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فصل اول:

انتخاب و ثبت مشخصات گاوهای شیری





مقدمه
 انسان اولیه پس از این که سالیان بسیار زیادي را در جنگل ها، دشت ها و غارها سکونت کرد و روزگار 
خود را با خوردن برگ، دانه و میوه درختان و شکار حیوانات گذرانید به ساختن پناهگاه پرداخت. او توانست 
بعضي از حیواناتي را که تا دیروز شکار می کرد، رام و اهلي نماید. انسان همراه با پیشرفت ابزار کارش قادر 
شد جایگاه مخصوصی را براي دام هایش  در گوشه ای  از ماوا و مسکن خویش بنا کند. او پس از اهلي کردن دام و 
استفاده از محصوالت آن، دامداري هاي اولیه را شکل داد و به این ترتیب بهره برداری اقتصادي و رفع نیاز 
جامعه بشري را سامان بخشید. در این دوران گاو در کشورهاي باستاني مصر، یونان، چین، هندوستان و ایران 
اهمیت بسیاري داشت و پرورش داده می شده . نشانه هایی از اهمیت این حیوان را می توان در آثاري مادي، 
کتاب ها و کتیبه های نوشته شده و نقوش به جای مانده در غارها  مشاهده کرد. در تخت جمشید و کاخ های مصر، 
یونان و هندوستان کمتر کتیبه و سنگ نوشته اي را مي توان یافت که بدون نام یا تصویر گاو باشد. این دام بزرگ، 
تأمین کننده قسمت عمده ای از نیازهاي اولیه انسان همچون گوشت و فراورده هاي لبني بوده است و حتي انجام 
کارهاي سخت بشری را نیز به عهده داشت. شاید به همین خاطر گاو در بین بعضي از اقوام، به مظهر قدرت 
تبدیل شد و تصویرش بر روی پرچم آن ها نقش بست. همچنین این حیوان درمیان برخی از قومیت ها نیز 

جایگاهي مقدس یافت.
به عقیده بعضي از باستان شناسان، اهلي کردن گاو از 8 هزار سال قبل از میالدمسیح در خاورمیانه و در کنار 
رودخانه های  دجله و فرات و کنار دریاي مدیترانه مرسوم بوده است.  دامداري مبتني بر کوچ نشینی به علت 
طي مسافت های طوالني و از دست دادن زمان پیشرفت زیادي نکرد بااین حال پرورش گاو به صورت متمرکز در 
اقصی نقاط دنیا به عنوان یک حرفه سود آورد توسعه یافت که علت آن را می توان داشتن فرصت کافي، به  خدمت گرفتن 

تجربه  و تکنولوژي، رعایت اصول بهداشتی، مدیریت دامپروری و احداث جایگاه هاي مختلف درنظر گرفت.
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تیپ ظاهری گاو شیری

ارزیابی تیپ در گاو شیری
تیپ: مجموعه ایده آل یا استاندارد خصوصیات فیزیکی بدن دام است.

قدم اول: شناخت تیپ ایده آل گاوشیری
سر: خصوصیات یک حیوان مونث را نشان دهد و باید قوی باشد 

- پوزه: عریض 
- گردن: ظریف و کشیده 

- شانه ها: چسبیده به بدن و در قسمت باال باریک باشد - قسمت جلوی بدن: قوی باشد - عرض بین 
دست ها: زیاد )نه خیلی زیاد( - قسمت سینه: دارای فضای کافی - دنده ها: عمیق - قفسه   سینه: فضای کافی 

داشته باشد دنده ها در قسمت کمر عریض باشند.
عرض و زاویه کپل: عرض کپل رابطه مستقیمی با زایمان آسان و به دنیا آوردن گوساله سالم و درشت 
دارد. هرچه عرض کپل گاو شیری بیشتر باشد، بهتر است. برای دانستن عرض کپل، کافی است که فاصله دو 
استخوان مفصل خاصره راست و چپ گاو را اندازه گیری شود. فاصله این دو، نشان دهنده عرض کپل گاو است.

سیستم پستانی: چسبیده به بدن حیوان باشد، از ظرفیت باالیی برخوردار باشد. اتصاالت جلو و عقب قوی 
باشد. عرض، ارتفاع عقب پستان مناسب باشد. سر پستانک ها در محل مناسب در زیر کارتیه ها واقع شده باشد.

 پاها باید دارای استخوان های صاف بوده و قسمت مفصل خرگوشی نیز نباید متورم باشد. 

تصویر 1 - تیپ ایده آل گاو شیری



                                                                                 فصل اول - انتخاب و ثبت مشخصات گاوهای شیری

11

ادامه تصویر 1 - تیپ ایده آل گاو شیری

ویژگی های اختصاصی گاوهای شیری:
1- قد حیوان: قد حیوان اثری در شیردهی آن ندارد. گاو کوچک و ضعیف برای نگهداری مناسب نیست  

زیرا نمی تواند غذای زیادی بخورد و در تلقیح مصنوعی به اسپرم های خوب، جواب دهد،.
درهرصورت گاوهای شیری را به سه دسته تقسیم می کنند:

قد بلند- به ارتفاع 150تا 147/5 سانتی متر
قد متوسط- به ارتفاع140 تا 137/5 سانتی متر
قد کوتاه - به ارتفاع130 تا 127/5 سانتی متر

2- عرض سینه: منطقه بین دو دست در کف سینه و  عامل بسیار مهمی است، زیرا قلب و شش و غیره 
در این منطقه قرار دارند.

بدن  به عنوان عمق  را  آخر  دنده های  ابتدای  در  زیر شکم  تا  منطقه پشت  بین  فاصله  3- عمق بدن: 
اندازه گیری می کنند. عمق بدن تابعی از تولید حیوان نیست. گاو ممکن است با وجود عمق بدن کم، از تولید 
باالیی برخوردار باشد. در این گاوها استفاده از کنسانتره زیاد می تواند تولید را افزایش دهد. عمق بدن با عمر 

اقتصادی حیوان رابطه مثبت دارد.
4- دور سینه: دور قفسه سینه )پشت دست های حیوان( اندازه گیری می شود.

در تلیسه ها اندازه مناسب 168 تا 170 سانتی متر )وزن370 تا 390 کیلوگرم( است. در گاوهای شکم اول 
اندازه مطلوب 190 تا 195 سانتی متر )وزن 520 کیلوگرم( درنظر گرفته می شود. در شکم سوم این اندازه 

205 سانتی متر )وزن 650 تا 670 کیلوگرم( است.
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:Angularity یا زاویه دار بودن Dairyness 5- خصوصیات شیرواری
این خصوصیات که مجموعه ای از دیگر صفات ظاهری نظیر فرم سر – کشیدگی گردن  برجستگی دنده ها - 

فراخی دنده ها -کشیدگی بدن حیوان و فربه نبودن گاو بخصوص در نواحی  Hipو Pin را نیز شامل می شود.
به گاوهای زمخت و فربه )گوشتی( کم ترین امتیاز و به گاوهای خوش فرم و کشیده حداکثر نمره تعلق می گیرد.

این صفت در مقایسه با دیگر صفات، بیشترین رابطه را با تولید شیر دارد.
6- کمر: کمر قوی و محکم در امتداد استخوان های Hip و کمی باالتر قرار دارد و وراثت پذیری کمر 3/. 

است. کمر محکم گاو را هنگام آبستنی در تحمل وزن گوساله یاری می دهد.
 20 تا   18 اول  شکم  باشد.  باید  سانتی متر   16 پین ها  فاصله  تلیسه ها  در  پین:  استخوان  7- عرض 

سانتی متر، شکم سوم 23 تا 24 سانتی متر مناسب است.
8- طول کپل: در تلیسه ها 43 تا 45 سانتی متر شکم اول 49 تا 50 سانتی متر و شکم دوم 54 سانتی متر 

به باال هست.
9- صفات دست  و پا: پاهای جلو: پاهای جلو باید مستقیم و بدون خمیدگی به بدن وصل شده باشند و 
بیش ازحد بلند یا کوتاه نباشند. همچنین فاصله دو پا، نشان دهنده عرض سینه است. عرض سینه متوسط و 

یا بیش  از حد متوسط در عمر اقتصادی حیوان و شیرواری گاو اثر دارد.
پاهای عقب: خوب است بدانید که وضعیت دو مفصل خرگوشی گاو در شیرواری آن اثر دارد. به طوری که  

هرچه مفصل پاهای عقب گاو ظریف تر باشد، گاو شیروارتر است.
به عالوه پاهای عقب گاو در منظر پشتی باید مستقیم و بدون انحراف به داخل بدن وصل باشند. به طوری که 
بتوان مستطیلی را بین دو پای عقب گاو رسم کرد. اگر دو مفصل پاهای عقب گاو به هم نزدیک و پاها و سم ها 
به بیرون منحرف باشند، کمترین ارزش را به آن گاو می دهند. حال آن که پاها باید بدون انحراف باشند و 

مفصل های خرگوشی باید به صورت موازی با ران، پاها و سم هاقرار بگیرند.
10- سیستم پستانی:

مجموعه سیستم پستانی مربوط  به صفات متعدد پستانی می شود مثل:
اتصال پستان جلو: برای ارزیابی این صفت به قوی بودن عضالت و رباط هایی  توجه می شود که کارتیه های 

جلو را به شکم متصل می کنند.
اتصال پستان عقب )نگهدارنده میانی(: لیگامانی که وسط پستان را به بدن وصل می کند،  در وسط 

پستان شکافی را به وجود می آورد. هرچه این شکاف عمیق تر باشد نشانه قوی تر بودن اتصال است.
ارتفاع پستان عقب: این ارتفاع از زیر ناحیه فرج تا شروع اتصال چین خوردگی پستان اندازه گیری می شود. 

هرچه این فاصله کمتر باشد مطلوب تر است.
عرض پستان عقب: به عنوان فاصله  بین دو چین خوردگی  پستان در دو طرف پاهای حیوان درنظر 

گرفته می شود. هرچه این فاصله بیشتر باشد بهتر است.
عمق پستان: فاصله انتهای کف پستان را از مفصل خرگوشی در نظر می گیرند. بهترین فاصله 5 تا 7 

سانتی متر باالی مفصل خرگوشی است. نمره 5 مطلوب  محسوب می شود.
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طول سر پستانک ها: طول ایده آل در حدود 5 تا 6 سانتی متر.  معموالً سر پستانک های جلو کمی بلندتر 
از عقب است.

استقرار سر پستانک های جلو: فاصله مناسب 15 تا 16 سانتی متر است 
استقرار سر پستانک های عقب: فاصله سر پستانک های جلو تا عقب 12 سانتی متر مطلوب است.

تصویر  2 - قسمت های مختلف بدن گاو شیری

مراحل ثبت مشخصات:

بر روي  به عملیات شماره زني  را می توان  به منظور شناسایی دام ها  به طورکلی مراحل ثبت مشخصات 
حیوان، صدور شناسنامه، تعیین شماره ثبت رسمي و تعیین خطوط خوني و شجره دام تقسیم کرد.

اهمیت ثبت مشخصات: آغاز هرگونه فعالیت مدیریتي و اصالح نژادي با تعیین و هویت بخشیدن به دام ها 
امکان پذیر است و ثبت مشخصات این امکان را در جهت شناسایی دام ها در گله فراهم می سازد

 از لحاظ کاربردي روش های شناسایي را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:
روش های دایمی
روش های موقتی

روش های دایمي شناسایی عبارتند از:

خال کوبی

بریدن لبه هاي گوش - داغ زدن- سیستم تعیین هویت الکترونیکي- اسکیج - اثر پوزه - تعیین گروه های خوني
روش های موقتي شناسایی عبارتند از:

شماره گوش - شماره گردن - شماره ساق - برچسب هاي سینه - رنگ ها - شماره گذاری روي شاخ ها
 اهمیت تهیه شناسنامه: تهیه شناسنامه عالوه بر شناخت بهتر، موجب افزایش ارزش اقتصادي گاو می شود و 
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امکان صدور نژادهاي مختلف با شجره های مشخص را فراهم می نماید.
 نکته: بهترین و مهم ترین نتیجه ای که از تهیه شناسنامه و ثبت کلیه مشخصات دام به دست می آید، 
)هنگام انتخاب دام(، به گزینی است. به گزینی در حقیقت تعیین و نگهداري گاوهاي با ارزش و حذف گاوهاي 

کم ارزش و یا بی ارزش بر مبناي استفاده از اصول علمي است.
 انواع شناسنامه به طورکلی عبارتند از:

الف - فرم ثبت مشخصات انفرادي و شجره دام
ب- شناسنامه بهداشتي و درماني

ج - شناسنامه تولیدي
د - شناسنامه تغذیه ای

ن - شناسنامه تلقیحي و تولیدمثلی
و - کارت های امتیاز

تصویر 3 - شناسنامه رسمی گاوهای هلشتاین ایران
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نژاد

گاوها ازنظر شکل ظاهري، خصوصیات ژنتیکي، وزن و اندام، اهمیت تولید شیر یا گوشت و اقلیم زندگي 
باهم متفاوت هستند و بر این اساس طبقه بندی و نام گذاری می شوند. نژادهاي معروف گاوها عبارتند از:

الف( نژادهاي اروپایي 

1- هلشتاین

این نژاد در اصل هلشتاین فریزین نام دارد و از ناحیه ای به نام فریزلند در کشور هلند، به سراسر دنیا 
صادر شده، است. این نژاد از سنگین  وزن ترین گاوهاي شیري دنیا به شمار می رود. ماده گاو بالغ آن 600-750 
کیلوگرم و نر بالغ آن 900-750 کیلوگرم وزن دارد. ضریب تبدیل غذا به گوشت در این نژاد مناسب است. 
از ویژگی های این نژاد قابلیت انطباق با شرایط آب و هوایي بسیار متفاوت است، این نژاد می تواند در نقاط 
مختلف جهان از مناطق سردسیری گرفته تا معتدل و نیمه گرمسیري از پرورش یابد. مهم ترین ویژگي این 
نژاد شیردهي فوق العاده آن است که در مناطق خوش آب  و هوای آمریکا حتي به 15 تن در سال و در اروپا، 
سیزده تا 14 تن در سال با 4-3/2 درصد چربي می رسد. قد گاوهاي این نژاد 1/35 تا 1/50 متر است. سري 
ظریف و اغلب سیاه  و سفید با شاخ های کوچک و بسیار شکیل دارند. داشتن گردن متوازن با سینه ای فراخ و 

رنگ سیاه  و سفید ویژگي گاوهاي این نژاد است.

تصویر 4 - نژاد هلشتاین

2- جرسي

این نژاد که از کشور بریتانیا به دیگر نقاط دنیا صادر شده است، جثه ای کوچک تر از هلشتاین دارد. وزن 
ماده بالغ 500-450 و نر بالغ 650-550 کیلوگرم است. رنگ پوست بدن از قهوه ای تا قهوه ای روشن مایل به 
زرد تیره متغیر است. مقدار تولید شیر آن از نژاد هلشتاین کمتر، اما درصد چربي آن بیشتر است. در مقایسه 

با هلشتاین مقاومت این نژاد نسبت به آب وهوای نیمه گرم و خشک بیشتر است.
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تصویر 5 - نژاد جرسی

3. براون سوییس

زادگاه و مرکز اصلي پرورش این نژاد مناطق کوهستاني سوییس است. براون سوییس جثه ای بزرگ و 
اسکلتي خوش قواره براي اصالح نژاد دارد. مقدار تولید گوشت و شیر آن قابل  توجه است. مقدار شیر تولیدی  
این نژاد از هلشتاین کمتر است ولي درصد چربي بیشتری  دارد. رنگ پوست بدن براون سوییس از قهوه ای تا 
خاکستري متغیر است. وزن گاو بالغ ماده به 650 کیلوگرم می رسد. ضریب تبدیل غذا به گوشت در این نژاد 

مناسب است و ازنظر مقدار شیردهي بعد از هلشتاین قرار دارد.

تصویر 6 - براون سوئیس
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4-گرنزی

گاوهای گرنزی اندکی بزرگ تر از گاوهای جرسی هستند، اما شکل ظاهری و ویژگی های شیر آن ها همانند 
جرسی است. شیر گرنزی درصد چربی، کمتری نسبت به نژاد جرسی دارد، اما رنگ شیر این نژاد به دلیل وجود 
کاروتن بیشتر در آن زردتر است.گاوهای گرنزی به دلیل کوچکی اندام برای تولید گوشت مناسب نیستند. 
رنگ بیشتر گاوهای این نژاد، زرد آهویی است که گاهی لکه های سفیدی نیز دارد. گاوهای گرنزی در انگلستان 

نزدیک به 3600 کیلوگرم شیر با 6 درصد چربی تولید می کنند.

تصویر 7 - نژاد گرنزی

ب( سایر نژادهاي اروپائي

 عالوه بر موارد مذکور نژادهاي مختلف دیگری مانند قرمز دانمارکي، گزنزي، سیمنتال، فنالندي، نرماندي، 
لیموزین و نژاد معروف گوشتي شورت هورن بریتانیائي وجود دارند. وزن نژاد هرفورد که بسیار سنگین وزن 

است به 1500-1350 کیلوگرم می رسد.هرفورد از نژادهاي ممتاز گوشتي دنیا به شمار می رود.
ب( نژاد هندي: نژاد گاوهاي گوشتي زبو )ZEBO( و گاو شیري سیوال از نژادهاي مهم شبه قاره هند 

هستند که به سایر کشورهاي دنیا صادرشده اند.

ج( نژاد گاوهاي ایراني 

با خصوصیات  گله هایی  بود،  نیافته  توسعه  ارتباطي  شبکه های  که  زماني  تا  ایران  در  گفت  بتوان  شاید 
به علت کوچ هاي مکرر،  نژادي خالص در مناطقي که کوچ در آن صورت نمی گرفت وجود داشته است.اما 
خشکسالی های متوالي، کمي مراتع و تاخت و تازهاي پی درپی همسایگان نمي توان نژاد خالصی را معرفي کرد. 
با این حال، گاو سرابي به علت شیردهی شهرت فراوان دارد و مشتقات لبني آن معروف است. از طرفي نمی توان 



از اشاره به گاو گلپایگاني غفلت کرد که شیري پرچرب دارد و مشتقات حاصل از شیر آن بسیار مردم پسند است. 
گاو سیستاني که جزئي از اکوسیستم هامون به حساب می آید، با جثه ای مطلوب در همان حوالي محدود و محصور 
شده است. اگرچه ذکر نژاد گاوهاي ایراني در نشریات مختلف جاي بحث دارد، زیرا مطالعات عمیق و اصالحات 

ژنتیکي مستمري بر روي آن ها تحت عنوان نژاد ایراني مانند نژادهاي خارجي انجام نگرفته است

تصویر 8 - نژاد سرابی 

تصویر 9 - نژاد گلپایگانی



فصل دوم:

احتیاجات غذایی گاو شیری





ترکیبات شیمیایي و ارزش غذایي مواد خوراکي

نیاز غذایي دام ها )گاو شیري( از سه منبع گیاهي، حیواني و معدني تامین می شود. غذاهاي با منشا گیاهي و 
حیواني متشکل از دو قسمت آب و ماده خشک است.

