
 استاندارد های پامرانین

الیه زیری کوتاه و متراکم و الیه با پامرانین دارای بدن فشرده ،منسجم ،کوتاه و شخصیت فعال و بازیگوش است.پوشش مویی دو الیه 

و طبیعت کنجکاو و  شخصیت بازیگوش و هوشیار همچنیندم پشمالو از مشخصه های نژادی پامرانین هاست نیز زبر و بلند و بیرونی

پر سر و صدای این نژاد ، آن را متمایز از سایر نژاد ها قرار داده است.پامرانین ها با جسارت و خودرای بودنی  که خاص آنهاست 

.باعث می شوند کوچک بودن آنها را فراموش کنید و احساس کنید با یک معمولی و حتی بزرگ طرفید  

استهر سگی با وزن خارج از این  5.1تا  5.1کیلوگرم و در سگ های نمایشی بین  3ا وزن و سایز:وزن این سگ ها بین یک ت

محدوده غیر استاندارد است.پامرانین یک سگ با حالت بدنی مربع است و پشت کوتاه است.نسبت طول بدن به ارتفاع در قسمت جلوی 

دازه گیری می شود و نیز ارتفاع از قسمت بین کتف ها تا سینه تا انتهای باسن ان قفسه  است.این نسبت از جلوی  5به  5قفسه سینه 

 زمین اندازه گیری می شود.بدن باید محکم و استخوان بندی متوسط باشد.

 سر

در تعادل با بدن است و وقتی از نمای باال دیده می شود به سمت بینی باریک می شود و انحنادار می شود.حالت سرباید روباه مانند 

وشیار آن باشد.چشم ها تیره، براق،با اندازه متوسط و حالت کشیده و بادامی دارند که به خوبی با  عرض جمجمه ونمایانگر طبیعت ه

و کبود رنگ .گوش ها و دیگر اجزای صورت متناسب گشته اند.حلقه دور چشم باید سیاه باشد بجز در سگ های شکالتی تیره 

با سایز بزرگتر باید ترجیح داده شوند.جمجمه کمی گرد بسته اما بدون  کوچک ،راست،کشیده  در باالی سر قرار دارند.گوش های

برآمدگی است و به خوبی متمایز از پوزه و سایر اجزا است.پوزه نسبتا کوتاه مستقیم و بدون لب های باز است.نسبت طول پوزه به 

رنگ بدن است.دندان ها یه دندان غیر است.رنگ بینی سیاه و در سگ های شکالتی رنگ و کبود رنگ هم 5/3تا  5/3جمجمه بین 

،فک جلو آمده، بیرون زده و اریب غیر استاندارد است. همچنین چشم های آبی هم تراز بال مانع است.اما جمجمه گرد و گنبدی شکل 

 روشن ،آبی مرمری و به طور کل آبی اشکال محسوب می شود.

 بدن

متناسب است .بدن پرمو جمع و جور و کامال متراکم است.قفسه سینه گرد  اندازه آن با بدنو گردن به خوبی با عرض شانه هماهنگ 

.پشت:کوتاه ،مستقیم و قوی و در قسمت کمر کمی جمع می شوند.دم: پشمالو می گیردتا حدودی برجسته و درست در پشت آرنج قرار

.ن اشکال محسوب می شودنباید به پایین آویزان باشد دم شل و آویزاو در حالت عادی رو به باال قرار دارد.دم   

 

و مفصل آن  قرار می گیرد برابر است.آرنج در نزدیکی بدن تقریباو طول تیغه شانه و باالی بازو قرار دارند شانه ها به سمت عقب

. دست ها از نمای جلو با فاصله ای متوصط ،مسقیم و موازی یگدیگر به خوبی و نباید به داخل یا خارج چرخیده باشد  روبه جلوست

در پشت قفسه سینه جای گرفته اند. ارتفاع پنجه تا آرنج تقریبا برابر ارتفاع زمین تا آ رنج است.قسمت شانه ها و دست  ها نسبتا 

و انگشتان  باید قوس دار  عضالنی و مفاصل زانو مسقیم و قوی اند. پاها دارای استخوان های گرد ،محکم و پنجه های گربه ای اند

وبه داخل یا خارج نچرخیده باشد.ناخن ها ممکن این برداشته شده باشند اما مچ پای روبه پایین اشکال عمده ،محکم و سفت بوده و ر

 بشمار می آید.

