
 هاسکیسیبرین استاندارد های نژادی سگ 

 

سگ هاسکی سیبری از دسته سگ های کار است. این سگ با اندازه متوسط ، چابکی بی نظیر و راه رفتن سبک و آزادانه توجه شما 

خزاصالت شمالی آن را نشان  پشمالوسر و دم  نسبتا متراکم گوشها قائم در باالی پوشش موییکند. بدن پوشیده از را به خود جلب می

می دهد. در حمل سورتمه و در مسافت های باال با سرعت متوسط عالی عمل می کند .شکل و فرم بدن، استقامت باال و قدرت و 

چابکی سگ را به خوبی نشان می دهد. بدن هاسکی نر عضالنی و سفت است اما خشن نیست، هاسکی ماده دارای ویژگی های مونث 

 اضافه وزن داشته باشد. نبایدباشند و  عضالت سفت و محکم  یدشرایط مناسب بادر .ضعفی در عضالت استو بدون هیچ 

:وزن و سایز  

 کیلو گرم 23تا  15هاسکی ماده  27تا  19و وزن هاسکی نر است  سانتی متر 58تا  50و هاسکی ماده 60تا  53نر  یطول هاسک  

از قد و وزن کامالً با هم متناسب است . وزن و قد گفته شده در باال نرمال است و خارج از این محدوده ها افراطی است و  . است

  وغیر استاندارد است.فاقد صالحیت است نیز. هرگونه بیرون زدگی استخوان و حالت استاندارد خارج است

 

سر   

آمیز است چشم ها شکل بادامی شکل، نسبتا با فاصله و مورب هستند. رنگ چشم ها باید دوستانه و تا حدودی شیطنت ، قاطع،مشتاق  

هاسکی را از قهوه ای یا آبی باشد و تفاوت رنگ دو چشم قابل قبول است اما اما چشم های بیش از حد مورب و بسیار نزدیک به هم 

 .استاندارد قابل قبول خارج می کند.

و دارای کمی انحنا و قوس در پشت است. گوشهای اندازه خیلی  پوشیده ازخز ها با اندازه متوسط شکل مثلثی ، قائم و ایستاده گوش

غیر استاندارد است.بزرگ نسبت به سر ،خمیده به پشت و خیلی پهن  . 

و رو به پایین  است ی جمجمه اندکی پهنجمجمه دارای اندازه متوسط و متناسب با بدن و دارای کمی انحنا در باال است وقسمت باال

.غیر استاندارد استین سر ناهموار و سنگ. باریک میشود  

محسوب می شود پوزه دارای عرض متوسط  غیر استاندارداست و اندازه کوتاه آن  بلندفاصله باالی سر تا شروع بینی نسبتاً صاف و 

زه تا انتهای پوزه است. اندازه پوزه متوسط است و به تدریج تا انتهای و فاصله باالی سرتا شروع پوزه  مساوی با فاصله شروع پو

بینی باریک میشود نوک پوزه نسبتاً گرد است و نه حالت مربعی و نه مثلثی ندارد. پوزه ی خیلی زبر و تیز و خیلی کوتاه یا خیلی بلند 

. محسوب می شود غیر استاندارد   

در سگهای قرمز به رنگ جگری و در سگهای  -سیاه طوسی به رنگ  سگ های  در  رنگ بینی در سگ های سیاه، خاکستری،تیره

و گوشتی دیده میشود تیرهسفید به رنگ جگری   

:،پشت،بدنگردن   

و  و موقع حرکت کشیده می شود است با طول متوسط در حالت عادی دارای قوس است و هنگامی که سگ ایستاده صاف و قائمگردن 

. جدی محسوب می شود مشکلسر را به جلو می راند. گردن خیلی بلند خیلی کوتاه و یا ضخیم   

سینه منسجم و قوی اما نباید خیلی عریض  باشد. انتهای سینه از دو طرف درست پشت آرنج قرار میگیرد دنده ها به خوبی حالت 

تا حدی صاف هستند و اجازه حرکت آزادانه را از بازو ها نمی  تیغه استخوان مفصل شدند اما ارتجاعی دارند و با ستون مهره ها 

پشت صاف و قوی با طول متوسط که  با خطی مستقیم از  . مشکل به شمار می آید دنده های خیلی گرد یا مسطح و ضعیف .گیرند

باشد. بلند و یا بیش از اندازه کوتاه و پاییننباید بیش از اندازه همچنین پشت  .کتف ها تا مقعد کشیده شده است  



ها می شیب متوسطی با ستون مهره قسمت کمر و پهلوکمر کشیده و الغر ، باریک تر از قفسه سینه است و کمی جمع می شود. 