آب: مقدار آب در غذاهاي مختلف متفاوت است و از 6 تا 90 درصد تغییر می کند. جهت تعیین مقدار و درصد 
آب موجود در غذا، آن را در حرارت استاندارد خشک می کنند و محاسبه زیر را انجام می دهند:

 

:)DM( ماده خشک
غیر از آب، کلیه عناصر تشکیل دهنده غذا را ماده خشک )DM( مي نامند و درصد آن را به شرح زیر محاسبه می کنند:

ماده خشک غذا به دو دسته مواد آلي )کربوهیدرات ها، پروتئین ها، چربی ها، ویتامین ها( و مواد معدني 
)عناصر پرنیاز کلسیم، فسفر، سدیم و پتاسیم و عناصر کم نیاز آهن، مس، کبالت و...( تقسیم می شوند. براي 
در عدد 6/25 ضرب  را  غذا  در  موجود  نیتروژن  یا  ازت  مقدار  معموالً  غذا  پروتئین  و درصد  میزان  تعیین 

می کنند؛ زیرا که پروتئین ها به طور متوسط 16 درصد ازت دارند.
T.D.N: مجموع مواد غذایي قابل هضم یکي از معیارهاي سنجش ارزش نسبي غذا ازنظر انرژي براي دام 

است. در این روش تمام مواد قابل هضم موجود در غذا را باهم جمع می کنند. این مواد عبارتند از: پروتئین، 
هیدروکربن ها، چربي و عصاره عاری از ازت )عصاره عاری از ازت به یک گروه پیچیده از مواد، ازجمله نشاسته، 
مونوساکاریدهای محلول، اسیدهای آلی، تانن، رنگ دانه ها و مانند آن می گویند(. چون انرژي موجود در چربي 
قابل هضم بر اساس آزمایش های مکرر 2/25 برابر انرژي تولیدي دیگر ترکیبات قابل هضم است، چربي را در 

عدد 2/25 ضرب می کنند.
T.D.N = 2/25 × چربي قابل  هضم + عصاره عاري از ازت قابل هضم + پروتئین قابل هضم + الیاف قابل هضم

براین اساس هر چه چربي قابل هضم ماده غذایي بیشتر باشد،   T.D.N  آن بیشتر و هر چه مواد معدني یک 
ماده غذایي بیشتر باشد T.D.N آن غذا کمتر است.

 Cross energy انرژي ناخالص انرژي خام یا  انرژي موجود در یک غذا که به آن  انرژي قابل  هضم: تمام 
می گویند، جذب بدن نمی شود و مقداري از آن از طریق مدفوع دفع میگردد. بنابراین با کسر مقدار انرژي 

موجود در مدفوع از انرژي ناخالص غذاي مصرفي انرژي قابل هضم Digestible Energy به دست می آید.
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تمام انرژي قابل  هضم غذا جذب بدن نمی شود و مقداري از آن از راه هاي دیگر تلف می  گردد. بنابراین 
انرژي قابل هضم معیار نسبي براي تعیین انرژي است؛ و از دقت کافي برخوردار نیست.

انرژي قابل متابولیسم: عالوه بر انرژي دفعي از طریق مدفوع، مقداري از انرژي نیز به صورت گازهاي 
حاصل از تجزیه مواد و ادرار تلف می شود که با کسر آن از انرژي قابل هضم، انرژي قابل متابولیسم )انرژي قابل 

سوخت وساز( به دست می آید. از این روش بیشتر براي حیوانات تک معده ای استفاده می شود.
 انرژي خالص )Net Energy(: روش انرژي خالص اگرچه پیچیده و پرهزینه است، اما دقیق ترین روش 
پایه،  متابولیسم  انرژي  گازهاي  و  ادرار  انرژي مدفوع،  بر  انرژي خالص عالوه  براي محاسبه  محسوب می شود. 
انرژي فعالیت های اختیاري و انرژي افزایش حرارتي )Heat Increment( که صرف گرم کردن بدن در زمستان و یا 
خنک کردن آن در تابستان می شود نیز از انرژي خام کسر می گردد. به عبارت دیگر انرژی خالص باکسر انرژی 

NE =ME – HI. تلف شده به صورت حرارت از بدن از انرژی قابل متابولیسم به دست می آید
انرژي خالص مقدار انرژي است که براي نگهداري و تولید مورداستفاده قرار می گیرد. این انرژی به مصرف 

دو گروه از نیازهای بدن حیوان می رسد:
الف: انرژي خالص براي رشد

ب: انرژي خالص براي تولید شیر
 NEG:  از این روش براي بیان احتیاجات گاوهاي گوشتي )پرواري( استفاده می شود.

  NEL:  از این روش براي تعیین احتیاجات گاوهاي شیري استفاده می شود.

چگونگي توزیع انرژي غذا در یک گاو شیري در شکل زیر نشان داده شده است.
جدول زیر مقدار تقریبي درصد مصرف انرژي غذا را در گاو شیرده نشان می دهد.

تصویر 10 - 
انرژی مدفوعانرژی ادرارانرژی گازهاانرژی حرارتیانرژی خالص برای نگهداریانرژی خالص برای تولید )شیر و بافت های بدن(

% 20 % 20% 20% 5% 5% 30
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جیره های غذایي

جیره نگهداري )Maintenance(: جیره نگهداري مقدار خوراکی است که به منظور نگهداري بدن، بدون 
کاهش یا افزایش وزن، به دام می دهند. مهم ترین نیاز نگهداري بدن انرژي است و براي موارد زیر مصرف 
می شود. 1- ثابت نگهداشتن دماي بدن 2- انجام وظایف حیاتي در بدن 3- حداقل حرکت حیوان 4- ترمیم 

بافت هاي بدن
 جیره رشد )Growth(: در این جیره با توجه به رشد و توسعه بافت هاي بدن و اسکلت، نیاز دام به مواد 
پروتئیني و معدني )کاني( بیشتر می شود. اگر دام در حین رشد تولید هم داشته باشد، )تولید شیر، گوشت، آبستني 

و... ( باید جیره تولید را هم در نظر گرفت. اگرچه تولید شیر و آبستني قبل از رشد، رشد دام را مختل می کند.
جیره تولیدمثل )Reproduction(: احتیاجات غذایي دام آبستن در دو ماهه آخر آبستني براي تکمیل 
رشد جنین زیاد نیست، مگر این که دام بسیار الغر باشد. تغذیه غلط و بیش از نیاز دام در این مرحله موجب 

چاقي بیش ازحد، سخت زائی و نهایتاً بروز بیماری های متابولیک می شود.
 جیره شیردهي )Lactation(: احتیاجات غذایي دام در این مرحله به مقدار تولید شیر و درصد چربي 
آن، مرحله شیردهي دام و طول مدت شیردهي بستگي دارد و نسبت به مراحل قبلي بیشتر است. اصوالً بازده 

تبدیل غذا در حین شیردهي بیشتر از زمان خشکي حیوان است.
جیره پرواري )Fattening(: در پروار کردن نسبت انرژي به پروتئین در جیره غذایي به تناسب رشد روزانه 
بوده و مصرف آن زیادتر است. مصرف غذا توسط حیوان در حال رشد از اندازه متابولیکي دام پیروی می کند. 
یعني هر چه دام کوچک تر باشد، اندازه متابولیکي آن بزرگ تر خواهد بود. هر چه اندازه متابولیکي حیوان 

بیشتر باشد )به طور نسبي( میزان مصرف غذا و سرعت رشد آن بیشتر است.

احتیاجات گاو شیری

احتیاج نگهداري: مقدار انرژی، پروتئین و دیگر مواد مغذی موردنیاز براي ساخت و ترمیم مداوم بافتهاي 
فرسوده بدن است که جانشین پروتئین از بینرفته حیوان در عملیات هضم و متابولیسم می شود، بدون آن که 
یا کاهش  دهد. مثاًل نگهداري یک گاو 600 کیلوگرمي به 0/345 - 0/340 کیلوگرم  افزایش  را  وزن دام 

پروتئین قابل جذب  نیاز دارد.
احتیاج رشد: حیوان در حال رشد عالوه بر احتیاجات نگهداري، براي رشد طبیعي به مواد مغذی بیشتری 
نیاز دارد. هر چه سن دام کمتر )نوزاد( باشد، درصد پروتئین ماده غذایي و اهمیت آن با لحاظ کردن نوع 
پروتئین )ضروري( بیشتر است. براي مثال احتیاج رشد )روزانه( یک راس گوساله ماده )نوزاد( از نژاد هلشتاین 
به وزن 40 کیلوگرم و با افزایش وزن 0/2 کیلوگرم در روز، به مقدار 0/1 کیلوگرم پروتئین خام است. پروتئین 

در این مرحله از سن گوساله ضریب تبدیل بسیار اقتصادي و مناسبي دارد.
احتیاج دوران آبستني: گاوهاي آبستن در دو ماهه آخر آبستني به دلیل سرعت افزایش وزن جنین به 
مواد مغذی بیشتري نیاز دارند. نوع پروتئین نیز در این دوره مهم است. بر اساس گزارش های علمي، تغذیه 
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دام آبستن سنگین با علوفه غنی شده با اوره، مسمومیت جنین و سقط آن را به دنبال دارد. احتیاج روزانه 
از نژاد هلشتاین به وزن 600 کیلوگرم در دو ماه آخر آبستني، پانصد گرم  پروتئین یک راس گاو آبستن 

پروتئین قابل هضم در روز است.
احتیاج شیردهي: شیر پروتئین بسیار زیادی دارد که حدود 3/1 تا 3/7 درصد ترکیب آن راپروتئین 
تشکیل می دهد. اگر گاوي در روز 50کیلوگرم شیر تولید کند، 1/85 – 1/55 کیلوگرم آن پروتئین است. بر این 
 اساس مقدار پروتئین موردنیاز براي شیردهي به نژاد دام، مقدار شیر تولیدي و درصد چربي آن بستگي دارد. 

مقدار پروتئین قابل هضم موردنیاز براي تولید هر کیلوگرم شیر با چربي 3/5 %  درصد  برابر48 گرم است.

فیزیولوژي دستگاه گوارش گاو

دارد.  ویژه ای  اهمیت  مواد خوراکی  دفع  و  و جذب  در هضم  گاو  گوارش  فیزیولوژیک دستگاه  عملیات 
توسط  می تواند  است،  استفاده  غیرقابل  معده ای ها  تک  براي  که  علوفه ای  خوراکی  مواد  از  عمده ای  بخش 

نشخوارکنندگان به خصوص گاو به محصوالت حیواني باارزش )شیر و گوشت( تبدیل شود.
ترشح بزاق: بزاق مایع سفیدرنگي است که از غدد بزاقي دهان گاو بیش از سایر دام ها ترشح می شود و 
حجم آن در شبانه روز بالغ  بر 55 لیتر است. PH بزاق قلیایي و در حدود 8/2 است. بزاق با خوراک دام آغشته 
می شود و آن را نرم می کند و تا فعل  و انفعاالت مختلفي در معده بر روي آن انجام  شود. در مرتبه اول بلع و 
قبل از نشخوار، بزاق کمتر با خوراک آغشته می شود. در مواقع برگشت خوراک با توجه به فرصت بیشتري که 
دام براي جویدن دارد، به خوبی با بزاق مخلوط می شود. بزاق خوراک  را نرم و حجمش را کمتر می کند تا عبور 
آن ها از مري آسان تر شود. محققین معتقدند که گاو حدود 6 ساعت از شبانه روز را غذا می خورد و 8 ساعت 
هم  به نشخوار آن مشغول است. البته مدت زمان غذا خوردن و نشخوارکردن به کیفیت و نوع غذا وابسته است. 

نشخوار مواد خشبي نسبت به مواد کنسانتره به زمان زیادتري نیاز دارد.

توده میکروبی شکمبه

سالمت  همچنین  و  کارایی  افزایش  برای  آن  انتخاب  و  تغذیه  در  شکمبه  میکروبیوم  اساسی  نقش 
کارایی  بر  میکروبیوم  در  موجود  میکروبی  گونه های مختلف  است.  به خوبی شناخته شده  نشخوارکنندگان 

مصرف خوراک نشخوارکنندگان همچنین انتشار متان، تولید آمونیاک و سالمت حیوان تأثیر می گذارد.

میکروبیوم شکمبه

اسیدهای چربی که  توسط میکروبیوم شکمبه از فرآیند تخمیر حاصل می شوند، می توانند تا %70 انرژی 
در دسترس نشخوارکنندگان را تولید کنند. میکروبیوم شکمبه عمدتاً از تجزیه کننده هاي بي هوازي تشکیل 

شده است . میکروب ها با میزبان از طریق رابطه همزیستي ارتباط برقرار می کنند.
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تصویر 11 - 

جیره متعادل و متوازن

براي تأمین نیازهاي مربوط به نگهداري، رشد، تولید شیر، تولید گوشت و تولیدمثل، دام های مختلف باید 
به مقدار کافي غذا مصرف کنند تا به میزان الزم مواد مغذي )انرژي، پروتئین، مواد معدني، ویتامین ها( و آب 
به بدن آن ها برسد. جیره ای را متعادل(Balanced Ration)  می گویند که تمام نیازمندی های دام ها را تامین کند،  
به عبارت دقیق تر جیره متعادل، جیره ای است که کلیه احتیاجات غذایي یک دام را به مقدار و نسبت صحیح 
در مدت یک شبانه روز تأمین کند. در جیره نویسي، خوراک ها به سه دسته غذاهای متراکم، مواد خشبي یا علوفه و 

مکمل هاي غذایي تقسیم می شوند. مخلوطي از این سه خوراک را براي نشخوارکنندگان، جیره کامل می نامند.
قبل از تهیه جیره متعادل و متوازن باید به نکات زیر توجه نمود:

  قیمت خوراک ها و مقدار رطوبت غذا، زیرا در مصرف خوراک ها مقدار ماده خشک بر قیمت آن موثر است.

 دسترسي به خوراک های موردنیاز با قیمت کم
 ترکیب خوراک های مصرفي بر اساس جداول تجزیه مواد غذایي

حد مجاز مصرف غذاهاي مختلف
 قابلیت هضم مواد غذایي

به طورکلي جیره ای ایده آل نامیده می شود که با حداقل قیمت، حداکثر تولید را در برداشته باشد و به سالمت 
دام و طول عمر اقتصادي آن صدمه نزند. براي تنظیم چنین جیره اي مراحل زیر باید به ترتیب اجرا شوند:

احتیاجات غذایي یا حد مجاز تغذیه دام موردنظر فهرست شوند.
خوراکي هاي موجود و ارزش غذایی آن ها مشخص شوند.

قیمت خوراک هاي موجود تعیین شود.
محدودیت مصرف هریک از اجزاء جیره در نظر گرفته شود.

رطوبت جیره غذایي تنظیم گردد و مقدار ماده خشک آن مشخص شود.
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تغذیه گاوهاي شیري برحسب تولید شیر و وضعیت بدني دام

 گاوهاي شیري به چهار دسته زیر تقسیم می شوند:
1. گاوهاي تازه زا و پر تولید
2. گاوهاي با تولید متوسط
3. گاوهاي شیري کم تولید

4. تلیسه های شکم اول
از زایش  تازه زا و تلیسه های شکم اول پس  تغذیه گاوهاي تازه زا و پر تولید: مصرف غذای گاوهاي 
به مرور افزایش می یابد و 10 تا 12 هفته پس از زایمان به حداکثر می رسد. اگر این دام ها قبل از زایمان داراي 
وضعیت بدني مناسب باشند، اما از جیره متوازن و متعادل بهره نبرند، پس از زایمان دچار تعادل منفي انرژی 
می شوند. به این معنا که دام براي تأمین انرژي الزم جهت تولید شیر، چربی های بدن خود را به سرعت مصرف 

می کند و ممکن است بیماری های متابولیک دچار شود

تصویر 12 - 

ماه های پس از زایمان

تغذیه این دسته از دام هاي پر تولید به صورت جیره تمام مخلوط T.M.R با پروتئین 17 درصد و انرژي 
خالص شیردهی NEl بیش از 1/8 مگا کالری در هر کیلوگرم برحسب تولید شیر و وضعیت بدني انجام می شود. 
در این مرحله هر چه حجم خوراک کمتر و غلظت مواد غذایي بیشتر باشد، غذا بهتر و مقوی تر است. براین 
اساس با حجم کمتري از غذا، تولید بیشتري صورت می گیرد و به دام سیري کاذب دست نمی دهد. به این 
ترتیب زمان خوردن کمتر و مدت نشخوار بیشتر می شود. در اینجا تغذیه بر اساس تولید و وضعیت بدني، 
اهمیت خود را به بهترین شکل نشان می دهد. اگرچه جیره نویسي منطق ریاضي دارد، اما وضعیت بدني دام و 
اثر متقابل غذاها از منطق بیولوژیک برخوردار است. در کنار هم قرار دادن این دو مقوله هنری است که به 

تجربه و شناخت نیاز دارد.



                                                                                                    فصل دوم - احتیاجات غذایی گاو شیری

27

تغذیه گاوهاي با تولید شیر متوسط: این دسته از گاوها معموالً در دوره دوم شیردهی هستند. به این 
مهنا که پیک تولید شیر را سپري کرده اند، احتماالً تلقیح شده اند و آبستن هستند. واکنش های آن ها به حالت 
عادي برمی گردد و وضعیت بدني رو به تعادل مثبت می رود. در صورت برخورد با موارد غیرعادي )الغري یا 
چاقي( باید در اصالح جیره کوشید. این دسته از گاوها از علوفه و مواد خشبي بیشتري نسبت به گروه پرتولید 
استفاده می کنند و مقدار پروتئین و انرژي جیره کاماًل مخلوط )T.M.R( با توجه به تولید آن ها از گاوهاي پر 

تولید کمتر است.
تغذیه گاوهاي کم تولید: این دسته )به استثنای دام های بیمار و حذفي( در مرحله سوم شیردهی قرار 
دارند و تولید شیر آن ها روبه کاهش است. این گاوها به وضعیت بدني مطلوب رسیده اند و اکثریت آن ها آبستن 
هستند. آرامش این گروه از دو گروه قبلي بیشتر است. تغذیه آن ها آسان تر از دیگر گروه ها است چون اکثریت 
آن ها در مرحله آخر شیردهی قرار دارند. درصد مصرف مواد خشبي آن ها بیشتر از دو گروه دیگر است و با 
توجه به تولید، توقع کمتري ازنظر انرژي، پروتئین وغیره دارند. ضمن کاهش تولید شیر درصد چربي شیر این 
گروه بیشتر می شود و کاهش وزن حاصل از دوره اول شیردهی باید با تغذیه متعادل و متوازن در این مرحله 
جبران شود. در این مرحله با توجه به تولید و تقاضاي کم براي مواد متراکم، نسبت علوفه به کنسانتره افزایش 
داده می شود تا دام حداکثر نشخوار را انجام دهد و محیط مناسبي براي رشد باکتری های درون شکمبه در 

مرحله خشکي ایجادگردد.
تغذیه گاوهاي خشک: طبق تعریف، دوره خشکي هر گاو شیري از اتمام شیردهي گاو آغاز و با زایش 
مجدد آن پایان می یابد. نیاز این دسته از گاوها به حداقل می رسد. در این مرحله، توجه به پستان و سالمت 
دام ضروري است. میزان ماده خشک )2/5 – 1/8 درصد وزن بدن( باید از علوفه ساقه بلند و به مقدار بسیار 
کم از کنسانتره تامین شود. معموالً 12 تا 13 کیلوگرم ماده خشک بسته به وزن دام کفایت می کند. سیلوي ذرت 
و قصیل به علت کمبود کلسیم و پتاسیم براي تغذیه در این مرحله بسیار مناسب است. استفاده از امالح و نمک 
به عنوان مکمل غیر از نیاز واقعي که عماًل از طریق علوفه تأمین می گردد، توصیه نمی شود. میزان پروتئین 
خام 12 تا 13 درصد و میزان انرژي خالص 1/30 مگا کالری در هر کیلوگرم جیره کفایت می کند. توجه به 

ویتامین A و ویتامین E و سلنیوم اهمیت فوق العاده ای دارد.
تغذیه گاوهاي خشک )سه هفته مانده به زایش(: این گروه از دام ها در حساس ترین مرحله از مدیریت 
تغذیه قرار می گیرند. توجه دقیق و مطلوب در این مرحله سبب می شود که دام با شرایط مناسبي براي دوره 
شیردهی آتي مهیا شود. در این سه هفته پایاني، تنظیم میزان کلسیم جیره به مقدار 80 تا 100 گرم با افزودن 
نمک یونیزه به جیره انجام می شود تا میزان کلسیم خون گاو را در سطح نرمال نگه دارد. با این روش از بروز 
تب شیر، بالینی و تحت بالینی جلوگیري می شود. باید دستگاه گوارش این گروه از دام ها را به غذاي گاوهاي 
شیرده و زایمان کرده که خوراک کاماًل مخلوط T.M.R همراه با کنسانتره است، عادت داد. . باید اطمینان 
حاصل نمود که کربوهیدرات هاي قابل تجزیه کل جیره حدود 32 درصد باشد. افزودن 2/5 تا 3/5 کیلوگرم 
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غالت یا 3 تا 5 کیلوگرم کنسانتره به جیره موجب فعال شدن میکروب هاي شکمبه می شود و تخمیر جیره های 
پرانرژي را سروسامان می دهد همچنین موجب افزایش فلور میکروب های دستگاه گوارش می شود. هر روز که 
از این سه هفته می گذرد، تغذیه دام ها به گاوهاي شیري نزدیک تر می شود. نسبت کنسانتره به علوفه 30 تا 

50 درصد جیره را شامل می شود.
جدول تأثیر دوره خشکي بر تولید شیر در شیردهی آتي

اختالف تولید و میانگین تولید گاو شیردهتعداد روزهای خشکی

585- کیلوگرم)کاهش(5-20

285- کیلوگرم)کاهش(21-30

71- کیلوگرم)کاهش(31-40

86+ کیلوگرم)افزایش(41-50

135+ کیلوگرم)افزایش(51-60

142+ کیلوگرم)افزایش(61-70

72+ کیلوگرم)افزایش(71-80

29+ کیلوگرم)افزایش(81-90

49 لیتر کاهشبیشتر از 90

مدیریت تغذیه گاوهاي شیري پرتولید 

واحد  هر  اقتصادي  کارایی  تعیین کننده  عامل  مهم ترین  اگرچه  شیردهی،  کیفیت  و  شیر  تولید  میزان 
دامداري شیري است؛ اما نباید تغییرات وزن بدن گاو و اثر آن بر تولید شیر، بازده تولیدمثلی و سالمت حیوان 
را نادیده گرفت. به طورکلی هدف نباید صرفاً تولید ارزان و انبوه شیر مرغوب باشد. بلکه به همان اندازه سالمت، 
طول عمر اقتصادي و قابلیت تولیدمثل دام  باید مورد توجه قرار گیرد. در تغذیه گاوهاي شیري پر تولید  
تامین حجم مناسب و متوازن از انواع مواد مغذي الزم براي میکروارگانیسم های درون شکمبه ضروري است. 
باید به خاطر داشت که در تغذیه یک حیوان نشخوارکننده در واقع با تغذیه دو موجود زنده، شامل جمعیت 

میکروبي درون شکمبه و دام نشخوارکننده مواجه هستیم،.

