیاد کشیده و نه زیاد گـرد مـی       

  .باشندمی

  دم

پیچ و فر مضاعف از مشخصات بارز این نژاد . به طور محکم به دور مفصل ران پیچ خورده است     

  .است

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  9تا  6 8تا  6

 )سانتی متر(ارتفاع  36تا  30 30تا  25
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  رفتاريخصوصیات 

گرا است و اغلب رفتار مناسبی بـا کودکـان و سـالمندان    گرم و برونسگی خوش طبع، جذاب، خون     

همچنین نیاز چندانی بـه  . شودته و به سگ نگهبان خوبی تبدیل میعالقه فراوانی به آموزش داش. دارد

  ) 73ر شماره تصوی( .سال است 14تا  13متوسط طول عمر آن . تیمار روزانه ندارد

  

  )(Shih Tzu      شیتزو

  

  تاریخچه

 از آمده به دست هاينقاشی و داركم     

 را کـوچکی  هـاي سـگ  میالدي 16 قرن

 .باشندمی شیر به شبیه که دهندمی نشان

 یعنی خود موطن شیتزو از نژاد 17 قرن در

 آنجـا  در وشـده   بـرده  پِکینـگ  بـه  تبت

نژادهـاي لهاسـا    را او اجداد .یافت پرورش

 هابعـد  .دهنـد می تشکیل آپسو و پکینگز

 گردید چین امپراطور محبوب سگ شیتزو

  .رسید ثبت به 1964 سال در و شد وارد انگلستان به  1930در سال  و

  

  ظاهري خصوصیات

ده و به چهـره حیـوان   پوشیده شهاي درشت و گردي داشته که اغلب با مو هاي بلند صورت چشم     

پوشـش   .گیـرد اي در پشت بدن قرار مـی دم حیوان شبیه پرچم بر افراشته. شدبخاي میمعصومیت ویژه

 خاکستري در ناحیـه  -هاي زرد طالیی و سیاه با لکه هاي سفید سیار بلند و متراکم بوده، به رنگبدن ب

  .شوددیده میسینه و پوزه 

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  7تا  4 7تا  4

 )سانتی متر(ارتفاع  28 28
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  رفتاريخصوصیات 

 سگی .دارد خوبی رابطه آرام کودکان با .است سخت سر و خوشحال ،شجاع،هوشیار سگی شیتزو     

 محبت با و حوصله و صبر با باید او به دادن آموزش .شودمی اخت همه با زود خیلی که است باوفا و آرام

 .است آرام خانه داخل در اصوالً ولی دارد، عالقه کردن پارس به و است هوشیاري باندیده .گیرد انجام

 با خوبی رابطه غالباً .باشد خانواده اعضاي کنار همیشه تا دارد عالقه بوده، بازیگوش و باهوش لجباز،

   .دارد خانگی حیوانات سایر

  

 فعالیت بدنی

 و خوابیـده  عالقـه  مورد هايمکان در تا دهدمی ترجیح غالباً ولی استتحرك  رپ  سگ ذاتاً شیتزو     

   .دکر خواهد کمک حیوان داشتنهنگ المس به روزانه هايرويهپیاد .کند استراحت

  

  شرایط نگهداري

 حیاط به نیازي و است تحرك رپ خانه داخل در اصوالً .است مناسب آپارتمان در نگهداري براي     

  .دارد حساسیت گرما به نسبت نژاد این .ندارد

  

  گیآراست

 بـه  سگ تا بندندمی بانور یک با را چشم جلوي موهاي معموالً .دارد نیاز روزانه زدنشانه به شیتزو     

 داشـته  نگـاه  تمیز همیشه باید و است حساس بسیار شیتزو هايچشم .ببیند را خود اطراف بتواند راحتی

 مـوي  بـه  نسـبت  د داراي آلـرژي افـرا  بـراي  و باشـد می ناچیز و کم بسیار نژاد این در مو ریزش .شوند

  .است مناسب ،حیوانات

  

  مشکالت سالمتی 

 و بلند فقرات ستون داشتن علته ب کمر دیسک گوش، و چشم مشکالت ف،پ و رخُ و خس خس     

 این در هادندان که چرا شوند تمیز و چک منظم طوره ب باید هادندان .باشدمی ذکر قابل کوتاه پاهاي

 خوبی استعداد نژاد این که چرا کنید پرهیز اضافه غذاي دادن از .شوندمی رس زود پوسیدگی دچار نژاد

  ) 74تصویر شماره ( .دارد شدن چاق در
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  )(Sidney Silky Terrier   سیدنی سیلکی تریر

  تاریخچه

 سیدنی سیلکی را سیلکی تریِر نیـز      

یی است که در استرالیا نژادي. نامندمی

اثر آمیزش بین تریرهـاي اسـترالیایی و   

ایـن  . شایر به وجود آمـده اسـت  یورك

         سگ یک سـگ عروسـکی محسـوب    

  .شودمی

  

  خصوصیات ظاهري

  رنگ

اي مایل به زرد، آبی، آبی و قهوه      

  .قرمز -ايماسه

  

  سر و جمجمه

از صورت ترجیحاً پوشیده . کوچک و پهن بوده، پوزه زیاد بلند نیست و داراي بینی کامالً سیاه است     

   .باشدموهاي طویل و بلند ابریشمی می

  پوشش خارجی

   .طویل و ابریشمی با ساختاري ظریف می باشد      

  هاچشم

  .کندو ظاهري بسیار باهوش را تداعی میمتوسط، تیره و روشن بوده       

  هاگوش

  .باشدنیم برافراشته و پوشیده از مو میکوچک، برافراشته یا      

  دهان

  .هاي سالم استصاف و هم تراز و داراي دندان     

  بدن

  .هایی نسبتاً مناسبداراي جثه کوچک، متناسب و همراه با کفل     
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  هاي حرکتی جلوییاندام

  .باشندمو می ی راست و کامالً پوشیده ازهایداراي ساق    

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

  .اندصاف که کامالً از مو پوشیده شده هایی مستقیم وساق     

  پاها

  .هاي سیاه رنگ هستندمدور با ناخن     

  دم

  .شودداشته میکمی باالتر از سطح پشتی نگه. یاداندازه متوسط و موهاي ز     

  

  

  

  

  

  رفتاري خصوصیات

 پـاگ  .گیـرد می فرا خوبی به را هاو آموزش بازیگوش است و باهوش جذاب، سرکش، با وفا، گیس     

   .باشـد نمـی  حیـوان  تنبیـه  هنگـام  در صدا کردن بلند به نیازي بنابراین است حساس صدا تُن به نسبت

 حتـی  و خـانگی  حیوانـات  سـایر  کودکـان،  با خوبی رابطه و باشدمی طلبی صلح سگ خوب و باندیده

          تبـدیل  حسـود  موجـود  یـک  به را او توجهی بی و دارد صاحب خود نیاز زیاد توجه به پاگ .دارد هاغریبه

  .کندمی 

  

 فعالیت بدنی 

 انجام و بردمی لذت کردن بازي از .باشدمی وصاف کوتاه پاهاي با قدرتمند و کوچک سگی پاگ     

 به مدت ورزش .گیرد قرار فیزیکی لحاظ از بهتري شرایط در تا کندمی کمک او به بدنی هايفعالیت

 بازي هنگام درکه در صورت شروع خرخر  داشت توجه بایدهمچنین  شودمی پیشنهاد منظم لیو کوتاه

   .نمود قطع را بدنی فعالیت ن،حیوا

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  4 4

 )سانتی متر(ارتفاع  23 23
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  داريشرایط نگه

 .رداند حیاط به نیازي و است آرام خانه داخل در اصوالً .باشدمی مناسب آپارتمان در نگهداري براي     

   .شود نگهداري خانه داخل همیشه تا است بهتر سرما و گرما به نسبت حساسیت داشتن علته ب

  

  آراستگی

 ضـروري  مواقـع  در اسـتحمام  و کشـیدن  بـرس  .باشـد یم ساده پاگ صاف و کوتاه موهايآراستن      

 .شود جلوگیري حیوان دگیخور سرما از تا شوند خشک سریعاًباید  ،شو و شست از پس .شودمی پیشنهاد

در این  فصلی موي ریزش .نمود تمیز نمدار دستمال یک با منظم طوره ب باید را هاچشم اطراف و صورت

   .است زیادنژاد 

  

  مشکالت سالمتی

 مشکالت آلرژي، .شودمی خوردگی سرما دچار سادگی به و است حساس گرما و سرما به نسبت پاگ     

متولـد   نسزاری عملبا  هاتوله اکثراً .باشدمی ذکر قابل نیز بینی و هاچشم از آب ریزش تنفسی، و پوستی

 کـه  چـرا  کنید خودداري زیاد غذاي دادن از .است شایع هاپاگ در فروپخُ و کردن خس خس .شوندمی

   )75تصویر شماره ( .شودمی سگ عمر طول کاهش باعث چاقی .دارد شدن چاق در زیادي استعداد

  

  

  )(Yorkshire Terrier   یورکشایر تریر

  تاریخچه

نبال سگی بودند کـه  واقع در کشور انگلستان به د رحدود صد سال قبل، معدن چیان شهر یورکشای     

بلـک تریـر،    کند از این رو بـا آمیـزش نژادهـاي    هاي موجود در راهروهاي معادن مبارزهبتواند با موش

این حیوان از زمان ملکـه ویکتوریـا و یـا حتـی     . این نژاد را به دست آوردند 1اسکاي تریر و داندلی تریر

رود و ها بـه شـمار مـی   یک موش در واقع این سگ به عنوان دشمن درجه. قبل از آن شناخته شده بود

نگهبـانی   بـراي هـا نیـز   ردار اسـت، از ایـن رو در آپارتمـان   ي برخواالعادهقدر ضمن از حس شنوایی فو

شود ولی خلق و خوي تریر بـودن را  یک سگ ناز پرورده و شیک محسوب میبا این که . مناسب است

  .خود حفظ کرده استدر 

                                                
1- Dandlie terrier 
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  ظاهري خصوصیات

  رنگ

د، آبـی  اي مایل بـه زر آبی و قهوه      

کـه از  ) اينه آبـی نقـره  (فوالدي تیره 

سمت پشت جمجمه تا پایه دم کشیده 

ـ    ا شده و نباید با رنگ حنـایی، برنـزه ی

ــردد  ــوط گ ــگ مخل ــره رن . موهــاي تی

ــه  ــاي قفس ــینه داراي رنــگ  موه   س

اي مایل بـه زرد روشـن یـا تیـره     قهوه

اي تمام موهاي با رنگ قهوه. باشندمی

دم تیـره تـر    پایه مایل به زرد در ناحیه

ایـن حـال در   بوده، و با  میانی از ناحیه

  .تر باشندنوك دم روشن ناحیه

  

  پوشش خارجی

 ادي پوشیده شده اسـت کـه از ناحیـه   هاي نستباً ابریشمی زیمو راسی تا پنجه ها به وسیله از ناحیه      

         ، داراي سـاختار ابریشـمی ظریفـی    پوشش خـارجی شـفاف بـوده   . اندپشتی حیوان به پایین ریخته شده

  .باشدمی

  جمجمهسر و 

یـل سـر   موهاي طو. بینی ترجیحاً سیاه است. باشدهن بوده، پوزه نیز زیاد بلند نمیسر، کوچک و پ      

دار بـوده  اي مایل به زرد پر رنگ و طالیی رنگ برخورباشند از رنگ قهوهکه به سمت پایین آویزان می

ه زرد موجـود بـر روي   اي مایل بوهقه هايمو .باشندتر میپوزه پر رنگ که در نواحی اطراف سر و ناحیه

اي موي تیره رنگ مخلـوط بـا رنـگ قهـوه     هم چنین هیچ گونه. گردن کشیده نشده است سر تا ناحیه

  .مایل به زرد هم نباید در این ناحیه مشاهده گردد

  

  هاچشم

  نمایـد لبـه  تـداعی مـی   به رنگ تیره و براق بوده، ظاهري باهوش و زرنگ را متوسط، داراي اندازه      

  .باشندپلک چشم نیز تیره رنگ می
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  هاگوش

موهاي  ور از هم نیستند و به وسیلهشکل، برافراشته یا نیمه برافراشته بوده، زیاد د Vکوچک،       

  .اندبه زرد بسیار پر رنگ پوشیده شدهاي مایل کوتاه و قهوه

  دهان

  .هاي کاملی دارددندان      

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

پر رنگ یا اي مایل به زرد موهاي قهوه باشد و به طور کامل به وسیلهها کامالً راست میساق     

  .باشندگاه میتر از نواحی تکیهند که در نواحی انتهایی کمی روشناطالیی رنگ پوشیده شده

  

  بدن

  .ها متناسب استکفل کامالً جمع و جور بوده، ناحیه     

  

  قبیهاي حرکتی عاندام

زرد پـر رنـگ یـا طالیـی پوشـیده      اي مایل به موهایی با رنگ قهوه هایی راست که به وسیلهساق     

  .ها استاي آنهاي پایهتر از قسمتقسمت رأسی این موها روشن. اندشده

  پا ها

  .باشندها سیاه رنگ میمدور بوده، ناخن پنجه     

  

  دم

هـاي بـدن،   قسمت برخالف بقیه. قدار زیادي مو استاز طول متوسطی برخوردار بوده، پوشیده از م     

کمـی   باشـد و دم وصاً در انتهاي دم قابل توجه میاي برخوردار بوده که این حالت خصاز رنگ آبی تیره

  .شودداشته میباالتر از سطح پشتی بدن نگه

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  3تا  2 3تا  2

 )سانتی متر(ارتفاع  17تا  15 17تا  15
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  رفتاريخصوصیات 

          هـا بسـیار پرخاشـگر   زیـاد بـوده، در برخـورد بـا سـایر سـگ      حیوانی حساس، خودبین و با شیطنت      

گاه صداي پارس او ممکن است براي همسـایگان  . به حفظ قلمرو خود نیز بسیار حساس است. شودمی

  .سال است 14متوسط طول عمر او . وان ضروري استتیمار منظم و روزانه حی. مزاحمت کند ایجاد

  

 فعالیت بدنی

را خوشحال و  هاي منظم آنها و بازيبرخی تمرین این نژاد به فعالیت بدنی زیادي نیاز ندارد اگرچه    

  .داردسرحال نگاه می

  

  داريشرایط نگه

نسبت . نداردنیازي به حیاط  است و تحركپر  در خانه. باشدمناسب میداري در آپارتمان براي نگه     

  .دهدهاي گرم را ترجیح میمکان باشد وبه هواي سرد حساس می

 

  آراستگی

       بـان  وموهاي بـاالي سـر را معمـوالً بـا یـک ر      .استشانه و برس کشیدن روزانه و منظم ضروري      

  .استبسیار کم  یاریزش مو در این نژاد کم  .تمیز شوند طور منظمه ها باید بدندان. می بندند

  

  مشکالت سالمتی

             مشـکل در هضـم غـذا، فـرم    . شـوند مـی  ها در سـنین پـایین دچـار پوسـیدگی دنـدان     برخی از آن     

هـا  معمـوالً مـاده  . شودکمتر می ترمانتیس 20 جمجمه از غیر طبیعی استخوان جمجمه که در آن اندازه

