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 چکیده:

زیابی عالئم ورفتارهای مختلف فحلی در گاومیش های رودخانه ای ، بمنظور ار

مطالعه ای در مرکز پرورش واصالح نزاد گاومیش شمال وشمال غرب کشور انجام 

راس گاومیش ماده که توسط گاومیش نر تیزر ، بعنوان دام  98گرفت . دراین مطالعه 

حلی شامل وجود لیزابه فحل شناسایی شده بودند از لحاظ سایر عالئم ورفتارهای ف

فحلی ، بی قراری ونعره زدن غیر معمول باال نگهداشتن دم ، ادم فرج ، فحلی ایستادن 

پریدن روی گاومیش های دیگر وپرخونی فرج ، مورد مشاهده قرار گرفتند. 

متداولترین عالئمی که در گاومیش های فحلی مشاهده گردید، به ترتیب عبارت بودند 

 از : 

 8/40( وباالنگهداشتن دم )  %9/44( بی قرای ونعره زدن ) %3/64لیزابهء فحلی ) 

%. ) 

( کمترین  %1/6( وپرخونی فرج ) %1/6عالئم پریدن روی گاومیش های دیگر )

 فراوانی را داشتند.

در طی ماه های سرد ومعتدل سال ، متداولترین نشانه ای که مشاهده گردید وجود 

( ، در صورتیکه در ماه های  %2/96و  %78 /6   به ترتیب لیزابهء فحلی بود ) 

 (.%7/68گرم سال متداولترین عالمت بی قراری ونعره زدن غیر معمول بود )

در ادامهء مطالعه بمنظور بررسی الگوی فصلی زایمان در گاومیش های ایران ، 

 اطالعات موجود در مرکز پرورش واصالح نژاد گاومیش شمال وشمال غرب کشور

که اکثر گاومیش های  1375و  1374، مورد بررسی قرار گرفت. درطی سالهای 



موجود در مرکز متعلق به استانهای آذربایجان شرقی وغربی واردبیل بودند ، بیش از 

که  1376زایمان ها در طی فصول بهار وتابستان انجام گرفته بود. در سال  70%

یداری شده بود، در گاومیش های تعدادی گاومیش از مناطق شمال وجنوب کشور خر

خریداری شده از خوزستان بیشترین فراوانی زایمان بین ماه های مرداد تا آبان 

(ودر گاومیش های خریداری شده از شمال ، بین ماه های شهریور تا آبان  4/81%)

 ( بود. 1/82%)


