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  !كنند؟ ميوميو ميها اين همه  چرا گربه

 

  
   

   .ستها م ارتباطي اين حيوان با انساندانيد ميوميو كردن يك ابزار مه مي اگر گربه نگه داشته باشيد، حتماً
شان  فرد از صدايشان براي ارتباط برقرار كردن با همراهان انساني هاي خانگي به شكلي منحصربه گربه

اما چه چيزي باعث شده است كه اين . كنند يگر ميوميو ميبراي يكد ندرت بهها  گربه .كنند استفاده مي
  دوستان پشمالوي ما اين همه صدا از خودشان دربياورند؟

  .اند كه اين حيوانات از سر گذراندهاست شدني  روند اهلي ،پاسخ به گفته كارشناسان
از آنجا كه اين . نددتنها بو ها همراه شوند، حيواناتي سال پيش با انسان  10000 ها تقريباً كه گربه پيش از اين
شدند، نيازي به استفاده از صدايشان براي برقرار  رو مي هشان روب با ساير اعضاي گونه ندرت بهها  نياكان گربه

شان يا با ماليدن  هاي وحشي از طريق حس بويايي در عوض، اين گربه ؛ها نداشتند با آنارتباط كردن 
به . كردند هاي ديگر ارتباط برقرار مي با گربه ،ها ادرار كردن روي آنخودشان به چيزهايي مانند درختان يا 

هنوز هم . پرخاشگر ديگر رو در رو شوند هاي ها مجبور نبودند براي فرستادن پيام با گربه اين ترتيب آن
  .كنند از اين روش براي رابطه برقرار كردن با يكديگر استفاده مي ها عمدتاً گربه



  كنند؟ ميقدر كارآمد است، از صدا در آوردن استفاده  ها اين هاي ديگر گربه چرا در هنگامي كه حس
ادرار كردن گربه روي كاناپه جديد خوششان از و بعيد است (ها ندارند بويايي قوي مانند گربهها حس  انسان
هايشان  خواسته ،الكنند كه با بيشترين احتم اي ارتباط برقرار مي ها به شيوه ها با انسان بنابراين گربه). بيايد

  .كنند ها از ارتباط با صدا به نفع خودشان استفاده مي آن. با ميوميو كردن ؛برآورده شود
براي برانگيختن  يا ختلفنيازها و احساسات ماعالم فاوت براي تاي از ميوي م ها مجموعه بسياري از گربه

براي   هاي متفاوتي شما ممكن است از ميوميوهاي با شدت و لحن  براي مثال، گربه. هاي متفاوت دارند پاسخ
  .آمدگويي به شما، تقاضاي دوستانه براي بيرون رفتن يا غذا خواستن استفاده كند خوش

ها در دوران بچگي براي جلب توجه  همه گربه. شده است ها يك رفتار آموخته ميوميو كردن براي انسان
طور اتفاقي رويشان  مادرشان به كه كنند يا هنگامي ساس سرما ميدرد دارند، احكه مادرشان هنگامي 

شان هم حفظ  هاي خانگي اين رفتار را در دوران بزرگسالي كه گربه اما در حالي. كنند نشيند، ميوميو مي مي
كنند اغلب با بزرگ شدن ديگر ميوميو  شده بدون صاحب كه در بيرون زندگي مي هاي اهلي كنند، گربه مي
  .دكنن نمي

شده كه صاحب  هاي اهلي با احتمال بسيار بيشتري نسبت به گربه هاي غيراهلي اند گربه ها نشان داده بررسي
صدايي كه از خود  كنند معموالً هاي غيراهلي ميوميو مي هنگامي كه گربه. كنند فش مي دارند، غرش يا فش

كنند  هاي خانگي بسيار بيشتر ميوميو مي گربه. آورند، مشابه است ها در مي ها يا سگ ها، عروسك براي انسان
ها به زباني خاص براي  دهد ميوميو كردن در آن دهند كه نشان مي ها انجام مي و اغلب اين كار را براي انسان
كند كه از ابتدا  شما به اين علت براي شما ميوميو مي  به عبارت ديگر، گربه. صاحبانشان بدل شده است
  .كند شما را به او جلب ميآموخته است اين كار توجه 

توانيد از اين طريق با او ارتباط برقرار  مي تان كنجكاوي نشان دهيد، احتماالً اگر در برابر ميوميوهاي گربه
توانند نوعي  ها پاسخ دهند، مي به سروصداي گربه ،ها با كلمات و توجه نشان دادن انسان در صورتي كه. كنيد

تان به  بيني باشد، گربه پيش هاي شما به اندازه كافي مثبت و قابل ر پاسخاگ. ها انجام دهند مكالمه با آن
  .كند با شما ارتباط برقرار كند صداهاي شما گوش خواهد داد و تالش مي
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