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 مقدمه

ــین    امــروزه موفقیــت در پــرورش گــاو شــیري مســتلزم داشــتن اطالعــات نظــري و همچن
ــی  ــب عمل ــات مناس ــت تجربی ــ. اس ــط  ه ب ــور متوس ــیري    25-35ط ــاي ش ــه گاوه ــد از گل درص

ـ    هـا جـایگزین مـی    درسال با تلیسه منظـور حفـظ انـدازه گلـه و بهبـود پتانسـیل       ه شـوند بنـابراین ب
هــاي جــایگزین بایــد مــورد  ژنتیکــی گلــه از نظــر کمیــت و کیفیــت تولیــد شــیر ، کیفیــت تلیســه

هــاي  آوري فرصــت بــه طــور زیــانتــوان تولیــد مثلــی ضــعیف در یــک گلــه  .توجــه قــرار گیــرد
ــد داد   ــرار خواه ــأثیر ق ــت ت ــاب را تح ــالقوه     . انتخ ــداد ب ــد تع ــزایش یاب ــش اف ــله زای ــر فاص اگ

بنـابراین اعمـال یـک برنامـه مـدیریت تولیـد       . هاي قابـل دسـترس کـاهش خواهـد یافـت      گوساله
  . مثلی مناسب در گله بسیار مهم است

  
  راسی 100گله در یک گله هاي  اثر فاصله زایش بر روي جایگزین )1(جدول

هاي قابل جایگزین در گله در هر  تلیسههاي متولد شده در  میانگین گوساله  )ماه(فاصله زایش 
12  100  38  
13  92  35  
14  84  32  
15  76  29  

  
ــین    جثــه نامناســب در اولــین زایــش ممکــن اســت تولیــد شــیر و میــزان آبســتنی طــی اول

توانـد اثـرات منفـی روي     مـا مقـدار مصـرف اضـافی انـرژي مـی      ا. دوره شیردهی را محـدود سـازد  
ــرار دادن پارانشــیم پســتانی    ــاثیر ق ــی(توســعه پســتان بوســیله تحــت ت ــی بافــت اپ ــال مجرای ) تلی

هـاي غـذایی غنـی از     هـاي تغذیـه شـده بـا جیـره      تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه تلیسـه     . بگذارد
ــد   ــر و تولی ــا زودت ــین زایــش آنه ــروتئین، ســن اول ــرژي و پ ــین  ان ــر اول دوره شــیردهی آنهــا کمت

ــود ــی  14هــا درســن  تلقــیح تلیســه. خواهــد ب ــرد و   16ال ــرار گی ــوان هــدف ق ــد بعن ــاهگی بای م
هـاي خـوبی    هـاي کـه بـدلیل تغذیـه نامناسـب و یـا بیمـاري رشـد خـوبی ندارنـد تلیسـه            گوساله

  .نخواهند بود
ــ  راي تغذیــه تلیســه جهــت نیــل بــه یــک وزن از پــیش تعیــین شــده در یــک ســن معــین ب

ــت    ــیردهی الزم اس ــین دوره ش ــوب در اول ــیردهی مطل ــوان ش ــه ت ــیدن ب ــه. رس ــژاد   تلیس ــاي ن ه
درصـد معـادل بلـوغ آنهـا برسـد       60شـوند کـه وزن بـدن آنهـا بـه       گوشتی معموال زمانی بالغ مـی 

  .باشد درصد معادل بلوغ می 55هاي دو منظوره و نژاد شیري  این رقم در خصوص تلیسه



هـاي نـژاد شـیري پیشـرفت ژنتیکـی را       مصـنوعی بـراي تلیسـه    استفاده از روشـهاي تلقـیح  
تـر اسـت زیـرا نـرخ      هـا پـایین   هـاي اسـپرم بـراي هـر آبسـتنی در تلیسـه       هزینـه . کننـد  تسریع مـی 

ــاالتر اســت    آبســتنی در تلیســه ــا ب ــا گاوه ــا در مقایســه ب ــل  74(ه ــد در مقاب ــد 39درص  ،)درص
تـا   23هـا بـین    کـه تلیسـه   زمـانی . نـد هـاي تلقـیح مصـنوعی کمتـري نیـاز دار      بنابراین به سرویس

کننـد، تولیـد شـیر در طـول عمـر اقتصـادي و سـود حاصـل          ماهگی براي اولین بار زایـش مـی   25
  . هاي جایگزین در حداکثر مقدار خواهد بود از تلیسه

دهـد تـا مـدت بیشـتري در گلـه بـاقی بمانـد ایـن امـر           افزایش طول عمر به گاو اجازه مـی 
سـاالنه، کـاهش هزینـه از بـدو تولـد تـا زایـش اول بـه ازاي هـر          منجر به کاهش سـرعت حـذف   