ها سالم و تمیـز بـاقی   تا دندان شودخشک استفاده از غذاي باید ها آن در تغذیه .زایمان دارندمشکالت 

 .هـا جلـوگیري شـود   تا از عفونت و ریختن دندان شود طور منظم به دندان پزشک مراجعهه باید ب. بماند

  ) 76تصویر شماره (
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  در یک نگاههاي غیر ورزشی سگفصل 

    

  Bichon Frise   فریزاي یشُنب

  Boston Terrier   باستن تریِر

  Bulldog  بول داگ  

  French Bulldog  فرِنچ بولداگ 

  Chinese Shar-Pei              چاینیز شارپِئی

چو چو    Chow Chow  

  Dalmatian       دالماسین

  Keeshond   هاند کیز

  Lhasa Apso  لهاسا آپسو  

  Schipperke   اسچیپرکی

  

  .ترتیب توضیح داده شده است فصل نژادهاي باال بهاین در 
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 Bichon Frise)(  فریزاي بیشُن

  تاریخچه

 بیشـن فریـزاي   نژاد پیدایش     

 .ددگرمی  باز میالدي 14 قرن به

 نژادهـاي  را فریـزاي  بیشُن اجداد

ــپانیِل  ــر اس ــت وات ــودل و باربِ  1پ

ـ  تشکیل  توسـط  ابتـدا  .دهنـد یم

ــان ــپانیایی ملوان ــداري اس      نگه

 توجه مورد 16 قرن در اما شدمی

 قـرار  فرانسوي هاي زاده اشراف

 در بـازي  براي نژاد این از .گرفت

 سگ عنوانه ب همچنین و سیرك

  .شودمی هاستفاد نمایشی

   

  ظاهري خصوصیات

ـ  موهـاي  ، دارايزیبـا  بسیار، کوچک سگی نژاد این      زیـر  در کـه  خـورده  فـر و  مضـاعف  ،پشـت  رپ          

ـ  سـفید،  هايرنگ به والًممع .باشدمی  سانتی متر 7ل طو به نرم موهاي داراي   دیـده  طوسـی  و یکرم

 گرد هايچشم داراي. )پودل مانند( کرد کوتاه زیبایی براي را حیوان بدن پشت موهاي توانیم .شودمی

  .باشدمی پشت رپ و خورده فر مد و بلند گردنهمچنین داراي  .است مو رپ و افتاده هايگوش و سیاه و

   

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

 اسـتقالل  ايهروحی .بردمی لذت ها انسان همراهی از که است کوچکی و سفید سگ فریزاي بیشُن     

  آسـان  او با زندگی که است آرامی سگ .کندنمی پارس زیاد .دارد شاداب و شجاع باهوش، آرام، طلب،

                                                
1- Barbet Water Spaniel 

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  5تا  3 5تا  3

 )سانتی متر(ارتفاع  30تا  20  28تا  23
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 فرا زود خیلی را هاآموزش .باشدمی

 است دوستی اجتماع سگ .گیرد می

 همـراه  بـه  جـا همه تا دارد عالقه و

  بـا  سـرعت  بـه  .برود خود صاحب

  خو خانگی حیوانات و هاسگ سایر

 کودکـان  با خوبی رابطه و گیردیم

       ورود و اسـت  خـوبی  بانهدید .دارد

 اطـالع  کـردن  پارس با را ها غریبه

   .ددهمی

  

  

 فعالیت بدنی

      .کنـد مـی  تـأمین  را او بدنی نیازهاي تمام روزانه کردن بازي .است تحركرپ ،کوچک سگ این     

   .دارد زیادي عالقه نیز روزانه رويپیاده به فریزاي بیشُن

  

  شرایط نگهداري

 داخل در .باشدمی مناسب آپارتمان در نگهداري براي ،روز طول در کافی بدنی فعالیت اجازه شرط به     

  .ندارد حیاط به نیازي و است تحرك رپ خانه

   

  گیآراست

 پاك هاگوش و هاچشم گوشه .شود گر ماهري کوتاهآرایش توسط بار یک هفته چهار هر باید موها     

 در مو ریزش .شودمی توصیه ماه باردر یک استحمام .دارد نیاز روزانه کشیدن برس و زدن شانه به .شود

  .است مناسب تحیوانا موي به نسبت داراي آلرژي افراد براي و باشدمی ناچیز و کم بسیار نژاد این

 
  مشکالت سالمتی

 نیز پوست و گوش هايبیماري و مروارید آب .هستند هاچشم از آب ریزش داراي هاآن از برخی     

  )77تصویر شماره ( .دارد حساسیت هاشپش و کنه گزش به نسبت نژاد این .است ذکر قابل
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  )Boston Terrier(       تریِر باستن

 هـاي سـگ  باستن تریر را نژاد جدادا     

ــت  ــگجنگجــوي پی ــاو ت 1نایتین  ریره

 وزنـی  اولیه هايباستن .دهدمی تشکیل

را  آن هـا  کـه  داشتند گرمکیلو 20 معادل

2اُلد باستن بولداگ
 باسـتن  .نامیدنـد مـی  

 موطن که است نژادهایی محدود از تریِر

 تریِـر  باستن .است بوده آمریکا اصلی آن

آمیزش انگلیش بولـداگ   حاصل امروزي

3با انگلیش وایت تریر
 سـال  در .باشدمی 

 آمریکـا  باسـتن  ناحیه در نژاد این 1889

اجـرا   1870 سـال  در باستن در آن از مراسم نمایش اولین .رسید ثبت به 1893 سال در و گردید معروف

  .شد

  

  ظاهري  خصوصیات

هـا مسـتقیم و   سر حیوان گرد، گوش. ه بولداگ استکوتاه بسیار شبی از لحاظ چهره و خصوصاً پوزه     

          تـاه و درخشـان بـه رنـگ سـیاه بـا       بـدن پوشـیده از موهـاي کو   . ها نیز گرد و جذاب استبلند و چشم

  .هاي سفید استلکه

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

 در سعی امروزه ولی یافته می پرورش هاسگ سایر با جنگیدن منظور به گذشته دراین نژاد  گرچه     

. است اجتماعی و باهوش زیرك، آرام، سگی تریِر باستن .است شده نژاد این در تهاجمی حالت کاهش

                                                
1- Pit Fighting                           2- Olde Boston Bulldogge          3- English White Terrier 
  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  5/4تا  3 5/4تا  3

 )سانتی متر(ارتفاع  43تا  38 43تا  38
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 ضروري مواقع در فقط و است خوبی باندیده .دهدمی پاسخ واحد شخص یک هايآموزش به اصوالً

 و است محبت پر و بازیگوش .دارد ها غریبه حتی و بزرگساالن کودکان، با خوبی رابطه .کندمی پارس

 زیادي طرفداران جذاب، شخصیت داشتن به خاطر .باشد خانواده اعضاي کنار در همیشه دارد دوست

 پیدا تهاجمی حالت یکدیگر به نسبت نر هايسگ گاهی ولی آیدمی کنار خانگی حیوانات سایر با .دارد

    .کنندمی

  

 فعالیت بدنی

 به نیازي کوچک نژاد این .است مناسب سبز فضاي یا و حیاط در دویدن و کوتاه هايرويپیاده     

 به و است وزنی سبک سگ .باشد خود صاحب همراه جا همه تا دارد عالقه ولی ندارد زیاد بدنی فعالیت

  .کرد حمل را آن توانمی راحتی

  

  شرایط نگهداري

 .ندارد حیاط به نیازي بوده، آرام خانه داخل در اصوالً .است مناسب آپارتمان در دارينگه براي     

   .دارد حساسیت زیاد سرماي یا گرما به تریِر باستن

  

  گیآراست

 و شسـت  و مـنظم  کشیدن برس و شانه .باشدمی آسان آراستن براي نژاد این صاف و کوتاه موهاي     

 دستمال یک با روزانه ا بایدهچشم گوشه خصوصاً و صورت .شودمی پیشنهاد ضروري مواقع در فقط شو

ـ  بـه  نسـبت  آن بودن تمیز از و ک شده،چ منظم طورهب باید نیز هاگوش داخل .شود تمیز نمدار  هـا رمجِ

   .باشدمی متوسط نژاد این در مو ریزش .داشت نگه کوتاه باید ا نیزر هاناخن .نمود حاصل اطمینان

  

  مشکالت سالمتی

 لـمشک ارـرد دچـس اـی رمـگ لیـخی هواي در خصوصاً اوقات گاهی پهن صورت داشتن با نژاد این     

در  سـر  بزرگی علت به .است طبیعی نژاد این در کردن فپ و رخُ و خس خس همچنین .شودمی یتنفس 

 و قلبی رهايوتوم .دارند نیاز سزارین به و زایی داشتهها سخت، اکثر مادهرحم نهاده بودنتنگ  و هاتوله

  )78تصویر شماره ( .باشدیم شایع نیز چشم هايبیماري و پوستی
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  بول داگخانواده 

  

  )(Bulldog    بول داگ

  تاریخچه

تا سال . از انگلستان است منشاء سگ بول داگ     

دنبال کـردن  از این سگ به منظور هدایت و  1835

زمـانی   شده اسـت و ایـن در  گاوهاي نر استفاده می

ایـن  . بود که شکار به صورت قانونی منع شـده بـود  

ــوان از ــال  حی ــازي  1631س ــان ب ــاي و در جری      ه

از . بـه اوج شـهرت خـود رسـید     جنگ بین حیوانات

جنـگ بـا گـاو،     بـراي هاي دور از این حیوان گذشته

 العـاده جسارت فوق. شدیم خرس و گورکن استفاده

 را گـاز بگیـرد و تـا   ت تا بینی گاو ساخاو را قادر می

بـازي   1835در سال . سرنگونی آن دست بردار نبود

کشی ممنوع شد ولی بول داگ به عنـوان سـگ   وگا

همراه و خانگی با طبیعت آرام و دوست داشتنی بـه  

  . بقاء خود ادامه داد

  

  خصوصیات ظاهري

  پوشش خارجی

  .باشدم و از نظر بافت و ساختار نرم میکوتاه، صاف، متراک     

  رنگ

ا یک پوزه بند همانند یک رنگ کامل ب(باشند دار میي قابل قبول به صورت کامل یا لکههارنگ     

، حنایی، زرد، کم رنگ، سفید و هاي کامل شامل خالدار، قرمز، با انواع مختلف آنرنگ) یا نقاب مشکی

  . باشدچنین رنگ ابلق میهم

  ظاهر

سـر در  . باشـد ه، بدنی پهن، قدرتمند و فشرده میقد کوتابول داگ، سگی با پوشش خارجی صاف،      

پوزه بسیار پهن، بدون نوك و به سمت . هاي دیگر، مشخصاً حجیم و بزرگ استسگ ازهمقایسه با اند
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عضـالنی  هاي حرکتی عقبی نیـز کشـیده، قـوي و    اندام. بدن کوتاه و عضالنی است. باال متمایل است

سـگ  . هاي حرکتی جلویی ایـن خصوصـیت چنـدان مشـخص نیسـت     مولی در مقایسه با اندا. باشدمی

اي دارد، بـه طـوري   این سگ طرز راه رفتن ویـژه . یی استباال شیاريواراي سطح هظاهري باهوش، د

فتن همانند چهـار  این گونه راه ر. رودهاي خود راه میهاي کوچک روي پنجهرسد با گامکه به نظر می

  .باشدنعل رفتن اسب می

  

  جمجمهسر و 

سر از سـمت  زمانی که . شودتوزیع می هاوده، طوري که وزن آن بر روي شانهجمجمه بسیار بزرگ ب    

رد بوده، به سمت جوانـب  ها باید کامالً گگونه. رسدشود، بسیار باال به نظر میجلو و جوانب مشاهده می

یار شـل و چـین   وست سر، بسپیشانی پهن بوده، پوست روي آن و پ. ها توسعه یافته باشندو پشت چشم

باشـند بـه   رجسته، پهن، مربعـی شـکل و بلنـد مـی    هاي استخوان پیشانی بسیار ببرآمدگی. خورده است

. شـود دهد که استاپ نامیده مـی ها میحالت مضرس عمیق و پهن را بین چشمطوري که تشکیل یک 

پهن بـوده، بـه   ، کوتاه و پوزه. شودو پهن به سمت وسط جمجمه کشیده میاز استاپ، یک شیار عمیق 

. به عالوه از سمت گوشه چشم به سمت گوشه دهان بسـیار عمیـق اسـت   . باشدسمت باال متمایل می

منخرین، بزرگ، پهـن و سـیاه   . اي باشدده، هرگز نباید جگري رنگ یا قهوهبینی، بزرگ، پهن و سیاه بو

  .بوده، داراي یک خط مستقیم عمودي مشخص در بین خود هستند

  

  هاچشم

مجمه داشته و تا ها حالت افتاده و پایینی در جرسد که چشمها از مقابل به نظر میدر بررسی چشم     

به طوري ها در یک امتداد بوده، و چشم) برجستگی صورت(استاپ . باشندها دور میحد امکان از گوش

متوسطی  سیاه و داراي اندازهها از یکدیگر فاصله داشته و گرد، چشم. باشندکه عمود بر شیار گونه می

  .بوده، فرو رفته یا برجسته نیست

  

  هاگوش

ممکـن   ترین فاصـله فاصله داشته و در باال و در دور اند، از یکدیگرها در باالي سر قرار گرفتهگوش     

ها کوچک و باریک و به شکل گـل رز بـوده، در قسـمت عقـب گـوش بـه       گوش. ها قرار دارنداز چشم

  .باالیی نیز به سمت بیرون انحنا یافته است لبه. تمایل استسمت داخل م
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  دهان

         . باشــددنــدان کوچــک جلــویی در یــک ردیــف مــی 6فــک، پهــن و مربعــی شــکل بــوده، داراي      

شـوند و خیلـی   هنگام بسته بودن دهان، دیده نمی ها دردندان. گی از یکدیگر فاصله دارندهاي سدندان

  .گیردنی نیز در زیر فک باالیی قرار میفک پایی. باشندقوي و بزرگ می

  گردن

در قسمت پشتی کمانی شـکل  . باشدبوده، بسیار قطور، پهن و ستبر میاز طول متوسطی برخوردار       

گلو داراي پوستی چین خورده، ضخیم و بسیار شل و آویـزان اسـت    راي انحنا بوده، در اطراف ناحیهو دا

  .دهدسینه تشکیل می قفسه طرف از فک پایینی تا ناحیه ر هرکه غبغبی را د

  

  هاي حرکتی جلوییاندام

حجیم و گرد بـوده، از بـاالي    سینه ناحیه. قدرتمند و عضالنی هستند دار، بسیارها پهن، شیبشانه      

جلویی خاتمـه  یابد تا در میان پاهاي سینه ادامه می ا پایین یعنی محل اتصال به قفسهها شروع و تشانه

ضالنی و مستقیم بـوده، داراي بازوهـاي رشـد    هاي جلو بسیار قدرتمند، دور از هم، ستبر، عساق پا. یابد

آرنـج پـایین   مفاصـل  . باشندتر میها در مقایسه با ساق پاهاي عقبی کوتاهاین استخوان. باشندیافته می

