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مقدمة

انذاك-أدوارهاانحصرتحيثالميالد،قبلعشرالخامسللقرنالكالباستئناسيعود-

ياةحفيالكالبأدوارزادتالوسطىالعصورفيالحقاالقطيع،وحراسةالصيدفي

،(والخبزوالسمكالحليبباعة)المتجولينللباعةالصغيرةالعرباتجرلتشملاالنسان

يراكثبالكلباالنسانعالقةتطورتالمعاصرةالحياةفيأما.الزراعةفيوالمساعدة

كأفرادالبالك)بالوحدةاالحساسوتقليلوالدعمالرفقة:لتشملتعقيداأكثرأدواروتبعا

وانقاذتبعتالجناة،ومطاردةوالمتفجراتالمخدراتكشف)البوليسيةاالستخدامات،(عائلة

البك،(والضريرينالمعاقينحياةتسهيل)المجتمعخدمةكالبالصيد،،(المفقودين

للمساعدةالمتقاعديندورفي)النفسيالدعمكالب،(القطعانالممتلكات،حراسة)الحراسة

وظيفتفيجاريالبحثزالماوحديثا،(بالوحدةاالحساسوتقليلالمهامبعضاداءفي

.الشمطريقعنالسرطاناتأنواعبعضعنالمبكرللكشفالكالب
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سالالت الكالب

(دميةالوحجمصغيرةمتوسطة،كبيرة،)الحجمحسبتصنيفهايمكنالكالبسالالت،

،الرياضةكالب)والوظيفة،(الشعرقصيرةوأخرىالشعرطويلةسالالت)الفراء

-تغذيةالتكاليفأهمهااعتباراتلعدة-الحجمحسباألنسبالتصنيف،(الخ...الحراسة،

:ومنهاالسالالتأشهرتضمحيثالحجممتوسطةبالكالبنبدأ،
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German Shephardالراعي األلماني 

ووفي،مطيع،ذكي،نشط،بأنهيتميز

بينالناضجالذكروزنيتراوح:فضولي

.كلج32الى22واالنثىكلج40و30
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Labrador retrieverساللة البرادور ريتريفر 

 ،ويتميز بأنه معتدل المزاج، عطوف

ى وزن االنث. ذكي، رشيق، وشديد الثقة

كجم، 32-25الناضجة يتراوح بين 

.كجم36-29والذكر
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Rottweilerساللة روتوايلر

طيعشجاع، مفرط الثقة، عالي التحفز وم  .

كجم، 48-35وزن األنثى الناضجة 

.كجم60-50والذكر 
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Bulldogساللة بولدوغ 

يعتبر منصاع واجتماعي، يبلغ وزن

ن كجم، بينما يبلغ وز25-23الذكر البالغ 

.كجم23-18االنثى 
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Siberian huskyساللة الهسكي السيبيري 

 متحفز، اجتماعي، ذكي، صدوق

كجم، 27-20وزن الذكر . وعطوف

.كجم23-16واالنثى 
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السالالت كبيرة الحجم 

Great daneساللة الدنيماركي الضخم 

وف، يتميز بأنه شديد الثقة، صدوق وعط

غير منفتح)مجتهد في مهامه ومتحفظ 

كجم، 90-54وزن الذكر (. تغيير البيئة

.كجم59-45واألنثى 
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السالالت صغيرة الحجم

 Jack Russellساللة جاك روسيل

وية ويتميز بأنه شجاع، عنيد، عالي الحي

ين وذكي وكثير النباح ويتراوح وزنه ب

.كجم6.4-8
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السالالت حجم الدمية

 Pomeranianالكلب البومراني 

ويتميز بأنه اجتماعي، لعوب، صدوق ،

3.2-1.3يتراوح وزنه بين . نشط وذكي

.كجم
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Maltese dogساللة المالتيز 

