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 چوچه های سگ و پشک

 

 

 سرورشاه ارکان، ماستر علوم بیولوژی  ترجمه و تدوین:
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چوچه های سگ  دارای اشگلال، رنگ گا و انگدااه هگای ممتلگا مگ. باشگ د   

نگگداد ممتلگگا سگگ  وجگگود دارد، امگگا یگانگگه چی یلگگه  ۵۰در ج گگان بیرگگتر اا 

 آن ا با هم مرترک دارند آن ا بسیار جذاب و دل فریب است د 

 

نگو  شرگم ممتلگا وجگود دارد  ای لگه آن گا مگوی   ۴۰در کره امین تقریبن 

اه یا بدون موی م. باش د، چوچه های شرم هم دارای نگاا دراا، موی کوت

 و نوااش م. باش د 
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چوچگه در یگم امگان تولگد مگ. ک گد   ۷تگا  ۵یم س  معمولن حد وسط اا 

 تعداد چوچه های نو تولد مربوط به اندااه س  ها است 

 

 
 ( Labrador retriever)طور مثال، س  کالنتر مان د البرادور شگلاری

 چوچه را تولد ک د   ۵م. تواند بیرتر اا  در یم امان
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مادر شرم، به طور معمول اا دو تا چ ار چوچه در یم امگان تولگد مگ.  

ک د  در یم سال مادر شرم م. تواند تا سگه بگار چوچگه تولگد ک گد  در یگم 

 سال به این اندااه چوچه شرم بسیار ایاد است 

 

 

چوچگگگگگه هگگگگگای سگگگگگگ  در  

جریگگگگان چ گگگگار ه تگگگگه اول 

ی، تمگگام مگگواد یگگذایی انگگد 

خگگگگود را اا طریگگگگ  شگگگگیر 

مگگادر مگگ.  یرنگگد  در ایگگن 

مدت آن ا برای انده ماندن 

خگگگگگگگگگگگگود بگگگگگگگگگگگگه یگگگگگگگگگگگگذای 

 دیگرضرورت نه دارند 
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چوچگگه هگگای شرگگم در جریگگان اول ه تگگه انگگد ی، اتلگگا بگگه شگگیر مگگادر دارنگگد  

 شیر مادر در رشد چوچه های و جلو یری اا امراض کمم م. ک د 

 

 
ه ته، چوچه های سگ  مگ. توان گد خگوردن شگیر مگادر را بگ  بعد اا چ ار 

ک  گگد و یگگذای جامگگد بمورنگگد  اکثریگگت مگگردم در جریگگان  ذشگگت اا مرحلگگه 

شیری به یذای جامد، برای چ د ه ته یذای جامد را در آب تَر و مالیم م. 

 ک  د 
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وقتیلگگه چوچگگه هگگای شرگگم بگگین سگگه و چ گگار ه تگگه انگگد ی اسگگت د، آن گگا مگگ. 

توان د یگذای نگم دار و مالیگم بمورنگد  هگر روا بگرای  چوچگه شرگم بایگد اا 

 چ ار تا شش باریذا داده شود  

 

 

 

 

بعضگگی اوقگگات، چوچگگه هگگای سگگ  یگگذا مگگ. 

طلب د، بماطریله یذا بگه راسگتی بگوی خگوب 

بگگرای ت اسگگمملگگن میدهگد  امگگا یگگذای انسگان ا 

 س  ها خطرناک باشد، ممصوصن چاکلیت، ادووکادو، شیاا و انگور 
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و مگاهی  بعضی مردم فلر م. ک  د که چوچگه هگای شرگم مگ. توان گد شگیر

تونه بمورند، اما ای  ا م. توان د به چوچه های شرگم آسگیب برسگان د  شگیر 

 اا مغگگااه هگگای خوراکگگه فروشگگی مگگ. توانگگد باعگگه شگگلم دردی چوچگگه هگگای

 شرم شود 

سه تگا چ گار ه تگه  گی شگرو  بگه نمگو  اادندان های نوااد چوچه های س  

م. ک  د و اا چ ار تا شش ماهگی، داندان های دایمی شگان شگرو  بگه نمگو 

 م. ک  د  در این مدت چوچه های س  تقریبن هر چی  را م. خورند 

 داندان بالغ رشد  م. ک د    ۴۰باالخره، اا اکثریت چوچه های س  
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دندان شیری دارند این دنگدان ا مگ. توان گد  ۲۶چوچه های شرم ن دیم به  

بسیار تی  باش د  وقتی که چوچگه شرگم  ن دیگم بگه سگه مگاهگی مگ. رسگد، 

داندان ای او شرو  به نمو م. ک  د  یم شرم دارای سگی دنگدان بگالغ مگ. 