  .مستقیم و قدرتمند استبخولق نیز کوتاه، . باشندها دور میبوده، کامالً از دنده

  بدن

. بخشـد مـی  اهاي جلویی کوتاهی را پاسینه بسیار پهن و برجسته بوده، به سگ ظاهر پهن ب قفسه      

 ناحیـه . فتـه و حالـت نوسـانی نـدارد    ها احاطه شده، شکم به سمت باال فرو ردنده بدن کامالً به وسیله

   اریـک کفـل ب  باشـند و بـه سـمت ناحیـه    ها پهن میشانه نیز کوتاه و قوي بوده، در ناحیهپشت و کمر 

. شـوند و به آرامی به سمت پشت متمایل میپشتی نزدیک به هم قرار گرفته  ها در ناحیهشانه. شوندمی

کند کـه باعـث   ها برجسته شده، سپس به سمت دم حالت انحنا پیدا میستون فقرات نیز به سمت کفل

  .هاي خاص این نژاد استشود که از ویژگیمی) روچ بک(تی به نام پشتی سنگی تشکیل حال

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

هـا  د به طوري که باعث باال بردن کفلباشنهاي حرکتی جلویی بلندتر میپاها نسبت به اندام ساق      

ر ه بوده، کامالً پایین قـرا مفاصل زانو کمی خمید. باشندساق پاهاي عقبی، قوي و عضالنی می. شودمی

قسمت پایینی زیر مفصـل زانـو بایـد کوتـاه،     . رسندطوري که طویل و عضالنی به نظر میاند به گرفته

  .مفاصل ران نیز باید گرد بوده، کمی به سمت بیرون بدن متمایل باشند. مستقیم و قدرتمند باشد
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  هاپا

   ي انگشـت برجسـته  هـا جـدا از یکـدیگر و داراي بنـدها    عقبی و جلویی گرد و متراکم، پنجههاي پا     

هـا نیـز متـراکم و    پنجـه . به سمت بیرون متمایـل هسـتند  پاهاي جلویی مستقیم بوده، کمی . باشندمی

  .ضخیم بوده، کامالً جدا از یکدیگر هستند

  دم

در و در حالی که مستقیم و راست اسـت  . دم که به دنباله معروف است رو به سمت پایین قرار دارد     

       ونـه لبـه و موهـاي زبـر     دم، صاف و گـرد بـوده، عـاري از هـر گ    . شودپایین متمایل میانتها به سمت 

متوسطی برخوردار بوده، بیشتر کوتاه است تا بلند، همچنـین در قسـمت پایـه     معموالً از اندازه. باشدمی

گـام حمـل بـه صـورت رو بـه      شود و در هنمت نوك دم به سرعت مخروطی شکل میضخیم و به س

                       .باشــدت خــود نمــیســگ قــادر بــه بلنــد کــردن دم بــه بــاالتر از پشــ. شــودداشــته مــینگــه پــایین

  )79تصویر شماره (

  

  

  

  

  

  )(French Bulldog  بولداگ فرِنچ

  تاریخچه

 به عنـوان  انگلستان در ابتدا بولداگ فرِنچ

 .یافت پرورش مینیاتوري انگلیسی بولداگ

 دهندگانپرورش از تعدادي 1860 سال در

 بـا  و بـرده  فرانسه به را نژاد این فرانسوي

 فـرِنچ  نام و کردند آمیخته فرانسوي تریِر

 سوي از نام این بعدها .نهادند او بولداگ بر

چـرا   قرارگرفـت  اعتراض مورد هاانگلیسی

 بـه طـور   و انگلیسی نژاد یک بولداگ که

    .آمدمی  حساب به نماد انگلستان سنتی

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  25تا  24 23تا  22

 )سانتی متر(ارتفاع  43تا  31 43تا  31
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  ظاهري خصوصیات

  رنگ

  .باشدحنایی، سفید یا حنایی و سفید می خالدار،    

  

  خارجیپوشش 

  .باشدمتراکم با ساختاري نرم و شفاف میصاف، کوتاه،      

  

  سر و جمجمه

ها پهن و پیشانی حالـت  جمجمه تقریباً در بین گوش. ن استسر حیوان سنگین، مربعی شکل و په     

پوزه پهن بوده، با رشـد خـوب   . شوداي میو آویزان باعث تشکیل غبغب قرینه محدب دارد، پوست شل

برجسـتگی  (باشـند و اسـتاپ   سیاه رنـگ مـی   هابینی و لب. ه سمت عقب متمایل استنه بعضالت گو

هـاي  لـب  .فک پایین گود و چهار گوش بوده، کامالً مشخص اسـت . باشدکامالً مشخص می) صورتی

  .پوشاندهاي زیادي میهاي پایینی را در هر طرف با الیه، لبباالیی

  هاچشم

  .اندبوده، با فاصله از هم قرار گرفتهمتوسط و تیره رنگ  گرد و با اندازه     

  هاگوش

هـا  گـوش . ها به سمت جلو اسـت و برافراشته بوده، منفذ خروجی آندر باالي سر و کامالً مستقیم      

شـود و بـه   و به سمت نوك گوش طویـل و گـرد مـی    متوسطی بوده، در قسمت پایه پهن داراي اندازه

  .م استهاي خفاشی موسوگوش

  دهان

زبان به صورت برآمده و بیرون آمده . شوندظم و هنگام بسته بودن، مشاهد نمیها سالم و مندندان     

  .نیست

  گردن

باشـد، گـردن کمـانی و    گردن می آویزان و شل در ناحیه قوي و مستحکم بوده، داراي کمی پوست     

  .ضخیم بوده ولی زیاد کوتاه نیست

  

  جلوییهاي حرکتی اندام

  .ساق پاهاي قوي، عضالنی و کوتاه داشته که با فاصله از هم قرار دارند     
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  بدن

ها متسـع  شانه. باشدي میاي پهن و کمر قوسینه داراي ناحیه. باشدکوتاه، عضالنی و نسبتاً گرد می    

  .باشدها باریک میکفل و باز و در ناحیه

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

مفاصـل زانـو کـامالً    . باشندتر میو قوي ترعضالنیهاي جلویی و قبی بلندتر از ساقساق پاهاي ع     

  .باشندقرار گرفته، داراي حرکتی نرم می پایین

  

  هاپا

ها نیز ناخن. هاي استوار و سالم هستندولقداراي بخ. باشندها میاد ساقکوچک، فشرده و در امتد     

  .باشندکوتاه، ضخیم و سیاه می

  

  دم

   پایـه، ضـخیم و بـه سـمت نـوك باریـک        سمت پایین متمایل است در ناحیه بسیار کوتاه بوده، به     

  .کمر پیچ خورده نیست ار باشد ولی به سمت باالي ناحیهممکن است صاف یا پیچ د. شودمی

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

 سـایر  بـا  معمـوالً  .اسـت  شـاداب  و شـجاع  بازیگوش، بسیار .باشدآسان می بولداگ فرِنچ دارينگه     

           انـس  خـاص  شـخص  یـک  بـا  معمـوالً  ولـی  کنـد می بازي و آیدمی کنار خوبی به هاغریبه و حیوانات

 بـه  نسـبت  تهـاجمی  حالـت  نرهـا  گـاهی  است ممکن گرچه است آرام هاسگ سایر به نسبت .گیردمی

 .کنـد  تحمل را توجهیبی تواندنمی و دارد نیاز صاحب خود محبت و توجه به نژاد این .کنند پیدا یکدیگر

   پیشـنهاد   کودکـان  بـراي  ایـن نـژاد  . دارد هـا موش شکار در خوبی کند و مهارتنمی پارس زیاد معموالً

  .شودنمی

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  13تا  10 10تا  9

 )سانتی متر(ارتفاع  30 30
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 فعالیت بدنی

 عالقه کردن بازي و دویدن به .کرد بدنی فعالیت و ورزش به وادار گرم هواي در را نژاد این نباید     

  .دارند سایرین به نسبت بیشتري انرژي هاآن از برخی .دارد زیادي

  

  داريشرایط نگه

 پیشـنهاد  بنـابراین  شودمی زده گرما سریع خیلی و دارد حساسیت گرم هواي به نسبت بولداگ فرِنچ     

 بـه  نیـازي  و باشـد آپارتمان می در دارينگه براي مناسب .کنید دارينگه خنک هواي و آب در شودمی

  .ندارد حیاط

  

  آراستگی

 نـژاد  ایـن  در مـو  ریـزش  .باشـد مـی  کافی معموالً کشیدن برس .است آسان بسیار نژاد این آراستن     

     .است متوسط

  

  مشکالت سالمتی

 قابل بینی بودن پهن علت به) کردن خُروپف و خس خس( تنفسی مشکالت و چشمی هايبیماري     

ـ  و اسـتخر  کنـار  در بایـد  بنابراین نیست شنا به قادر بدن فیزیکی ساختار به دلیل .باشدمی ذکر  هرودخان

   انجـام  سـزارین  بـا عمـل   هادر توله سر بزرگی به علت هاماده در زایمان اوقات گاهی .بود خیلی مراقب

  هـاي افتـاده،   هاي متفـاوت، گـوش  هایی با رنگچشم. باشدبینی داراي رنگی غیر از سیاه می .گیردمی

  )80تصویر شماره ( .لب شکري، دم بریده و کوتاه شده دارند

  

  Chinese Shar-Pei)(  پِئیچاینیز شار

  تاریخچه

 چـاینیز شـارپئی بـه سـرزمین چـین       منشاء سگ     

شـارپئی چینـی نیـز    عنـوان  رسد، از این رو تحـت  می

در متـون چنـین آمـده کـه در چـین      . شودخوانده می

ان به عنوان سـگ جنگـی اسـتفاده     باستان از این حیو

 1950بر پایه شواهد موجـود، در سـال   . شده استمی

ولـی  . یـد میالدي نسل این حیوان تقریباً منقرض گرد
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انـد و در نتیجـه   پـرورش داده  این حیوان را مجدداً نگیکُدهندگان هنگچندي پیش گروهی از پرورش

خـانگی و یـا نگهبـان در     هاي شارپئی امروزه بیشتر به عنـوان سـگ  سگ. این نژاد تجدید حیات یافت

  .شوندمنازل نگهداري می

  

  ظاهري خصوصیات

هاي این  نـژاد،  هاي خاص سگاز ویژگی. اي گوشتی استو پوزهداراي سر بزرگ شبیه به کرگدن      

توانـد بـراي حیـوان    مـی  که خصوصاً در فصـول گـرم   پوستی پهن در سراسر نقاط بدنهاي وجود چین

   .گرددمی مشکل آفرین شده و در ضمن چنین پوستی به آسانی دچار عارضه درماتیت مرطوب

هـاي پوسـتی، او را در برابـر    ی بوده که بـه همـراه چروکیـدگی   هاي زبر و کوتاهبدن پوشیده از مو     

 ی، مـاهوتی و خرسـی هسـتند و بـه     در سه رنـگ گونـه اسـب    هاجم محفوظ داشته وحیوانات مانسان و 

  .شودرنگ، زردآلویی یا سیاه  دیده می هاي قرمز، حنایی، کرمرنگ

  

  

  

  

  خصوصیات رفتاري

    هـا اصـوالً اجتنـاب    طلب و خـود راي بـوده کـه از غریبـه    شارپئی حیواناتی استقاللاي نژاد هسگ     

ولی نسبت به صاحب خود بسیار وفادار هسـتند  . از این رو رفتار آن ها همیشه مناسب نیست. نمایندمی

  .شودباوفا براي انسان به آن توجه می و به عنوان یک سگ نگهبان خوب و نیز یک دوست

البتـه  . باشـد گري در برابر سایر حیوانـات مـی  هاي رفتاري مطلوب این حیوان، عدم پرخاشویژگیاز      

بایسـت حیـوان را از   چنین رفتار مطلـوبی در حیـوان، مـی    این نکته قابل ذکر است که براي رسیدن به

  .تسال اس 12تا  11طول عمر این حیوان حدود . دوران تولگی به خوبی تربیت نموده و آموزش دهید

  

 فعالیت بدنی

 آن حمله از تا کنید استفاده از قالده باید عمومی هايمکان در ولی .دارد نیاز متوسط بدنی فعالیت به     

  .ندهید او به زیاد بدنی فعالیت و ورزش اجازه گرم هواي در .شود جلوگیري دیگر هايسگ به

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  25تا  18 25تا  18

 )سانتی متر(ارتفاع  51تا  46 51تا  46
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  شرایط نگهداري

 خانه داخل .است مناسب آپارتمان در دارينگه براي طول روز،کافی در  بدنی فعالیت اجازه به شرط     

در سـایه بـوده و    باید همیشه و است حساس بسیار گرما به نسبت .ندارد حیاط به نیازي بوده،تحرك  پر

  .باشد اختیارش در آب

  

  گیآراست

 یک استحمام .دارد کمی بسیار موي ریزش سال طول در .کشید برس منظم به طور باید را شارپِئی     

  .شودمی توصیه هفته در بار

  

  مشکالت سالمتی

 .باشـد مـی  ذکـر  قابـل  هاآن روي بر چروك داشتن به دلیل پوستی مشکالت و کلیوي هايبیماري     

  .نمایید خرید معتبري فروشنده از خرید هنگام است بهتر پوستی هايبیماري از جلوگیري براي

)81تصویر شماره (    

 
 

چو چو     (Chow Chow) 

  

  تاریخچه

چـین اسـت و نـام آن در     منشاء نژاد چو چـو      

ی به معنی خوب خوب یـا خیلـی خـوب    زبان چین

هـا در گذشـته از گوشـت آن بـه     مغـول . باشدمی

لبــاس  وســت آن بــراي تهیــهعنــوان غــذا و از پ

هـا بـه عنـوان    همچنـین از آن . کردندمی استفاده

ــتفاده    ــراي بارکشــی اس ــز ب ــان و نی      ســگ نگهب

وشـت و  ین از گامـروزه نیـز در چـ   . شده استمی

به طوري کـه  . شودپوست این حیوان استفاده می

ــ  ــت آن ب ــذ در   گوش ــذاي لذی ــک غ ــوان ی ه عن

پوسـت آن نیـز   . هاي چین طبخ می شودرستوران

به عنوان پوست چینی در بازارهاي چـین عرضـه   
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گردنـد، در اواخـر   سگ که به نژادهاي اسپیتز باز می شود اجداد اینتصور می. رسدمی شده و به فروش

  .گشتند، به انگلستان آورده شده استسربازانی که از مشرق زمین باز می قرن هجدهم، به وسیله

  

  ظاهريات خصوصی

بـا وفـا و در عـین حـال      . دارداز نظر اندام، متناسب و متوازن بوده، رفتـاري غرورآمیـز و متکبرانـه         

و جـور اسـت بـه     سگی فعال و جمع. باشد و داراي زبانی با قسمت پشتی آبی رنگ استگیر میگوشه

        پشـت حیـوان    دم بـاالتر از . آیـد در یـک چـارچوب خاصـی بسـته شـده اسـت       طوري که به نظر مـی 

  .داشته می شودنگه

  رنگ

    دار و خالـدار دار بـوده ولـی لکـه   بی، حنایی، کرم رنگ یـا سـفید سـایه   کامالً به رنگ سیاه، قرمز، آ     