نکات عمومي در تغذیه گاوهاي شیري:

1- گاوها را بر اساس مرحله ی شیرواري یا میزان تولید دسته بندي می کنند. دام ها بر اساس نیازهایشان 
تغذیه می شوند.

2- در طول سال از برنامه ي تغذیه اي استفاده شود که اقتصادي و متعادل باشد تا بتواند نیازهاي حیوان 
را برآورده کند.
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3- جهت مصرف حداکثر میزان خوراک، خوش خوراکی آن مدنظر قرار گیرد و براي این منظور از اقالم 
خوراکي متنوع و باکیفیت خوب استفاده شود.

4- دستگاه گوارش گاوها از قسمت هاي بسیار فعال بدن آن است که براي بهبودکارکرد این دستگاه نباید 
از دادن مواد معین غافل شد

5- تعداد دفعات خوراکي دادن به گاوها تنظیم شده و مطابق برنامه باشد.
6- گاوها عالقه خاصي خوردن علوفه هاي تازه و آب دار دارند که در صورت دردسترس و ارزان بودن باید 

در تغذیه ی آن ها استفاده شود.
7- ترکیبات مواد مغذي در اقالم خوراکي متنوع و تغییر است. با آنالیز آزمایشگاهي آن ها می توان از اجزاي 

مواد مغذي موجود در جیره ی فرموله شده اطمینان حاصل کرد.
8- آب تمیز که سالم و گوارا باشد به صورت دایمدایمي باید در اختیار گاوها قرار داده شود.
9- شرایط محیطي مناسبي به خصوص در فصول تابستان و زمستان براي گاوها فراهم شود.

10- هرگونه تغییري در جیره ی غذایي به تدریج اعمال گردد.
11- از جیره های مخلوط استفاده شود )کنسانتره - علوفه(.

12- از علوفه های خشبي باکیفیت استفاده شود.
13- تدابیر الزم جهت به حداقل رسانیدن تلفات خوراک به عمل آید.

14- جهت اطمینان از میزان کافي خوراک مصرفي در جیره باید حد اطمینان در نظر گرفته شود.
15- ضمن اختصاص کارگران دلسوز و وظیفه شناس جهت رسیدگي به تغذیه گاوها کارگران این بخش را 
به  دفعات تعویض نگردد. کارگران دلسوز و وظیفه شناس جهت رسیدگی به تغذیه گاوها اختصاص داده شود. 

عالوه  بر این بهتر است کارگران این بخش تا حد امکان تغییر نکنند.
16- تغذیه با مواد بودار 0/5 تا 2 ساعت قبل ا یا بعد از شیردوشی  انجام شود.

17- علوفه به مدت طوالني ذخیره نشود و در موقع مصرف از عدم وجود کپک، قارچ زدگي و اجسام 
خارجي اطمینان به عمل آید.

18- براي مقابله با عوارض مصرف جسم خارجي احتمالي مگنت یا آهن ربا به حیوان خورانده شود.
19- برنامه ی مبارزه با انگل ها به خصوص انگل های دستگاه گوارش با جدیت پي گیري شود.

و  مصرفي  خوراک  بهتر  بازده  به منظور  آردي  یا  ریز  ذرات  حاوي  جیره های  از  استفاده  موقع  در   -20
جلوگیري از ضایعات تنفسي از مواد خیس کننده و چسباننده نظیر چربي یا مالس استفاده شود.





فصل سوم:

بیماری های رایج گاو شیری





بیماری های عفونی

عبارتند  بیماری زا  عوامل  این  می آیند.  وجود  به  بیولوژیک  عوامل  توسط  دامي  بیماری های  از  بسیاري 
ورم  بروسلوز،  سل،  )عامل  باکتری ها  گاوي(  طاعون  تنفسي،  عفونت های  برفکي،  تب  )عامل  ویروس ها  از: 
پستان، سقط جنین، ذات الریه، اسهال...( پروتوزئرها )عامل کوکسیدیوز گوساله ها( و انگل ها )انگل های داخلي 
عامل بیماري های انگلي مربوط به ریه، کبد، روده، انگل های خارجي عامل تایلریوز پیروپالسموز و انگل های 

خارج:عامل بیماری های جرب، کچلي و هیپودرموز(.

بیماری متابولیکی

غیر از عوامل بیولوژیک، بیماری های متابولیک )کتوز، هیپوکلسیمي، جفت ماندگي، جابه جایي شیردان، 
کبد چرب، التهاب سم ناشي از اسیدوز و بیماري کتوز( با بیماری های انفرادي، جسم خارجي، برگشتگی 
شیردان، لنگش ناشي از عوامل فیزیکي، تب شیر و مسمومیت های ناشي از سموم گیاهي نیز در دامداری ها 
شایع هستند. البته به کمک رعایت بهداشت و مبارزه با ناقلین بیماري، ایمن سازی و شیمی درمانی می توان 

بیشتر بیماری ها را با مشاوره دامپزشکان باتجربه و مجرب تحت کنترل و مدیریت درآورد.
امروزه با رعایت بهداشت محیط پرورش دام )ضدعفوني کردن، حرارت دادن، خشک و تمیز کردن جایگاه و 
وسایل( و سایر روش های معمول، بسیاري از عوامل میکروبي را می توان نابود کرد یا از بیماری زائی آن ها 
جلوگیري نمود. با ایمن سازی و واکسیناسیون به موقع و قطع رابطه بین عامل بیماري و دام، تشخیص و درمان 

به موقع و حذف دام های ناقل می توان از ضرر و زیان به دامداري جلوگیري نمود.
اگرچه بیماری های درگاو شیرده بسیار زیاد هستند، اهم بیماری های شایع در بین گاوداری های شیري که 

زیان اقتصادي فراواني به دامدار وارد می نمایند عبارتند از:
1- بیماری های مشترک انسان و دام )مانند سل، بروسلوز، سیاه زخم، لیپتوسپیروز(

2- بیماری های پستاني
3- بیماری های دستگاه تناسلي

4- بیماری های مسري اسهال و ذات الریه در گوساله های نوزاد و گاوهای بالغ
5- بیماري اندام های حرکتي، عفونت سم و سم دردهاي همه گیر...

6- بیماری های متابولیک
بیماری های اپیدمیک و...

درد و لنگي پا در گاو شیري

لنگي پاي گاو، یکي از مشکالت عمده ای است که به طور روزمره در هر گاوداري مشاهده می شود. در 
کنار تشخیص، درمان و پیشگیري از این بیماري، محیط پرورش )سیستم دامداري( و جیره گاو نیز باید 
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موردبررسی قرار گیرد. به لحاظ فیزیولوژیک، پاهاي عقب و جلوي گاو متفاوت از هم هستند. در پاهاي عقب، 
وجه بیروني )یا جانبي( ساق کشیده تر و قوی تر است. در پاهاي جلو نیز وجه دروني )یا میاني( ساق بزرگ تر و 
قوی تر است. این تفاوت در اندازه پاها گاو را قادر به تحمل 600 تا 800 کیلوگرم وزن بدن خود می کند. 
درعین حال بیشتر زخم هاي ایجاد شده در وجه بیروني ساق های عقب و وجه داخلي ساق های جلو با همین 
موضوع ارتباط دارد. به طورکلی می توان مشکالت سم گاو را ناشي از عوامل محیطي یا غذائي دانست. مشکالت 
ناشي از عوامل محیطي عبارتند از: رشد بیش ازحدب سم )در سیستم نگهداری انفرادي دام( و حرکت دام در 
محیط های بسیار نرم و مرطوب، گندیدگي سم )در سالن هاي مرطوب، لجني و گل آلوده(، زگیل هاي مودار 
پاشنه سم و زخم هاي پاشنه سم . مشکالت ناشي از عوامل غذائي نیز سبب پیدایش لنگش و التهاب اطراف 
تاج سم ها و یا آبسه در خط سفید سم و زخم کف سم می شود. جهت تشخیص هرگونه مشکل مرتبط با 
لنگي در ناحیه سم باید گاو را هنگام حرکت کردن و راه رفتن زیر نظر گرفت و از بقیه جدا کرد، سپس سم 
را شست و تمیز کرد. برای این منظور ابتدا سطح بیروني سم و بعد با بلند کردن پاهاي گاو تمام قسمت های 
سم را معاینه کرد )با استفاده از دستگاه سم چین(. پس از معاینه اولیه و تشخیص با سم چین و وسایل سم 

چیني، وضعیت سم را اصالح کرد و براي درمان اقدام نمود.

عوارض ناشي از تغذیه نادرست

تنظیم نادرست جیره و تغذیه زیاد غالت و کنسانتره در جیره، معموالً بروز اسیدوز شکمبه و درنتیجه تولید 
هیستامین از میکروب های شکمبه و سلول های بدن دام را به دنبال دارد. هیستامین نیز بافت زوایای سم را 
ملتهب و متورم می کند. درمان جداگانه زخم کف سم و آبسه های خط سفید سم، عموماً از طریق ایجاد شکاف 
عمیق در بافت مرده سم و آغشتن آن با آنتی بیوتیک و ترجیحاً با استفاده از زیر سم مصنوعي صورت می گیرد. 
لنگش گاو شیري هزینه های اقتصادي چندجانبه ای را براي یک واحد دامپروری در پي دارد. تشخیص، درمان و 
پیشگیري صحیح عوامل لنگش اثر مستقیم بر سودآوري مزرعه  دارد می گذارد. در مناطق خشک، سم گاوها 
به وسیله ریزه سنگ ها ترک برمی دارد و براي جلوگیري از آن، سم ها را باید با دنبه یا پارافین روغن مالی کرد.

گندیدگي سم: باکتری ها عامل این بیماري هستند که از طریق بریدگی ها، خراش ها و یا سوراخ های 
ناشي از اشیاء تیز مثل میخ، شن و غیره به درون بافت نرم بین پنجه ها راه پیدا می کنند. گندیدگي سم 
اصوالً به طور فصلي و موسمي، مثاًل در فصول پرباران یا شدیداً مرطوب، یخبندان و یا گل آلود شدن بستر دام 
اتفاق می افتد. درمان این بیماري عموماً با تزریق آنتی بیوتیک و استعمال جلدي ضدعفونی کننده ها صورت 
می گیرد. درصورت عدم درمان سریع، پاي گاو دچار التهاب وسیع می شود و عفونت به بافت هاي عمیق تر آن 
سرایت می کند. در نهایت گاو به بیماری های مزمن مبتال می شود. براي جلوگیري از گندیدگي سم باید شرایط 
بهاربندها را طوري تنظیم کرد که هیچ نوع صدمه ای به سم گاو وارد نشود. برای این منظور گاوها باید به طور 
منظم از حوضچه ضدعفوني با استفاده از سولفات مس عبور کنند. همچنین استفاده از ید )50 میلی گرم به 
از هر گاو در روز(، اصالح جیره و تنظیم میزان کلسیم، فسفر و ویتامین A  موردنیاز حیوان نیز در جلوگیري 

از این عارضه موثر است.
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تشخیص زمان بیماري از روي ترک های افقي سم

به علت بیماری های مختلف خصوصاً بیماري ورم پستان، عفونت رحم، تب برفکي،... روي سم های گاو 
بهارخواب های افقي مانندي می توان مشاهده کرد. از روي این خطوط می توان زمان بیماري دام را تشخیص 

داد. هر هفته یک میلی متر سم گاو از تاج سم تا انتهاي سم رشد می کند.

تصویر 13 - 

بیماري ورم پستان

ورم پستان  )Mastitis(، التهاب و آزردگي پستان یا قسمتي از بافت آن است که در اثر عدم رعایت نکات 
این  اقتصادي را  در پی خواهد داشت.  ایجاد می شود و زیان هنگفت  بهداشتي، بیماری دام، کاهش شیر 
بیماري واگیردار و خطرناک است و در اثر ورود میکروب های عفونت زا از راهه ای گوناگون به خصوص از راه 
منافذ پستان به بدن دام، ایجادمی شود. این بیماری مقدار شیر را کاهش می دهد و مصرف خام آن را براي 

انسان خطرناک می کند.
ورم پستان موجب تغییر ترکیبات شیر و خصوصیات شیمیایي و فیزیکي آن می شود. معموالً گاوهاي پر 
تولید، تلیسه های شکم اول، گاوهاي مبتال به جفت ماندگي و مبتال به عفونت رحم و گاوهاي فحلي که در 
یک وعده شیردوشي، شیر خود را نمی دهند مستعد ابتال به این بیماری هستند. همچنین گاوهاي نزدیک به 

زایش و به خصوص گاوهاي در حال خشک کردن نیز بهورم پستان مبتال می شوند.
علل بیماري: در بین عوامل میکروبي، استرپتوکوک آگاالکتیا بیش از سایر میکروب ها موجب ورم پستان 

می شود که عاملي مسري است. مصرف شیر دام های مبتال به این بیماری، انسان را دچار گلودرد می کند.
عالیم بیماري: ورم پستان به شکل حاد و مزمن بروز مي کند. در شکل حاد، قسمت مبتال متورم، ملتهب، 
قرمز، گرم و دردناک است. شیر تولیدي ممکن است، آبکي و زردرنگ همراه با چرک و خون غلیظ باشد. دام 
مبتال بی اشتها و تب دار است. چشم هایش بی حالت و غمگین، سروگوشش آویخته و موي بدنش خشن است. 
حیوان گاهي یبوست و گاهي نیز اسهال داد. در صورت عدم درمان به موقع، دام مبتال به استافیلوک ممکن 
است تلف شود. ورم پستان حاد بیشتر در اثر تغییر درجه حرارت هوا، سرما، رطوبت، تغذیه بیش ازحد از یک 
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ماده خوراکي، نامرتب دوشیدن،  قطع برق در موقع شیردوشي، عدم دوشش کامل پستان ها و باالخره همراه 
با مبتال شدن به بیماری های دیگر دیده می شود. ورم پستان حاد در اثر عدم درمان صحیح گاهي به صورت 
ورم پستان مزمن درمی آید که بیشترین خسارت را به دامداری ها وارد می کند. شمار باکتری های آن کارتیه از 
پستان که آلوده و بیمار است، به گونه ای چشمگیر از شمار باکتری های شیر کارتیه هاي سالم بیشتر مي باشد. 
شمار باکتری های یک کارتیه سالم از 1000 باکتري در هر میلی لیتر شیر بیشتر نیست. بااین حال باکتری های 
شیر کارتیه هاي مبتال به بیماري نا آشکار تا 10.000 و در کارتیه هاي مبتال به بیماري ورم پستاني آشکار 
تا 100.000.000 در هر میلی لیتر شیر می رسد. براي پي بردن به اهمیت این موضوع، یادآوري می شود، 
که شیر آلوده یک کارتیه مبتال به بیماري ورم پستاني آشکار می تواند شمار باکتری های یک تانکر شیر را تا 

100.000 در هر میلی لیتر باال ببرد.
شیر  آزمایش  شود.  انجام  پستان  ورم  تشخیص  تست  باید  یک بار  روز  پانزده  هر  پیشگیري:  راه هاي 
به منظور شناسایي عوامل میکروبي مولد ورم پستان صورت بگیرد و دستگاه های شیردوشی باید سرویس و 
در صورت نیاز تعویض شوند. از وجود برق های سرگردان و نوسانات جریان باید جلوگیري شود و رعایت اصول 
بهداشت از طرف کارگران مسئول شیردوشی باید صورت گیرد. نتایج آزمایش شیر روزانه از نظر بار میکروبي باید 

بررسي شود.

تصویر 14 - پستان متورم، قرمز و دردناک گاو ورم پستانی

تب برفکی

یکی از بیماری های شایع در گاو را می توان تب برفکی نامید که باعث قطع شیر و کاهش وزن شدید گاو 
می شود. تب شدید در گاو جزو مهم ترین عالیم عالیم بیماری تب برفکی در گاو محسوب می شود که با تاول زدن 
در نوک پستان ها و داخل دهان گاو همراه  است. درمان قطعی برای بیماری تب برفکی وجود ندارد اما می توان با 

واکسینه کردن به موقع گاو و همچنین قرنطینه کردن حیوان مانع از سرایت بیماری به کل گاوداری شد.
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تب برفکی چیست؟
بیماری تب برفکی براثر شیوع ویروسی به نام پیکورنا ایجاد می شود.  تب برفکی جزو بیماری های عفونی 
دام است که از طریق راه تنفسی به دیگر گاوها سرایت می کند. این بیماری بیشتر در زمستان ایجاد می شود. 
این بیماری به شدت واگیردار است و اگر راه های پیشگیری از بیماری به درستی انجام نشود، می تواند به سرعت  

بین گاوها شیوع پیدا کند.
در ایران تیپ A و O  بیماری تب برفکی وجود دارد که با قرنطینه کردن و انجام طرح واکسیناسیون دام 

امکان پیشگیری از بیماری در گاو وجود دارد.