 سهل االنقياد، لعوب، عطوف، شجاع

4-3ويتراوح وزنه بين . ومفعم بالحياة

.كجم
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عالمات الصحة والمرض

السلوكووالنشاط،الحيويةتشمل(يومياتفحصأنيفضل)الكالبفيالصحةعالمات

منوخلوهالفراءولمعانترتيبمالحظةوالماء،للطعامالجيدةوالشهيةالطبيعي

وأنف،(ادماعغيرمن)الالمعةالعيونمالحظةأيضا،(والقرادالقمل)القشوروالطفيليات

ةومالحظبسالسةواكتمالهااالخراجعمليةمالحظةأيضايجبكماوردية،وشفاةرطب

مقابلبال.(والرماديالبنيبينلونهايتراوحمستطالةاسطوانيةكتل)البرازشكل

وقلةضعف،(شراسةأوشديدخمول)السلوكفيملحوظتغيرتتضمنالمرضعالمات

ةسخونقحة،اسهال،استفراغ،،(واألنينالعرج)الحركةعنداأللمعالماتأوالحركة

.الجلدعلىطفيلياتوقشرةشديدةحكةاألطراف،برودةالجسم،
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حواس الكالب

وحاسة،االنسانشمحاسةكفاءةضعفألفمائةالةبألفتقدرمتطورةشمحاسةللكالب

جداةالخافتاألصواتسمعتستطيعحيثاالنسانسمعحاسةمنأوسعطيفذاتسمع

لتذوقاأمالالنسان،السمعيالمجالخارجأيضاوالتيجداالعاليةالصوتيةوالذبذبات

األبيضبين)الرماديدرجاتالكلبيرىحيثالنظروكذلكتطوراأقلفيعتبر

وأيضا.المسافاتتقديرعلىدقةأقلوقدرةالليليةالرؤيةعلىجيدةقدرةمع،(واألسود

أنحيثه،معوالتفاعلاللمسالستقبالالجلدفيمتعددةكثيرةعصبيةنهاياتللكالب

أوىاألخروالكالبالكلببينالحميمةالروابطلتكوينمهمةوسيلةوالمداعبةاللمس

.االنسان
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سلوكيات الكالب

السلوك االجتماعي

فيالعيشعلىجيدامتأقلمةاجتماعيةكائناتالكالب

ومعهابعضمعوالتفاعلالتواصلوتستطيعمجموعات،

األذنينوالجسدوضعيات)الجسدلغةعبرالبشر

من.ائحةوالرمتنوعبنغمالنباحالوجه،تعابير،(والزيل

طيعوتستالبشرمعالتواصلجيدةالكالبأنالمالحظ

نولكاالنسانواشاراتجسدلغةتفسيركبيرلحد

تجاربهوالكلبومجتمعلبيئةخاضعةفرديةبتفاوتات

.السابقة

للتواصلتميلأنهاأوضحتالكالبسلوكدراسة

5-3بينالعمرفياألخرىالكالبمعاالجتماعي

-5عمردعنللبشراالجتماعياهتمامهاينتقبلثمأسابيع

معموالتأقلالتعلمعلىالكلبقدرةوتبدأأسبوع،12

.أسبوع20-16عمرعندباالنحفاضجديدةأوضاع
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كالمحرهيالجنسيةوالهرموناتالبلوغ

دعنوالقلقالعدائيللسلوكاألساسي

فيالرغبةالقلق،كالتجوال)الكالب

التبولوالدمى،األجسامعلىالصعود

فيوالرغبةالهيمنةمنطقةلتحديد

ةبعمليمنهاالتخلصويمكن،(القتال

.االخصاء

لطعامامواعيدفيبالتوترالكالبتشعر

تمضغوالبسرعةوتأكلالمعتادة،

يقودقدالذياألمرالبلع،قبلجيداالطعام

كلبالعناابتعاداألفضلومنلالختناق،

لوكاسيظهرقدأنهاذللطعامتناولهأثناء

.عدائيا

دعنالكالبفيالجنسيالبلوغيحدث

،(الساللةجحمحسب)أشهر9-6عمر

بعضتقومالطبيعيةالظروفوفي

بيةالتراتبتحديحديثاالبالغةالكالب

لمالسفياالرتقاءفيأمالاالجتماعية

باغالالكالبأحدفشلوعنداالجتماعي،

ثوالبحالمجتمعمنلالنفصاليميلما

.جديدمجتمعتكوينعن

بشكلرأسيةليستاالجتماعيةالتراتبية

حدةيحددوالذيالكالب،فيقطعي

فيااجتماعيالوضيعةالكالبهمالتراتب

أعلىفيالكالببتحدياماقراراها

،والتناسلالغذاءعلىاالجتماعيالهرم

.تحديدونالخضوعأو
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سلوكيات الكالب