  .ها در غالب اوقات رنگ روشنی داردقسمت پایینی دم و پشت ران. باشدنمی

  

  پوشش خارجی

           اسـت ولـی پوشـش داخلـی کـامالً نـرم       نظر سـاختار زبـر  پوشش خارجی متراکم و صاف بوده، از      

  .باشدمی

  سر و جمجمه

ر انـدازه متوسـط   پـوزه از نظـ  . جمجمه پهن و عریض بوده، داراي برجستگی صورتی کوچکی است     

. وك بینی کم رنگ استبینی بزرگ، پهن و سیاه و ن. شودها تا نوك پوزه پهن میبوده، از سمت چشم

  .شودها، بینی سیاه رنگ ترجیح داده میرنگدر تمام 

  هاچشم

  .)باشدهاي آبی یا حنایی، رنگ روشن میدر سگ(باشند ه و بادامی شکل میکوچک، تیر     

  هاگوش

و باریک بوده، داراي  ها کوچکگوش. ها و به سمت جلو قرار دارنددور از هم و در باالي چشم     

  .شودداشته میصورت برافراشته و راست نگهلب به باشند و اغنوك گرد می

  دهان

قسمت پشتی زبان، آبی رنـگ و لثـه هـا اغلـب سـیاه رنـگ       . باشددهان قوي و در یک سطح می     

  .هستند
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  گردن

  .باشدانحناي کمی بوده، قوي و کامل می داراي. به خوبی بر روي شانه ها قرار گرفته است     

  هاي حرکتی جلوییاندام

طـول متوسـط و    هاي جلـویی اغلـب راسـت و داراي   پاساق . باشنددار میها عضالنی و شیبشانه     

  .باشندکامالً استخوانی می

  بدن

  .ها قدرتمند هستندسینه پهن و گشاد، و کفل قفسه. کوتاه، راست و قوي دارد) کمر(قسمت پشتی      

  هاي حرکتی عقبیاندام

  .بوده، مفصل زانو کامالً راست استهاي عقبی عضالنی ساق پا     

  پاها

  .ایستدها میه، کوچک و گرد است و بر روي پنجههمانند گرب     

  دم

  .شودپشتی حیوان حمل می داشته شده و در ناحیهباال نگه     

  

  

  

  

  

  خصوصیات رفتاري

از هـوش خـوبی برخـوردار    . کنـد ان و آرام بوده، به ندرت پارس مـی این سگ، اصوالً حیوانی مهرب     

با این حال نسـبت بـه کودکـان بـه     . آیدها خوشش نمیولی خود راي است و زیاد از غریبهبوده، با وفا 

از قلمـرو خـود حساسـیت    سگی آرام و منـزوي، در دفـاع   . خصوص کودکان صاحب خود مهربان است

  .خاصی دارد

. گیـرد سگ خانگی مورد اسـتفاده قـرار نمـی    به دلیل این که فرمان بر خوبی نیست، زیاد به عنوان     

داري آن براي افراد منزوي و کم تحرك مناسب است، به شرط آن که از ریـزش زیـاد موهـاي آن    نگه

متوسـط طـول عمـر حیـوان     . ز به بـرس زدن دارد این حیوان به طور روزانه و مرتب نیا. به ستوه نیایند

  .سال است 12تا  11حدود 

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  32تا  20 32تا  20

 )سانتی متر(ارتفاع  56تا  46 56تا  46
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 فعالیت بدنی

   .داردباز می شدن چاق از را آن روزمره فعالیت مقداري ولی است تنبلی سگ اصوالً چوچو     

  

  داريشرایط نگه

 خانه داخل در چوچو .باشدمی مناسب آپارتمان در زندگی براي ی روزانه،کاف بدنی فعالیت شرط به     

   مناسب خانه از بیرون محیط براي حال هر به .دارد حساسیت گرما و حرارت به نسبت ولی است آرام

   .است آلایده کوچک حیاط یک و باشدمی

  

  آراستگی

 نژاد این در فصلی موي ریزش .کند حفظ را خود خوب ظاهر تا شود شانه روزانه طور به بایدها مو     

  .دارد نیاز بیشتري زدنشانه به زمان آن در که است زیاد

  

  مشکالت سالمتی

 با بیماري این. است چشم درون به پلک برگشتن آن دلیل که دنشومی چشمی عفونت دچار الباًغ     

 هاي افتاده، دم در باالي ناحیهگوش .شوددیده نمی دیگري شایع بیماري .است درمان قابل جراحی

کرم رنگ، (هاي خالص، بینی کامالً مشکی و زبان رنگی استثناي رنگ شود، بهداشته میپشتی نگه

  )82تصویر شماره (. باشدیا لکه دار می) ید، آبی یا حناییسف

  

  )(Dalmatian  دالماسین

  تاریخچه

به طوري کـه محققـان هنـوز بـر سـر      . گرددمی بر هاي بسیار دورگذشته پیدایش نژاد دالماسین به     

ـ    . اندق نرسیدهزمان دقیق آن به تواف ن نـژاد بسـیار قـدیمی بـوده و     ولی آنچه واضح اسـت ایـن کـه ای

اي از عده. اثبات این سخن باشد برايتواند مدارك خوبی هاي روي دیوارهاي قدیمی غارها میحکاکی

این نـژاد در  . باشدمی اشیا در غرب یوگسالويمحققین بر این باورند که این سگ مربوط به منطقه دالم

سـگ نگهبـان مـورد     هاي اروپا حضور داشته و در مرزهاي بین کرواسـی و دالماشـیا بـه عنـوان    جنگ

. از آن اسـتفاده شـده اسـت   گاه به عنوان بارکش و یا حتی سگ گلـه نیـز   . گرفته استاستفاده قرار می

هاي قدیم مورد توجه قـرار گرفتـه، توانـایی آن در    زمانهاي این نژاد که از ترین ویژگی سگشاید مهم

  .کشیدن ارابه باشد



 
 
  
 
 

  313                                                                                          هاي غیر ورزشیسگ

 

اي در العـاده این سـگ اسـتعداد فـوق        

شکار بـه ویـژه در شـکار پرنـدگان،      زمینه

بـه علـت   . هـا دارد موشحیوانات موذي و 

یادگیري باالیی کـه  حافظه قوي و قدرت 

ي انجـام  هـا بـرا  هـا از آن دارد، در سیرك

به . شده استنمایشی استفاده میحرکات 

رسـد کـه ایـن سـگ در ابتـدا در      نظر می

سوار کارانی  فرانسه و سپس در انگلستان،

        رفتنــد همراهــی را کــه بــراي شــکار مــی

تش در آمریکا نیز در اداره آ. کرده استمی

شـد کـه   نشانی از این نـژاد اسـتفاده مـی   

. کـرد هاي آتش نشانی را حمل میدستگاه

براي نگهبـانی نیـز از آن اسـتفاده    امروزه 

   .شودمی

  ظاهري خصوصیات

  رنگ

رنگ . ار، رنگ سیاه وجود داردرنگ زمینه، سفید خالص بوده، رنگ مخلوط ندارد و در انواع خالد     

ها جگري این لکهباشند، هاي جگري رنگ میها همراه با لکهبیشتر سیاه بوده و در برخی از آنها لکه

اق پاها، دم ها، سسر، صورت، گوشها بر روي لکه. باید تا حد امکان گرد باشندها لکه. اي هستندهوهق

  .هاي بدن استتر از لکهو انتهاهاي بدن کوچک

  

  پوشش خارجی

  .کوتاه، متراکم، سخت و نرم و در ظاهر براق است     

  سر و جمجمه

جگاهی به خـوبی مشـخص   پهن بوده و نواحی گی هاجمجمه در بین گوش. تاً کشیده استسر نسب      

زه، کشیده و قـوي  پو. متوسطی داشته و فاقد چین و چروك هستند اندازههاي صورتی برجستگی. است

هـاي جگـري همیشـه    هایی با خـال سگ هاي سیاه به رنگ سیاه و درهایی با خالبینی در سگ. است

  .اي استقهوه
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  هاچشم

له از یکدیگر قـرار  باشند و نسبتاً با فاصدار بوده، گرد، روشن و درخشان میمتوسطی برخور از اندازه     

هـا  هاي سـیاه، چشـم  هاي داراي لکهدر سگ. بستگی به مشخصات سگ دارد ها عمدتاًرنگ آن. دارند

ــره  ــوه (تی ــا قه ــا لکــههــایو در ســگ) ايســیاه ی ــی  ی ب ــن م ــگ روش ــه رن ــاي جگــري، ب ــد ه                       باش

  ).اي روشنزرد یا قهوه(

  هاگوش

در قسمت پایه پهن بوده و بـه تـدریج باریـک و    . متوسطی دارند در قسمت باال قرار گرفته و اندازه     

 اري نـازك و لطیـف و نیـز خالـدار     داراي سـاخت . شوندی شکل شده و در قسمت راسی گرد میمخروط

  .باشندمی

  گردن

  .باشدشکل و مخروطی میتاً طویل، کمانی نسب      

  دهان

  .اندینی قرار گرفتههاي پایاالیی به میزان کمی بر روي دندانهاي بدندان     

  هاي حرکتی جلوییاندام

هاي جلویی کامالً راست و قوي است و مفاصـل  ساق پا. تگی، عضالنی، و مورب استبدون برجس     

  .آرنج نزدیک بدن هستند

  بدن

ها قـوي، عضـالنی   کمر و کفل. کامالً برجسته هستند هاپهن و حجیم بوده، دنده ینه بسیارس قفسه     

  .باشندکمی انحنا میو داراي 

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

هاي عقبی صاف بوده و مفاصل زانو بـه خـوبی در قسـمت پـایین قـرار گرفتـه       عضالت ساق در پا     

  .است

  پاها

بالشـتک پـایی ارتجـاعی و    . هاي کمـانی شـکل دارنـد   پنجههاي حرکتی جلویی گرد بوده و اندام      

اي به رنگ سیاه و سـفید و در نژادهـایی   هاي سیاه و قهوهیی با لکهها در نژادهاناخن. باشندزمخت می

  .باشدهاي جگري به رنگ سفید میبا لکه
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  دم

با انحناي کمی به . دشووي بوده و به سمت انتها باریک میدر قسمت پایه دم ق. زیاد طویل نیست     

  .داشته شده و خالدار استسمت باال نگه

  

  

  

  

   رفتاريخصوصیات 

بسیار اهل نـزاع بـوده،   . ، باهوش و داراي حافظه اي قوي می باشدشاداباین حیوان سگی جذاب،      

این سـگ  . کندگاه فراموش نمیگرفته را هیچبردار است و تعالیم فراآموزش، مطیع و فرمانگام ولی هن

هـا عالقـه زیـادي    انسـان  بـه . مند به سوارکاري و یا شکار با اسب مناسب خواهد بودبراي افراد عالقه

  .داشته، تیمار و آموزش آن نیز آسان است

تمیزي است و عالقه فراوانی به آب و شـامپو دارد و   البته قابل ذکر است که این سگ حیوان بسیار     

به ورزش منظم و مسـتمر روزانـه نیـاز داشـته و در صـورت      . ورزداً امتناع میاز کثیف کردن خود شدید

    .باشدسال می 12وسط طول عمر این حیوان مت. فعالیت کم، چاق خواهد بود

  

 فعالیت بدنی

  . است دویدن عاشق دالماسین .دارد نیاز زیاد بدنی فعالت به و است انرژي پر بسیار نژاد این      

  

  داريشرایط نگه

  .شود دارينگه خانه از خارج سرما فصل در نباید نژاد این .داري در آپارتمان مناسب استبراي نگه     

 
  آراستگی

 و منظم کشیدن برس و است تمیز بسیار نژاد این .دارد فصلی موي ریزش سال در دوبار دالماسین     

  .شودیم پیشنهاد ضروري مواقع در استحمام

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  25 25

 )سانتی متر(ارتفاع  60تا  50 60تا  50



  
  
  
  
  

  اطلس رنگی نژادهاي سگ                                                                                316

 

  مشکالت سالمتی

 از بـیش  نـژاد  ایـن  در اسیداوریک انزمی. باشدیم ذکر قابل پوستی حساسیت و کلیه سنگ بیماري     

نبایـد   .استفاده کرد کمتري پروتئین میزان از هاآن تغذیه در است بهتر بنابراین شودیم دیده نژادها سایر

. هـاي جگـري وجـود داشـته باشـد     هاي سیاه در سگسیاه و خال هايهاي جگري رنگ در سگخال

   )83تصویر شماره (. شودوي پوشش خارجی از نقایص محسوب میوجود لکه بر ر

  

  

 )Keeshond(  هاند کیز

  تاریخچه

 نـژاد کیـز هانـد    موطن     

 .باشدیم قطبی هايسرزمین

ـ  بـه  میالدي 18 قرن در ز کی

 .دادند مردمی سگ لقب هاند

 ساموید، خون او هايرگ  در

 پامرانیان و هاند الکو  چوچو،

 بـار  اولـین  براي .دارد جریان

وینـگ   نـام ه ب خانمی توسط

1فیلد
   شـد،  وارد انگلستان به 

 از .شد وارد آمریکا به 1920 سال در که این تا نگرفت قرار ممرد عالقه و توجه مورد چندان زمان آن در

 کشورها سایر و آمریکا در نژاد این زمان مرور به .شدمی استفاده هاقایقاز  نگهبانی براي بیشتر هاند کیز

  .گردید مشهور

  

  ظاهري خصوصیات

 رفتاري خصوصیات که باشدمی مضاعف و بلند پوشش همراه به قدرتمند و کوچک سگی هاند کیز     

ـ  دم .دارد برافراشـته و  شـکل  مثلثـی  هايگوش رنگ، بلوطی يهاچشم .است سامویدها به شبیه آن رپ 

 تمیز همیشه، موها .شودمی یافت رنگ چند مخلوط و کرم و طوسی هايرنگ به .دارد خورده فر و پشت

  .دهدمی نشان شده کشیده برس و

                                                
1- Wing Field 
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  رفتاريخصوصیات 

 سـرعت  به را هاآموزش .است هوشیار بسیار و باهوش ،شاداب ،کودکان براي خوبی همراه و دوست     

 ترجیح و دارد دوست را همه .شوند انجام دقت و آرامش با هاآموزش تا داشت توجه باید ولی گیردمی فرا

ـ  کنـار  خـوبی  به حیوانات سایر با اصوالً .باشد خانواده اعضاي کنار در همیشه تا دهدمی  عالقـه  .آیـد یم

 کـاري  هـر  انجام براي را هاند کیز توانمی تقریباً .باشدیم خوبی بانهدید و دارد کردن پارس به زیادي

 قـرار  استفاده مورد مختلف مقاصد براي یونانی هايکشتی در ماديمت یانسال براي نژاد این .کرد تربیت

  .گرفتمی

  

 فعالیت بدنی

 یـک  یـا  ،کـردن  بـازي  و دویـدن  ساعت یک حداقل بهنیاز  روزانه .دارد نیاز زیادي بدنی فعالیت به     

   .است فعال بسیار خانه داخل در نژاد این .دارد رويپیادهکیلومتر 

  

  شرایط نگهداري

 دلیله ب .ر استبهت ترجیحاً متوسط حیاط یک ولی کرد نگهداري آپارتمان در را هاآن توانمی گرچه     

