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؟هشکلدر گربه های ماده به چه فحلیبلوغ و 

ماده خیلیی گربه هایدر فحلیشروع دوران . می شنبالغ ماهگی6یا 5معموال در گربه ها
ذا که خیوب غیخونگیگربه یهبرای مثال در بهار . دارهبه آب و هوا و تغذیه اون ها ارتباط 

بشه و در همین زمان هم میتونه باردار فحلیوارد اولین دوره ماهگی5میخوره ممکنه در 
!بگیرینبشه؛ البته بهتره جلوش رو 

12انسیان ییهماه، مثیل بیارداری 18حامله شدن گربه زیر یک سال و یا بهتر بگم حتی زیر 
ای حمل هنوز براستخوانهاشگربه در این سن به رشد کامل جسمی نرسیده و . ساله است

لیوغیبگربه زیر یک سال از لحاظ ذهنی هم بیه یهدر ضمن نیستنبچه و زایمان مناسب 
.نرسیده که توانایی بچه دار شدن داشته باشه

ولیید ؛ بنیابراین تمیشینفحلیوارد دوران تابستونبه طور معمول در بهار تا اواخر ماده ها
زمسیتوناین برای اینه که بچه گربیه  در سیرمای سیخت . هم در همین زمانهگربه هامثل 
.و شانس بقای بیشتری داشته باشهنیادبدنیا 
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و مییذارهاثیر خیونگیگربه هایهمچنین نور و دمای مصنوعی داخل خونه روی 
ونیه که برای مدت زیادی و یا تمام مدت تیوی خگربه ای. رو گول میزنهبدنشون

در نباشییاز این گربه ماده انتظار داشته . نمیشهزمستونهست متوجه اومدن 
. داشته باشهفحلیتمام طول سال دوره 

اگیه . روز باشیه7تا 2و میتونه بین متفاوتهخیلی گربه هادر فحلیطول دوران 
د مجدد نکنه و باردار نشه سه تا چهار هفته بعجفتگیریدر این مدت گربه ماده 

تیا 21ماده بینگربه هاییا به بیان دیگه چرخه جنسی . میشهفحلیوارد دوران 
.روزه28

کیرد و گربه ماده رو پیش بینیفحلیزمانهای این چرخه میشه دوره دونستنبا 
.برای تغییرات رفتاری این دوره آماده بوددرنتیجه



1بخش 

در گربه مادهفحلیدوران 
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عنیی میشه که یفحلیگربه ماده عقیم نشده هر سه یا چهار هفته وارد دوران یه
کیه می کنیهدر این زمان تغییرات هورمونی شدیدی رو تجربیه . جفتگیریهآماده 

ز اینیور باعث تغییر رفتار اجتماعی و زبان بدنش میشه؛ مثال در حالی کیه میدام ا
. میارهدرگوشخراشیو صداهای می کنهبلندی ناله هایخونه به اونور خونه میره، 

.گربه ماده هم میگنپرسروصدایبخاطر همین گاهی به این دوره، دوره 
. دارهنگهتیونتمام شیب بییدار گربه تونخیلی زیاده که در این زمان احتمالش

هم قدرهرچ؛ حاال سالمنگربه ماده یهیادتون باشه اینا رفتارهای عادی و طبیعی 
کیردن آرومدارهچیزی کیه در ایین دوره اهمییت . که برای شما آزاردهنده باشن

.گربه تونه
راه حیلییهمیکنیه از همیون اول دنبیال اذیتتیوناگه این رفتارهای گربه  خیلی 

.باشینطوالنی مدت 
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م نشده و گربه عقییه. و بیمار نیستفحلیهدر دوران گربه توناول از همه باید مطمئن شین 
:رفتارهای زیر رو از خودش نشون میدهفحلیسالم در دوران 

شدیدا سروصدا میکنه:

؛ ولیی بایید مینیدازهو حسیابی گرییه و زاری راه میکشیهزوزه فحلییگربه ماده در دوران یه
اون براش دردناک نیسیت وفحلیخوردکناعصاب سروصداهایبا وجود تمام این بدونین

.نر انجام میدهگربه هایاین کار رو برای جذب 

 میچرخهو دور خونه قرارهبی

 میمالهاشیاءبدنش رو به شما، بقیه و

فحلیهدر دوران گربه تونتشخیص بدین که . الف

دور چون مدام خودش روباشینگربه توندر این دوره بهتره موقع راه رفتن مواظب . نکته
.می پیچونهپاتونمچ 

 میمالهرو به اثاثیه خونه و مخصوصا درهای خروجی چونه اشصورت و

بیا فحلییگربه ماده در دوران یه. وجود دارن که بو ترشح میکننگربه هاچونهدر غده هایی
ر نیگربیه هایبوی خودش رو همه جا پخش میکنه تا اطرافشبه چیزهای چونه اشمالیدن 
.اینجاستجفتگیریآماده یماده یهبشنمتوجه 
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اعی تراجتمکه می بینیندر این زمان باشینداشته منزوی ایحتی اگه گربه ماده . نکته
.میشه

 میدارهه سمت نگیهو دمش رو در میبرهاگه پشتش رو نوازش کنین پایین کمرش رو باال

خودش رو مدام لیس میزنه

ه است و که این براش ناراحت کنندمی کنهکمی ورم فحلیاندام تناسلی گربه ماده در دوران 
.ننمی شیکمه که شما متوجه تفاوتش انقدرمقدار این ورم . باعث لیس زدنش میشه

رو از دست میدهاشتهاش :

گربیه های؛ بهتره بگییمنمی خورهالبته از دست دادن اشتها به این معنی نیست که اصال غذا 
.می خورنمقدار کمی غذا انرژیشونبرای حفظ فحلیماده در دوران 

ممکنه ناپدید شه:

که عاشق خونه است هم در این دوره ماجراجو میشه و برای پییدا کیردنماده ایحتی گربه 
.جفت خونه رو ول میکنه

بیا  تونینمیفقط . طبیعینبرای جلوگیری از این رفتارها نمیشه کاری کرد چون کامال نرمال و 
. نیینکمسیاعدتربشیین و شیرایط رو بیرای خودتیون گربه تونکارهایی باعث آرامش بیشتر 

.یادپیش نمگربه توندر اطراف نیست مشکلی برای نرییادتون باشه تا وقتی گربه 

سمت هییا دمش رو به نمیمالهولی خودش رو به چیزی بیقرارهگربه توناگه دیدین . نکته
.چون به احتمال زیاد بیمار شدهببرینشدامپزشک، حتما پیش نمیدارهنگه 
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