السلوك الجنسي

سةبممارتبدأالجنسيالنضجوصولهافعندالذكورأما
جداوظاملحالسلوكفيالتغيرذلكويكوناالمتطاءسلوك

يفالذكورتكوناالناثوبعكسالحيوان،صاحبقبمن
تنجذبالعام،طولعلىجنسيواستعدادنشاطحالة

عملذكرالقويةالشمحاسةتفاعلعبرالشبقةلالناث
زاتواالفراالبولفيتركيزهايزيدالتيالفيرمونات

منعددوجودوعند.الشبقطورفيلألنثىالمهبلية
ررقاذااالاجتماعيااألعلىللذكراألولويةتكونالذكور

يصلوقدالهيمنةسلوكاظهارعبرالتحديأدنىذكر
.للقتالأحياناالتحدي

كالبالواناثذكوريعبرالجنسي،للنضجالوصولبعد
االناثأنثىتمرحيثمختلفة،بطرقللتناسلالحوجةعن

وارأطأربعمنتتكوندورةوكلالعام،فيشبقبدورتي
أيام،10-7بينمدتهتمتدالذي"الشبققبلما"بطورتبدأ

لهممحتسحيثالذكورفيطفيفةرغبةاالناثتظهروفيه
بوجوداأيضوتتميزباالمتطاءلهمتسمحالولكنبالماعبة
طوريليها.للدمطفبفوخروجالمهبلفياحمرار

االناثتجذبفيهأيام10-5منيستمرالذي"الشبق"
المتطاءاوتقبلالفيرمونيبالتفاعليعرففيماالذكور

عدبثالثالىيومينبعدالتبويضويحدثوااليالج
الفترةهذهفيجماعاتعدةتحدثأنويمكنالجماع،
دبع"طوريبدأثم.الذكرنفسمنبالضرورةوليست
أيام10أوحملحدثاذايوم140لمدةيمتدالذي"الشبق

فيهتعبرالالذيالشبقطورتوقفوأخيرا.يحدثلماذا
يمتدوالذكوراجتذابوالالتناسلفيرغبةأيعناألنثى

اضبأعرالقادمةالدورةبدايةحتىالشبقبعدماطورمن
.الشبققبماطور

19



ةبتهيأتبدأدقيقة30-20تستغرقالتزاوجعملية

بالصعودللذكروالسماحلوضعيتهااألنثى

جيدالتمسكلألنثىالمهبليةتتقبضااليالج،

يكونالمرحلةهذهوفيالذكرقضيببرأس

ظهرعنالذكريترجلثممستحيالاالفتكاك

التقلصبالقضيبرأسويبدأللخلفويتجهاألنثى

.االنفصالبعمليةليسمح
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سلوكيات الكالب

سلوك األمومة

ةفتر)الحملمناألخيرةالمراحلفييبدأاألمومةسلوك

الوالدةمنأيامقبلتحديدا(يوم68-58الكالبفيالحمل

حركةوأقلهدوءاأكثروتصبحاألمومةلعشاألنثىبتجهيز

األمومةلعشتعودثمنفسهاتلعقومتوترةقلقةتصبحثم

االخروتلواحدااألجنةواخراجالدفععمليةلتبدأوتستلقي

يولد.واالخرجنينكلخروجبيندقيقة30-15بمتوسط

كلياهمبقائعلىويعتمدووالسمعالبصرحاستيدونالجراء

دأتبثملتنظيفهمولمسهملعلقهمتبدأالتياألمعلى

الفطاعيبدأالرضاعةمنأسابيع4اكتمالوبعدبارضاعهم

.أسابيع8عمرعندليكتملتدريجيا
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سلوكيات الكالب