   .ندارد را گرما تحمل توانایی ،ضخیم و مضاعف پوشش داشتن

  

  گیآراست

 نژاد این .شودمی پیشنهاد ضروري مواقع در استحمامولی  دارد نیاز روزانه کشیدن برس و زدن شانه     

  )بهار و پاییز( .دارد يزیاد فصلی موي ریزش

  

  سالمتیمشکالت 

  .)84تصویر شماره ( .ذکر است قابل قلبی و پوستی هايبیماري و کپل مشکالت     

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )گرمکیلو (وزن  30تا  25 20تا  15

 )سانتی متر(ارتفاع  48تا  44 43
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  )Lhasa Apso(  لهاسا آپسو

  تاریخچه

هاي الما در رده نژاد لَهاسا آپسو در ابتدا بومی     

عنـوان  بـه  . اطراف شهر لهاسا در تبت بوده اسـت 

هاي اشراف بـوده  یک سگ نگهبانِ خوب در خانه

سـال پـیش    800عنوان یـک نـژاد از حـدود    و به 

  .شناخته شده است

  ظاهري خصوصیات

  رنگ

هـاي دودي طالیـی، زغـال سـنگی،     به رنگ     

  .شوداي دیده میه، سفید یا قهوهسیا

  پوشش خارجی

           هـاي طویـل   ایـن مو . و متـراکم پوشـیده شـده اسـت    به طور کامل با یک پوشش طویـل، صـاف        

  .دهددار یا خرس را به سگ میریخته شده و شکلی شبیه حالت ریش هابر روي گوش

  سر

  .باشداي کامالً کوتاه میسر باریک با پوزه     

  هاچشم

  .باشدنظر اندازه، متوسط و تیره رنگ میاز      

  هاي پاساق

  .اندصافی است که بر روي پاها افتاده هايتاه و عضالنی بوده، پوشیده از موکو     

  هاپا

  .ها شبیه گربه گرد و متراکم بوده، متمایل به سمت داخل یا خارج نیستپا      

  دم

شود گـاهی اوقـات بـه سـمت     پشتی حمل می باالي ناحیه کامالً پوشیده از پوشش طویل بوده، در     

  .انتها پیچ خورده است

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  7تا  6 7تا  6

 )سانتی متر(ارتفاع  28تا  25 28تا  25



 
 
  
 
 

  319                                                                                          هاي غیر ورزشیسگ

 

   رفتاريخصوصیات 

 در عـین . و زیرك بوده، نسبت به صاحب خود بسیار وفادار استوانی بسیار زیبا، مهربان، شاداب حی     

سـگی قـوي   در واقع . گیردبسیار خطرناك و خشمگین به خود میاي حال در برخورد با بیگانگان چهره

امروزه بیشـتر بـراي   . ردار استاي برخوالعادهشنوایی فوق باشد و از حسو داراي شخصیتی مستقل می

          همـدم خـوبی بـراي اعضـاي خـانواده     گیـرد و دوسـت و   مورد استفاده قرار مـی آپارتمان  داري درنگه

               .شـود مـی بـا توجـه بـه موهـاي پرپشـت و بلنـد آن، تیمـار روزانـه و مـنظم حیـوان توصـیه            . شودمی

  )86تصویر شماره (

  

 (Schipperke)    اسچیپرکی

  تاریخچه

1رِنسنز نامه ب ملوانی توسط بار اولین اسچیپرکی     
 شرپـرو  

 دوران طـول  در نـژاد  ایـن  بلژین شیپ داگ نژاد او جد .یافت

 کـامالً  نـژادي  به که این تا هشد ترکوچک و کوچک ،پرورش

 در خیلـی زود  نـژاد  ایـن  .ه استشد تبدیل از جد خود متفاوت

 از بعد و آمد در نمایش به 1880 سال در و شد معروف بلژیک

 را او امـروزه  .شـد  آغاز دنیا دیگر نقاط به نژاد این صادرات آن

 دلیـل  بـه  ولـی  دهندمی پرورش خانگی سگ عنوانه ب بیشتر

عالقـه  و گیـران مـاهی  غالبـاً  سواري قایق و کشتی به هعالق

 اردهشـ  و بـان هدیـد  .کنـد مـی  همراهی را رشته این به مندان

  .است تاریکی و شب طول در خصوصاً خوبی دهنده

  ظاهري خصوصیات

 گـردن  اطـراف  در کـه  زبـر  و مضـاعف  خـارجی  پوشش داراي دم، بدون کوچک، سگی اسچیپرکی     

برنز هايرنگ به نیز گاهی گرچه است قبول قابل مسابقات در براق مشکی رنگ تنها .شود می رپشتپ 

 شکل به سرش .رسدمی حیوان آرنج تا تقریباً و دارد پهن سینهو  گرد و چککو جثه .شود می یافت تیره

 بینـی  تیـره،  ايقهوه رنگ بهو  شکل بیضی هاچشم .باشدمی آمده جلو و گرد پهن، انیپیش است، روباه

 باید متولد شود، دم بااي توله اگر .باشدمی تیز و شکل مثلثی هاگوش منظم، هادندان رنگ، سیاه همیشه

   .شود جراحی دم

                                                
1- Renssens 
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  رفتاريخصوصیات 

 کوچک جثه در بزرگ نژاد یک خصوصیات داراي .است انرژي پر و سریع کوچک، سگی اسچیپرکی     

 باوفا و فداکار بسیار گریزان و هاغریبه از .باشدیم مدافع و نفسه ب اعتماد ،گرم خوي و خلق داراي بوده،

 بـا  ،ککوچ آپارتمان یک حتیخود  قلمرو از و است شیاروه .شودیم وابسته خود صاحب به واقعاً .است

 آن قلمرو وارد ايغریبه اگر .دارد خوبی ررفتا خانگی حیوانات سایر و هاگربه با .کندمی محافظت جدیت

    .است کودکان براي خوبی خیلی دوستهمچنین  .کندمی پارس شود

  

 فعالیت بدنی

  بازي و دویدن به نیاز باشد خوشحال که این براي .است ناپذیر خستگی و فعال سگی اسچیپرکی     

        نـأمیـت هـخان دور دویدن با را خود بدنی هاي نیاز از بسیاري و است فعال بسیار خانه داخل در .دارد

   .است حیاط و پارك در آزاد دویدن عاشق .کندمی

  

  شرایط نگهداري

اگر داخل حیاط رهـا   بوده، تحركر در داخل خانه بسیار پ .استبراي نگهداري در آپارتمان مناسب      

  . باید حتماً محصور باشدحیاط شود 

  

  گیآراست

ي موهـا  ولـی  .دهـد خودش انجام مـی  هاي تمیز کردن راکارسگ بسیار تمیزي است و بخشی از      

تنهـا در   اسـتفاده از شـامپو خشـک   . و برس کشیدن منظم داردزدن متوسط و مضاعف آن نیاز به شانه

    .شودها بیشتر دیده میکه در ماده ریزش موي کمی دارد. شودمواقع ضروري پیشنهاد می

  

  مشکالت سالمتی

 قابل مروارید آب و هادندان پوسیدگی چشم، داخل به پلک گیتبرگش کفل، هايبافت رویه بی رشد     

  )85تصویر شماره ( .شود خودداري جداً آن به اضافی غذاي دادن از باید .باشدمی ذکر

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  5/5تا  5 5/5تا  5

 )سانتی متر(ارتفاع  33تا  21 33تا  21
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  Affenpinscher  پینچِر آفن -61تصویر شماره 
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 Miniature Pinscher   -  مینیاتور پینچر - 62تصویر شماره      
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  کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل -63 تصویر شماره  

       Cavalier King Charles Spaniel  
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 شی هواهوا -64تصویر شماره 

Chihuahua  
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        کرِستد چاینیز - 65تصویر شماره                 

 Chinese Crested                
 

  Italian Greyhound  -ایتَلین گري هاند -٦٦ تصویر شماره    
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 چین پنیزج - 67 تصویر شماره       

Japanese Chin       
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     زمالت - 68 تصویر شماره       

Maltese        
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 Papillon  - پاپیلون -69تصویر شماره 
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   - Pakingese-پکینیز -70تصویر شماره       
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  Pomeranian -پامرانیان -71تصویر شماره 
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 Poodle  - پودل –72تصویر شماره       
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 Pug  - پاگ –٧٣تصویر شماره         
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  Shih Tzu -شیتزو - 74 تصویر شماره             
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 تریرسیدنی سیلکی  -75تصویر شماره 

Sidney Silky Terrier        
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  یورکشایر تریر -76تصویر شماره 

Yorkshire Terrier 
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  فریزاي بیشُن -77تصویر شماره 

  Bichon Frise  
 

  Boston Terrier  -تریِر باستن -78تصویر شماره 
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   Bulldog -بول داگ - ٧٩تصویر شماره 

  

  بولداگ فرِنچ - 80شماره تصویر 

French Bulldog 
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  چاینیز شار پِئی -81تصویر شماره 

Chinese Shar-Pei 
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  چو چو -82تصویر شماره 
Chow Chow  
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 Dalmatian  -دالماسین -83تصویر شماره 
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  Schipperke -اسچیپرکی -85تصویر شماره     

 

 Kees hond -هاند کیز -84تصویر شماره 
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  Lhasa Apso   –لهاسا آپسو  - 86تصویر شماره        
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  در یک نگاه هاي گلهسگفصل 

    

ن شیپِرد     بلژین ژِِرم  Belgian German Shepherd  

  Briard   بریارد

  Colli  کولی 

  Bearded Collie  )             کولی ریش دار(بیِردد کولی ) 1

  Rough Collie  )                     زبر کولی مو(راف کولی ) 2

  Smooth Collie    )کولی مو نرم(اسموت کولی ) 3

  Border Colli   بردر کولی 

  German Shepherd  )  آلساتین(شپرد  ژِِرمن

  Old EnglishSheepdog   داگ شیپ انگیلیش اٌلد

    Shetland Sheep dog   شتلَند شیپ داگ

  

  .فصل نژادهاي باال به ترتیب توضیح داده شده استاین در 
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       (Belgian German Shepherd)  بلژیًن ژِِرمن شیپِرد

  تاریخچه

          بلـــژین ژِرمـــن شـــیپِرد بـــه نـــام     

شـده کـه    در دنیا شناخته 1گروئن اندائل

ــتایی در    ــام روس ــه از ن ــام آن برگرفت ن

او یکـی از چهـار گونـه    . باشدبلژیک می

در اکثـر  . بلژیکـی اسـت   هاي گلـه سگ

بـه رنـگ    :این چهـار گونـه   نقاط جهان

 به رنگ حنایی با ،موهاي بلند مشکی با

ــگ                   ــه رنـــ ــر، بـــ ــی زبـــ پوششـــ

 اي مایـل بـه قرمـز و   قهـوه  –حنـایی  

بـه   هـاي مشـکی و  لکهپوشش کوتاه با 

     اي مایل به قرمز با سایه هاي طوسی و پوششی بلنـد دیـده مـی شـود کـه تمـام      قهوه –رنگ حنایی 

بلـژین  . اندهاي پر کار پرورش داده شدهشیپردها از سگ تمامی بلژین ژرمن. باشندها از این نژاد میآن

داده  بلژیک براي اولین بار پـرورش  اندائلاي از گروئن پرورش دهنده  2ژرمن شیپرد توسط نیکالس رز

مواد مخدر، سگ نجات و سـگ   از این نژاد باهوش و پرکار به عنوان سگ گله، سگ پلیس، یابنده .شد

 .دوم از ایـن نـژاد اسـتفاده شـده اسـت     جهانی اول و  هايهمچنین در جنگ. شودمی نگهبان استفاده

و  ولی ایـن سـگ پـر انـرژي اگـر بـه خـوبی تربیـت         شوداین نژاد براي همه توصیه نمی داشتنگرچه 

 3رورِنـِت ن اندائل وـروئـگ ايـههـامروزه گون. خانواده خواهد بود اجتماعی شود یک همراه عالی براي

 5و مـالینُیز  4الئکنُیـز   هايگونه گیرند در حالی کهها مورد استفاده قرار میه عنوان همراه انسانبیشتر ب

     .گیرنداستفاده قرار می هاي نگهبان موردبیشتر به عنوان سگ

  

  خصوصیات ظاهري

هـا  گـوش . چابک، بسیار سر بلند در نبرد، بدن متناسب و چهار گـوش اسـت   سگی سیاه، عضالنی،     

دور گـردن یالـدار و پوشـش     بلند و نوك باریک، پوشش آن پر و تقریباً بلنـد،  شکل و سیخ، پوزه مثلثی

صورت و . است زیرین الیه داراي پوششی متراکم در. بیشتر از بقیه نقاط بدن است دم زیر بدن، پا ها و

                                                
1- Groenendael                                     2- Nicholas Rose                            3- Tervuren      
4- Laekenois                                         5- Malinois  
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      هـا دیـده   پنجـه  بر روي سـینه، چانـه و   کمی رنگ سفید. اندایینی از موهاي کوتاه پوشیده شدهپاهاي پ

بینـی مشـکی   اي و بادامی شکل و ها به رنگ قهوهچشم. گیردمی دم پر پشت او بین پاها قرار. شودمی

هـا عضـالنی بـدون ظـاهر سـنگین، پاهـاي       ران. رسدو عمیق دارد که تا آرنج می پهن ايسینه. است

پوزه باریک بوده ولی نـوك تیـز   . ها گرد استپنجه زیر. دارند جلویی بسیار صاف و موازي یکدیگر قرار

  .ندباشمیها برنده و تیز دندان جمجمه صاف و موازي با سطح پوزه است و. نیست

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

فرمـانبر و بسـیار بـاهوش،     سـگی . هاي بلژیک اسـت ترین سگاز معروفبلژین ژرمن شیپرد یکی      

این نژاد را بایـد از دوران   حساس هستندها خجالتی و برخی از آن. ار و محافظ خوبی استشیوجدي، ه

ها خوب رفتار نشـود  اگر با آن .تجربه تربیت شود این نژاد باید توسط یک مربی با. تولگی اجتماعی کرد

از دوران تولگی بـه   این نژاد به طور غریزي محافظ است، پس باید. شودخودسر می تبدیل به یک سگ

براي کار، مسابقه، و نیـز بسـیار مناسـب بـه عنـوان سـگ        بسیار مناسب. خوبی تربیت و اجتماعی شود

شـیار، باوفـا و   وهـا ه آن. هسـتند  هاي خـانگی بسـیار خـوبی   به هر حال سگ. یس و نگهبان هستندپل

به خوبی اجتماعی شـده باشـند، روابـط     بلژین ژرمن شیپردها اگر. باشندمچنین همراهانی محبوب میه

هـا  هاي پرورشگاهقفس در د باید عضوي از خانواده باشد نه این کهاین نژا. بسیار خوبی با کودکان دارند

         هـاي مختلـف   راهبراي سـرگرم کـردن خـود بـه دنبـال       توجهی شود،اگر به این نژاد بی. ندانی باشندز

زمان معرفی  .بلژین ژرمن شیپرد سگی پر انرژي است و دوست دارد همیشه کاري انجام دهد. گرددمی