تصویر 15 - تب برفکی در گاو )آبله در زبان گاو(

عالیم بیماری تب برفکی در گاو
اولین نشانه های بیماری تب برفکی تب شدید است که حتی دمای بدن گاو تا 42 درجه هم  باال می رود.  
غیراز تب شدید، عالیم دیگری چون ورم پستان و روی نوک پستان و زبان گاو تاول ایجاد می شود. اگر به موقع 
به این بیماری رسیدگی نشود، امکان ابتال دیگر دام ها به تب برفکی افزایش می یابد و حتی ممکن است به 

مرگ گوساله ها ختم شود. بطورکلی عالیم این بیماری به شرح زیر است:
1- تب شدید

2- تاول روی پستان ها و سر پستانک
3- ایجاد زخم دهان گاو

4- کاهش میل غذا در گاو به دلیل زخم دهان
5- ورم پستان در گاو

6- سقط جنین گاو
7- افسردگی شدید گاو

8- ترشح بزاق
هنگام مشاهده تب شدید در بین گاو و به همراه اول دیدن تاول های ریز روی دهان و پستان ها سریعاً گاو 

را قرنطینه کنید و با دامپزشک تماس بگیرید.
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راه های پیشگیری تب برفکی
به دلیل واگیردار بودن بیماری بهترین روش برای پیشگیری از ابتال دیگر دام ها به بیماری، قرنطینه کردن 

گاو بیمار است.
1- مایه کوبی، انجام طرح سراسری تزریق واکسن کشته تب برفکی گاو

2- ضدعفونی وسایل نقلیه
3- ضدعفونی و رفع آلودگی دامداری های آلوده تا رفع بیماری

4- کشتار، سوزاندن و دفن بهداشتی الشه دام های مبتالء به خصوص در دامداری های بزرگ و مجتمع های 
تولیدکننده شیر و گوشت 

5- رعایت مقررات بهداشتی قرنطینه ای فردی از سوی گروه های تزریق کننده واکسن، افراد انجام دهنده 
تلقیح مصنوعی، دامپزشک و سایر افرادی که به دامداری وارد می شوند. الزام افراد به استفاده از لباس و چکمه 

متعلق به دامداری
6- سوزانیدن الشه، فضوالت و هرگونه وسایل آلوده یک بارمصرف.

7- عدم برداشت و انتقال کود آلوده تا رفع کامل بیماری.

بهترین روش ضدعفونی کردن محل گاوداری
برای ضدعفونی کردن گاوداری و وسایل نقلیه باید از مواد زیر استفاده شود:

فرمالین 5 درصد، سود سوزآور 2 درصد، آهک مناسب محوطه

خسارات اقتصادی حاصل از تب برفکی گاو:
به طور متوسط تنها 5 درصد امکان مرگ گاو براثر بیماری تب برفکی وجود دارد. این بیماری بیشترین ضرر 
را برای گوساله های تازه متولدشده دارد. ابتال گاو به بیماری تب برفکی امکان سقط جنین را افزایش می دهد، 

باعث قطع شیر گاو می شود و خسارات اقتصادی به گاوداری وارد می کند.

بیماری شاربن )سیاه زخم، قره یارا و خون شاش(
عالیم: ادرار خونی، تب خیلی شدید، تلف شدن ناگهانی، خون ریزی، خارج شدن خون از بینی و مخرج 

پس از مرگ
نحوه انتقال: انتقال از طریق خوراک و آب آلوده و تنفس

عامل بیماری زا: باکتری باسیلوس آنتراسیس
نحوه انتشار: وجود گاو آلوده در گله و یا بردن گله به مراتع آلوده

راه های پیشگیری:
واکسیناسیون در این بیماری بسیار مهم است. در صورت مشاهده دام مبتال در گله باید پس از مرگ الشه 
آن را سوزاند. زمان واکسیناسیون از نیمه اسفند تا خردادماه است. این بیماری به سرعت انتشار می باید و حتی 
موجب مرگ صددرصدی گله می شود. این واکسن باید پس از سه ماهگی به دام تزریق شود و تا پایان عمر 

باید در زمان مناسب تکرار گردد.
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تصویر 16 - خونریزی از بینی در بیماری شاربن

بیماری تیلریوز )زردی، سارلیق(

عالیم بیماری: سرفه و تنفس سخت، اسهال یا یبوست شدید، وجود خون در مخاط، زردی، تورم غدد 
لنفی، کمخونی، ضعف سیستم ایمنی و تب بسیار شدید که گاهی تا 43 درجه نیز می رسد.

نحوه انتقال: انتقال از طریق کنه های آلوده به انگل
عامل بیماری زا: انگل منتقل شده از کنه به دام

نحوه انتشار: انتشار از طریق بزاق کنه در هنگام نیش زدن
برای  به موقع  واکسیناسیون  است،  زیاد  نیز  بیماری  این  تلفات  میزان  ازآنجایی که  راه های پیشگیری: 
پیشگیری از این بیماری اهمیت بسیار دارد. همچنین می توان با سم پاشی به موقع و رعایت بهداشت جایگاه 

پرورش دام، از ابتال به این بیماری جلوگیری کرد.
زمان مناسب انجام واکسیناسیون فصل زمستان است در هر بار باید 2 میلی لیتر واکسن به دام تزریق شود. 

این واکسن را باید پس از 4 ماهگی به دام ها تزریق نمود. این واکسن نباید به گاوهای آبستن تزریق شود.
گوساله ها و گاوهای نر باید سالیانه در برابر این بیماری واکسینه شوند. این واکسن به شکل جامد است و 

باید در دمای 70- درجه سانتی گراد نگه داری  شود.

راه درمان بیماری تیلریوز یا زردی گاو

بیماری تلریوز یک نوع بیماری انگلی است که از طریق کنه ها وارد بدن گاو می شود. پس باید با توجه به 
نظر دامپزشک به دام داروی ضد انگل داده شود.
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تصویر 17 - بیماری تیلروز یا زردی در الشه گاو

بیماری های متابولیکی

تب شیر

بیماری تب شیر یا فلج زایمان گاو نوعی بیماری متابولیکی است که عموماً طی 48 ساعت بعد از زایمان رخ 
می دهد. این بیماری بیشتر مواقع در گاوهای پر تولید مشاهده می شود. گفتنی است تب شیر در گاو می تواند 
پیش از زایمان یا در هنگام زایمان نیز اتفاق افتد که طی آن غلظت کلسیم پالسما به شدت کاهش می یابد. 
ازجمله عواملی که در بروز تب شیر در گاو اثرگذار است می توان به سن، نژاد و جیره اشاره کرد. برای مثال 
نژادهای سفید و قرمز سوئدی و نژاد جرسی به این بیماری حساس تر هستند. از طرفی سن گاو نیز با احتمال 
بروز بیماری تب شیر ارتباط مستقیم دارد. در گاوهای با سن بیش از 5 سال به علت افزایش تولید، احتمال 
بروز این بیماری بیشتر است. تحقیقات نشان می دهد تغییرات در میزان فسفر و کلسیم جیره دام نیز می تواند 

در احتمال بروز این بیماری موثر باشد.

عالیم و نشانه های بروز بیماری تب شیر

مهم ترین عالیمبیماری تب شیر عبارتند از: کاهش فعالیت سیستم گوارشی و کاهش اشتها، فرورفتگی و 
تیرگی چشم ها، ضعف دست وپا که در موارد پیشرفته حیوان قادر به ایستادن نیز نخواهد بود، سرد شدن نوک 
گوش های گاو و عدم دفع ادرار و مدفوع. بی توجهی به این  عالیم، موجب پیشرفت بیماری می شود و عدم 
درمان آن به ازبین رفتن می انجامد. ابتال به تب شیر در گاو باعث می شود ماهیچه های حیوان تحلیل برود و 
توانایی برخاستن نداشته باشد که در ادامه به دلیل تالش حیوان برای بلند شدن امکان قطع رباط ها و تاندون ها 
نیز وجود دارد. به طورکلی سیر پیشرفت بیماری تب شیر را می توان این گونه بیان کرد که در ابتدا حیوان هنوز 
توانایی ایستادن را دارد اما  هنگام حرکت تلوتلو می خورد  دهانش باز و زبان از دهان بیرون است. در مرحله 
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بعدی حیوان توانایی ایستادن را ندارد و با جناغ سینه روی زمین قرار می گیرد. از دیگر عالیم این مرحله 
افسردگی و بی اشتهایی بی اشتها بودن عالیماست. در مرحله نهایی شدت کمبود کلسیم به حدی می رسد که 

گاو دچار نفخ شدید می شود و نهایتاً تا 24 ساعت زنده خواهد ماند.

روش های پیشگیری و درمان بیماری تب شیر در گاو

یکی از مهم ترین اقداماتی که برای پیشگیری از بروز بیماری تب شیر می توان انجام داد تعیین برنامه 
غذایی مناسب است. به کارگیری 60 تا 80 گرم کلسیم و 30 تا 50 گرم فسفر در جیره قبل از زایش احتمال 
بروز این بیماری در گاوهای بزرگ را کاهش می دهد. این امر موجب می شود تا حیوان در هنگام شیردهی 
کلسیم ازدست رفته بدنش را جبران نماید. دیگر شیوه های درمانی بیماری عبارتند از:  تغییر در جیره غذایی، 
درمان های هورمونی و همچنین تجویز دهانی میزان زیادی از نمک های حاوی کلسیم مانند کلرید کلسیم 
گفتنی است احتمال ابتالی مجدد به تب شیر در تقریباً 25 درصد از گاوهای بهبود یافته از این بیماری وجود 
دارد.  گاوهای درمان شده نیز عموماً نسبت به سایر بیماری های متابولیکی و عفونی حساس تر هستند و تولید 

کم تری دارند.

تصویر 18 - بیماری تب شیر و افت کلسیم در گاو بعد از زایمان

نفخ

به طورکلی گاوها پس از مصرف غذا توسط باید در هر دقیقه 2 الی 4 بار آروغ بزنند تا گازهای موجود در 
شکمبه آن ها خارج شود. در غیر این صورت این گازها باعث ایجاد نفخ خواهد شد که به مرور زمان موجب 
اختالل در سیستم گوارشی و تنفسی دام خواهد شد و حتی ممکن است به تلف شدن آن ها منجر شود. 
درواقع  بیماری نفخ چهارمین عامل اصلی مرگ ناگهانی گاو و سایر دام ها است. علل ایجادکننده نفخ عبارتند 
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از: تغذیه از گیاهانی مانند لگومینوزها، خوردن غذاهای نرم و آسیاب شده و حتی یونجه خشک و همچنین 
وجود رطوبت  و نم در غذاهایی که به گاوها داده می شود. در کنار خوردن موادغذایی و گیاهان مختلف که 
موجب نفخ می شوند، یک سری از بیماری های عفونی مانند سل و کزاز هم می تواند باعث بروز نفخ گاوی شود. 
به طورکلی نفخ شکمبه، رودهو شیردان از رایج ترین  انواع نفخ محسوب می شود. به طورکلی گوسفندان نسبت 
به گاوها در برابر بیماری نفخ مقاوم تر هستند ولی به طورکلی  بره های  شیرخوار، گوساله ها، گوسفندان، اسب ها 
و گاوهای شیری و پرواری در معرض این بیماری قرار دارند. در دام ها به خصوص گاوها می توان با خوراندن 

یک سری داروها نسبت به درمان نفخ به خصوص اقدام کرد.

انواع نفخ در بین گاوها

به طورکلی دو نوع نفخ گازی و کفی وجود دارد که هرکدام براثر مصرف یک سری از مواد و گیاهان بروز 
می کند و  به انباشته شدن گاز و نفخ شکمبه منجر می شود.

نفخ گازی: مصرف یک سری مواد سمی در گیاهانی توسط دام باعث تجمع گاز در قسمت شکمبه می شود 
و از خروج آن جلوگیری می کند.

نفخ کفی: به صورت توده های حبابی کوچک در وسط توده غذایی ایجاد می شود.
هر دو حالت نفخ کفی و گازی در بین دام ها عماًل اختالالت تنفسی ایجاد می کند که عماًل باعث می شود 
دام باوجود سرپا بودن نتواند به خوبی نفس بکشد. در این مرحله باید دام مبتال به نفخ را از سایر دام ها جدا 

کرد تا با خوراندن دارو و انجام مجموعه ای از اقدامات باعث آروغ زدن دام و خروج گاز دام شد.

 عالیم و نشانه های نفخ

1- لیس زدن شکم
2- تنگی نفس مشخص

3- خارج کردن زبان از دهان
4- ریزش بزاق
5- خیز بیضه

نحوه درمان بیماری نفخ

1- قرار دادن تکه ای چوب که دو سر آن با طناب بسته شده در دو طرف فک تا دام نتواند چوب را بخورد.
2- حل کردن مقدار 150 تا 200 گرم جوش شیرین در یک لیتر آب و خوراندن آن به دام زنده

3- خوراندن روغن های غیر سمی مانند روغن های گیاهی به دام
4- خروج گاز توسط لوله از بدن گاو

5- مالیدن روغن های غیر سمی و دارو روی پهلوی دام زنده تا با لیسیدن آن عماًل مواد خورده شود و اثر کند.
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6- استفاده از روغن ها و داروهای فوق در آبخوری ها.
7- استفاده از ترکیبات ضد نفخ در پلت های غذایی که به گاو و سایر دام ها داده می شود.

8- اسپری کردن روغن های گیاهی روی علف ها و علوفه های مرتعی که به دام خورانده می شود.
9- قرار دادن گاوها در سراشیبی برای خارج کردن گاز از شکمبه

تصویر 19 - بیماری نفخ گازی در گاو عکس: بیماری نفخ کفی در گاو

تصویر 20 - بیماری نفخ کفی در گاو
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فصل چهارم:

پرورش گوساله و تلیسه شیری





تغذیه گوساله نوزاد

در ساعات اول تولد گوساله باید حتماً به آن آغوز خورانده شود. برای این کار می توان آغوز را در سطل 
ریخت و سپس به گوساله داد. خوراندن آغوز باید به طور روزانه ادامه پیدا کند و میزان آن حداقل باید به اندازه 

10 درصد وزن خود گوساله باشد.
برای مثال یک گوساله اگر 40 کیلوگرم وزن داشته باشد باید به آن روزانه 4 کیلوگرم آغوز و در سه نوبت 
داده شود. آغوز حاوی مواد بسیار مهمی چون ایمنوگلوبولین ها است. این ماده که از ترکیبات آلی محسوب 

می شود، برای افزایش قدرت سیستم ایمنی گوساله بسیار ضروری است.
گوساله ها در آغاز تولد ممکن است قادر به مکیدن پستان های مادر نباشند و به همین دلیل دامدار باید 
آغوز را در سطلی کاماًل تمیز و مناسب بدوشد و به گوساله بخوراند. برای این کار فرد باید پوزه گوساله را 
به آرامی بگیرد و به درون سطل شیر ببرد. سپس با یک انگشت خود دهان گوساله را باز کند تا شروع به 

خوردن شیر نماید.
گوساله ابتدا انگشت فرد را می مکد و سپس او باید انگشت خود را از دهان گوساله خارج کند تا حیوان 
شروع به خوردن آغوز نماید. پس  از اینکه به گوساله ها آغوز خورانده شد باید آن ها را به جایگاه های نگهداری 

انفرادی انتقال داد. جایگاه گوساله ها باید روزانه تمیز و بستر آن تعویض شود.
معموالً جایگاه نگه داری گوساله تازه متولدشده را از سیمان می سازند. هر گوساله جایگاه خود را دارد و 

نباید امکان ارتباط بین گوساله ها وجود داشته باشد.

تغذیه گوساله شیری تا دو ماهگی

کنسانتره آغازین یا استارتر را از 5 روزگی به مقدار 100 الی 200 گرم در روز در اختیار گوساله قرار 
می گیرد و باگذشت زمان متناسب با رشد و افزایش وزن حیوان مقدارش را افزایش می یابد.

دستگاه گوارش گوساله در هنگام تولد کامل نیست و کاماًل مشابه دستگاه گوارشی یک حیوان تک معده ای 
عمل می کند. به منظور تبدیل گوساله از یک حیوان تک معده ای به نشخوارکننده، الزم است هر چه سریع تر 
تغذیه با مواد خوراکی خشک به ویژه غالت حاوی کربوهیدرات های با سرعت تخمیر باال آغاز شود. هدف اصلی 
شروع تغذیه گوساله با خوراک آغازین، تحریک و فعال نمودن شکمبه، جهت تکامل آن و برقراری فلور میکربی 

مطلوب است.
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تغذیه گوساله شیری از 2 تا 4 ماهگی

باید  آن ها  درصد خوراک  و 85  کنند  رشد  روز  در  کیلوگرم  باید حداقل 1/1  گوساله ها  زمان،  این  در 
کنسانتره باشد. اگرچه گوساله ها می توانند خوراک تخمیری مانند سیالژ مصرف کنند، اما در این زمان توصیه 
نمی شود، زیرا این خوراک ها آب زیادی دارند و گوساله نمی تواند به میزان کافی از آن ها بخورد تا به سطح 

مناسب ماده خشک مصرفی برسد.

تغذیه گوساله ها از 4 تا 6 ماهگی

در این سن، گوساله ها می توانند به جیره با علوفه باالتر انتقال یابند و  خوراک های تخمیری بخورند. ولی  
خوراک های تخمیری نباید بخش عمده خوراک آن ها را تشکیل دهد. برای رسیدن به سن تلقیح  12 تا 14 

ماهگی ، به رشد روزانه 0/9 تا 1/1 کیلوگرم نیاز است.

تغذیه تلیسه ها از 6 ماهگی تا تلقیح

از 6 ماهگی، تلیسه ها آماده هستند تا خوراک های تخمیری بخش عمده خوراک آن ها را تشکیل دهد، 
درحالی که غالت می تواند به 1 تا 1/5 کیلوگرم در روز کاهش یابد. هدف این مرحله حداکثر رشد تلیسه بدون 

چاق شدن است. به طور متوسط، آن ها باید 900 گرم در روزرشد کنند.
حفظ یکنواختی تغذیه و رشد در این مرحله چالش بزرگی است. یک جیره کاماًل یکنواخت برای بهبود 
رشد یکنواخت بین گوساله ها الزم است و تضمین اینکه آن ها تقریباً همگی در زمان تلقیح در یک اندازه 
هستند. جیره های  با علوفه زیاد در صنعت برای این مقطع از زندگی دام رایج است. این جیره ها می توانند 
اقتصادی باشند، اما تلیسه ها اغلب بیشتر از آن چه که پیش بینی  شده است می خورند. پر کننده ها )مانند علوفه 
باکیفیت پایین( می توانند اضافه شوند، اما با افزودن پرکننده زیاد، جداسازی اتفاق می افتد که منجر به تنوع 

بیشتر در خوراک مصرفی و عدم یکنواختی رشد بین دام ها می شود.

تصویر 21 - گوساله دانی 
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جدول تغذیه گوساله با شیر و استارتر

توضیحاتاستارتر مصرفی گوساله)گرم(شیر مصرفی روزانه)لیتر(سن گوساله

------آغوز0-3 روز

شروع استارتر سیفتی مرحله 2501+42 تا 7 روز

---2100+22 هفته

ترکیب90% استارتر + 10% یونجه2/5200+32 هفته

---2/5350+42 هفته

شروع استارتر سیفتی مرحله 05002+53 هفته

---0700+63 هفته

ترکیب80% استارتر + 20% یونجه0900+73 هفته

---01100+83 هفته

1500---9 هفته
در زمان از شیرگیری باید وزن بدن 
حداقل به 63 کیلووگرم رسیده باشد

شماره زنی گوساله

 شماره زنی به دو دسته دایم و موقت تقسیم می شود. شماره زنی دایم را نمی توان به سادگی تغییر داد.