ال محسوب سست یا کمانی اشک حدود کند. پشت ضعیف واشد که فشار روی  پاهای عقب را مسازد، اما هرگز شیب نباید خیلی تند ب

د.می شو  

پایین خط کمر آویزان است موقعی که سگ هیجان زده میشود دم باال می آید و  و در  داردشبیه داس دم پشمالو و شکل خمیده ای 
 طول آنخود را به طرفین بدن حلقه کند . موهای دم در سراسر  دم . سگ نباید هنگام حرکتروباه را به خود می گیرددم شکل خمیده 

لی بلند یا خیلی کوتاه خطا محسوب خیدم خیلی پیچ خورده و پشمالو  .را ایجاد می کنند ندینتوسطی دارند و ظاهر جارو مااندازه م
شودمی  

 دست ها

عمود بر  و به هیچ وجه  به پشت استای رو شانه به سمت عقب رفته و قسمت باالی بازو دقیقاً از ابتدای شانه تا آرنج دارای زاویه 

به شمار  اشکالضعیف  وشانه تا قفسه سینه به خوبی محکم و رشد یافته اند شانه های صاف و مستقیم  زمین نیست عضالت و مفاصل

 می آید.

نباید به سمت داخل یا  ارنجمفصل . قرار دارند نزدیک بدن اند و نمای جلو صاف مستقیم و موازی  در حالت ایستاده از دست ها

است. و انگشتان کمی زاویه دار است و مفصل انگشتان قوی و محکم و انعطاف پذیر دستقسمت پایین پهلو از  .ده باشندبیرون چرخی

از آرنج تا زمین کمی بیشتر از  دست طول ند و حیوان را در وضعیت راه رفتن سخت قرار نمی دهند.محکم و سبک ا ها استخوان 

 زده  از نمای جلوخوان خیلی سنگین و خیلی باریک یا خیلی پهن ، شانه های بیرون انگشتان ضعیف است  .رنج استآ طول شانه تا

های  انگشتان دارای ناخن.به خوبی با مو پوشیده شده است   منسجمو محکم و کامال اندازه متوسط  باها ساق  اشکال به شمار می آید.

انگشتان نرم  .زمانی که سگ در حالت عادی ایستاده است پنجه ها نباید به سمت بیرون یا داخل چرخیده باشند  .ضخیم و سخت هستند

انگشتان به سمت داخل یا همچنین محسوب می شود  ایرادپنجه های خیلی بزرگ خیلی کوچک و نازک و با فاصله ،جدا از هم ،،پهن 

. استاستاندارد  به سمت بیرون غیر  

:پاها  

قسمت باالی ران محکم و قوی و  و با فاصله متوسط قرار گرفته اند. صاف و موازی با هم از نمای پشتی و در حالت ایستاده اهاپ

قسمت باالی ران محکم و قوی و عضالنی است  رد .باید به خوبی روی زمین قرار گی عضالنی است مفصل ران خم است و پا

رد .باید به خوبی روی زمین قرار گی مفصل ران خم است و پا  

کوتاه ، همچنین پاهای خیلی باز و با فاصله از هم هموارو .مفصل ران صاف و مستقیم و خیلی باریک یا خیلی پهن از نمای پشتی

 خطا به حساب می آید.