 باشد 

 Chowچگگو  -رنگگ  ابگگان تمگگام سگگ  هگگا  البگگی اسگگت  ب گگ اا سگگ  چگگو 

chow  و سگگ  شگگرشی چی گگی )Chinese Shar-pei رنگگ  ابگگان شگگان ،)

برآمگد ی حگ  یایقگه در ابگان خگود  ۱۷۰۰سیاه اسگت  سگ  هگا ن دیگم بگه 

 دارند  
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شرم ها خود را با ابان شان شاک می ک  د  ا گر چگه شرگم هگا نمگی توان گد  

ه های خود را م. لیس د و با  روی و باالی سر خود را بلیس د، آن ا اول ش 

 آن ا در جاهایله ابان شان نمی رسد، شاک م. ک  د 

 

چوچه های س ، وقتیلگه تولگد مگ. 

شگگوند، چرگگم هگگای شگگان بسگگته اسگگت  

رواه مگگ.   ۱۲وقتیلگگه ن دیگگم بگگه 

رس د، چرم های شان بگاام. شگوند 

و دنیگگای دور بگگر شگگانرا مگگ. بی  گگد  

در مدت ن دیم به یم ماه چرگمان 

شگگگان ملمگگگو رشگگگد و انلرگگگا  مگگگ. 

 ک  د  

 

وقتیله چوچه هگای شرگم تولگد مگ. 

همیرگگه آبگگی  شگگان شگگوند، چرگگم هگگای

است د  ن دیم به سگه مگاهگی رنگ  

چرگگم چوچگگه هگگای شرگگم مملگگن اا 

رنگ  چرگم هایلگه بگا آن گا تولگد شگگده 

 اند ممتلا باشد 
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د کگه آن گا  گیر، ناله و فریاد م. ک  گد تگا بگه مگردم ب  مان-عو، یر-عو  اسگ

چه احساس م. ک  د و یا با س  های دیگگر ارتبگاط مگ.  یرنگد  یگم سگ  

د، بماطریله او خوشحال است، یا ت  گا اسگت یگا کسگی عو م. ک -مملن عو

 را اا خطر هردار م. دهد و یا یل  ر نو یا س  نو را م. بی د 

 

وقتیلگگه چوچگگه هگگای شرگگم 

میگگگو مگگگ. ک  گگگد، آن گگگا -میگگگو

توجگگه صگگاحب شگگانرا بمگگود 

جلب م. ک  د  چوچه هگای 

احسگگاس اسگت شرگم مملگن 

آن گگگا  رگگگ گی، سگگگردی، یگگگا 

صگگر  مگگ. خواه گگد بگگاای 

ا گگگگر چوچگگگگه شرگگگگم  ک  گگگگد 

خگگگش مگگگ. ک گگگد، ایگگگن -خگگگش

 بدان مع ی است که او ق ر است و نمی خواهد باای ک د 
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س  ها بیرگتر اایگم میلیگون رشگته هگای مگوی در بگدن دارنگد و مگوی هگای 

شگگان بطگگور مگگداوم رشگگد میل  گگد  مگگوی بعضگگی سگگ  هگگا مان گگد سگگ  بگگرن  

(بسگیار مگ. ریگ د  مگوی سگ  هگایی مان گد  Bernese mountainکگوهی  

 ( بسیار کم م. ری د   Shih-tzuت و   ح( و شیPoodleشودل   

 

بعضگگگی   شرگگگم هگگگا بیرگگگتر اا یگگگم میلیگگگون 

رشته مگوی در بگدن خگود دارنگد، مان گد شرگم 

مگوی ( سگانتی متگر۲۰فارس، تگا هرگت انگ    

نمگگگگو مگگگگ. ک گگگگد  شرگگگگم نگگگگو  سگگگگ ی ل   آن 

Sphynx  موی کمی در بدن خود دارد ) 

 

چوچه های بعضگی سگ  هگا دم دراا دارنگد، بعضگی هگا دم کوتگاه دارنگد، و  

بعضی ها به سگمتی دم شگان معلگوم مگ. شگود و یگا هگی  دم ندارنگد   وقتیلگه 

چوچگه هگای سگ  خوشگحال اسگت د، آن گا دم شگانرا مگ. ج بان گد  وقتیلگه آن گگا 

دم آن گگا یمگگگین یگگا در تگگرس اسگگت د، 

 شانرا در بین شا های خود م. ان د 

دم چوچگگه هگگای شرگگم در  تعگگادل    

بیالن ( رفتارشگان کمگم مگ. ک گد، 

ممصوصگگگگا وقتیلگگگگه آن گگگگای بگگگگاالی 

سگگگطح هگگگای مرگگگلو مان گگگد لبگگگه هگگگای 

سر دیوارها راه م. روند  ا ر دم چوچه شرم شگ  و شگیش باالی کوج و یا 

 در حرکت است، مملن چوچه شرم نا راحت یا ق ر است  
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چوچه های س  انرژی بسیار ایاد دارند  این بسگیار م گم اسگت بگرای شگان 