1- شماره زنی موقت

الف( شماره گوش:
شماره گوش یکی از روش های معمول شناسایی دام است و معموالً جنس پالستیکییا فلزی دارد. اشکاالت 

عمده آن عبارتند از: ناخوانا شدن، گم شدن، بیرون آوردی عمدی آن و یا جایگزینی باتشماره دیگر. 
شماره گوش پالستیکی: دارای حروفی است که از دور قابل خواندن باشد و به قسمت مرکزی الله گوش 
متصل یا به زاویه پائینی آن آویزان می شود. جهت نصب شماره پالستیکی می توان از ابزار ابداع شده برای 
شماره های فلزی بهره گرفت. عالوه براین انبردست یا سیخ غیرفلزی نیز برای این منظور قابل استفاده است.. 
الزم به ذکر است برای نصب شماره های گوش باید قاعده گوش گرفته شود( نه نوک آن زیرا این کار سبب 

واکنش نشان دادن دام خواهد شد.
توسط  گوش  خارجی  قسمت  روی  عالمت گذاری  با  دستگاه  توسط  شماره ها  این  فلزی:  گوش  شماره 
پنس های مخصوص نصب می گردد. برای خواندن شماره باید دام را مهار کرد و برای گرفتن گوش نیز باید 

قاعده گوش را در دست گرفت.
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تصویر 22 - پالک گوش

ب- زنجیرهای گردنی:
پالک های برنجی به این زنجیر متصل می شود. اگر زنجیرهای گردنی دارای قطر مناسبی باشند و به خوبی 

چفت گردند، ممکن است سال ها پالک برنجی را محفوظ نگه دارند.
شماره گردن: این شماره ها توسط زنجیر بر گردن دام آویزان می شود. این روش ضریب اطمینان باالئی ندارد.

ج- نوارهای گردنی:
شماره دام در دو طرف این نوارها حک شده است. این نوارها در سالن های  هرینگ بون مشکل ایجاد می کند 
زیرا به سختی می توان شماره دام را خواند. همچنین ممکن است این نوار به میله نرده ها گیر کند و باعث 

خفگی دام یا گم شدن شماره ها گردد.

تصویر 23 - نوار گردن

د- نوارهای ساق پا:
عمدتاً در سالن های شیردوشی استفاده می شود ولی برای شناسایی گاوها در مراتع و یا در جایگاه گاوهای 

خشک زیاد مناسب نیست، زیرا ممکن است گم شود.
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تصویر 24 - نوارهای ساق پا

2- شماره زنی دایم:

الف( سوراخ کردن گوش:
این سوراخ ها در قسمت های معینی از گوش زده می شود. تعداد، اندازه و شکل سوراخ ها نمایانگر عددی 
است که از روی کلید تشخیص می توان آن را پیدا کرد. این طرز عالمت گذاری هیچ گاه از بین نمی رود و 

به آسانی قابل تشخیص و مشاهد است. این روش در زمان های گذشته در کشور دانمارک مورد استفاده بود.
ب( خالکوبی:

خالکوبی روی سطح داخلی و یا خارجی گوش توسط پنس های مخصوص خالکوبی انجام می شود. این 
پنس ها به شکل سوزن های نوک تیز هستند. خالکوبی روش مناسبی برای تعیین هویت نژادهای گران بهای 
دام است. اگر خالکوبی به درستی انجام گیرد تا آخر عمر حیوان، آثار آن باقی می ماند. با این حال درحیواناتی 
که پوست گوش آن ها سیاه رنگ است نقش خالکوبی واضح و مشخص نیست. در مورد دیگر حیوانات نیز باید 
دام را نگه داشت تا بتوان نمره خالکوبی را خواند. از این روش را سابقاً سازمان دامپزشکی حین تزریق واکسن 

بروسلوز جهت شناسایی دام ها استفاده می کرد.
ج( استفاده از خمیر سوزاننده قلیائی:

این خمیر توسط یک مهر الستیکی روی پوست خشک بکار می رود. این روش منجر به ایجاد محلی بدون 
مو )مشابه داغ کردن با حرارت( می شود گاو در خالل چند روز اول پس از استعمال باید از باران و رطوبت 

درامان باشد.
د( داغ کردن:
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تصویر 25 - 

روش داغ گرم

داغ کردن به دو صورت زیر انجام می شود:
1- داغ کردن به وسیله حرارت:

این روش عمدتاً در مورد گاوهای داشتی و گاوهای بالغ اعمال می شود. شماره حاصل از داغ زدن درحیوانات 
سیاه رنگ به راحتی قابل خواندن نیست و همچنین این روش به میزان قابل  توجهی از ارزش پوست می کاهد.

2- داغ سرد
به منظور اجتناب از درد ناشی از داغ کردن با حرارت، روش داغ سرد رایج شده است. داغ کردن با سرما در 
حال حاضر بهترین روش براي شناسایی گاوها است. اهرم هاي مخصوص شماره زنی از جنس برنج، برنز ویا 

آلومینیوم ساخته می شوند.

روش های مختلف داغ سرد

الف( روش انجماد با یخ و الکل:

الکل 95  و  - درجه سانتی گراد  با درجه حرارت 79  خشک  داخل مخلوط یخ  در  را  فلزی  شماره های 
درصد قرار می دهند. در این حالت پس از مدت کوتاهی برودت الزم به شماره فلزی منتقل می شود. جهت 
شماره گذاری ابتدا باید گاو را در محل محکمی مقید کرد و موهای جای شماره را حتی المقدور در قسمت 
پوست سیاه بدن حیوان به دقت چید و با پنبه الکلی مرطوب نمود. سپس شماره را بر روی محل مذکور حک 
کرد. شماره هایي که با استفاده از داغ سرد بروی بدن دام ایجاد می گردند به آسانی محو نمی شوند، از بین 
نمی روند و از دور به سهولت قابل خواندن هستند. در سطوح داغ شده پوست مالنوسیت ها یا رنگ دانه ها از 
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بین می روند و در این منطقه موهای سفید رشد می کنند. این روش بیش تر برای حیواناتی به کار می رود که 
لکه هایی با رنگدانه های سیاه در پوست خود دارند. عواملی که اهرم ها را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از: 
سن، اندازه، نوع پوست، ضخامت عضله زیرپوست حیوان همچنین جنس اهرم ها و یا طول و مدت فشار وارد 

بر آن ها. مدت زمان الزم برای قراردادن شماره برروی پوست به شرح ذیل است:
 گوساله 1 ماهه 10 ثانیه
گوساله 4 ماهه 20 ثانیه
گوساله 9 ماهه 25 ثانیه

گوساله 18 ماهه به باال 30 ثانیه

ب ( انجماد با ازت مایع و چیدن مو:

در این روش نیز مانند روش قبل پس از تراشیدن مو به میزان 10 الی 15 سانتي متر مربع و یا کوتاه کردن 
مو  با قیچی، ناحیه را به وسیله پنبه و الکل تمیز و خیس می کنند. سپس میله شماره گذاری را که قباًل در 
داخل ظرف محتوي ازت مایع ) 196 - درجه سانتی گراد( قرارداده اند را می گذارند تا کاماًل سرد  شود. سپس 

میله را با فشار بر روی پوست قرار می دهند تا شماره موردنظر بر روي آن حک شود.
 مدت  زمانی که باید میله شماره گذاری در موضع مربوطه قرارگیری اهمیت دارد، زیرا در صورت عدم 

رعایت آن ممکن است شماره به خوبی ظاهر نشود و یا اینکه باعث سوختگی پوست و ناراحتی دام گردد.
باید دانست که شماره گذاری با ازت مایع را می توان بدون تراشیدن یا چیدن موها نیز انجام داد. مدت زمان 

الزم برای قرار دادن شماره بر روی پوست حیوان به شرح ذیل است:
گوساله 1 ماهه 5 ثانیه

گوساله 2 تا 5 ماهه 7 ثانیه
گوساله 6 تا 9 ماهه 10 ثانیه

گوساله 10 تا 12ماهه 12 ثانیه 
گوساله 13 تا 18 ماهه 15 ثانیه 
گوساله 18 ماهه به باال 20 ثانیه

الزم به ذکر است که در این روش هم مدت قراردادن شماره بر روی پوست گاوهای سفید 10 تا 15 ثانیه 
بیشتر از سایر گاوها است تا فولیکول مو از بین برود و جای شماره بدون مو باقی بماند.

معموالً شماره گذاری بهروش داغ و سرد در نواحی کپل، روی دنده ها و یا گاهی گردن انجام می گیرد و 
غالباً یک طرفه است ولی در بعضی موارد دامدار برای سهولت خواندن شماره گاوهای خود، آن را دو طرفه 

انجام می دهد.
ج( انجماد با ازت مایع بدون چیدن مو:

انجماد با ازت مایع بدون چیدن مو، بیش از سایر روش ها استقبال و استفاده دامداران قرار گرفته است. 
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مدت زمان الزم برای قرار دادن شماره بر روی پوست در این روش به شرح ذیل است:
گوساله 2 تا 3 ماهه 15 ثانیه
گوساله 4 تا 6 ماهه 20 ثانیه

گوساله 7 تا 12 ماهه 12 ثانیه
گوساله 12 ماهه به باال 35 ثانیه

در این روش موی سفید بعد از 4 تا 6 هفته در جای شماره ظاهر می شود . شماره در خالل مدت فوق و بعد 
از آن نیز کاماًل واضح و خوانا است. در گاوهای باپوست سفید شماره ها را 15 تا 20 ثانیه بیشتر روی پوست 

قرار می دهند.

تصویر 26 - روش داغ سرد با یخ خشک

حذف شاخ در گوساله:

در دامداری صنعتی به علت تماس مداوم کارکنان با گاو و نیز نزدیکی دام ها به یکدیگر وجود شاخ به هیچ  
عنوان پذیرفته نیست.

حذف شاخ به روش های  مختلفی انجام می شود:
1- خمیر شاخ سوز

2- شاخ سوز حرارتی دستی
3- دستگاه شاخ سوز برقی

4- سیم شاخ بر
5- کش قطع شاخ

روش استفاده از پماد شاخ سوز:
با  بهتر است  این منظور  برای  است.  تا 14 روزگی  پماد شاخ سوز سن 5  از  استفاده  برای  بهترین سن 
استفاده از قیچی، موی اطراف جوانه شاخ را کوتاه کنید. سپس مقداری از پماد شاخ سوز را روی جوانه شاخ 
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بمالید. برای جلوگیری از آسیب پماد به سایر قسمت ها می توان اطراف جوانه شاخ را با وازلین و یا گریس 
چرب و محافظت نمود. بسته به مدل پماد خریداری شده، هر تیوب پماد شاخ سوز برای 1 ، 2 و یا 5 رأسراس 

قابل استفاده است. پماد  باید به ضخامت 1 تا 2 میلی متر بر روی جوانه شاخ مالیده شود.
در زمان شاخ سوزی با پماد،  الزم است تا گوساله ها به صورت انفرادیو در داخل باکس نگهداری شوند تا در 
کنار یکدیگر نباشند. با توجه به خورنده بودن پماد شاخ سوز و ایجاد خارش، بهتر است سر دام را به مدت نیم 

ساعت مهار کنید تا از مالیده شدن آن به پای گوساله و یا دیواره باکس گوساله دانی جلوگیری شود.

تصویر 27 - حذف شاخ در گوساله با پماد شاخ سوز

اخته  کردن

برای این کار چند دلیل وجود دارد:
1-گوشت حیوانات نر بالغ معموالً بعد از پخته شدن مزه و بوی بدی دارد که به مذاق مصرف کنندگان 

خوش نمی آید. اخته کردن این مزه و بوی بد را تا حد زیادی کنترل می کند.
2- حیواننِر بالغ در مقایسه با ماده، سرسختی و رفتارهای تهاجمی بیشتری نشان می دهند و نگه داری 
آن ها سخت تر پرهزینه تر است. عالوه بر این، حیوانات نر پس از رسیدن به بلوغ با یکدیگر کشمکش دارند 
و درگیر می شوند. این رفتارها در دامداری های صنعتی تشدید می شود. اخته کردن حیوانات سبب کاهش 

مقاومت و رفتارهای تهاجمی در آن ها می شود.

روش های اخته کردن گوساله ها

روش های فیزیکی
روش های فیزیکی عبارتند از: بریدن بیضه ها، بستن حلقه منقبض کننده دور بیضه ها که از رسیدن خون به 
آن ها جلوگیری می کند، از بین بردن بیضه ها با انبر مخصوص و با گیره Burdizzo همچنین، گاهی این روش ها را 
باهم ترکیب می کنند مثاًل کیسه بیضه ها را با حلقه منقبض کننده می بندند و 9 روز بعد بیضه ها را کاماًل می برند.
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روش های شیمیایی
در این روش، یک ماده سمی مانند اسیدالکتیک را به داخل بیضه ها تزریق می کنند و بافت آن ها را از بین 

می برند. مدت درمان در این روش دو برابر روش جراحی است.

تصویر 28- اخته  ردن گوساله با روش حلقه الستیکی عکس: پنس اخته کن

تصویر 29 - پنس اخته کن

پرورش تلیسه

تلیسه عبارت است از گوساله های ماده ای که در 13 الی 15 ماهگی به سن بلوغ جنسی و جفت گیری 
می رسند و در این سن برای اولین بار آبستن می شوند.

مقدار خوراک تلیسه

یک تلیسه در طی روز باید به اندازه 4 درصد وزن بدن خود از ماده خشک تغذیه کند. به عنوان مثال یک 
تلیسه 250 کیلوگرمی باید با 10 کیلوگرم خوراک تغذیه گردد که بخشی از این خوراک از علوفه و قسمتی  
از آن نیز از کنسانتره تامین می شود. این که درصد خوراک به چه صورت باشد به سن و وزن دام ازنظر چاقی 
و الغری و یا حتی کیفیت مواد خوراکی مورداستفاده بستگی دارد. مثاًل گاهی اوقات در جیره از علوفه های 
باکیفیت همانند یونجه استفاده می شود که در این صورت نیاز به استفاده از مکمل های پروتئینی نیست.  

چناچه کیفیت علوفه پایین باشد باید مقدار کنسانتره بیشتری در جیره منظور گردد.



                                                                                           فصل چهارم - پرورش گوساله و تلیسه شیری

57

تصویر 30 - گوساله ماده 12 ماهه )تلیسه( 

پرورش گاو نر

تغذیه گوساله نر داشتی

گوساله های نر داشتی در سن 2 الی 3 ماهگی از شیر گرفته می شوند و باید از چاق شدن بیش ازحد آن ها 
جلوگیری شود. گوساله نر با رشد کافی در سن 15 تا 18 ماهگی برای جفت گیری  می تواند مورداستفاده قرار 
گیرد. گاوهای نر تا 5 سالگی رشد دارند. گاوهای نر یک ساله می توانند روزانه 750 گرم تا 1 کیلوگرم افزایش 

وزن داشته باشند.
اگر گاو نر از وضعیت بدنی خوبی برخوردار باشد همانند سایر گاوها تغذیه می شود، ولی اگر الغر باشد باید 

2 تا 2/5 کیلوگرم مواد کنسانتره بیشتری نسبت به سایر گاوها دریافت کند.
در فصل جفت گیری گاوهای نر ممکن است روزانه به 0/5 کیلوگرم مکمل پروتئینی و 2/5 کیلوگرم مکمل 
انرژی نیاز داشته باشد. مقدار غذائی که به حیوان داده می شود، بستگی به وضعیت بدن حیوان دارد. گاوهای 
نر در موقعی که جفت گیری نمی کنند باید جدا از گله نگهداری شوند. گاوهای نری که سم های درازی دارند 

قابلیت باروی آن ها کم است. بدین جهت باید چند هفته قبل از فصل جفت گیری، سم چینی انجام شود.

سم چینی

همان طور که می دانید سم نقش مهمی درحرکت حیوان دارد و وزن بدن را، در حال سکون و حرکت تحمل می کند.
گاو،  درحرکت  اختالل  هرگونه  بروز  صورت  در  که  است  نظر  این  از  صنعتی  گله های  در  سم  اهمیت 
سودآوری آن کاهش می یابد و در بعضی مواقع ضرر ناشی از بیماری  هایی نظیر لنگش، بیشتر از میزان سود 

حاصل از دام بیمار است.
بنابراین بررسی سالمت سم ها، سم گیری و درمان آسیب های احتمالی حاصل از آن یکی از مهم ترین امور 
در دامداری ها است. سم گیری گاو را می توان کاری رایج درنظرگرفت که حداقل دو بار در سال باید انجام شود.
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مزایای سم چینی به موقع

1-  افزایش عمر اقتصادی گاو
2- اصالح سطوح وزن گیری و عوارض ناشی از به هم خوردن آن

3- پیشگیری از بروز جراحات انگشتی
4- جلوگیری از سرخوردن دام و تسهیل راه رفتن گاو

5- تحریک رشد بافت شاخی سم و جلوگیری از نازک شدن کف  سم
6- کاهش نرخ حذف در گله

7- کاهش نرخ بروز لنگش در گله

چگونگی اصالح سم در گاو

مرحله اول
برای اصالح سم گاو بعد از اندازه گیری مقدار استاندارد طول سم )سم گاو  شیری باید حدود 75 الی 80 
میلی متر از نوار تاجی تا نوک پنجه طول داشته باشد(، چنانچه رشد سم بیشتر از این مقدار بود باید  آن را 

کوتاه کرد تا به حد استاندارد برسد. به  صورتی که در انتهای کار، سم انتهایی مربعی شکل پیدا کند.

مرحله دوم
در این مرحله برای این که پنجه نسبت به پاشنه پایین تر برود باید بافت شاخی اضافی از سطح کف پنجه 
برداشته شود. با انجام این عمل دیوار جلویی سم کمی عقب تر می رود، برای این منظور باید بافت شاخی 
انتهای باالیی برش اول را به پایین پاشنه متصل می کند، برداشته شود. الزم به  اضافی در زیر خطی که 
توجه است که در هنگام انجام اصالح سم باید دایماً نسج شاخی کف سم را چک کنید تا با لمس کردن و 

تشخیص دادن قسمت نرم، دیگر عملیات برداشت را ادامه ندهید و کار متوقف نمایید.
توجه نمایید که در حین انجام این کار باید دقت الزم را داشته باشید، زیرا برداشت زیاد و یا عدم تشخیص 
کافی بودن  میزان کوتاهی می تواند با نتیجه عکس همراه باشد. درنتیجه به جای اصالح سم، به آن آسیب 

می رسانید و نهایتاً موجب لنگش شدید در گاو می شوید.

مرحله سوم

پس از انجام اقدامات در مرحله دوم، باید سطح محوری کف هر دو سم را به اندازه کافی انحنا دهید تا وزن 
کمی بر روی برجستگی خم کننده استخوان پدالی بیفتد. انجام این کار سبب می شود تا فاصله بین انگشتان 
نیز کمی افزایش یابد و درنتیجه اجسام و مواد خارجی نیز در این قسمت ها کمتر انباشته شوند.  نتیجه این 

کار جلوگیری از ابتالی گاو به بیماری های بین انگشتی است .

مرحله پایانی
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در مرحله آخر شما باید دقت کنید که هر دو سم به یک اندازه رسیده باشند و نسبت به سم خارجی 4 
تا 5 میلی متر بلندتر باشند. بهتر است اصالح تا حدی انجام شود که پنجه با زمین در تماس باشد. در برخی 
موارد به حدی دیوار محوری سم ها برداشته می شود تا پنجه با زمین تماس نداشته باشد. این کار  موجب 

آسیب رساندن به سم می شود که  نتیجه  آن نیز بروز لنگش است .

تصویر 31 - انبر سم چین                                                       تصویر 32-  چاقوی سم چین        

تصویر 33 - سم چینی در گاو

بلوغ جنسی و فیزیولوژی در گاو نر

مروری بر دستگاه تولیدمثلی گاو نر

بیضه های گاو نر سلول های جنسی نر یا اسپرم را تولید می کنند که همانند تخمک است و فقط یک نسخه 
از اطالعات ژنتیکی الزم برای تشکیل یک سلول تخم دارد. با اینکه اندام جنسی جنس نر هورمون هایی را قبل 

از زایش تولید می کند، اما تولید اسپرم فقط از سن بلوغ شروع می شود )7 تا 12 ماهگی(.