و سایر حیوانـات اجتمـاعی شـوند نبایـد      هاها به خوبی با گربهاگر آن. حیوانات، مراقب باشیداو به سایر 

کـردن   بلژین ژرمن شیپرد ممکن است رفتارهاي یک سگ گلـه ماننـد دنبـال   . مرتکب اشتباهی بشوند

رطرفـدار  سـگی پ . هاي طوالنی را از خود نشـان دهـد  ر حال حرکت و راه رفتن براي ساعتچیزهاي د

بین خلـق و خـو و پرخاشـگري     ممکن است تفاوت بسیار زیادي. شودتر میو روز به روز محبوب است

حیوانات پرخاشـگر و   باید از. قبل از خرید این نژاد، با فرد مجربی مشورت کنید. ها وجود داشته باشدآن

   .ترسو اجتناب کرد

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  34تا  29 32تا  27

 )سانتی متر(ارتفاع  66تا  61 61تا  55
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  فعالیت بدنی

که به زندگی کردن  یک سگ کاري است     

. زیاد در خارج از خانه خو گرفته استبا فعالیت 

 کـه تا جایی. بدنی زیادي احتیاج داردفعالیت  به

او را از قـالده رهـا    هاي امنتوانید در مکانمی

 .کنید

  

  

  

  شرایط نگهداري

داخل خانه فعال  تقریباً. آپارتمان مناسب است داري درفعالیت بدنی کافی، براي نگه به شرط اجازه     

دهد تا با می شیپرد اگر چه ترجیح بلژین ژرمن. باشدیاط متوسط براي او بسیار عالی میبوده، یک ح

   .بیرون از خانه بخوابد تواندمیها باشد ولی انسان

  

  گیآراست

داراي پوششی بلند، صاف با طول متوسط، پوشش خارجی سخت و پوشش  بلژین ژرمن شیپرد     

هاي ریزش مو باید زمان در. برس کشیدن روزانه احتیاج دارد باشد و به شانه زدن ومتراکم می زیرین

این نژاد ریزش . الیه بیرونی گوش را کوتاه کنید موهاي بین انگشتان و. رسیدگی بیشتري به او شود

دو بار در سال ریزش مو دارد و برخی اوقات ریزش موي مجددي در طول  .موي فصلی شدیدي دارد

   .شوددیده می سال

  

  سالمتیمشکالت 

 برخی از. شودو مشکالت مهمی در آن ها پیدا نمینژاد سرسخت و سالمی است  این سگ     

کم رویی بیش از اندازه، پرخاشگري  مشکالت شامل بیماري صرع، آلرژي پوستی، مشکالت چشمی،

ه اندازهیچ وقت به این نژاد بیش از . باشدعادي کفل و آرنج می بیش از انداره و گاهی اوقات رشد غیر

  )87تصویر شماره ( .گرایش زیادي به چاق و تنبل شدن دارد غذا ندهید زیرا
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  )    (Briard  بریارد

  

  تاریخچه

هـاي بسـیاري اسـت کـه نـژاد      قرن     

چـارلز مگـان،   . ته شده استشناخبریارد 

تومــاس جفرســون و الفایــت  ،نــاپلئون

اریخی بودند که همگـی  هاي تشخصیت

باسـتانی   این سـگ گلـه  . اندهبریارد داشت

عنــوان ه همچنــین در ارتــش فرانســه بــ

ــام ــان، پیغ ــر  نگهب ــربازان ب ــاجی س و ن

شـهرت  . شـده اسـت  مجروح استفاده می

سگ فرانسه در سال  ويِاز شُ پسبریارد 

چوپـانی، سـگ   . به اوج خود رسید 1863

ــان و  ــیس، نگهب ــه  پل ــدبانی از جمل  دی

  .باشدهاي این نژاد میقابلیت

  

  

  ظاهري صوصیاتخ

معمـوالً  . باشـد دار و پوشش مضاعف میداراي موهاي موج ،و عضالنی بزرگ جثه بریارد سگ گله     

متـر  سـانتی  16طول موها در این نژاد حـدوداً  . شودمی دیدهاي مشکی، خاکستري و قهوه هايرنگ به

هـا فـرم گـرد    گـوش . بخشدمی به حیوان همراه ریش و سیبیل بلندباشد که ظاهري زیبا و پشمالو، می

ر پشت آن در انتهـا حالـت قـالب    م پد. حالت طبیعی آویزان باشد توان جراحی کرد و یا بهد که میندار

         زمـین راه   دارد کـه گـویی بـر روي   سـبک قـدم بـر مـی     به قدريخرامد و می هنگام راه رفتن در. دارد

  .رودنمی

  

  

  

  

 صفت سگ نر مادهسگ 

 )کیلو گرم(وزن  35 35

 )سانتی متر(ارتفاع  68تا  62 64تا  56
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  رفتاريخصوصیات 

اصـوالً  . شـنوایی بسـیار خـوبی اسـت     داراي قـدرت  .اسـت  مزرعه پروش یافته اصوالً براي کار در     

حسـاس،   ،العـاده شـیار و فـوق  وبریـارد سـگ نگهبـان ه    .اسـت  دفاعی قوي داراي غریزه ولیمهربان 

ها کـار و  قرن .است فکر مخصوص به خود ولی داراي طرزفرمانبردار،  مطیع و ،بازیگوش، شجاع، با وفا

ایـن نـژاد حافظـه طـوالنی      .ي آرام و دلنشین تبدیل کرده استها او را به موجودانسان زندگی در کنار

ـ    ولی بیندبه خوبی آموزش می. مدت خوبی دارد  افـراد از دارد و بـراي همـه   به یک مربی بـا تجربـه نی

توانـد بـه موجـودي بسـیار ترسـو،      ست و اگر به خوبی آموزش نبیند مـی لجباز ا بسیار. شودتوصیه نمی

احسـاس شـادي و خوشـبختی     به تفریح و ورزش زیادي نیاز دارد تـا . شود خشمگین و یا هر دو تبدیل

سگی نیسـت کـه بتـوان او را    . مهربان خواهد بود ها بسیارد با آناگر از تولگی با کودکان آشنا شو. کند

هـا  آن و نادیده گرفت چرا که عاشق خانواده است و باید اغلب اوقات خـود را بـا   تمام روز تنها گذاشت

  .سپري کند

  

  شرایط نگهداري

در داخـل  . داري در آپارتمان مناسب استهدر طول روز براي نگکافی، فعالیت بدنی  اجازهبه شرط      

 چـرا  یسـت ها مناسب ن پروش در پرورشگاه براي. کافی استمتوسط  است و یک حیاطتحرك خانه پر 

  .عالقه زیادي به زندگی در بین اعضاي خانواده دارد که

   

  گیآراست

ریزش موي . ناپذیر است کثیفی و آب در آن تقریباً نفوذ بوده لذاموي بریارد شبیه به بز  جنس     

در هفته را به آراستن موهاي بریارد اختصاص  ساعت 2اگر . باشدمی آسانکمی دارد و آراستن آن 

 هاد مرتباً پاك شود و موي بین پنجهها بایداخل گوش. شودزیبایی می دهید تبدیل به سگ بسیار

  .کوتاه گردد

  

  مشکالت سالمتی

نفـخ و گرفتگـی و    ،مشـکالت کفـل    اوقات برخی دچار آب مروارید،بیماري خاصی ندارد اما گاهی      

   ) 88تصویر شماره ( .کشنده باشد تواندان نشود میشود که اگر به سرعت درمپیچش روده می
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  خانواده کولی 

  

  )Colli(  کولی

  تاریخچه

نام نـژاد کـولی از لغـت کـالی یـا گوسـفند            

ظـور  صورت سیاه اسکاتلند گرفته شـده و بـه من  

  .رودحفاظت از گوسفندان به کار می

کاتلند، منشاء انواع سگ هاي کولی بـه اسـ       

بـر اسـاس   . گـردد لهستان و مجارستان بـر مـی  

سـال قبـل، از ایـن     400از حدود  شواهد موجود

ــا ســگ ــرايه ــواحی   ب ــه در ن محافظــت از گل

ــی  ــدمختلف ــیس و اســکاتلند اســتفاده  مانن        انگل

  .شده استمی

  

  ظاهريخصوصیات 

  ظاهر عمومی

ساختار فیزیکی این سگ طوري است که نشان دهنده قدرت و فعالیت سگ بوده، هیچ گونه ظاهر      

ترین نکات است به طوري که تعـادل کامـل و بـدون    ترکیب بدنی سگ، از مهم. ندارد افسرده یا خشن

 هـا در کنـار یکـدیگر،   گـوش  حمل ها، موقعیت و نحوهمجمه، شکل، اندازه رنگ و محل چشمنقص ج

شـود  مـی  دهد که باعث ایجاد یک سگ نژاد کولی و بدون نقـص یک ظاهر هوشیاري را به حیوان می

  .باشدهاي سگ مین و زیباترین نژاد در میان گونهتریکه خوش اندام

 را بـه سـگ بخشـیده و   که یک ظاهر باوقـار  هاي مختلف بدن باید متناسب بوده به طوري قسمت     

پوشش بدن بسـیار زیبـا و   . باشدم بدنی بدون نقص حیوان میفر حرکات زیباي این سگ نشان دهنده

دهد که باعـث شـگفتی   نماي زیبا و باوقاري را ارائه میظاهر آرام، در کنار تمام موارد ذکر شده در باال، 

  .شوددر انسان می
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  رنگ

یی برخـوردار  نیستند ولی موارد دیگر از ارزش بـاال هاي رنگی از اهمیت زیادي برخوردار رنگ و لکه     

  .باشندمی

  پوشش خارجی

. تر، نرم و خز مانند استتر، خشن و پوشش داخلیپوشش خارجی. باشدمتراکم، بلند و پر پشت می     

 از موهاي پر مانند ساق پاهاي جلو و عقب در باالي مفصل خرگوشی کامالً. یال و ریش فراوانی دارد

  .اندشده پوشیده

  سر و جمجمه

 ها حالت مخروطی باشد ولی به سمت چشمهن و در بین دو گوش کمی کشیده میجمجمه پ     

در زیر ابروها، برجستگی صورت . این پهنی در مقایسه با اندازه بدن سگ حائز اهمیت است. یابدمی

  .رنگ استبینی بدون توجه به رنگ حیوان، سیاه . وجود دارد ولی زیاد برجسته نیست

  هاچشم

اي بادامی شکل و عمدتاً به رنگ قهوهمتوسطی برخوردار بوده، کمی به صورت مورب و  از اندازه     

ها سفید و آبی رنگ معموالً چشم ،هاي تیره در زمینه روشنهاي داراي لکهبه جز در سگ. تیره است

  .ها بسیار تیزبین بوده، ظاهري ترساننده دارندچشم. باشندمی

  هاگوش

یکدیگر بر روي جمجمـه قـرار    ها کوچک و در قسمت پایه نسبتاً پهن بوده، با فاصله کمی ازگوش     

گردند ولی در حالت احساس خطـر، بـه   می ها به سمت عقب بردر زمان تحریک سگ، گوش. اندگرفته

افتد و طوري نمایـان  ها کمی پایین میراشته قرار گرفته و نوك گوشافبر سمت جلو و به صورت نیمه 

  .کند که سگ سعی در شنیدن داردمی

  دهان

ها پیش باالیی و هاي پیش پایینی پشت دندانمناسبی برخوردار بوده، دندان ها از اندازهدندان     

  .اندها قرار گرفتهنزدیک به آن

  گردن

  .عضالنی، قوي و از طول مناسب و انحناي کمی برخوردار است     
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  هاي حرکتی جلوییاندام

هـاي جلـویی نیـز، گوشـتالود بـوده،      بازوهـاي انـدام  . باشنداق پاهاي جلویی، مستقیم و قوي میس     

  .شانه ها نیز به سمت پایین متمایل هستند. بخولق ها نرم و قابل انحنا بوده ولی ضعیف نیست

  بدن

ها بوده و در قسمت پشت شانه هنیز پسینه ن قفسه. باشندمیها کامالً ارتجاعی دنده بدن کشیده و     

  .باشندکامالً پهن می

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

 ها عضالنی ساق پاهاي عقبی در قسمت ران. شندبادرتمند بوده، داراي کمی انحنا میها قکفل     

  . اندکامالً خمیده) زانو(اصل استایفل هاي حرکتی عقبی متناسب بوده، مفاندام. باشندمی

  هاپا

داشته و نزدیک  ها حالت کمانیپنجه. اندحی کف پا حالت بالشتک پیدا نمودهبیضی شکل بوده، نوا     

تر داراي انحناي کمتري بوده، مفصل خرگوشی کـامالً پـایین   پاهاي عقبی نیز کم. اندبه هم قرار گرفته

  .قرار گرفته و قدرتمند است

  دم

داشته می شود و در انتها، دم کمی به سمت باال ده، پایین نگهوده، در حالت ایستادم نسبتاً طویل ب     

 باالتر از ناحیهدارد ولی شود، دم را با حالت خاصی نگه میهنگامی که سگ تهییج . چرخیده است

  .گیردپشتی قرار نمی

  

  نقایص

دهـانِ قـرار   ، پوزه کوتاه شده و باریـک . باشداز نقایص بسیار مهم می عدم تناسب طول سر با بدن     

          اي و خیـره از نقـایص و مـوارد نـامطلوب محسـوب     هايِ انگـوري رنـگ و شیشـه   گرفته در باال، چشم

ه و بینـی عقـابی از نقـایص دیگـر     هاي برجسـت دار، گونهجمجمه گنبدي شکل، پس سر نوك. وندشمی

ه و بـد شـکل جلـویی،    زوان خمیـد هاي باریک و طویل، بـا فین پهن، بخولقبدن کوتاه با طر. باشندمی

پهـن یـا    هاي بیرون زده، مفاصل خرگوشی گاوي شکل، مفاصل خرگوشی صاف، پاهـاي بـزرگ،  آرنج

پشتی یا خمیده به یک طرف، پوشش خارجی نـرم،   داشتن دم در باالي ناحیهخرگوشی، دم کوتاه یا نگه

  .شودپشت از نقایص این نژاد محسوب می نخی شکل و موجدار یا پوشش خارجی کم
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  رفتاريت اخصوصی

هاي نژاد کولی، حیواناتی باهوش و بسیار با وفا نسبت به صاحبان خـود هسـتند، بـه کودکـان     سگ     

ها بسـیار قـوي اسـت، بـه     یابی آنحس جهت. کنندها رفتار میاري دارند و با مهربانی با آنعالقه بسی

  .طوري که هر کجا بروند قادر به پیدا کردن منزل خود هستند

هـا، پـس   یی ثبت شده است که یکی از این سگها در جااین حس عجیب و حیرت انگیز آن درباره     

، منـزل صـاحب   کیلـومتر از محـل فـروش    1600از آن که صاحب آن او را فروخته بود، با طی مسافت 

ان هـا بـه عنـو   هـا، امـروزه از آن  ود این ویژگی بارز در ایـن نـوع سـگ   به دلیل وج. خود را ردیابی کرد

این نژاد، با توانایی و هوش سرشاري کـه در یـادگیري دارد، حیـرت    . شودراهنماي نابینایان استفاده می