 پاها

در پامرانین پاها به خوبی زاویه بندی شده اند و قسمت باسن به خوبی پشت دم جای گرفته اند.ران ها نسبتا عضالنی اند و قسمت 

و به خوبی شکل گرفته و کامال مشخص اند و زمانی  طول تقریبا مساوی دارند.زانو ها قوی نسبتا انعطاف پذیرباالی ران و پایین پا 

که از پشت دیده می شود مستقیم و موازی با یکدیگر قرار گرفته اند.پاشنه پا از نمای کنار عمود بر زمین و محکم قرار گرفته .بقیه   

اشکال عمده به شمار  اخن ها ممکن است برداشته شده باشند.پاشنه های  به شکل پاشنه گاوعوامل در پاها و دست ها مشابه است.ن 

 cow hocksمی آید. و زانو ها نیز نباید به سمت داخل یا خارج چرخیده باشند

 پوشش مویی



قریبا زبر پوشیده شده باشد د ،متراکم و الیه زیری با جنس ت نژاد پامر دارای پوشش مویی دو الیه است و کل بدن باید با موهای کوتاه

رحالیکه موهای زیری آزانه رشد میکنند ،ظاهر پشمالویی را برای پامر ایجاد کرده اند.پوشش مویی تماما دور و اطراف سر و گردن 

ای تراکم سر می شود و تا رویه قفسه سینه و شانه ها هم امتداد می یابد . پوشش مویی سر  و پا داردهی به را پوشانده و باعث شکل 

کمتر و کوتاه تر از سایر نواحیست.پاهای جلویی پوشش مویی بهتری دارند و قسمت ران و پاهای عقبی رارای پوشش دامن وار در 

.پامر های مانند به اندازه نرها درای پوشش مویی بلند و اطراف پا هستند.دم کامال با موهای بلند و زبر پوشیده شده و پر مو است

پوشش مویی توله پامر می تواند متراکم و کوتاه در سراسر بدن باشد و محافظ بدن باشد یا نباشد. اما پوشش پنبه ای در متراکم نیستند. 

پامر های بالغ غیر استاندارد است .پوشش مویی باید در وضعیت سالم و مناسبی باشد به خصوص در قسمت دم ، پشت  بدن و زیر 

وشش مویی نرم غیر متراکم و صاف .اصالح آنها مجاز است. اشکاالت: پبدن.کوتاه کردن کلی موها و آراستن و   

 

پوشش مویی رنگ  

برابر مورد قضاوت قرار گیرد. نوا رهای متقاطع تیره رنگ ،پایه همه رنگ ها و الگو و تغییرات در آن مجاز است و باید بر اساس  

سفید روی سر باشد .وجود رنگدانه های سفید بسیار و یکدست  سفید با هر رنگ دیگر ترکیبی بال مانع است .ترجیحا دارای تکه ای

سفید و یا حتی وجود لکه های  رنگی در یسر دم و اطراف پاها مجاز و بالمانع است.نژاد ایرلندی آن دارای رنگ روی سر و بدن و 

مه رنگ های این سگ ها به پاهاست و قسمت سینه و گردن سفید است. نقاط قهوه ای مایل به زرد در باال و اطراف چشم در ه

وضوح مشخص است. در داخل گوش ها، پوزه ، گلو ،سینه ،تمام ساق ها و پاها ، قسمت زیرین دم و باسن هر چه برنزی تر باشند 

. عالمت های قهوه ای مایل به زرد باید به راحتی قابل تشخیص باشد.قابل قبول تر است  

ارنجی،کرم ،سموری رنگ ،سیاه ،قهوه ای و کبود و با هر شکا و الگو و ترکیبی رنگ های متنوع پوشش مویی پامر شامل:اجری ،ن

  کامال مجاز است.

 

راه رفتن   

به  حرکت پامرانین ها دارای تعادل بسیار عالی و هماهنگی دست ها و پاها ست .همچنین رانده شدن آها توسط نیروی پاها ی عقبی

طرح کلی بدن و  ور کامل زمین زیر خود را می پوشانند .قسمت سر با حفظ طور موثری صورت می گیرد.در هنگاهم حرکت به ط

بسیار افتخار آمیز در هنگام حرک نمایش داده می شود.راه رفتن صاف آزاد متعادل و سریع است. از نمای  روبرو پامرانین ها در 

خط میانی نزدیک می شوند.پاهای عقبی و حین حرت آرام ،معمولی و عادی حرکت می کنند و با افزایش سرعت پاها کمی به سمت 

ظ تعادل جلویی مستقیم به جلو کشیده می شوند ونه آرنج و نه ساق پا به سمت داخل و بیرون نمی چرخند.خط اصلی حرکت باید با حف

 ثابت بماند.

 

 خلق و خو

آن را به یک سگ همراه و  پامرانین یک سگ برونگرا ،باهوش و اجتماعی است و از روحیه ی سرزنده ای برخوردار است که

 همچنین رقابتی تبدیل می کند.

  اشکاالت عمده: چشم ها آبی روشن ، آبی مرمری ،آبی تیره.

  