وراش مورد نیاا شانرا بدهیگد  چوچگه هگای سگ  دویگدن را دوسگت دارنگد  

تیگگگگ  تگگگگرین سگگگگ  در دویگگگگدن 

سگگگگ  تگگگگاای اسگگگگت  سگگگگرعت 

کیلگو  ۷۲میو   ۴۵تا  آندوش 

 متر( در یم ساعت است 

 

بعضگگگی اوقگگگگات چوچگگگه هگگگگای 

 ندشرم انرژی خیلی ایاد دار

و دوسگگگگت دارنگگگگد در دور بگگگگر 

شگگگان بگگگه سگگگرعت بدونگگگد  تیگگگ  

  تگگرین شرگگم،  شرگگم مصگگری

 Egypcian mau  اسگگگت )

سگرعت شرگم مصگری بیرگتر 

کیلگگومتر( در   ۴۸میگگو  ۳۰اا

 یم ساعت است 
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کوتگاه -وقتیله برای س  ها  رمی مگ. ک گد، آن گا ابگان شگانرا کرگیده کوتگاه

ت    م. ک  د تا خگود را سگرد نگگه دارنگد و بایگد آب ایگاد ب وشگ د  بگا ای لگه 

عرق م. ری نگد، امگا بگا ن گ   ی خودس  ها اا طری  بی ی و ش  ه های شا

 کوتاه خود را سرد نگه م. دارند  -کریدن کوتاه

 

طریگگ  چوچگگه هگگای شرگگم اا  

ش  گگگه هگگگای خگگگود عگگگرق مگگگ. 

ری نگگگد  ا گگگر در بیگگگرون  گگگرم 

باشگگگد، چوچگگگه هگگگای شرگگگم در 

ایر سایه یا جای سرد تَر مگ. 

خواب گگگگگگد  در وقگگگگگگت  رمگگگگگگی، 

اطمی ان حاصو ک ید تگا چوچگه 

های شرم تان آب ایگاد بگرای 

 نوشیدن داشته باش د 
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ساعت در یگم شگبانه روا  ۲۰تا  ۱۵چوچه های س  حد اوسط تقریبن اا 

خواب مگ. ک  گد  خگواب کگردن بگرای صگحت چوچگه هگای سگ  بسگیار م گم 

 است، ممصوصن در وقت بیداری وقتیله بسیار فعال است د 

 

چوچگگه هگگای شرگگم دوسگگت  

دارنگگگد بگگگاای و ک  لگگگاوی 

بل  د، و آن ا را بسگیار الگه 

مگال و مانده مگ. سگااد  احت

دارد بگگگگرای همگگگگین چوچگگگگه 

های شرم ایاد خواب م. 

ک  د  چوچه هگای شرگم اا 

سگگاعت در یگگم  ۱۸تگگا  ۱۳

 شبانه روا خواب م. ک  د 
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چوچه های سگ  فگن و نیرنگ  را ااهرگت  

ه تگگگی یگگاد مگگ.  یرنگگد  آن گگا طگگرا نرسگگتن، 

خوابیگدن، طلبیگدن را یگاد مگ.  یرنگد و حتگگی 

  صاحب خود را بوسه م. ک  د 

 

شرگم جمگش شگدنی اسگت د   چوچگه هگای ش  ه 

این بدان مع ی است که آن ا م. توان د ش  گه 

نگگد و یگگا شگگ  داخگگو رهگگای شگگانرا بیگگرون بیاو

نمای گگگد  چوچگگگه هگگگای شرگگگم بم  گگگور ای لگگگه 

ش  ه های خود را تی  نگه دارنگد، آن گا ش  گه 

 های خود را در هر چی  م. خراش د 

ی شرم، آن ا در مگورد اطگرا  و در جریان ه ته اول بعد اا تولد چوچه ها

دور و بر خود م. آمواند؛ خوردن، خواب کردن، خود را  رم نگه داشتن 

 که چی  های م م برای چوچه های شرم است  

چه چوچه های س  یا چه چوچه های شرم یا هر دو را دوست دارید، این 

 حیوانات نو ااد بسیار جذاب و دل فریب است د 
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