 پوشش مویی

ی نسبتا به یک اندازه هستند و با برش تمیزی که موهای پوشاننده بدن هاسکی نسبتا بلند وپر پشت و دو الیه و اما موهای الیه بیرون 

به بدن هاسکی داده اند ،آن را بشدت زیبا و یکدست جلوه می دهند.الیه  داخلی نرم و متراکم و دارای طول کافی برای پشتیبانی از 

که به طور - بهار و پاییزالیه بیرونی است.الیه بیرونی نیز نرم و بلند و لخت است.الزم به ذکر است نبود پوشش زیرین در فصل 

خطا محسوب نمی شود.همچنین کوتاه کردن موهای بین انگشتان به دلیل زیبایی مجاز است و خطا به  -طبیعی الیه زیری می ریزد

در قسمت های دیگر بدن خطای جدی است و باید به آن توجه شود.پوشش بسیار بلند،  پوشش موییحساب نمی آید.کوتاه بودن 

ی خیلی زبر و یا خیلی ابریشمی  خطا محسوب می شود.پشمالو،جنس مو  

 رنگ پوشش مویی 

، طوسی، جگری و سفید است. ممکن است شامل رنگ ترکیبی باشد نوک مدادیمحدوده رنگ های مجاز شامل مشکی خاکستری ،

رنگ را داشته باشد و دارای لکه های نامتقارن باشد.الگوهای راه راه و یا حتی ترکیب چندین  ممکن است دارای رگه های سفید باشند

.غیر استاندارد به شمار می آیدپذیرفته نیست و   



:راه رفتن هاسکی  

.هاسکی سریع و سبک راه می رود و در هنگام راه رفتن راه رفتن سگ هاسکی مشخصا نرم و روان و بدون زحمت بنظر می رسد

اما  در راه رفتن سریع پاهاو دست ها هر ار می گیرد ق به هم نزدیک می شوند و جای دست ها ،پاها قرعادی پاها و دست های مواف

دو به خط میانی بدن نزدیک می شوند و پنجه ها در یک راستا قرار می گیرند.در هنگام چرخیدن باید بدن اندکی شل شود و چرخیدن 

توجه کنید در حین راه رفتن مفصل به داخل یا بیرون نچرخند همچنین .همچنین نسبتا سریع و نزدیک به خط عمودی فرضی باشد

صاف و محکم،هردو پای عقب  به همان الگوی پای جلو حرکت کرده و به همان مسیر می روند.وقتی سگ حرکت می کند خط پشت 

.مستقیم و در یک راستا است  

صدا و کشیدن پا روی زمین همچنین برخورد دست و پا به هم و اشکاالت: راه رفتن پر تالطم، قدم های خیلی کوتاه،حرکت پر سر و 

 راه رفتن عادی تند جزو اشکاالت بسیار جدی در هاسکی های سیبری به حساب می آیند.

 

:خلق و خوی هاسکی  

لت . این سگ حا مهربان با رفتاری دوستانه همچنین بسیار هوشیار و خوش برخورد است با طبیعت گرم و یک سگ ن هاسکیسیبری

تدافعی و سلطه جویانه نداردو با غریبه ها و دیگر سگ ها نیز رفتار خصمانه و خشنی ندارد ارزیابی های اختصاصی و در خور از 

 یک سگ بالغ نشان می دهد که این سگ ها باید باهوش ، مشتاق، خوش رو، عاشق گشت و گذار و مایل به انجام هرکاری باشند.

 

 خالصه

اندازه متوسط،استخوان های با اندازه مناسب ،تعادل و هماهنگی باال  :به طور خالصه عبارتند از هاسکیمهمترین ویژگی های سگ 

 ،حرکت آزادانه و سبک،پوشش مویی مناسب و مطلوب ،سر و گوش عالی و مناسب، دم خوش ساختارو خوش حالت.

ترکیب ناموزون ،ناهماهنگ  اشکال جدی به شمار می سختی  بد هر استخوان اضافه و بیرون زده به عالوه وزن زیاد و راه رفتن با

.نشانه ضعف در پوشش مویی است، همچنین موی بلند و زبر آید و رد صالحیت می شود  

باشد.همچنین نباید بیش از حد ضعیف و اسیب پذیر بنظر برسد.هر دو جنس نر و  باربر زمخت و مانند حیوان هاسکی نباید خشن و

اری باالیی دارند.ماده این سگ تحمل و پاید  

به عالوه تمام مواردی که ذکر شد مواردی که در همه حیوانات اشکال به حساب می آیند در هاسکی نیز اشکال هستند و حیوان را از 

 حالت استاندارد خارج می کنند.

:اشکاالت اساسی  

  وی بدنالگوهای راه راه و موازی ر–در ماده ها  22اینچ در  نر ها و باالی  23.5قد باالی 