سـرعت رشـد بهینـه بـراي حـداقل کـردن       .زایش و افزایش سود بـالقوه گـاو شـیري خواهـد شـد     
هــاي تلیســه جــایگزین همــراه بــا حــداکثر کــردن تولیــد شــیر در اولــین دوره شــیردهی و   هزینــه
الت متعــددي بــراي پــیش بینــی معــاد. در طــول عمــر اقتصــادي گــاو توصــیه شــده اســت نهایتــاً

  :رود کار میه هاي هدف و سرعت افزایش وزن ب وزن
وزن هدف اولین جفتگیري= وزن بلوغ × 0/ 55     

سن هدف براي اولین آبستنی= سن هدف اولین زایش  – 280  
ل از اولین آبستنیافزایش وزن هدف قب)= یريگ وزن هدف اولین جفت - وزن کنونی)/(یسن هدف براي اولین آبستن –سن کنونی (  

وزن هدف اولین زایش= وزن بلوغ ×  0/ 82  

وزن هدف دومین زایش= وزن بلوغ ×  0/ 92    

وزن هدف سومین زایش= وزن بلوغ ×  1/ 00  

افزایش وزن اولین آبستنی)= وزن هدف اولین زایش -گیري وزن هدف اولین جفت/ (280  

افزایش وزن اولین شیردهی) = ین زایشوزن هدف دوم –وزن هدف اولین زایش /(فاصله دو زایش  

افزایش وزن دومین شیردهی) = وزن هدف سومین زایش –وزن هدف دومین زایش /(فاصله دو زایش  

براي حیوانات آبسـتن افـزایش وزن مربـوط بـه رشـد رحـم آبسـتن بایـد بـه افـزایش وزن           
 :روزانه به شرح زیر اضافه شود

افزایش وزن روزانه= 665× )) رمکیلو گ(وزن تولد مورد انتظار گوساله/45(  

  .روز باشد 190به شرطی که روزهاي آبستنی بیشتر از 
   اندازه گیري

شـود   گیـري مـی   هـاي جـایگزین انـدازه    زمان یا سـنی کـه انـدازه یـدن یـا وزن بـدن تلیسـه       
ــده دارد    ــرآورد ش ــر ب ــدار متغی ــر روي مق ــأثیر ب ــک ت ــیري از   . ی ــدن دام ش ــرآورد وزن ب ــراي ب ب

 7تــا  5شــود کــه دقــت متــر وزن نــواري بــین  هــاي نــواري اســتفاده مــی ر وزنباســکول و یــا متــ
هــاي دور ســینه  گیــري مشــکالتی در بــرآورد وزن بــدن از انــدازه. درصـد وزن واقعــی بــدن اســت 

هـاي نـواري کـالیبره شـده بـه کـار رفتـه ممکـن اسـت           هـا یـا متـر وزن    افتد، چون معادله اتفاق می



 

 

بینـی وزن   معـادالت پـیش   .یـا نژادهـاي مختلـف باشـد     هـاي قـدیمی هلشـتاین    بر اساس ژنوتیـپ 
در جــدول زیــر آمــده  گیریهــاي مختلــف بــدن  هــاي هلشــتاین بــا اســتفاده از انــدازه بــدن تلیســه

  .است
  گیریهاي مختلف بدن ده از اندازهاهاي هلشتاین با استف بینی وزن بدن تلیسه معادالت پیش –) 2(جدول  

 R2  2معادله درجه   گیري اندازه

  99/0  وزن بدن= 2X 02655/0  +X 876/2 – 71/102  )متر سانتی(سینه  دور
  96/0  وزن بدن= 2X 11989/0  +X 837/16 – 13/632  )متر سانتی( ارتفاع جدوگاه

  98/0  وزن بدن= 2X 23436/0  +X 613/1 – 28/5  )سانتی متر(عرض لگن خاصره 
  96/0  بدن وزن= 2X 03432/0  +X 324/3 – 0/96  )سانتی متر(طول بدن 

  

  

  

  

  

  

  

  مکان مناسب اندازه گیري ارتفاع جدوگاه و دور سینه

  

طـول و عـرض لگـن خاصـره و مسـاحت      ارتفـاع جـدوگاه،   هـاي دیگـر نظیـر     ي گیـر  اندازه
ــراي   ــی ب ــینلگن ــه  تعی ــدن تلیس ــدازه ب ــی    ان ــار م ــه ک ــایگزین ب ــتاین ج ــاي هلش ــد ه ــن  .رون ای

هـا را   شـته و ممکـن اسـت انـدازه واقعـی تلیسـه      انـدازه اسـکلتی دا   ها سـعی در تعیـین   گیري اندازه
ــه . بهتــر از وزن بــدن مــنعکس کننــد وســیله آبســتنی و وضــعیت بــدنی تحــت  زیــرا وزن بــدن ب

  .گیرند ثیر قرار میتأ
  
   

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 ارتفاع جدوگاه

  
  

  دور سینه

 
 

  ارتفاع در ناحیه لگن خاصره

 
  

 طول بدن

 
 

 عرض لگن خاصره



  آل هاي هلشتاین در مدیریت ایده هاي باال و پایین متغیرهاي اندازه بدن براي تلیسه دامنه -)3(جدول 