المشاكل السلوكية

أهمهاالسلوكية،المشاكلمنكثيرللكالب

هجوميأوتهديديسلوكعنوتعبرالشراسة

منالسلوكهذاعنالتعبيرويتراوحللكلب

زمجرةوالالوجهوتعابيرالجسدلغةفيالتغيرات

مسبباتهأهم.والعضللخدشيصلأنالى

التملكبالتهديد،والشعورالخوف:تتضمن

اسةالشراللعب،عنكتعبيرالشراسةلألشياء،

المنطقة،علىالهيمنةاألخرى،الكالبضد

ماأللأضعف،كائناتضداالفتراسيالسلوك

راسةوالش،(مثالكالحقن)أللمالمسببةوالعالجات

.األجنةوحمايةاألمومةعنكتعبير

22



فصالاالنقلقالسلوكيةالمشاكلأيضاتشملكما

بالراعةاالحساسعلىالكلبمقدرةعمدوهو

ركةالحفرطأيضاعائلته،منفصلهبعدواألمان

اتبكمساألكل)النهمواألكلالتدميريوالسلوك

عتبرتالالتيالموادوأكلشديدةوبسرعةكبيرة

ئياالقصاالسلوكوأيضا(األلعابكمضغطعاما

لىعالهيمنةلتجديدالبيتأرجاءفيكالتبول

.المكان

وبياالفللكالبالسلوكيةالمشاكلتشملأيضا

منفالخوعنالتعبيرفيالمبالغةبأنهاوتعرف

وتشملمهدداتبالضرورةتعتبرالأشياء

الزيل،وضماللعابواخراجاللهاثأعراضها

أكثر.والنباحمنخفضةوقفةاتخاذاألذنين،حفض

الكالبمنالخوفتتضمنشيوعاالفوبيات

وأصواتأماكنغرباء،أشخاصمناألخرى،

اتعيادوالبيطريةالعياداتمنوالخوفغريبة

.والتطميرالنظافة

23



طرق السيطرة والتحكم في الكالب

رفةللمعتؤسسالكالببسلوكالجيدةالمعرفة

بالكلسالمةبغرضالكالبفيالتحكمبطرق

صالفحعملياتوتسهيلاألخرىالكالبوسالمة

منوغيرهاوالحالقةوالتطميراألدويةواعطاء

طرقالتحكمطرقوتشملالرعاية،عمليات

وطرق،(ومخدرةمهدئةأدوية)كيميائية

خطمالوقناعوالطوقالمقودكاستخدامميكانيكية

.والياقةالحبلولجام

برعوتتمالصوتيةاألوامرهياألخيرةوالطريقة

تيةالصولألوامراالنصياععلىالكالبتدريب

.وغيرها"استقر""اجلس"،"قف"ك
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مساكن الكالب
فالظرومنوقايتهمبهدفالكالبمساكنتصمم

واألكلةللراحمريحمكانوتوفيرالمحيطةالبيئية
للفوضىهماحداثتقليلوالبالتاليوالتبولوالتبرز

نتكوأنالكالبمساكنفييراعى.المنزلفي
الخشنمنمبنيةأمكن،ماالمنزلباحةفي

يتكفوبأبعادالصلب،البالستيكأواألملس
وسهولةوالدورانالكلبواستلقاءلوقوف

ونتكأنيراعىكماوالماء،األكللطبقالوصول
هويةالتلتحسيناألرضسطحمنقليالمرتفعة

يةاألرضوالفرشةاألرضية،جفافعلىوالحفاظ
.للكالبالتجاريةالفرشاتأوالرملمن

األقلىعلارتفاعهابابفتحةتشملالمسكنأبعاد
فينقطةألعلىالقدممن)الكلبطولمن75%

من%25بيأكبروالعرضوالطول،(الكتف
االرتفاعاما،(للمؤخرةاألنفمن)الكلبطو

منالكلبطولمنأعلى%50-%25بينيكون
.الرأسفينقطةأعلىحتىالقدم
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تغذية الكالب