سگ قادر است معنـی و مفهـوم    اي که امروزه مشخص شده اینته است، به گونهدانشمندان را برانگیخ

به طوري که حتی کلمات جدیدي را که تنها یک بار شـنیده  . کلمه را از هم تشخیص دهد 200حداقل

هـاي  هـا را بـه سـگ   محققان اسامی جدید در اسباب بـازي . آورداست، با گذشت چند ماه به خاطر می

دانشـمندان  . ر را بـه خـاطر سـپردند   ها هفت اسم مورد نظـ د و از ده اسم جدید، آنانکولی گوشزد کرده

ایـن حیـوان نسـبت بـه     . دانندساله قابل مقایسه می 4یا  3کودك توانایی یادگیري این سگ را با یک 

متوسـط  . تـاب در امـان داشـت   گرما بسیار حساس است و باید او را در فصول گرم از تابش مسـتقیم آف 

  ) 90ویر شماره تص( .سال است 13تا  12هاي این نژاد حدود سگ طول عمر

  

  :ها اشاره شده استترین آندارد که در زیر به مهماین نژاد انواع مختلفی 

  

         (Bearded Collie) )کولی ریش دار(یِردد کولی ب) 1

  تاریخچه     

          ها نشان داده که اجداد این حیوان از آمیزش بین دو نـژاد شـیپ داگ لهسـتانی و کومانـدور    بررسی     

           ایـن سـگ، بسـیار جـذاب و پـر انـرژي اسـت و از        . انـد ایجـاد شـده  ) سگ قدرتمند مجارسـتانی یک (

حضور چوپـان او   اي که حتی در صورت عدمبه گونه. شدبراي چوپانی پرورش داده میهاي دور گذشته

، 1995سالاز . تالبته مدتی هم به عنوان سگ مزرعه مورد استفاده قرار گرف. نموداز گله محافظت می

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  34تا  27 29تا  23

 )سانتی متر(ارتفاع  66تا  61 61تا  56
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داران شـناخته شـد و   این سگ توسط باشگاه سگ

شماري را بـه خـود   بی در سرتاسر جهان هواداران

امروزه به این حیـوان بـه عنـوان یـک     . جلب کرد

ــادي ســگ خــ         انگی محبــوب و جــذاب توجــه زی

  .شودمی

  

  ظاهري خصوصیات

متوسـط و   کولی ریش دار، حیـوانی بـا جثـه         

باشد و از لحاظ ظاهري العاده ورزیده میفوقبدنی 

 حیوانی. به انگلیش شیپ داگ شباهت زیادي دارد

سـطح  . بسیار قوي، نیرومند و سخت کوش اسـت 

بلند و زیبا پوشـیده شـده و در   بدن از موهایی زبر، 

ون خاکسـتري،  هاي متنـوع و جـذابی همچـ   رنگ

چون سر، سینه و قسمت انتهـایی پاهـا، رنـگ    البته در نواحی هم. شوداي دیده میآبی، قرمز و یا ماسه

  .موها سفید است

  

  

  

  

  

  رفتاريت اخصوصی

نگاه توجه آدمـی را بـه خـود جلـب     کولی ریش دار، جذاب و در عین حال با هوش است و با یک       

رخی دیگـر بسـیار   هایی آرام، مهربان و سر به زیر هستند، در حالی که ببرخی از انواع آن، سگ. کندمی

ولی به این نکتـه هـم   . کندمیها به خوبی رفتار این حیوان اغلب با سایر سگ. اشندبمغرور و متکبر می

اي خشـن و ناگهـانی نیـز    ها، احتمال بروز رفتارهـ چوپانی در آن باید توجه کرد که به دلیل وجود غریزه

   )89تصویر شماره (. وجود دارد

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  27تا  18 27تا  18

 )سانتی متر(ارتفاع  56تا  53 53تا  51
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  )Rough Collie(  )کولی مو زبر(کولی  راف) 2

  

  تاریخچه

              منشـــاء ایـــن ســـگ بـــه ارتفاعـــات بلنـــد           

گــردد و هــاي سردســیري اســکاتلند بــاز مــیســرزمین

. شـد تنها به عنوان سگ گله استفاده میروزگاري از آن 

هـا در  مشـهور کتـاب   به مدت طوالنی چهرهاین حیوان 

نقش دختري به نام السـی بـوده و در هـالیوود نیـز بـا      

امـروزه از  . بازي در نقش السی به شهرت جهانی رسید

  .شوده عنوان سگ نمایشی هم استفاده میاین نژاد ب

  

  

  ظاهري خصوصیات

اي را بـه خـود   توجـه هـر بیننـده    مهربانی دارد که و آرام چهره. این سگ، حیوانی بزرگ جثه است     

اي بلنـد و مسـتقیم و   انی سیاه رنـگ و بـراق بـوده و پـوزه    داراي صورتی کشیده با چشم. کندجلب می

          بـدن پوشـیده از موهـاي بلنـد، زبـر و پـر پشـتی اسـت کـه رنـگ آن           . هایی کوتاه و افتاده داردگوش

 باشـد کـه در ناحیـه   مـی  نقره اي و یا ترکیبی از این سه رنـگ  –خاکستري، آبی  -طالیی، آبی –کرم 

  .سینه و انتهاي پاها عمدتاً کرم تا سفید رنگ است

  

  

  

  

   رفتاريخصوصیات 

توانـایی ایـن سـگ در یـادگیري     . کولی مو زبر، حیوانی زیبا، جذاب، باهوش، مهربان و مطیع است     

ها بزرگ شـود بـا   ن عالقه زیادي داشته و اگر با آنبه کودکا. شودالعاده بوده و به خوبی تربیت میفوق

براي حیوان مناسبی  روو اغلب بلند و شدید است و از اینصداي پارس ا. کندها به مهربانی رفتار میآن

           داري حیـوان در منـزل یـا بـاغ،     ولـی ایـن صـداي بلنـد در صـورت نگـه      . آیـد نگهبانی به حساب مـی 

  .می تواند براي شما و همسایگان مشکل ساز شود

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  30تا  21 30تا  21

 )سانتی متر(ارتفاع  61تا  56 61تا  56
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این حیوان بسیار پر تحرك و پر جست و خیز بـوده، بـراي تربیـت و نگـه داري بـه ورزش مـنظم            

  ) 91تصویر شماره ( .تیمار دائمی نیاز دارد روزانه و همچنین

   

  )Smooth Collie(        )کولی مو نرم(اسموت کولی ) 3

  تاریخچه

ــز منشــاء ایــن نــوع از ســگ      هــاي کــولی نی

و قـوي   انـرژي حیوانی جذاب، پـر  . اسکاتلند است

هبـانی از گلـه   نگ بـراي هـاي دور  گذشته بوده، از

  .شده استاستفاده می

  ظاهري خصوصیات

کولی مو نرم از لحاظ ظاهري، حیوانی بـزرگ       

داراي . درتمنـد و ورزیـده اسـت   ق ايجثـه جثه بـا  

اي کشیده و کم مو بـوده و چشـمانی ریـز و    پوزه

هایی کوتـاه و  بدن پوشیده از مو. جستجو گر دارد

ــه رنــگ هــاي متنــوعی همچــون   ــوده، ب ــرم ب         ن

قـره اي  ن –آبی  خاکستري،  -طالیی، آبی –کرم 

البتـه  . شـود می و یا ترکیبی از این سه رنگ دیده

اي و نیز پاها اغلب بـا موهـاي سـفید    سینه ناحیه

  .رنگی پوشیده شده است

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

کمـی  هاي اخالقی این حیوان مشابه سگ کولی مو زبر است، با این تفـاوت کـه   بسیاري از ویژگی     

تر از آن بوده، از تحرك و جست و خیز بیشتري نسبت به نوع مو زبر خـود برخـوردار   تند خوتر و عصبی

  ) 92تصویر شماره ( .است

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  18 30

 )سانتی متر(ارتفاع  51 61
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  )Border Colli(  بردر کولی

  تاریخچه

 زادگــاه نــژاد بــردر کــولی     

کشــــورهاي انگلســــتان و  

بردر کـولی  . باشداسکاتلند می

نشعت گرفته از نژادهاي شیپ 

ــی ا  ــی و برخـ ز داگ انگلیسـ

  .ها منشاء گرفته استاسپانیل

اي العـاده فوقسگ چوپان      

است و برخی معتقدند که ایـن  

هـاي  تواند بـا چشـم  می سگ

از . خود گله را هیپنـوتیزم کنـد  

  .شودي نابینایان استفاده میامپلیس، ناجی و راهنی به عنوان سگ بردر کول

  

  خصوصیات ظاهري

طـول بـدن   . متوسط و بسیار پر انرژي که شباهت زیادي به نژاد دارد بردر کولی سگی است با جثه     

اي تیـره  ادامی شکل و معموالً به رنـگ قهـوه  ها بع، هیکل پهن، بینی مشکی رنگ، چشمبیشتر از ارتفا

هاي مـنظم  داراي دندان. باشدها نیمه تیز میو گوش) شوداوقات به رنگ آبی نیز دیده میهی البته گا(

بـردر کـولی دو تیـپ     .ز به صورت حلقه و فر خورده باشددقت نمایید که دم نباید هرگ. و دم بلند است

اراي متـر و تیـپ دوم د  سـانتی  5/7تیپ اول داراي موهاي زبر، ضخیم و صاف به بلندي . مختلف دارد

ــه بلنــدي موهــاي ابریشــمی  ــر مــی 5/2و نــرم ب ــد     هــاي متنــوعی بــه رنــگ. باشــدســانتی مت            مانن

رنـگ سـفید   . شـود مـی  مشکی، و مشـکی یکدسـت دیـده    -مشکی، خاکستري -مشکی، قرمز -سفید

  .یکدست قابل قبول نیست

  

  

  

  

  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  20تا  14 19تا  12

 )سانتی متر(ارتفاع  56تا  48 53تا  46
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  خصوصیات رفتاري

فراگیري  برايفرمانبر، سریع، داراي استعداد زیاد لی سگی بسیار باهوش، وظیفه شناس، بردر کو     

معموالً رفتار خوبی با کودکان و سایر حیوانات خانگی . از انرژي و استقامت زیادي برخوردار است. است

یوانات همچنین براي ح. هاي هم جنس خود قرار نگیردتا در کنار سگلی باید توجه داشت دارد و

به  تولگی براي این که در بزرگسالی خجالتی نباشد باید در سنین. شودخانگی کوچک نیز توصیه نمی

براي این که احساس خوشبختی کند باید در مرکز توجه بوده، فعالیت بدنی زیاد . خوبی اجتماعی شود

دوست دارد تا دستورات صاحب خود را اجرا نموده و او را  .ول به انجام کاري باشدداشته و همیشه مشغ

  .داند که روز و شب در اختیار صاحب خود باشدی وظیفه خود میگوی. خوشحال نماید

  

 فعالیت بدنی

باید کارهایی به او سـپرد  . تواند این سگ باهوش و پراستعداد را ارضاء نمایدفعالیت بدنی ساده نمی     

بردر کولی به خوبی از پس کارهاي سـخت و پیچیـده   . که همزمان از فکر و حرکت بتواند استفاده کند

  .آیدبرمی

  

  شرایط نگهداري

هاي آزاد تر است تا در مکانانرژي بوده، بهبسیار پر . شودبراي نگهداري در آپارتمان پیشنهاد نمی     

  .اصوالً سگی نیست که بتوان او را در حیاط پشت خانه زنجیر نمود. داري شودمانند مزرعه نگه

  

  گیآراست

. در فصول ریزش مو به آراستن بیشتري نیازمند است. به شانه زدن و برس کشیدن منظم نیاز دارد     

  .ریزش مو در این نژاد متوسط است. شودتنها در مواقع ضروري پیشنهاد می استحمام

  

  مشکالت سالمتی

هاي چشم، حساسیت نسـبت  هایی از قبیل مشکالت کفل، بیماريبیماري. عموماً نژاد مقاومی است     

  ) 93تصویر شماره ( .توان نام بردی و صرع را میبه کنه یا شپش، ناشنوای
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 (German Shepherd)   )آلساتین(شپرد  ژِِرمن

  

  تاریخچه

نام نژاد ژرمن شپرد در زبان آلمانی      

در زبـان انگلیسـی    1داتشز شـافر هانـد  

ــه    ــان فرانسـ ــپرد، در زبـ ــن شـ              ژرمـ

و در زبـان   3و چِـین لـوپ   2بِرگر آلماند

می باشـد کـه    4ایتالیایی پاستور تدسکو

تمام این اسامی به معنی چوپان آلمـانی  

             این نژاد را بـا نـام آلسـاتیان نیـز     . است

ورد منشاء پیدایش این در م. شناسندمی

دارد و  هـاي مختلفـی وجـود   نژاد نظریه

دهندگان، این به اعتقاد برخی از پرورش

ـ  نژاد نتیجه هـاي مختلـف   هآمیزش گون

آلمانی است و برخی نیـز   هاي گلهسگ

ــا  آن  ــزش شــیپ داگ ب را حاصــل آمی

برخی محققان  به عقیده. دانندگرگ می

یـک افسـر شـوالیه    1900 در اوایل دهه

هـاي  پرورش سـگ، نژادهـاي مختلفـی از سـگ     ارتش آلمان به نام ماکس فون استفان در یک برنامه

ولی به یقین و بدون در نظـر  . را آمیخته کرده و این نژاد را به وجود آورده استمحلی چوپان و نگهبان 

در شهر هانوور آلمان اولین سگ ژرمن شپرد با موي  1882گرفتن منشاء پیدایش آن اولین بار در سال 

هـاي  مو کوتاه این سگ با خصوصـیات سـگ   اولین نمونه 1889بلند به نمایش گذاشته شد و در سال 

ـ   معـروف بـودن  . ض دید عموم قرارگرفتن نژاد در معرفعلی ای            ژاد بـه خـاطر قهرمـان بـودن در    ایـن ن

ایـن  . گـردد جهانی اول برمیصلیب سرخ و نیروي پلیس پس از جنگهاي عملیات امداد و نجات بازي

دي هاي عملیـاتی زیـا  داري و پرورش، به قابلیتها نگهالتاً یک سگ چوپان است که طی سالسگ اص

  .دست یافته است

                                                
1- Deutscher Schaferhund                      2- Berger allemande                     3- Chien loup 
4- Pastore Tedesco 
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  ظاهري خصوصیات

ژرمن شپرد همیشه به دلیل هوشیاري، وفاداري، زیرکی و قدرت مراقبت، توجه به هر نور و صدا،      

چنین نسبت به بت به آن سوء ظن داشته باشد و همبی باکی و نترس بودن نسبت به هر چیزي که نس

. اي دارداب بسیار توسعه یافتهها و اعصو حس ساتین استعداد باالیی داشتهآل. ها معروف استغریبه

این سگ به . سگی است که بسیار تمایل به تنها بودن داشته و از هوش بسیار باالیی برخودار است

  .عنوان سگی ماهر و کار آزموده معروف است

  

  پوشش خارجی

وشش خـارجی  پ. باشدعف بوده و به صورت صاف و براق میژرمن شپرد داراي پوشش خارجی مضا     

. نمایـد یوان را در مقابل سرما محافظت مـی درونی، ضخیم، متراکم و از نظر ساختمان، پشمی بوده و ح