کیسه بیضه

در واقع اسکروتوم یک کیسه است که در خارج حفره شکمی واقع شده است که محتوی بیضه ها است. 
به وسیله آن فاصله بین بدن و بیضه ها تنظیم می شود. کیسه بیضه دمای بیضه ها را تنظیم می کند. این کار 
الزم است زیرا تولید اسپرم از دما تبعیت می کند. از این رو دمای محل تولید آن باید به گونه ای تنظیم شود که 

2 تا 4 درجه پایین تر از درجه حرارت بدن حیوان در حالت عادی باشد.
تعداد اندکی از گاوهای نر فقط یک بیضه در کیسه بیضه دارند. این بیضه از کارایی مناسبی  برخوردار است، 
اما بیضه دیگر که در حفره بدن باقی مانده کارایی خوبی ندارن. این شرایط در اثر یک نقص ژنتیکی  رخ می دهد و از 

این گاوهای نر نباید برای جفت گیری در گله استفاده کرد تا از تداوم این نقص در گله جلوگیری شود.
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بیضه ها:

دو وظیفه اصلی بیضه: به شرح زیر است:
- تولید محیطی مناسب برای رشد و باروری اسپرم ها

- تولید هورمون های جنسی
هر بیضه در قسمت خودش پوشیده شده است. هر یک از آن ها کامل و هر قسمت مستقل است.

بیضه های اولیه از یک لوله کوچک )لوله منی ساز( ساخته شده اند که اسپرم های تولیدشده در این مکان 
قرار می گیرند. بیشتر سلول ها اختصاصی شده در سراسر بافت بیضه ها پراکنده هستند و تستوسترون تولید 

می کنند که هورمون جنسی حیوان نر است.
این هورمون به دالیل زیر از اهمیت برخوردار است:

- تشکیل و رشد طبیعی اسپرم ها.
- ببروز رفتارهای جنسی در گاو نر )تمایل  و تحریک  جنسی(.

- نگهداری طبیعی اندام های جنسی ثانویه )پروستات، سمینال وزیکال و...(
در زمان بلوغ قبل از انزال اسپرم، اسپرم ها با ترشحات غنی از مواد غذایی مخلوط می شوند که از اندام 

جنسی ثانویه ترشح می گردند.

استانداردهای جایگاه نگهداری گوساله نر داشتی

جایگاه به ساختمان)هایی( گفته می شود که برای به وجود آوردن شرایط مناسب زندگی و تولید برای دام ها 
ساخته شده باشد.

شرایط مناسب زندگی و تولید حیوان عبارت است از تهیه خوراک خوب به اندازه مقدار الزم ، برخورداری 
از هوای تازه و پاکیزه به مقدار کافی و محافظت در برابر سرما و یا نور شدید خورشید.

شرایط عمومی جایگاه دام

هر جایگاه دام باید شرایط زیر را داشته باشد:
1- محل جایگاه باید از خانه های مسکونی فاصله داشته باشد، اما این فاصله نباید به اندازه ای باشد که 

دامدار در نگهداری دام دچار مشکل شود.
2- زمینی که برای جایگاه دام انتخاب می شود باید از زمین های اطراف بلندتر و یا هم سطح آن باشد تا از 

ورود آب های جاری به محل نگهداری دام ها جلوگیری شود.
3- ساختمان جایگاه دام باید طوری ساخته شود که امکان استفاده از نور خورشید به مقدار زیاد فراهم 

باشد. تابیدن نور خورشید به بدن دام ها و جایگاه بسیار مفید است.
4- ساختمان جایگاه باید طوری ساخته شود که بتوان از وزش بادهای فصلی به داخل آن جلوگیری کرد. 
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همچنین مسیر وزش باد همیشه از طرف خانه ها به سمت جایگاه باشد.
5- دیوار، سقف و کف جایگاه در صورت امکان از موادی مانند سنگ، آجر و سیمان ساخته شود تا امکان زندگی 

حشرات و میکروب ها در جایگاه کاهش یابد نظافت و ضدعفونی ضد عفونی  این محل نیز آسان تر انجام گیرد.
6- کف جایگاه باید محکم و بادوام، غیرقابل نفوذ و غیر لغزنده باشد.

7- تعداد دام ها و بزرگی جایگاه باید باهم  هماهنگ باشد. به عبارتی تعداد دام با مساحت جایگاه تناسب 
داشته باشد. باتوجه به مشخصات گاو برای نگهداری آن از جایگاه بسته و یا باز استفاده می شود. جایگاه بسته:  

ساختمان این جایگاه از هر طرف بسته است. این نوع جایگاه مخصوص مناطق سردسیر است.
جایگاه باز: ساختمان جایگاه باز از یک ساختمان بسیار ساده با سه دیوار و یک سقف تشکیل شده که 

یک طرف آن باز است. در جلو جایگاه محلی به نام بهاربند برای گردش گاوها در نظر گرفته می شود.

مشخصات جایگاه باز

1- جایگاه باید دارای یک قسمت سرپوشیده و رو به آفتاب باشد عرض و طول آن به ترتیب کم و زیاد باشد. 
باید برای هر گاو معموالً در محوطه سقف دار 5 متر و در قسمت بهاربند10 مترمربع فضا در نظر گرفته شود.

2- آخور و آبشخور باید در محوطه بهاربند ساخته شود. طول آخور برای هر گاو حدود 60 تا 90 سانتیمتر و 
پهنای آن حدود 50 سانتیمتر است

3- ارتفاع سقف محل سرپوشیده حدود 3 متر و شیب آن به طرف پشت جایگاه باشد.
 

تغذیه اختصاصی گاو نر
در ایران با توجه به اقلیم و کمبود آب در بیشتر مناطق کشور  همچنین عدم رعایت الگوی کشت مناسب، 
دامپروران هر ساله با کمبود علوفه به خصوص نوع مرغوب آن مواجه می شوند. پروتئین پائین یونجه به همراه 
منابع  اصلی ترین  از  یکی  تامین  و جمع آوری،  برداشت  در هنگام  علوفه  نادرست در خشک کردن  مدیریت 

علوفه ای در ایران را با مشکل روبرو می سازد.
برای رشد بهتر گاوهای گوشتی از مکمل های خوراکی استفاده می شود مانند یونوفرها، بافرها، آنتی بیوتیک ها 
و …؛ که باید این مکمل ها به اندازه و براساس نیاز گاوها نه کمتر و یا بیشتر به حیوان آن ها داده شود. تغذیه 
غنی و باکیفیت گوساله های نر به دو جهت جفت گیری و پرواربندی اهمیت زیادی دارد. این دام ها باید با 

یونجه خشک و کنسانتره )حدود 1 درصد وزن دام( تغذیه شوند.
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خوراک کنسانتره گوساله نر پرواری

دامنه سنردیف
 ماه

کاهیونجهدامنه وزن کیلوگرم
 کیلوگرم

کنسانترهسیلوی ذرت

16-8150-2301/51/53/4003
29-10300-2701/50/754/5003/500
310-11240-3101164/500
411-12280-3601/1001/2506/5005/500
512-13325-4001/1001/2507/2006/500
613-14365-4301/1001/2507/5007/300
714-15400-4701/2001/2508/1007/500
815-16430-5101/2001/25097/800
916-17460-5501/2001/250108/200
1017-18490-5801/2001/500108
1118-19520-6101/2001/50010/7508
1219-20550-6401/2001/500128
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فحلی

دنبال جفت  به  و  است  باروری  آماده  ماده  گاو  آن  در  است که  دوره پذیرش مدت زمانی  یا  َفْحلی  دوره 
برای زادآوری می گردد. در حیوان ماده با ظهور عالیم بلوغ دوره های فحلي آغاز می شود. اگر در دوره فحلي 
جفت گیری یا تلقیح مصنوعي انجام نشود، این چرخه در ماده گاو هر 21 تا 24 روز یک بار تکرار می شود. این 

دوره را به چهار مرحله می توان تقسیم کرد.
 FSH در این مرحله فولیکول دو گراف تحت تاثیر هورمون :)PROESTRUS( مرحله قبل از فحلي ظاهري

رشد می کند و قطر آن بزرگ و پوسته خارجي آن نازک می شود.
مرحله فحلي ظاهري )Estrus(: در این مرحله مایع غلیظ و موکوس زالل مترشح از عنق و غدد رحم از فرج 
خارج می شود. گاو ماده بسیار بی قرار است و حالت طلب در آن به حداکثر می رسد. گاو فحل دم خود را باال 

نگه می دارد، با اضطراب اطراف را نگاه کرده و به راحتی اجازه سوارشدن دیگر گاوها را می دهد.
مرحله بعد از فحلي ظاهري )Metestrus(:این مرحله که 6 تا 8 روز طول می کشد. 10 تا 14 ساعت بعد از 
مرحله فحلي ظاهري، تخمک شروع به پاره شدن کرده و وارد اویداکت می شود )مقداري خونریزي به علت 

زخم محل پاره شده بعد از 3 تا 4 روز در بیشتر دام ها مالحظه می گردد(.
مرحله آخر فحلي )Diestrus(: این مرحله 9 روز طول می کشد و در طول آن سرویکس یا عنق رحم کامال 

بسته است.
فحل یابي: به معنی تشخیص گاو ماده آماده تلقیح و آبستنی است. فحل یابي به عنوان یکي از کارهای 
روزمره زمان شیردوشي گاو باید موردتوجه قرار گیرد. هنگام شیردوشي مدتي را جهت تشخیص فحلي باید به 
مشاهده حیوانات اختصاص داد. با یک مرتبه فحل یابی در شبانه روز احتمال موفقیت 30 درصد است. چنانچه 
تعداد دفعات به 2 بار برسد، این احتمال  نیز تا 50 درصد افزایش می یابد. اگر این عمل سه مرتبه انجام شود، 
احتمال موفقیت 60 تا 70 درصد است. با انجام بیش از چهار بار فحل یابی درصد موفقیت به 90-80 می رسد.   

عوامل موثر در بروز فحلي

تغییرات ناگهاني هوا )باران های شدید، رطوبت هوا، گرما و سرما( تغذیه ناکافي، حرارت تابستانه )تنش 
اقدامات ضروری جهت  را کاهش داد.  تدابیر مدیریتي می توان آن  با  بروز فحلي موثر است و  گرمائي( در 
مدیریت بروز فحلی عبارتند از: تهیه سایبان، تهویه مناسب، در دسترس بودن آب تمیز و خنک، تهیه کردن 
خوراک مخلوط )TMR( با رطوبت بیشترمحیط آرام و پوشیده از پوشال، لغزنده نبودن بستر، عدم وجود لنگش 

و بیماری های واگیر در گله.
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مراحل مختلف آبستني و رشد جنین

تلقیح تلیسه های نژاد هلشتاین بهتر است در سن 14 تا 15 ماهگي انجام شود که حیوان به وزن مناسب 
360 تا 380 کیلوگرم و ارتفاع از جدوگاه 125 تا 127 سانتی متر می رسد. گاوها را باید 45 تا 60 روز پس 
از زایش و در ساعات آخر فحلي تلقیح کرد. تلقیح در ساعات آخر فحلي باالترین احتمال آبستني را نشان 
می دهد. آمادگي گاو ماده از یک طرف و قدرت حیاتي اسپرم در 24 ساعت اولیه تلقیح از طرف دیگري درصد 

باروري را افزایش می دهد.

مراحل باروری:

1- تخمک گذاری: پس از پاره شدن فولیکول )10 تا 14 ساعت پس از فحلي( تخمک از پرده فولیکول 
خارج می شود و به محوطه شیپوري انتهاي لوله اویداکت یا لوله فالوپ وارد می گردد.

2- لقاح: در اثر مالقات اسپرماتوزوئید و تخمک در داخل لوله اویداکت لقاح صورت می گیرد و هم زمان 
با آن جسم زرد آبستني بر روي تخمدان به وجود می آید. ترشح پروژسترون، رحم را براي نگهداري جنین در 

دوره آبستني یاري می کند و در این مرحله جنین تشکیل می شود.

دوره آبستني و تست هاي الزم

طول دوره آبستني در گاو هشتاین 271 تا 279 روز است. گاو آبستن آرام تر است و در ماه چهارم آبستني 
)در صورت مراقبت صحیح( عضالتش رشد بیشتري می یابد. در ماه پنجم گاهي اوقات حرکت جنین با لمس 

کردن پهلوي دام قابل تشخیص است. 
تست آبستني در مراحل مختلف رشد جنین الزم و ضروري است و باید حداقل سه بار انجام شود . تست 
آبستني دو ماهه، چهار ماهه و هفت ماهه هستند. با این تست ها می توان از وضعیت دام آبستن، سقط کرده 
و یا هضم جنین آن مطلع شد.با کمک تست آبستنی می توان از ضرر و زیان جلوگیري کرد و در صورت نیاز 

دام را هر چه سریع تر درمان نمود.
فاصله گوساله زایی: زمان میان دو زایش موفق برحسب روز براي هر گاو است. این شاخص براي گله، 
میانگین فواصل زایمان هاي موفق کلیه گاوهاي گله در یک دوره زماني زایش است. میانگین 12/5 تا 13/5 

ماه را می توان نشانه ای از مدیریت باروري توانمند درنظر گرفت.
میانگین روزهاي باز: میانگین فاصله زایش تا آبستني برحسب روز است. مناسب ترین مدت براي این 

دوره 100 تا 125 روز .درنظر گرفته می شود
درصد باروري: تعداد تلقیح منجر به آبستني، درصد تلقیح است به ازا هر آبستني. استفاده از 1/7 دوز 

اسپرم به ازای هر آبستنی عدد مناسبی است.
میانگین روزهاي شیرواري: این شاخص، میانگین روزهاي شیردهی گله از زمان زایش است که مقدار آن 

برحسب فاصله گوساله زایی تغییر می کند.
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مراحل و عالیم زایمان

دام در سه تا چهار هفته آخر دوران خشکي باید تحت مراقبت ویژه ازنظر تغذیه و آرامش قرار گیرد. 
درصورتی که مقداري اضافه وزن داشته باشد باید روزانه مسیري را طي کند. این دوران را باید جز دوران گاو 
شیري تازه زا  در نظر گرفت. گاو آبستن سنگین که در مرحله آخر آبستني است باید ازنظر بهداشتي در آرامش 
کامل باشد. قبل از زایمان باید قسمت خلفي دام،سم های دست و پا، کانال زایمان و پستان ها را با آب و صابون 
شستش و خشک کرد. حداقل دو روز قبل از زایمان، دام باید به زایشگاه کاماًل بهداشتي منتقل شود تا ضمن 

برخورداري از بستري نرم و آرام و دسترسي به آب و غذا و امکانات بهداشتي، به محیط زایشگاه عادت کند.
نژاد  در  معموالً  آبستني  دوره  می شود.  انجام  آبستني  دوره  اتمام  از  پس  طبیعي  حالت  در  گاو  زایمان 
هلشتاین و جرسي در حدود 279 روز است. عالیم زایمان که 48 ساعت قبل از زایمان ظاهر می شود. لبه هاي 
فرج متورم و ملتهب می گردد و موکوس غلیظ از آن خارج می شود که با افتادگي رباط هاي متصل کننده 
استخوان هاي دم به لگن و انبساط  خاصره همراه است.  درنتیجه آن کانال زایمان و دهانه رحم باز می شوند و 
جنین، خارج می شود. این مراحلبا بی قراری، زور زدن، بلند شدن،خوابیدن و گاهي سروصدا کردن دام همراه 
است. با زور زدن هاي آرام و مکرر، رحم تحت فشار قرار می گیرد و جنین وارد کانال زایمان می شود .ابتدا 
پرده های جنین پاره و دست  ا و پوزه گوساله )زایش طبیعي و درست( ظاهر می شود. پس از خروج سرو گردن و دست ها، 
بدن و پاي عقب گوساله بیرون می آید و رابطه دروني مادر با گوساله که از طریق بند ناف برقرار است، قطع 
می شود. سپس با لیسیدن و پاک کردن موکوس و لیزابه سر و پوزه گوساله توسط مادر رابطه ای جدید برقرار 
از خروج  است. پس  موثر  نیز در خروج گوساله  اکسي توسین  و  استروژن، رالکسین  می شود. هورمون های 
گوساله و نفس کشیدن او انقباضات متوجه خروج و دفع جفت می شود. گاهي دام دچار سخت زایی، بدزایی 
یا جفت ماندگي مي گردد شود. به هر صورت از دامپزشک هاي با تجربه و در صورت عدم دسترسي به ایشان 
باید از تکنسین ماهر و یا کارگر فني و باتجربه باید کمک گرفت. از هرگونه کمک دلسوزانه و ناآگاهانه به گاو 
در حال زایش و گوساله در حال تولد باید پرهیز کرد. اغلب مرده زایی ها و تلفات، ناشي از عدم مراقبت و 
دستکاري هاي ناآگاهانه است. ناف گوساله تازه زا را باید با تنتورید ضدعفوني کرد. در 2 ساعت اول تولد پس از 
شستشوي پستان مادر با آب و صابون و دوشیدن آغوز، باید به گوساله آغوز خورانید. ضدعفوني ناف و خوراندن 
آغوز به گوساله حداقل 3 تا 4 بار در روز زایش انجام می شود. ضمن مراقبت از گاوهاي تازه زا، وضعیت تب و 
اشتهاي روزانه آن ها را نیز باید در نظر گرفت. گاوهاي بی رمق و جفت مانده، تب شیر )Milk fever( کتوزي را 
باید شناسایي کرد و تحت مداوا قرار داد. براي تحریک شکمبه، باید علوفه مرغوب ساقه بلند به دام خوراند و 

وضعیت بدن او را ازنظر انرژي بررسي کرد. همچنین مقدار جیره، پروتئین و نوع آن را متعادل نمود.
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تصویر  32- مراحل زایمان گاو

روش های تشخیص آبستنی

یکی از روش های سنتی تشخیص گاو آبستن در سن 7 ماهگی است که بیشتر گاودارها از قدیم انجام 
می دهند. در این روش با مشت کردن دست و فشار به سمت راست شکم دام و در صورت حس کردن برخورد 

جنین به دست، گاو را باردار تشخیص می دهند.
بزرگ شدن پستان ها، افزایش وزن گاو و همچنین فحل نشدن آن مهم ترین عالیم خارجی و ظاهری است 
که می تواند به دامدار در تفکیک گاو آبستن از غیر آبستن کمک کند. برای بررسی دقیق زمان آبستنی گاو 
می توان از دستگاه تشخیص آبستنی گاو و آزمایش سونوگرافی گاو استفاده کرد که به صورت دقیق حتی قادر 

به تعیین جنسیت جنین است.
در کنار روش های باال، توشه رکتال یکی از روش های قدیمی است که همچنان در گاوداری ها مورداستفاده 
قرارمی گیرد. به این صورت که با وارد کردن دست داخل مقعد گاو و لمس شاخ های رحم و طول آن می توان 
به راحتی متوجه آبستنی گاو شد. هرچند در تشخیص به روش توشه رکتال باید دقت کرد زیرا آسیب رساندن 

به رحم گاو می تواند مشکالت زیادی به بار آورد.
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تصویر 33 - تشخیص آبستنی به روش توشه  رکتال

روش های خشک کردن گاو ماده

مرحله استراحت گاوهای شیری به منظور آماده شدن برای تولید بهینه در دوره ی بعدی را »دوره خشکی« 
گویند. برنامه ریزی برای خشک کردن گاوهای شیری باید حداقل دو هفته پیش از  دوره خشکی آن ها انجام 

شود. روش های موجود برای این منظور عبارتند از:
1- تغییر جیره غذایی می تواند میزان تولید شیر را به سرعت کاهش دهد.

2- کاهش ماده ی خشک مصرفی یا کاهش دانسیته ی انرژی جیره، سبب کاهش تولید شیر می شود.
3- کاهش آهسته ی محتوای انرژی جیره و خوراندن جیره های با فیبر باال، مواد مغذی در دسترس جانور برای 

تولید شیر را کاهش می دهد. بدین ترتیب با روندی مناسب، تولید شیر )بدون بروز تنش در گاو( کم می شود.
4- کاهش یا حذف دانه ها از جیره و جایگزینی یونجه با علوفه ی غالت معموالً روش مناسبی است.