10بروتين،%40علىتحتويللكلبالمثاليةالوجبة%
لوجبةمثاليليوفيماخضروات،%50ونشويات
الكلبايحتاجهالتيالغذائيةالعناصرجميعتحويمتكاملة
لحمكيلوجرام0.5علىالمقاديرتشمل:مدروسةوبنسب

فنص،(بامبي)صغيرةحلوةبطاطاقطعةمفروم،بقري
البسالءمنكوبنصفالجزر،معكباتمنكوب

كوبنصفالدقيق،منكوبنصفالمقطعة،الخضراء
حميربتالتحضيريبدأ.للتحميرزيتوملعقةالماء،من

بعضهامعالخضرواتسلقوبالمقابلاللحم،لمفرومخفيف
لمهروسالمستوينصفاللحمواضافةهرسها،ثمومن

يداجالمكوناتوخفقوالدقيقالماءاضافةثمالخضروات
مأقساألربعالكميةتقسم.الفرنأوبالطوةوتحميرها

مجازااذي"غذائيكوب"الكميةربعويسمىمتساوية
يالتالطعامكميةلحسابوبسيطةسهلةكوحدةيستخدم
.جيةالفسيولووحالتهحجمهبحسبيومياالكلبيحتاجها

التييةالغذائالعناصرجميعلتوفيرتهدفالكالبتغذية
سنهحسبالحيويةوظائفهألداءالكلبلهايحتاج

،(المرض/الراضاعة/الحمل)بهايمرالتيوالمرحلة
بعكس-اذ.اقتصادياومجديةالجودةعاليةوجباتبتوفير
الكالبأنالحديثةالتغذيةممارساتأظهرت-الشائع
ستولي(والخضرواتاللحمعلىتتغذى)خلطيةكائنات
حومل)للبروتينغذائهافيوتحتاج!بحتةلحوماكالت
والكربوهيديت(بيضأوبيضاءأوحمراء

الزيوتاللحومشحوم)والدهون(قمح/أرز/بطاطس)
(بيضوولحومخضروات)والفيتاميناتواألمالح(النباتية

.الماءوبالتأكيد
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الكمية اليومية للغذاء
كمية الوجبة 

(يوم/ كوب)

جمك/الفئة الوزنية حجم الساللة

1.25 15 ة السالالت متوسط

2.25الحجم 20

2.75 25

0.3 5 ة السالالت صغير

1.0الحجم 7.5

1.25 10

0.3 1.5 السالالت حجم 

0.5الدمية 3

3.0 30 السالالت كبيرة

3.25الحجم 35

3.75 40

4.25 45

4.75 50
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األطعمة السامة للكالب

وكوالةالش،(الحمراءالدمبخالياوضررهضميةاضطراباتتسبب)والثومالبصلتشمل

المحليات،(معويانغالقوتسبباريف،عيش)الكاملةالشاميةالذرة،(كلويفشل)

المطبوخظمالع،(الدمتجلطومشاكلالكبدفشلالسكر،انخفاض)زايليتولكمادةالصناعية

االتاسه)والكحول،(كلويوفشلالكبدفيضرر)والزبيبالعنب،(االمساكيسبب)

.(العصبيبالجهازوضرر
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اطعام الجراء اليتيمة
واألموالدتهاتمتالتيالجراءأواليتيمةالجراءاطعام

بديلباستخداميكونباالرضاعلهاتسمحالمرضيةبحالة
الكلبةللبنيةالطبيعالمكوناتليحاكيتصنيعهيتمالذياللبن
ملوتشمنزلياتصنيعهيمكنأوتجاريا،بشرائهامااألم

راألبقاحليبأو)الماعزحليبمنملليلتر300:المقادير
اجدجبيضةالدسم،كاملالزباديمنملليتر250،(المبخر
أو)الذرةمستلخصمنصغيرةملعقةونصفواحدة

يتم.(اتالحلويلتسقيةوالسكرالماءمنيصنعالذيالمحلي
لبنمعجيداوخلطهالبيضصفارباستخالصالتحضير
يراواخجيداويخلطالزباديكوبالخليطيضافالماعزثم