و مقـاوم در   پوشش خارجی بیرونی، متراکم بوده و از موهاي صاف، زبر و یکدست پوشیده شـده اسـت  

بلنـدتر بـوده و در   در قسمت زیرین بدن و پشت ساق پاها، پوشـش خـارجی   . باشدبرابر بارش باران می

. باشـد در قسمت سر، جلوي ساق پاها و پاها، موها کوتاه می. کنداي پیدا میها حالت خوشهنزدیک ران

کوتـاه بـه    یـا خیلـی   پوشش خارجی خیلی بلند. تر استگردن، پوشش خارجی بلندتر و ضخیم در طول

ـ     موهاي ناحیه. شودعنوان یک نقص محسوب می   متـر سـانتی  5تـا   5/2ر پشت بـدن بایـد طـولی براب

  .داشته باشند

  رنگ

ایـن سـگ معمـوالً خرمـایی تیـره،      . خـود اهمیـت چنـدانی نـدارد     رنگ نژاد ژرمن شپرد بـه نوبـه       

  .باشدتماماً سیاه و یا تماماً سفید میخاکستري، 

  

  ظاهر

ایـن  . برخوردار اسـت هاي حرکتی آن از نرمی خاصی سگی با تناسب اندام بوده و اندامژرمن شپرد      

هاي محکمی برخوردار است و به سـبب داشـتن عضـالت قـوي، داراي     ژاد از بدنی کشیده و استخوانن

ها باید نرم بوده و طوري باعث حرکـت و  گام. و حرکات سریع و ناگهانی استتحمل زیاد براي سرعت 

اشته باشد و راه رفـتن حالـت   جابه جایی بدن شود که کم ترین باال و پایین شدن را براي حیوان در برد

  .خشک و چوبی را نداشته باشد
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  سر و جمجمه

داراي ســري طویــل، باریــک و        

ــت    ــمت پش ــوده و در قس ــب ب متناس

جمجمه پهن است و بـه سـمت بینـی    

باریک شده و حالـت مخروطـی پیـدا    

جمجمه تقریبـاً مثلثـی شـکل    . کندمی

بوده و بینی مـوازي بـا پیشـانی قـرار     

ر نماي باالي سـر بایـد   د. گرفته است

  پــر شــده در زیــر Vبــه شــکل یــک 

ي، کشیده پوزه، قو. ها دقت شودچشم

  .باشدنوك بینی متناسب و سیاه رنگ می. دشوو به سمت بینی باریک می

  

  هاچشم

جلـویی بـه   انـد کـه در نمـاي    تر بوده و طوري قرار گرفتـه قریباً بادامی شکل و نسبتاً تیرهها تچشم     

   ، هوشـیار و بسـیار باهوشـی را تـداعی    ي شـاداب ها برآمده بوده و ظـاهر چشم. مستقیم هستندصورت 

  .نمایندمی

  

  هاگوش

و بـه سـمت نـوك، باریـک              در قسـمت پایـه پهـن بـوده    . متوسطی برخـوردار باشـند   باید از اندازه     

  .شوندداشته مینگهر داشته و به صورت برافراشته ها در باالي جمجمه قراگوش. شوندمی

  

  دهان

اند که به حالت قیچی عمل نموده و وده و طوري بر روي هم قرار گرفتهها قوي و سالم بدندان     

  . باشندهاي  باال در تماس میهاي پیش در فک پایین کمی عقب قرار گرفته ولی با دنداندندان

  

  گردن

  زیبایی متناسب با بدن امالً رشد یافته به نحو عضالت ک تاً قوي و طویل بوده و به واسطهنسب     

  .باشدمی
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  هاي حرکتی جلوییاندام

توانـد بـه   ها به سمت چـپ مـی  برگشت شانه. پشت شیب داشته دارد شانه به میزان کمی به سمت     

این اندام به میزان زیادي عضالنی بوده و به طور متناسـبی شـکل   . ص مهم مطرح گرددعنوان یک نق

ی کامالً مسـتقیم  هاي جلو در نماي جلویساق پا. و متناسب می باشد استخوان شانه صاف. استگرفته 

  .رسنددار به نظر میها با بازوهاي قدامی کمی زاویهبوده، ولی بخولق

  بدن

اي سـینه . ی پهن و صاف اسـت پشت باشد، ناحیهکاملی برخوردار بوده و عضالنی میبدن از ساختار      

  .اي که حالت پهلو دار باشدباشند البته نه به اندازهیطرفین آن نیز پهن مپهن داشته و 

  

  هاي حرکتی عقبیاندام

. باشـند هـا نسـبتاً صـاف مـی    کفل کشیده و شـیب دار بـوده و سـاق    .کمر پهن و قوي است ناحیه     

مفاصـل  . شـوند هاي چنبري شکل به عنوان نقایص جدي در نظر گرفته مـی زانوهاي گاوي شکل یا پا

  .انداي قوي کامالً در زیر قرار گرفتهاستایفل حالت کامالً برگشته داشته و زانوه

  پاها

هاي کف بالشتک. اندنا بوده و نزدیک به هم قرار گرفتهها قوي و کمی داراي انحپاها گرد، پنجه     

 ولی بهتر است مطرح نیست شیرین به عنوان نقص پنجه. باشندها کوتاه و قوي میپایی سفت، ناخن

  .زیرا ممکن است در جریان گام برداري مشکل ایجاد نمایند ،دیک هفته پس از تولد برداشته شو

  دم

در . در حالت ایستاده، دم به صورت آویزان و با انحناي کم و فاصله از مفصل زانو قرار گرفته است     

  .آیدم نمید قسمت پایهدارد ولی باالتر از رکت و تحریک، دم را باال نگه میهنگام ح

  

  

  

  

  

   رفتاريخصوصیات 

هاي گرگی حیواناتی باهوش، چابک، فعال، مطیع، منطقی و مهربان نسبت بـه صـاحب خـود    سگ     

 . پـذیري بـاالیی برخـوردار هسـتند    اسـتعداد تربیـت  بوده، با کودکان به راحتی ارتباط برقرار کـرده، و از  

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  40تا  30 40تا  30

 )سانتی متر(ارتفاع  65تا  60 60تا  55
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د هاي این نژاد شخصیتی ممتاز داشته با وجود بی باکی، جسارت و اعتماد به نفس بـاال در برخـور  سگ

این نژاد به دلیل خصوصیات اخالقی منحصر . با دشمنان، در مقابل صاحب خود فروتن و مودب هستند

به فرد براي انجام بسیاري از کارها مورد تعلیم و تربیت قرار گرفته است و در نواحی مختلف جهـان بـه   

هـا بـه   جنـگ  ر قوي، هوش باال و محاسن اخالقی استنثنایی به عنـوان نگهبـان، اسـتفاده د    علت جثه

هاي پر از بـرف، بـراي نجـات    زدگان در کوهبراي نجات بهمنها ظور غریق نجات در رودخانه و دریامن

ردیـابی ردپـاي    بـراي ها و نیز به عنوان سـگ پلـیس   ها و زمین لرزهافراد به دام افتاده در آتش سوزي

هـا بـه   ر و آرام هسـتند از آن هاي ژرمن شپرد حیواناتی صـبو از آنجا که سگ. شودمجرمین استفاده می

سـال   13تا  12متوسط طول عمر حیوان حدود . شودمنظور راهنمایی و هدایت نابینایان نیز استفاده می

  . است

  

  فعالیت بدنی

 از و دهدمی نشان عالقه آموزش و تعلیم به اوقات گاهی دارد را دوست خیز و جست بدنی و فعالیت     

  .بردمی لذت مبارزه و گرفتن کشتی

  

  داريشرایط نگه

 است آرام خانه داخل در. است مناسب آپارتمان در زندگی روزانه، براي بدنی فعالیت اجازه شرط به     

  . بود تر خواهدمناسب هاآن زندگی براي بزرگ ولی حیاط

  

  آراستگی 

 .است مناسب روزانه کردن شانه. باشدمی زیاد مو، ریزش فصل در خصوصاً نژاد این در مو ریزش     

 رفتن بین از و شدن خشک از تا است کافی سال در باردو و شستشوي کرد استحمام زیاد را هاآن نباید

  .شود جلوگیري پوست طبیعی روغن

 
  مشکالت سالمتی

 نسبت والدین سالمت از سگ توله از خرید قبل بنابراین است شایع هاآن در آرنج و کپل مشکالت     

 کوتاه و اگزما  صرع، غذا، هضم مشکالت خونی، هايبیماري .نمایید حاصل اطمینان بیماري این به

  ) 94تصویر شماره ( .باشدمی ذکر ها نیز قابلاندام ماندن
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  شیپ داگخانواده 

  

  (Old English Sheepdog)  داگ شیپ انگیلیش اٌلد

  تاریخچه

اُلـد انگلـیش شـیپ     نـژاد  منشاء مورد در     

 اعتقـاد  برخـی  .نـدارد  وجـود  نظر اتفاق داگ

         بـا   1آمیـزش بـاربن   از نـژاد  ایـن  کـه  دارنـد 

2دییر هاند
 دیگـر  برخی .آمده است وجود به  

4بارگاماسـکو  بـا  3آمیزش بریارد نتیجه آن را
 

 جـد  کـه  معتقدند در نهایت، برخی .دانندمی

 سـال  که است 5نام اوچار به نژادي سگ این

 بـه  بالتیـک  از کشـتی  سـیله بـه و  پـیش  ها

 ممکـن  همچنـین  .شده است برده انگلستان

 نژادهایی با آمیزش بییِردد کولی حاصل است

 در نژاد این ابتدا در .باشد روسیه از آورده شده

و مزرعـه  شدمی داده پرورش انگلستان غرب

 بـراي  آن مـوي  از همچنـین  .کردنـد استفاده می  بازار به گوسفندان بردن از آن براي محافظت و داران

   .شده استمی استفاده گرم پتوهاي بافتن

  

 ظاهري خصوصیات

 بدنی داراي مضاعف، و پرپشت خارجی پوشش با تحرك پر و چاالك جثه، بزرگ سگی نژاد این     

 سرِ .باشدمی شکل مرغیتخم انتها در قسمت و صاف هاي حرکتیاندام .است پهن سینه و عضالنی

 آبی - ايقهوه یا و آبی اي،قهوه رنگ به هاییچشم و کوچک هايگوش داراي مو، از بزرگ پوشیده

 جراحی تولگی در را دم یا و آیدمی دنیا به دم بدون معموالً و است سیاه و بزرگ بینی داراي .باشدمی

 موهاي رویی الیه و و صاف نرم موهاي زیرین الیه که باشدمی مضاعف خارجی پوشش داراي .کنندمی

  .شودمی یافت طوسی - سفید و سفید طوسی، آبی، هايرنگ به. دارد  را زمختی و زبر

                                                
1- Barbon                                       2- Deer Hound                            3- Bargamasco                                        
4- Briard                                        5- Owtchar 
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  رفتاريخصوصیات 

 ولـی  است، اطمینان قابل غیر و درنده سگی نژاد این که اندبوده باور این در مردم گذشته، نسل چند     

 کودکان با خوبی رفتار .است داشتنیدوست و محبت پر آرام، نژاد این .ثابت شد عقیده این خالف بعدها

 اوقات خود و باشد خانواده اعضاي نزدیک دارد دوست غالباً .دهدمی نشان عالقه هاآن با بازي به  و دارد

 و جوان زیادي هايسال نژاد این .باشد تنها که دهدمی ترجیح نیز را ساعاتی ولی کند سپري هاآن با را

 همـراه  و دوست .دارد ناقوس صداي شبیه و بلند صداي بسیار .شودمی پیر دفعه یک به و ماندمی فعال

  .است هاخانواده براي مناسبی سگ  ها،بچه به زیاد عالقه به خاطر و است خوبی بسیار

  

 فعالیت بدنی

   .دارد زیادي عالقه دویدن به و یافته پرورش سخت کارهاي انجام براي نژاد این     

  

  شرایط نگهداري

 در اصوالً .است مناسب آپارتمان در دارينگه براي روز، طول کافی بدنی فعالیت اجازه شرط به     

  .باشدزندگی آن می براي مناسبی مکان متوسط با اندازه حیاط یک ولی است آرام خانه داخل

  

  گیآراست

 و آب ضـد  پوشـش  .نیاید در نمدي حالت به تا دارد دائمی آراستن به نیاز آن مضاعف و بلند پوشش     

 و شوند جدا باید خورده گره هايمو .دارد کردن تمیز و کشیدن نیاز به هفته در بار سه حداقل زیرین نرم

 گوشه .کنید کوتاه ماشین یک بار با ماه دو هر را موها است بهتر شودنمی استفاده نمایش براي سگ اگر

  .باشدمی زیاد بهار فصل در خصوصاً نژاد این در مو ریزش .شود تمیز باید هاچشم

 

  مشکالت سالمتی

 آب و لگـن  مشـکالت  دچـار  اوقـات  گـاهی  ولـی  ندارد، خاصی بیماري و است سالمی سگ اصوالً     

  ) 95تصویر شماره ( .شوندمی مروارید

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  29 27

 )سانتی متر(ارتفاع  61تا  56 51
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  (Shetland Sheepdog)    شتلَند شیپ داگ

  تاریخچه

هاي گلـه بـوده،   سگ شتلند شیپ داگ از گروه سگ     

هاي نژاد کولیِ مو زبـر  ز سگا ايرود آمیختهاحتمال می

 امروزه از آن به عنوان سگ کار و مزرعـه اسـتفاده   . باشد

  .شودمی

  

  ظاهري خصوصیات

بوده، سرِ پهن، از لحاظ ظاهري حیوانی زیبا و جذاب      

هاي دیدنی هاي بادامی براق از جنبهپوزه کشیده و چشم

هـا او  به طوري که این ویژگی. آیدچهره او به حساب می

یا خوش عکـس تبـدیل کـرده     را به یک سگ فتوژنیک

افراشـته  بـر  افراشته یا نیمه بر شکل و  Vها گوش. است

ه از موهـاي ابریشـمی و   ی بلند و پوشـید داراي دم. است

ند، نرم و خز مانند اسـت و بـه   سطح بدن پوشیده از موهاي بل. افزایدمی که بر جذابیت آن پرپشت است

البته . شودمی سفید، آبی، خاکستري و یا ترکیبی از این سه رنگ دیده -هاي زیبایی همچون سیاهرنگ

  .باشدکرم می -پاها، اغلب سفیدانتهاي  اي و نیزسینه رنگ مو در ناحیه

  

  

  

  

  

  رفتاريخصوصیات 

این سگ حیوانی بسیار باهوش، زیرك و مهربان بوده، تمایل زیـادي بـه جسـت و خیـز و فعالیـت           

         و  شـود اخـت مـی  با افـراد خـانواده بـه خـوبی     . به خوبی آموزش می بیند و ترتیب آن آسان است. دارد

      داري نگهـ  گاهی به عنوان سگ خانگی نیـز  از این رو. تواند دوست و همدم خوبی براي آن ها شودمی

  )96تصویر شماره (. شودمی

 صفت سگ نر سگ ماده

 )کیلو گرم(وزن  9 9

 )سانتی متر(ارتفاع  37 5/35