5- کاهش مصرف کنسانتره به کمتر از 2 کیلوگرم به ازا هر راس گاو و قطع آن سه روز پیش از آخرین 
شیردوشی روشی عملی در این رابطه است.

6- بهتر است مقادیر نامحدودی جیره ی باکیفیت پایین و کم ارزش )مانند کاه( برای رفع احساس گرسنگی 
در اختیار گاوها قرار داده شود.

7- کاهش مقدار خوراک سبب ایجاد احساس گرسنگی در گاو و بروز رفتارهای غیرطبیعی مانند خوردن مواد 
غیرخوراکی یا حتی سمی شود. دسترسی گاو به خوراک کم کالری با فیبر باال مانع بروز چنین رفتارهایی می شود.

8- در برنامه خشک کردن گاوها به هیچ وجه نباید دسترسی آن ها به آب را محدود کرد، زیرا محدودیت آب 
سبب بروز اختالل در متابولیسم بدن می شود و جانور را آزار می دهد.

9- درصورتی  که مقدار تولید شیر به کم تر از 15 تا 20 کیلوگرم در روز رسید، می توان به طور ناگهانی 
شیردوشی را قطع کرد.
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مراقبت از گاوهای آبستن در دو ماه آخر

و  متابولیکی  تغییر  چندین  دستخوش  می گیرد،  قرار  شیردهی  دوره  شروع  مرحله  در  که  شیری  گاو  مدیریت 
به  زیادی  به مقدار  شیردهی  دوره  به  گاوهای خشک  انتقال  در  موفقیت  میزان  می شود.  کلیدی  هورمونی 
چگونگی تغذیه گاوها در دوره خشکی و نحوه مراقبت از آن ها بستگی دارد. قبل از زایمان باید سه عملکرد 

فیزیولوژیک گاو حفظ شود:
تطابق دادن شکمبه به جیره ای با تراکم انرژی باالتر

حفظ وضعیت طبیعی کلسیم )محدود کردن کمبود کلسیم(
حفظ یک سامانه قوی ایمنی در بدن گاو

همچنین سه جنبه محیط فیزیکی مدیریت گاو شیری که باید به خوبی رعایت شوند:
تامین آسایش و محل استراحت کافی

تامین فضای کافی آخور
تامین میزان آب کافی و تمیز

گاوداران مبالغ زیادی را صرف تجهیزات گاوداری می کنند که عمدتاً برای طراحی قسمت شیردوشی و 
طراحی بهاربندهای گاوهای شیرده هزینه می شود. بااین حال هنوز هم گاوهای خشک و یا در انتظار زایش، 

اغلب ضعیف ترین بخش مدیریت گاو شیری را در گله ها به خود اختصاص می دهند.

تلقیح مصنوعی در گاو

آبستن کردن گاو به روش مصنوعی )تلقیح مصنوعی( یکی از روش هایی است که سبب افزایش درصد 
باروری می شود. یکی از مهم ترین مزایای تلقیح مصنوعی گاو این است که مانع انتقال بیماری از گاو نر به ماده 
ابزار و  می شود. تلقیح مصنوعی گاو به شکل غیرطبیعی صورت می گیرد. به زبانی ساده تر اسپرم گاو توسط 

روش های مشخص وارد رحم گاو ماده می شود.
رکتوواژینال روشی مجاز و اثربخش برای باردارکردن مصنوعی گاو است. شخصی که این کار را انجام دهد 

باید تخصص کافی داشته باشدتا هر نوع بیماری و عفونت از حیوان دور بماند.
 روش تلقیح مصنوعی گاو طی مراحل زیر انجام می گیرد:

1- شخصی باید دست چپ خود را وارد مقعد گاو کند. برای این منظور نیاز است تا از دستکش مامایی 
استفاده کنید و آن را باروغن چرب نمایید. مقعد گاو باید ماساژ داده شود و دست وارد مقعد شود.

احتمال  کار  این  انجام  در حین  گاو می شود.   واژن  وارد  راست شخص  توسط دست  تلقیح  تفنگ   -2
مشاهده کود آلوده در اطراف فرج و واژن گاو زیاد است، بنابراین باید از حوله  های کاغذی استفاده گردد تا از 
آلودگی های احتمالی جلوگیری شود. سر تفنگ باید با زاویه 30 درجه وارد واژن گاو شود. باید دقت کرد که 
این وسیله به اشتباه وارد مثانه نشود. در زمان ورود، گاو به سمت جلو هل داده می شود و نیاز است که زاویه 

6 الی 8 سانتی متر به سمت باال داشته باشد.
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3- یکی از موضوعاتی که در زمان تلقیح مصنوعی گاو مطرح است، وجود مدفوع در داخل رکتوم گاو است. 
در چنین شرایطی باید از دست چپ خود استفاده کنید و آن را به سمت جلو حرکت دهید تا مدفوع اضافی 
از زیر دست خارج شود. به این ترتیب دست چپ که در داخل مقعد قرار دارد می تواند با سر تفنگ داخل واژن 
را لمس کند. دست چپ کمک می کند تا سر تفنگ به بخش رکتوم هدایت شود. باید به درستی از مسیر عبور 

کرد تا بتوان از گردن رحم گذشت و به رحم گاو رسید.
4- با رسیدن به رحم گاو، اسپرم به داخل شاخ های رحم ریخته می شود.

در فرایند تلقیح مصنوعی گاو این مراحل باید به درستی انجام بگیرد تا انتظاردرصد باروری باال وجود داشته 
باشد. تلقیح مصنوعی روش خوبی برای به دنیا آمدن گوساله های تازه متولد شده است.

نکته: گاه دیده می شود که گاوها خودشان را منقبض می کنند و از دست مامور تلقیح اذیت می شوند. برای 
این کار می توان دو انگشت را به سمت جلو و عقب در داخل رکتوم ماساژ داد تا گاو احساس راحتی داشته باشند.

تصویر 34 - تلقیح مصنوعی در گاو

مراقبت های بعد از زایمان

به دالیل زیر باید گاوهای تازه زا را زیر نظر داشت: 1( اطمینان از نشخوار کردن حیوان 2( بررسی اشتهای 
دام 3( اطمینان از طبیعی بودن دمای بدن، حرکات شکمبه و ترشحات رحمی دام .

گاوهای تازه زا و بیمار نباید با هم در یک  جا نگهداری شوند. اطمینان حاصل شود که بهترین امکانات برای 
گاو تازه زا فراهم باشد. آسایش گاو، کافی بودن خوراک تازه در آخور، فضای مناسب آخور و دسترسی آسان 
به آب تازه و تمیز و خنک از جمله موارد حیاتی برای دام های تازه زا هستند. بهاربند نباید شلوغ باشد و حتی 
در ناحیه انتظار شیردوشی نیز گاوها نیز نباید به صورت متراکم قرار گیرند. فراهم کردن محیطی تازه برای 
آن ها به منظور جلوگیری از ورم پستان حیاتی است. به یاد داشته باشید که گاوهای تازه زا 10 روز پیش و پس 

از زایمان سیستم ایمنی ضعیف تری دارند.



جلوگیری از بیماری های گاو تازه زا

دومین نکته کلیدی در مدیریت گاو تازه زا ممانعت از ابتال دام به بیماری های متابولیکی است. متاسفانه 
مشکالت پیرامون زایش معموالً حالتی مثل بازی دومینو را نشان می دهند، بدین معنی که یک بیماری منجر 
به بروز مریضی دیگر و آن هم منجر به بیماری بعدی خواهد شد. برای مثال تب شیر در گاو، بالینی و یا تحت 
بالینی )که شما عالیم ظاهری آن ها را نمی بینید( است. این بیماری وقوع سخت زایی را به میزان 4/2 برابر 
افزایش می دهد و احتمال ابتالی گاو سخت زا به جفت ماندگی را 2 برابر می کند. جفت ماندگی به نوبه خود، 

احتمال مبتال شدن به ورم پستان یا عفونت های رحمی را به اندازه 6 برابر افزایش می دهد
پیشگیری از این ناهنجاری ها با مدیریت گاو پیش از زایمان تا حدی امکان پذیر است. فضای اضافی آخور 
)80 درصد تراکم گاو( می تواند به کاهش تنش و افزایش ماده خشک مصرفی پیش از زایش کمک نماید. 
فضای توصیه شده به ازای هر راس دام حدود 76 سانتی متر است. یعنی اگر شما 10 راس گاو انتظار زایش 
دارید حداقل فضای آخور باید 7.5 متر باشد. ماده خشک بیشتر در قبل از زایش موجب افزایش ماده خشک 
مصرفی پس از زایش می گردد. جیره های پیش از زایش باید از فیبر کافی و نه زیاد برخوردار باشند. جیره های 
پیش از زایش باید پتاسیم کمی داشته باشند. ذرت سیلو شده یک خوراک کم پتاسیم است و به همین دلیل 

در جیره های پیش از زایش به درستی وارد می گردد.



فصل ششم:

شیردوشی





فیزیولوژی پستان

تولید شیر در یک گاو شیرده وابسته به سالمت غدد تولید شیر است. شاید بتوان گفت حداکثر درآمد 
گاوداري به کمیت و کیفیت تراوش شیر از این عضو بستگی دارد. بنابراین، توجه به سالمتی و بهداشت آن از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. درواقع پستان و تولید شیر متأثر از فعالیت دستگاه تناسلی و هورمون های 
مترشحه از آن است. پستان همگام با دستگاه تناسلي )دام ماده( رشد و تکامل می یابد و بعد از بلوغ و پس از 
زایش تحت تأثیر عوامل هورموني و عصبي عهده دار تراوش شیر مي شود. رشد پستان در گوساله های ماده تا 
سن شش ماهگی بسیار کند است. از سن شش ماهگی به بعد سلول هایی که اساس پستان را تشکیل می دهند، 
به یکدیگر نزدیک می شوند. در سن بلوغ، جوانه های پستاني که از دوره جنیني در حال رکود و خواب بوده اند 
فعال می شوند و شروع به رشد و نمو می کنند. به طورکلی می توان دوره رشد پستان را به چهار مرحله تقسیم کرد:

1- از تولد تا 4 ماهگي رشد کندی دارد.
2- از 4ماهگي به بعد لوله های پوششي رشد و نمو می کنند.

3- از 5 تا 7 ماهگی رشد و نمو »گاالکتوفر« شروع شده و بعد از7 ماهگي بافت همبند رو به تحلیل می رود.
4- از ماه سوم، بعد از اولین آبستني، رشد پستان شروع می شود و لوله ها و مجاري انتقال شیر تحت 
تأثیر هورمون های جنسي به صورت شبکه ای سطوح داخلی چهار لب پستاني را فرامی گیرد. ترشح هورمون 
استروژن، اکسی توسین و دیگر هورمون های هیپوفیز، غدد مترشحه شیر که آسیني نام دارندرا تحت تاثیر قرار 
می دهد و سبب کامل شدن پستان می شود. هر لب پستاني مستقل است و مجاري آسیني هاي هر لب به 

مجراي سر پستانک همان لب منتهي می شوند.

ترشح شیر و کیفیت آن

شیر ماده اي سفید رنگ است که از آب، چربي، پروتئین، الکتوز، مواد معدني، ویتامین ها و چند نوع سلول 
)باکتری ها، لوکوسیت ها و سلول هاي ترشحي( تشکیل شده است. پس از زایش دام، این ماده به صورت آغوز 
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ترشح می شود که ترکیبات آن ازنظر غذایي غنی تر از شیر است. آغوز غذاي اصلي گوساله نوزاد است و سالمت 
گوساله در هفته های اول پس از تولد به تغذیه کافی و مناسب از آن وابستگی دارد؛ بنابراین تغذیه گوساله ها 
در ساعات اولیه بدو تولد با آغوز ضروری است. پس از 4 تا 5 روز ترکیبات آن تغییر می کند و به شیر کامل 
تبدیل می شود. سلول های ترشحي پستان مانند یک کارخانه بسیار منظم و با سرعت سوخت وساز باال، 80 
درصد گلوکز، استات و اسیدآمینه های خون را مصرف می نمایند و به شیر تبدیل می کنند. سرعت متابولیسم 
چنان باال است که براي تولید هر لیتر شیر 500 لیتر خون باید در سیستم پستاني گردش کند. نیاز شدید 
پستان به مواد غذایي در اوج شیردهي، کاهش قابل توجه وزن را سبب می شود. به غیراز سالمتي دام، وضعیت و 

شکل استقرار پستان، تغذیه و صفات ژنتیکي آن نیزدر میزان تولید شیر اثر زیادی دارند.
تولید شیر در 2 تا 2/5 ماهگي پس از زایش به حداکثر می رسد. گاو شیرده به طور متوسط 305 روز شیر 
تولید می کند که این را یک دوره شیردهي می نامند. مقدار تولید شیر در نژادهاي مختلف متفاوت است. 
میانگین تولید شیر نژاد هلشتاین در بعضي از گله هاي داخلي بیش از 8 تن در هر دوره شیردهي است.  تجمع 
شیر در پستان در بین دو وعده دوشش )فشار داخلي پستان(، نحوه دوشش و تعداد دفعات دوشش )حداقل 

دو بار دوشش براي گاوهاي با تولید متوسط( از عوامل مؤثر در تولید شیر است.
از عوامل نامساعد در تولید شیر به غیراز عوامل تغذیه ای و ژنتیکي، می توان از عامل هورموني و عوامل 
عصبي نام برد. ترشح هورمون آدرنالین از غدد فوق کلیوي موجب تنگ شدن عروق پستاني و خنثي شدن اثر 
هورمون اکسي توسین )هورمون آزادکننده ترشح شیر( مي شود. برخی از عوامل که میزان تولید شیر را کاهش 
می دهند عبارتند از: سروصداکردن، ترسانیدن گاو شیرده )زدن دام، کار نکردن صحیح واحدهاي دوشنده، 
تغییر زمان دوشش، وجود الکتریسیته سرگردان، رعد و برق و غیره( و  برهم زدن نظم محل شیردوشي را در 
موقع دوشش. بی توجهی به موارد مذکور عالوه بر کاهش شیردهي در گاو می تواند موجب خشک شدن شیر و 

ایجاد ورم پستان مي شود.

تصویر 35 -  اجزاء کارتیه پستان گاو
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انواع ماشین های شیردوشی

1 - ثابت

تصویر 36 - دستگاه شیردوشی ثابت

2 - سیار

تصویر 37 - دستگاه شیردوشی سیار

روش های شیردوشی

روش های گرفتن شیر از گاو را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:
1- دستی

2- مکانیکی

نکات الزم در مورد شیردوشی مکانیکی

شیردوشی مکانیکی روشی است که توسط دامداری های بزرگ و صنعتی در ایران و جهان استفاده می شود. 
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این روش دارای مزیت های فراوانی است، اما دانستن نکات زیر در مورد استفاده از آن می تواند کمک  شایانی 
به صاحبان این دستگاه های مکانیکی کند:

1- دستگاه مورداستفاده برای شیردوشی از گاو، باید تمامی شیر پستان های گاو را تخلیه کند و هیچ گونه 
آسیبی به آن نرساند.

2- شرایط و امکانات الزم برای تولید شیر تمیز باید فراهم باشد تا بتوان از دستگاه نهایت استفاده را کرد. 
3-شخص شیردوش باید مهارت استفاده از این دستگاه را داشته باشد و تحت فشار این کار را انجام ندهد. 

4-تمیز کردن وسایل قبل و بعد از انجام عملیات شیردوشی یک اصل ضروری است.

سالن شیردوشی

برای این که عملیات شیردوشی از گاو به درستی و به نحو احسن انجام شود، معموالً این کار را در سالن های 
خاصی انجام می دهند. سالن هایی که برای این عملیات در نظر گرفته می شوند، باید ازنظر بهداشتی و نظافت از 
شرایط مناسبی برخوردار باشند. این سالن ها همیشه باید تمیز شوند. نظافت دایمی سالن ها مطابق با استاندارد 

بهداشتی قابل قبول  به عنوان محل شیردوشی و تولید شیر ، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

انواع سالن شیردوشی

 سالن ساده: ساده ترین نوع سالن شیردوشی به شمار می رود که تنها برای گاوداری های کوچک مناسب است.

تصویر 38- 

سالن های تاندمی: این نوع از سالن ها که به نام تاندم یا سیستم در کناری شناخته می شوند به گونه ای 
طراحی و ساخته شده اند که گاوهای شیری از یک در وارد شده و پس از دوشیده شدن از در مقابل خارج 
می شوند. در این نوع سالن ها هر گاو جایگاه خاص خود را دارد که دارای یک در ورودی و یک در خروجی 

اختصاصی است.
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تصویر 39- 

سالن های هرینگ بون: یکی دیگر از انواع سالن های شیردوشی سیستم هرینگ بون است. این سیستم 
به وفور در گاوداری ها دیده می شود. در این سالن ها گاوها به شکل مورب و پشت سر هم قرار می گیرند و 
شیردوشی می شوند. هر بخش در ورودی و خروجی اختصاصی دارد. پس از شیردوشی یک ردیف، گاوها 

می توانند از در خروجی اختصاصی آن ردیف خارج شوند.

تصویر 40 -

سالن های چندضلعی: سالن های سه ضلعی یا تری گون نوع دیگری از سالن های شیردوشی هستند که 
برای گاوداری های بزرگ با تعداد حداقل 400 رأس گاو، اقتصادی و مقرون به صرفه است. این نوع سالن ها 

دارای دو ورودی و دو خروجی هستند.

تصویر 41 -

سالن های موازی: در این نوع سالن ها گاوها پشت به پشت هم قرار می گیرند. در این سیستم گاوها در هر 
ردیف وارد می شوند و پس از شیردوشی کامل، درخروجی هر ردیف باز می شود تا گاوها خارج گردند.
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تصویر 42 -

سالن های چرخشی یا گردان: نوع پیشرفته ای از سالن های شیردوشی با سیستم های چرخان هستند. 
این نوع از سالن های شیر دوشی بسیار کارآمد هستند و در فضایی کم قابل احداث هستند، اما ساخت آن ها 
هزینه بر است اما بسیار کارآمدکار آمد هستند. این سالن شیردوشی برای گاوداری هایی با ظرفیت بین 200 

تا 2000 رأس گاو شیری مناسب است و با حداکثر بازده، شیردوشی دام را انجام می دهد.

تصویر 43 -

نکاتي که در هنگام شیردوشي باید رعایت کرد

تأمین شرایط محیطي آرام و بدون تنش: اگر در دامداري دو یا سه بار دوشش انجام می گیرد، باید به فاصله 
8 یا 12 ساعت انجام شود. محیط ناآرام و پرسروصدا، فریاد کشیدن کارگران و رفتار خشن با دام موجب 
ترس دام و ترشح هورمون آدرنالین از غدد فوق کلیوي می شود. آدرنالین از اثربخشي هورمون اکسي توسین 

جلوگیری می کند که عامل بازکردن عضله حلقوی منفذ سر پستانک ها و ترشح شیر است.
آماده کردن دام براي دوشش با شستن و خشک کردن سر پستانک ها و تحریک پستان آغازمي شود. سر 
پستانک ها را باید با آب ولرم و محلول رقیِق ضدعفوني، شست و با دستمال کاغذی یک بار مصرف خشک کرد. 
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سپس پستان را باید به مدت 30 ثانیه ماساژ داد تا پستان رگ کند . به این ترتیب با ترشح اکسي توسین در 
خون، شیر آماده خروج از سر پستانک ها می گردد.