أما.بوعأسلمدةالثالجةفياللبنبديلحفظويمكن.المحلي
ربعلكلاللبنبديلمنملليتر30الجروفيعطىالكمية

الةألربعاليوميةالكميةوتقسميومياوزنهمنكيلوجرام
.ةالرضاعوباستخدامثابتزمنيبفاصلوجباتثمان

الثانياألسبوعبنهايةطبقفيالملكبديلتقديميفضل
ريجياتداللينالطعامتقديمويبدأالفطام،علىللتدريب
األسبوعبنهايةتدريجيااللبنبديلكميةتقليلمعمتزامنا
.الخامسوأالرابعاألسبوعفيالكليالفطاميتمحتىالثالث
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التطمير

وكلالجسمنظافةيعني،(حديثا)التطمير

جزاألظافر،كتقليماألخرىالعنايةممارسات

.وغيرهااألذنينتنظيفالشعر،
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:بالفرشاةالتسريح

فيمرات4أويوميةبصورةامايتمأنيوصى

الميتالجلدازالةفييساعدحيثاألسبوع،

زيوتالوتوزيعالجلدوتدليكالمتساقطوالشعر

فياأيضيساعدكما.الجلدعلىطبيعياالمفرزة

يةالجلدواالفاتوالقملللقرادالمبكرالكشف

راعىيالمشطأوبالفرشاةالتدليكعند.والصلع

اءالفروكثافةطولبحسبالمناسباالختيار

.العضووبحسب

31



:االستحمام

لدالجالطين،األوساخ،الزالةمهمينوالصابونالماء
ويعززالجلديدكاالستحمامأنكما.والقملالميت
بينابطالرولتقويةفرصةالحماموأيضا.الفراءتجديد
.الكلبوصاحبالكلب

الكلبنشاطبحسبتختلفاالستحماممراتعدد
ونوع،(لالتساخعرضةأكثرالرياضيةالكالب)

،الشهرفيواحدةمرةيفضلعموما.والطقسالفراء
يفيتسببأكثرأوالشهرفيمرات3التحميمأنحيث

.الجلدجفاف

مهجساجزاءكلولمسجسيراعىالكلبتحميمقبل
ثم.موجودةتكونقدجلديةوافاتجروعأيلكشف
وحجميتناسبمغطسأواناءفيدافئماءتجهيز
،(أسالرعدا)الدافئالماءفيالكلبجسميغمر.الكلب

الشامبوبالجسمغمرثمالماءداخلالجسمتدليكيتمثم
خمسلمدوأخرىمرةوتدليكهللكالبالمخصص

علىدافئاخرماءبرشالشامبوشفطازالةثمدقائق،
اواخيرالشامبوجميعازالةمنتماماوالتأكدالكلب

.بهخاصةبفوطةالكلبتجفيف
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:األذنتنظيف

رادوالقالشمعيةوالمواداألوساخعنالكشفيتم

تنظيفيتموعليهدوريةبصورةاألذنداخل

.مناسبةمطهرةومادةشاشباستتخداماألذن
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:الفراءحالقة

نأيالحظالصيف،لموسمالكلبلتجهيزتتم

قطتسافيهايحدثالكثيفالشعرذاتالكالب

تمي.الصيفموسمفيطبيعيةبصورةالشعر

افراءوترتطيبالمناسبة،الحالقةماكينةاستخدام

عرشلمسوتجنبشديدبلطفالشعرجزثمومن

.والوجهالعنق
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تقليم األظافر

لرعايةمهمةروتينيةممارسةاألظافرتلقيميعتبر

وقفةومشيةتكونأنلضمانوذلكالكالب،

أنحيث.مؤلمةوغيرومتناسقةمريحةالكلب

وحمريغيرالمشييجعللألظافرالمفرطالنمو

يجبرحيثواألوتارالمفاصللمشاكليؤهب

تحميلاليوبالتمتسقةغيرمشيةتبنيعلىالكلب

أننعفضالوالمفاصلاألربطةبعضعلىزائد

سوالمالبالسجادفيتشتبكالطويلةاألظافر

حجروفييتسببأنالتشابكلهذاأنويمكن

للكلب
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لكلباساللةحسبيختلفاألظافرتقليمتكرار

ىعلتمشيالتيالكالبأنحيثنشاطه،ودرجة

صلقيحتاجطويلةولمسافاتالصلبةاألسطح

الظفرألن(أشهربضعةكل)أقلبمعدلأظافر

.الصلبةاالسطحمعاالحتكاكمعيتاكل

اصدراذاأظافرلتقليمالكلبيحتاجعامةبصورة

عمناصلبسطحعلىالمشيعندصوتاالظفر

.(مثالسيراميكسطح)
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:خطوات تقليم األظافر

األرض يهدف التقليم لتقصير الظفر بحيث ال يالمس

.عند وقوف الكلب، وكن يكون قريب جدا من األرض
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الكلببوضعاماللتقليمالمناسبةالوضعيةاتخذ

بالقرباجالسهأو(صغيراكانان)أرجلكعلى

.منك

عليهيبدوقدتوترأيوازيلالكلبطمأن

زولتحتىخافتبصوتمعهوالحديثبمداعبته

الكالببعضيحتاجأحيانا)التوترعالمات

.(مهدئةألدوية

ليمالتقوأبدأاألصابعوفرقالكلببقدمامسك

:الصورتينفيموضحماحسببالزاوية

ضبعفيالموجودالخامسالمخلبقصتنسىال

.الكالب

ذفسينالحساسة،المنطقةبقصبالخطأقمتان

طبالضغقماأللم،عالماتويظهرقليالالكلب

رحالجبتطهيروقميتوقفحتىالنزيفعلى
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تدريب الكالب
العنايةللتسهياماتعديها،بغرضالكلبسلوكياتتحليل

داءألأو،(محددمكانفيالتبرزالكلبكتعليم)بالكلب

خدمةفيللمساهمةأو،(الشرطةككالب)محددةمهام

اناالنسقيادةعلىالكلبكتدريب)المعاصرالمجتمع

.(الضرير

للكلبيالسلوكالمعقدتحليلعلىتعتمد:العلميةالطريقة

رأكثاختيارثمومنالبياناتوجمعوالمراقبةالمعين

مزيجأنهاأيالكلب،وسايكولوجيةلسلوكتناسباالطرق

.(تباعاستذكر)األخرىالطرقمن

ريالنظوالمبدأشيوعا،الطرقأكثر:االيجابيالتعزيز

كانتلماطاالمطلوبةالسلوكياتسيكررالكلبأنللطريقة

ئهاعطاأووالمداعبةكاالطراء)جائزةأوبتحفيزمتبوعة

السلوكربطعلىالطريقةتعتمدأي.(محددةلعبة

علىنجاحهايعتمد.التحفيزمنبنوعالمطلوب

خصشكليطبقهاأنيجبأي)الفريقودعماالستمرارية

.(مثالاألسرةكأفرادبالكلبمحتك
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لوكالسربطعمليةعلىتعتمدأيضا:النقرجهازطريقة

تصويصدر(الناقر)صغيرجهازباستخدامالمطلوب،

نألكاشارة(الصافرةاستخداميمكنأو)ثوانيلعدةحاد

الكلببرمجةأوالالطريقةتتطلب.جيدبسلوكقامالكلب

ب،ومطلوجيدبسلوكقامأنهيعنيالناقرصوتأنعلى

تحويلراأخيثمالجيدالسلوكبتكرارالناقرصوتربطثم

.الكلبصاحبيصدرهصوتيأمرالىالناقرصوت

اعقصبهطوقباستخدام:الكهربائيةبالصعقةالتدريب

ةصعقالرسال،(كونترولريموت)تحكمبجهازمتصل

غيربسلوكقيامهحالفيللكلب(مؤذيةغير)كهربائية

الدخولعدمعلىالكلبتدريبعندمثال)مرغوب

.هصعقيتم(للمطبخبالدخولالكلبقاماذاللمطبخ،

علىتعتمدوطريقةالمرآةكطريقةأخرىطرقهنالك

ربأثتعرفوطريقةوصاحبهالكلببينالعالقةعمق

األبسطهيأعالهالطرقكن.(للمجموعات)األلفاالذكر

.جيدةنتائجوذاتالتنفيذفي
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:المهارات األساسية التي يدرب عليها الكلب