پیش دوشي شیر: چند قطره از شیر کارتیه پیش دوش نمایید تا به موارد غیرعادي و عفونت و ورم 
پستان پي برده شود. پیش دوشي پستان را بیشتر تحریک می کند و در ضمن موجب خروج شیر اولیه می شود 
که تعداد بی شماری باکتري دارد. در صورت وجود ورم پستان، دام باید جدا گردد و شیر آن نیز نباید با شیر 
دام هاي دیگر مخلوط نشود. خرچنگي شیردوشي پس از 45 ثانیه تا یک دقیقه بعد از تحریک باید به پستان 
متصل شود. این کار سبب آزاد شدن شیر در مدت زماني کوتاه و دوشش کامل آن می شود. از تغییرات شدید 
خأل هوا بر پستانک ها باید جلوگیري کرد و نصب خرچنگي به پستان نیز موازي با سطح زمین باشد. اگر اتصال 
خرچنگي به پستان به طور مناسب صورت نگرفته باشد، شیردوشي کارتیه ها به طور یکسان انجام نمی شود و 

احتمال ایجاد ورم پستان وجود دارد.

اجزای دستگاه شیردوش

1- موتور
2- پمپ خأل
3- تانک خأل

4- لوله های خأل
5- لوله های انتقال شیر

6- کنترل کننده خأل یا رگالتور
7- خوشه شیردوشی یا خرچنگی کامل

8- پولساتور یا ضربان ساز
9- شیشه جمع آوری شیر )جار(

10- تانک های جمع آوری شیر یا رسیور
11- تله بهداشتی یا تله شیر

12- پمپ شیر

اجزای اصلی شیردوشی سیار

به طورکلی دستگاه های شیردوشی از اجزای اصلی تشکیل شده است که در شیردوش های سیار و ثابت 
مشترک هستند. این اجزا عبارتند از: الکترو موتور، پمپ خأل، تانک خأل تله بهداشتی )تله شیر(، رگالتور، خأل 

سنج، خوشه شیردوشی، پولساتور، شیلنگ های هوای خأل و بیدون 



پرورش و نگهداری گاو شیری

82

اجزای اصلی دستگاه شیردوشی ثابت

موتور
وظیفه موتور، تامین نیروی الزم برای تاسیسات شیردوشی است. موتور ممکن است نیروی خود را از برق 
بگیرد )الکتروموتور(. موتور همچنین می تواند دیزلی و یا بنزینی )موتورهای مکانیکی( باشد. قدرت موتور 

وابسته به ظرفیت تاسیسات شیردوشی و تعداد دام دوش ها است.

پمپ خأل
وظیفه پمپ های خأل، خارج کردن هوا از سیستم شیردوشی و ایجاد خأل برای دوشش و انتقال شیر است. 
این پمپ ها معموالً از نوع روتوری بوده و اندازه آن ها وابسته به تعداد واحد دوشش، اندازه و طول لوله های 
پولساتور، نوع پولساتور، نوع سیستم ماشین شیردوشی و وسایل جانبی است. نگهداری از پمپ خأل ازجمله 

مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

تانک خأل

تانک خأل معموالً به دو منظور استفاده می شود:
- ذخیره خأل و جلوگیری از نوسانات خأل در سیستم

- جلوگیری از ورود جسم خارجی، آب و شیر از لوله های خأل به پمپ
شایان یادآوری است که آب و شیر نباید وارد پمپ خأل شوند، زیرا  در کارایی و عمر مفید پمپ تاثیر منفی 

دارد. یکی از اجزای جلوگیری کننده از ورود مواد به داخل پمپ خأل، تانک خأل است.

لوله های خأل

جنس این لوله ها معموالً گالوانیزه یا پلی اتیلن است. این لوله ها  از پمپ خأل شروع می شوند و تا داخل سالن 
شیردوشی ادامه دارند. این لوله ها نباید هی چگونه منفذی داشته باشند و در صورت نیاز باید شسته شوند.

لوله های انتقال شیر

سیستم لوله کشی باید دارای شرایط زیر باشد:
- از جنس مناسب انتخاب شود )استیل یا شیشه(

- دارای ظاهری صاف و بدون منفذ باشد
- قطر لوله ها مناسب باشد

- زانوها و خم ها در حداقل باشد

کنترل کننده خأل یا رگالتور

میزان خأل در سیستم باید حدود 330 -380 میلی متر جیوه باشد. در صورت کاهش خأل همان گونه که 
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ذکر شد از خأل موجود در تانک ذخیره استفاده می گردد.در صورت افزایش میزان خأل، رگالتور وارد عمل 
می شود. بنابراین وظیفه رگالتور جلوگیری از تغییر در میزان افزایش خأل و نسبت خأل به هوا است که این 
کار را با وارد نمودن هوا به سیستم انجام می دهد. با توجه به اینکه رگالتور هوا را از خارج به داخل سیستم 
وارد می کند، فیلترهایی دارد که باید تمیز باشند تا خللی در ورودی هوا ایجاد نگردد. رگالتور دارای حسگر 
هستندکه محل نصب آن بعد از رگالتور به سمت سالن شیردوشی است. این حسگرها با افزایش فشار سیستم 

عمل می کنند و رگالتور هوای موردنیاز را وارد سیستم می نماید.

پولساتور یا ضربان ساز
در زمان شیردوشی، فشار منفی داخل الینرها، شیر موجود در محفظه پستانی را به خارج هدایت می کند. 
هدایت شیر تولیدشده بین وعده های شیردوشی از داخل لوله های شیر به داخل محفظه پستانی به زمان 
کوتاهی نیاز  دارد. بنابراین فشار منفی داخلی باید به نحوی قطع شود و یا به حداقل برسد تا پستان استراحت 
نماید، این کار توسط پولساتور انجام می شود. پولساتورها بر روی لوله های خأل نصب می شوند و به طور متناوب 
هوا را به فضای بین الینر و کاسه فلزی وارد می کنند یا این که از طریق  بازنمودن مجرای خأل فضای بین 
الینر و کاسه فلزی را دارای فشار منفی می کنندبراین اساس در زمان استراحت پستان، فضای بین الینر و 
کاسه فلزی دارای فشار مثبت می شود و به الینر فشار می آورد تا الینر را ببندد و پستان استراحت می نماید.

در قدیم به دلیل تولید کم گاوها، میزان استراحت پستان بیشتر بود اما با افزایش تولید هر گاو، میزان 
خروج شیر بیشتر شد و درنتیجه زمان استراحت پستان کاهش یافت. طول زمانی که الینر در مرحله دوشیدن 
است )باز است( به زمانی که در مرحله استراحت بسر می برد )بسته است( را نسبت پولساتور گویند. درگذشته 

این نسبت 1 به 1 بود که در سال های اخیر 2 به 1 و حتی 2.5 به 1 تغییر پیداکرده است.
 

خوشه شیردوشی یا خرچنگی کامل
خرچنگی رابط بین سر پستانک ها و پولساتور و مخزن شیر است. خرچنگی کامل شامل چهار عدد فنجانک 
است که هرکدام پوسته غالف )shell( استیلی و غشا پالستیکی یا الینر دارند. خرچنگی دارای یک قسمت 
فلزی و یک قسمت شفاف است که شیر را می توان در آن مشاهده کرد. ظرفیت خرچنگی ها با توجه به شیر 
تولیدی گاو متفاوت است. خرچنگی به لوله های کوتاه و بلند مربوط به شیر و خأل وصل است. خرچنگی دارای 

ضامنی است که خأل را قطع یا وصل می نماید.
خرچنگی به گونه ای طراحی شده است که تا زمان اتصال به پستان، اجازه ورود هیچ گونه هوایی را از خارج 
به داخل سیستم نمی دهد. در زمان اتصال الینرها به پستان سرعت عمل کارگر شیردوش مهم است زیرا در 
صورت ورود هوا، ممکن است الینرهای دیگری که وصل شده اند نیز از پستان جدا گردند. معموالً بر روی 
خرچنگی، منفذ یا سوراخی وجود دارد که با ورود هوا از آن، شیر دوشیده شده از پستان گاو، از خرچنگی 

به طرف لوله های شیر می رود. 
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تصویر 44 - خوشه ی شیردوشی

شیشه جمع آوری شیر )جار(

یکی از وظایف اصلی کارگر یا کارشناس شیردوشی، ثبت تولید شیر گاوها است تا بتوان از این اطالعات 
جهت بهبود مدیریت، تغذیه و اصالح نژاد استفاده کرد. از طرفی نباید اجازه داد که هیچ گونه ناخالصی و لخته 

خونی وارد شیر سردکن گردد.

تانک جمع آوری شیر

برای جمع آوری شیر تولیدی از واحدهای دوشش و جداسازی شیر از هوا، از رسیور استفاده می گردد. 
رسیورها ممکن است شیشه ای یا استیل باشند. برای جلوگیری از کار مداوم پمپ شیر، در داخل رسیور 
سنسوری وجود دارد که با ورود شیر به داخل رسیور، به صورت شناور به سمت باال حرکت می کند. بعد از 

برخورد با سنسور، از طریق کلید الکتریکی پمپ شروع به کار می نماید و شیر را تخلیه می کند.

تله بهداشتی یا تله شیر

همان گونه که قباًل اشاره شد هیچ گونه ماده خارجی اعم از شیر، آب، مواد شوینده و غیره نباید وارد پمپ 
خأل گردد. تله بهداشتی یکی از اجزایی است که از ورود مواد مذکور جلوگیری می کند، این تله یا مستقیماً 
روی رسیور نصب می گردد و یا توسط لوله ای به آن مرتبط است. شیر رسیور می تواند به دالیل مختلف ازجمله 
وجود اشکال در پمپ شیر و یا خراب شدن سنسور، تخلیه نگردد.به این ترتیب شیروبه داخل تله می آید و 
باتوجه اینکه داخل آن شناور وجود دارد، این شناور باال می آید و مسیر خأل را می بندد. تا ه از ورود مواد 

خارجی به داخل لوله  های خأل جلوگیری کند.

پمپ شیر

علی رغم اینکه شیر تولیدشده از گاو، توسط خأل موجود در لوله های شیر به رسیور منتقل می شود، اما انتقال 
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شیر از رسیور به شیر سردکن به کمک خأل امکان پذیر نیست و به پمپ کمکی نیاز دارد تا بتواند شیر را به 
تانک شیر منتقل نماید. پمپ شیر دارای شیر یک طرفه است و از ورود هوا به داخل سیستم جلوگیری می کند.

تصویر 45 - اجزاء ماشین شیردوشی ثابت 

تصویر 46 - مکانیسم شیردوشی در پستان گاو

دوشش پستان در حد الزم

با دوشش آخرین قطرات شیر توسط خرچنگي، دستگاه دوشنده را باید از پستان جدا کرد. در غیر این 
صورت دوشش بیش ازحد، سبب وارد آمدن ضربات مکانیکي به سر پستانک ها می شود آن ها را قرمز و کبود 
رنگ می کند. در نتیجه آن حیوان در معرض صدمات شدید قرار می گیرد و به ورم پستان مبتال می شود . پس 
از جداکردن خرچنگي از پستان دام، باید سر پستانک ها را با ماده ضدعفوني موثر تمیز کرد. با این کار عالوه 
بر ضدعفوني زخم ها، جراحات نیز وارسي می شود. شستشوي منظم دستگاه های شیردوشي و ضدعفوني کردن 
آن ها پس از هر وعده شیردوشي باید انجام شود. تعویض الینرها باید حداقل هر شش ماه یک بار انجام گیرد و سالي 
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دو بار کل سیستم شیردوشي سرویس و تعمیر شود. جهت تشخیص ورم پستان در هرماه باید دو بار تست 
ورم پستان )تست کالیفرنیائي ورم پستان( انجام شود.

بستر دام ها را با ضدعفوني کردن و حرارت دادن باید خشک و تمیز نگه داشت. دام های مبتال به ورم پستان 
را باید جدا دوشید و شیر دام های بیمار را در شرایط بهداشتي نابود کرد. ورم پستان یکي از عوامل مهم 
کاهش تولید شیر است که زیان هنگفت اقتصادي  را موجب می شود. با این حال با مدیریت صحیح می توان تا 
حد ممکن از این ضرر و زیان جلوگیري کرد. نوسانات روزانه شیر به غیراز ورم پستان می تواند ناشي از ساعات 

نامنظم دوشش، تغذیه نادرست، بی توجهی به آرامش دام و عدم  دقت در دسته بندی کردن دام ها باشد.

ترکیب شیر

در ترکیب شیر آب حدود 87 درصد، چربي 3 تا 4 درصد، پروتئین 3/2 تا 3/4 درصد، الکتوز یا قند شیر 
4/5 تا 4/8 درصد و مواد معدني 0/73 تا 0/77 درصد وجود دارد. در واقع ارزش غذایي شیر به ماده خشک 

آن ارتباط دارد که حدود 13 درصد است. 

شیر گاوشیر انساناجزاء متشکله)%(
0/13/4پروتئین
0/74/9الکتوز
3/83/6چربی

0/20/8مواد معدنی
87/60/87آب

میکروبیولوژي شیر

کنترل و از میان بردن موجودات ذره بینِي عامل آلودگِي شیر تازه، کلید موفقیت در حفظ پاکیزگي شیر 
است. باید انواع و طبیعت این موجودات ذره بیني )میکروب ها( را شناخت تا بتوان آن ها را کنترل و نابود کرد.

میکروب هاي عامل آلودگي شیر تازه شامل باکتري ها، مخمرها و ویروس ها هستند. این موجودات براي 
تکثیر به رطوبت، غذا، دما، اسیدیته مناسب و اکسیژن نیاز دارند.

اما خریداران شیر همواره خواستار شیر  از بین برد،  با گرماي باال  بااین که مي توان باکتری های شیر را 
تازه، پاکیزه و سالم هستند. تولید شیر با حداقل آلودگی میکروبی تنها با کنترل درست بیماري ورم پستاني، 
پاکیزه نگه داشتن بدن گاو و بهاربند و تمیز بودن جایگاه شیردوشي و دست و لباس کارگران امکان پذیر است.

منابع باکتري کلی فرم که بیش از دیگر باکتری ها بیماري ورم پستاني را در دام ها پدید می آورد عبارتند از: 
روده گاو، کثافات، کود، گیاهان و آب آلوده. این باکتری ها می توانند براي کارخانه های پنیرسازي دردسر بزرگي 



                                                                                                        فصل پنجم - مراقبت از گاو آبستن

87

درست کنندباکتری های کلی فرم گذشته از دگرگون کردن مزه پنیر، گاز نسبتاً قوي پدید می آورند که در مراحل 
نخست تولید پنیر، موجب انعقاد ناخواسته و زودهنگام می شود. علل عمده آلودگي شیر به قرار زیر است:

- بدکارکردن دستگاه شیردوشي
- کثیف بودن محیط دامپروری
- بی توجهی به پاکیزگي پستان

- جمع شدن مواد کثیف و جرم درون دستگاه شیردوشي
- به کار بردن نادرست مواد شیمیایي

- حرارت نامناسب آب هنگام شستشوي دستگاه شیردوشي
- آلودگي آب

- آلودگي دست، بدن و لباس کارگران در بخش شیردوشي

آزمایش ماشین شیردوشي

باید هر 6 ماه یک بار توسط کارگران متخصص سرویس شود. نقایص عمده ماشین  ماشین شیردوشي 
شیردوشي عبارتند از:

- ناکافي بودن خأل ماشین شیردوشي
نادرست بودن و ثابت نبودن فشار خأل، بیش از هر نقص دیگري در ماشین های شیردوشي پیش می آید. 
این نقص سبب می شود که شیر کارتیه ها پس از مخلوط شدن با یکدیگر در خرچنگي روبه باال برگردد ، از 
درون الینرها باال برود و با نوک کارتیه هاي پستان تماس پیدا کند. در چنین حالتي شیر آلوده از کارتیه ناسالم 

پستان، به نوک کارتیه هاي سالم برخورد مي کند و آن ها را مبتال مي سازد.
- نادرست بودن ضربان دستگاه

نادرست بودن ضربان دستگاه، با فشار تخلیه اضافي می تواند موجب زخم شدن ماهیچه های نوک پستان 
شود. این گونه زخم ها، زمینه را براي هجوم باکتری ها و پیشرفت آن ها فراهم مي کند.

گذشته از پاکیزه کردن جایگاه و دستگاه شیردوشي، پس از هر نوبت دوشش، الینرها و وسایل الستیکي 
دستگاه باید به موقع با الینرها و وسایل الستیکي نو تعویض شوند.

نگهداري و پاکیزگي دستگاه شیردوشي

پاکیزه نگه داشتن دستگاه، جایگاه شیردوشي و مخزن شیر، در پاکیزگي شیر دامپروری نقش بزرگي دارد.  
هر نوع جرم، آلودگي، گردوغبار و گل والي که با چشم قابل مشاهده است  و یا با دست احساس می شود باید 
از همه جاي دستگاه شیردوشي و مخزن شیر پاکیشود. شیوه شستشو و پاک کردن باید مؤثر و کارآمد باشد تا 
به  دستگاه ها و سطوح جایگاه شیردوشي آسیب نرساند و در کمترین مدت انجام شود. قسمت هایي از دستگاه 
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شیردوشي که بیشتري آلودگي را پدید می آورند عبارتند از:
- پل روي مخزن )انباره( شیر

- بخش باالي شیشه هاي مدرج )جارها(
- سه راهي ها و پیچ وخم هاي لوله ها 

- الینرهاي فرسوده و کهنه
بهترین جایگاه استقرار و رشد باکتری ها داخل الینرها  و لوله هاي فرسوده است و باید همواره بیرون و 
درون آن ها را پاکیزه نگه داشت و به موقع تعویض کرد. براي این کار باید از برس ویژه الینرشور  استفاده شود. 

شستن داخل دستگاه شیردوشي و مخزن شیر طي مراحل زیر انجام می شود:
1- شستشوي مقدماتي با آب سرد )8 تا 10 لیتر آب براي هر بخش شیردوشي(
2- شستشوي مقدماتي با آب داغ )12 تا 14 لیتر آب براي هر بخش شیردوشي(

3- شستشوي پایاني با آب سرد )8 تا 10 لیتر آب براي هر بخش شیردوشي(
دامپروري هایي که شیر چرب دارند، بهتر است شستشوي مقدماتي را با آب 40 درجه سانتی گراد انجام 
دهند. دماي آب گرم کن باید حداقل 5 درجه باالتر از دمایي باشد که از سوي سازنده ماده شیمیایي شوینده، 
توصیه شده است. هرگاه در دستور مصرف ماده شیمیایي به درجه حرارت الزم اشاره نشده باشد، باید از آب 

با دمای 85 درجه سانتي گراد به .استفاده کرد
پیش از شستشوي داغ، باید به ازاي هر بخش 5 تا 10 دقیقه آب نیم گرم به درون سیستم شیردوشي 
فرستاد تا محیط براي شستشوي داغ آماده شود. با رسیدن دماي آب به 65 درجه سانتي گراد باید مقدار الزم 
از مواد شوینده )سود یا قلیا( را به آب افزود. جریان ماده شوینده در دستگاه شیردوشي باید 5 تا 10 دقیقه 

ادامه یابد و درجه حرارت مایع شوینده هرگز نباید از 50 درجه سانتی گراد پایین تر بیاید.

بهداشت و پاکیزگي کارگران دامپروري 

انتقال دهنده  عامل  به صورت یک  مي توانند  بخش شیردوشي،  در  به ویژه  دامپروری  کارگران  از  یک  هر 
بیماري ورم پستان درآیند. دست هاي کارگران بخش شیردوشي هرگاه با پستان بیمار یا شیر آلوده تماس 
پیدا کند، می تواند به آسانی بیماري را به پستان گاوهاي دیگر منتقل کند. به همین سبب پاکیزگي دست 
کارگران بخش شیردوشي باید به دقت مورد توجه قرار بگیرد.عالوه براین دست، لباس و چکمه کارگران در 
همه بخش هاي دامپروري نیز باید پاکیزه باشد. برای این منظور می توان از داروهاي ضدعفوني کننده مناسب 

براي پاکیزگي و زدودن آلودگي استفاده کرد.
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