عزيزالتطريقةتكفيماوعادة:المنزليالتدريب

لكلباتعويدوهي:السلوكياتهذهلبناءااليجابي

منواألكلالمخصصالمكانفيالتبرزعلى

.المخصصالمكانفيوالنومالمخصصالوعاء

قليلبتالكلبتشتتتقليلهياألولىالخطوة

هوحصراغالقهمعبروالشرفةللغرفوصولو

ءبناثم.فيهيتواجدأنيجبالذيالمكانفي

صبحيثمومنمعينوقتفيالكلباطعامروتين

فيبالكلمراقبةواخيراممكناالتبرزوقتتوقع

لمتوقعاالمكانفيبالتبرزقاماذاالمتوقع،الوقت

ءوثنامدحكلمات)االيجابيبالتعزيزيكافأ

.(ومداعبة
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:الصوتيةاألوامر

تعال"األمر/come":بوضعالتدريبيبدأ
صاحبيقومثمالكلب،علىوسلسلطوق

اءواعطالكلبعنخطواتعدةباالبتعادالحيوان
كلباليجبرمماقليالالطوقوشد.الصوتياألمر
زهتحفييتماقترابهوعندمنكاالقترابعلى

حتاجتالحتىمراتعدةالعمليةتكررثمايجابيا،
يهافيطيعمرةكلفيالتحفيزمعالطوقلشد

ندومنمراتعدةالعمليةتكرارثماألمرالكلب
عندكاسلوتصبححتىالتحفيزمواصلةمعطوق
.الكلب

ابق"األمر/stay":فيالكلببوضعيبدأ
ثمالصوتياألمراعطاءثمالجلوسوضعية
فالوقووضعيةفيالكلبضعثم.التحفيز
دريجياتالمسافةزدثمبتحفيزهوقماألمرواصدر

نمتتأكدحتىيوميادقيقة15مدةالتكرينوكرر
الجديدللسلوكالكلباكتساي

أترك"مثلاألخرىاألوامربعض/leave"اذا
مراألوأيضابهاللعبأوشيئبعضالكلبقام
.األوامرمنوغيرها(sit/اجلس)
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اللقاحات وطرد الديدان
تهدفروتينيةصحيةممارسةهوالقاحاتاعطاء

ينمابالشائعة،المعديةاألمراضمنالكلبلوقاية

منالكلبوقايةولعالجالديدانطرديهدف

والجهازالقلبوديدانالمعويةلديانالتعرض

.التنفسي

يكونالديدانوطارداتالقاحاتاعطاءجدول

هايقطنالتيللمنطقةالمرضيالتاريححسب

.لقاحاتلجدولمثاليليوفيماالكلب

مثلديدانطارداتاعطاء

عدةله،(ايفرمكتين/برازيكوانتيل/فينبيندازول)

.اشهرثالثةكليكونوماوعادةبرامج

دةغوتصريفبرازعينةفحصباجراءيوصى

كاملوفحصالقلبديدانوفحصالمتسقيم،

غيرروتينيكفحصأشهر6كلالدملصورة

.أعراضبظهورمتعلق
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Age of the 
dog 

6 – 8 weeks 10 – 12 weeks 14 – 16 
weeks 

Annually Every 3 
years 

Vaccines DHPP 
(Distemper, 
Hepatitis, 
Parainfluenza 
and 
Parvovirus) 
 
Leptospira 
Bordetella 
Lyme disease 

 

DHPP (Shot 
2) 
Leptospira 
Lyme disease 
Rabies 

 

DHPP 
(Shot3) 

Rabies 
Bordetella 
Leptospira 
Lyme 
disease 

 

DHPP 

 