  دازه هاي بدنان
  سن

  )ماه(

  دامنه پایین  دامنه باال
BW  

  )رمگکیلو(
ADG  

  )گرم در روز(
WH  

  )متر سانتی(
BL  

  BCS  )متر سانتی(
BW  

  )کیلوگرم(
ADG  

  )روز  در  گرم(
WH  

  )متر سانتی(
BL  

 BCS  )متر سانتی(

0  42    75  82    42    75  82    
1  63  690  81  87    63  690  81  87    
2  84  690  86  93    84  690  86  93    
3  110  836  92  99  2/2  107  762  92  98  2/2  
4  135  836  98  105    130  762  97  104    
5  161  836  102  110    154  762  101  109    
6  186  836  105  116  3/2  177  762  104  114  3/2  
7  212  836  108  121    200  762  107  119    
8  237  836  111  126    223  762  109  123    
9  263  836  113  131  4/2  247  762  112  128  4/2  
10  288  836  116  135    270  762  114  132    
11  314  836  118  139    293  762  116  136    
12  339  836  120  143  8/2  316  762  118  140  8/2  
13  365  836  122  147    340  762  120  143    
14  390  836  124  150    363  762  122  147    
15  416  836  126  154  0/3  386  762  124  150  0/3  
16  441  836  128  157    409  762  126  153    
17  467  836  130  159    432  762  127  156    
18  492  836  132  162  2/3  456  762  129  158  2/3  
19  518  836  133  164    479  762  131  161    
20  543  836  135  166    502  762  132  163    
21  569  836  137  168  4/3  525  762  134  165  4/3  
22  594  836  138  169    549  762  135  167    
23  620  836  139  171    572  762  137  168    
24  645  836  141  173  5/3  595  762  138  169  5/3  

  روز هفتم
پس از 

  زایش

581          536          

روز سی ام 
  پس از زایش

541          500          

BW = ،ــدن ــه،  = ADGوزن ب ــزایش وزن روزان ــانگین اف ــدوگاه، = WHمی ــاع ج ــدن، = BLارتف ــول ب ط
BCS =نمره وضعیت بدنی  



 )ماه(سن 

  ژنتیک
هاي مربوط به رشـد تلیسـه، بـه طـور متـداول تنهـا بـر اسـاس وزن بـدن یـا ارتفـاع             توصیه

ژنتیکـی انـدازه   هـاي   هـا مفیـد هسـتند ولـی تفـاوت      این توصـیه . باشند دوگاه در سن یکسان میج
پـذیري وزن بـدن در زمـان زایـش در مقایسـه بـا سـایر صـفات          وراثـت . گیـرد  بدنی را در بر نمـی 

و در بـر دارنـده واریـانس ژنتیکـی اسـت      )  h2= 23/0تـا   37/0(مورد انتخاب بـه سـبت باالسـت   
  .ها فراهم کند هاي رشد بسیار قابل قبولی را براي تلیسه که می تواند توصیه

ــ   ــدن، پژوهش ــدازه ب ــانس ژنتیکــی ان ــراي محاســبه واری ــهگب ــولی را  ران دامن ــل قب هــاي قاب
ــاع جــدوگاه تلیســه  ــدن و ارتف ــراي وزن ب ــرده   ب ــه ک ــف ارائ ــاي هلشــتاین در ســنین مختل ــد ه . ان

هــاي ایــاالت متحــده  ســههــاي شــیري بصــورت درصــدهایی از جمعیــت تلی منحنــی رشــد تلیســه
بـا توجـه بـه ایـن منحنـی و مقایسـه آن بـا جایگـاه تلیسـه          . نشان داده شـده اسـت   زیر لاشکادر 

  .مورد نظر در این منحنی، می توان سرعت رشد آنرا تعیین نمود
  

  
  

  رابطه بین وزن بدن با سن حیوان در تلیسه هاي هلشتاین

دن 
ن ب

وز
)

وند
پ

( 



 )ماه(سن 
  

  

  در تلیسه هاي هلشتاینرابطه بین ارتفاع جدوگاه با سن حیوان 

هــاي هلشــتاین  دامنــه ژنتیکــی طبیعــی متغیرهــاي انــدازه بــدن بــراي ژنوتیــپ رایــج تلیســه
اول ایـن کـه   . جایگزین پرورش یافتـه تحـت شـرایط مـدیریت ایـده آل بـه دو دلیـل مهـم اسـت         

واریـانس انـدازه بـدن در اولـین زایـش مربـوط بـه        واریانس ژنتیکـی انـدازه بـدن طبیعـی بـوده و      
. دهـد  ثیر قـرار مـی  شـیر اولـین دوره شـیردهی را تحـت تـأ      ژنتیک ثابـت نشـده اسـت کـه تولیـد     

هـاي جـایگزین    که، ایجـاد دامنـه ژنتیکـی طبیعـی از متغیرهـاي انـدازه بـدن بـراي تلیسـه          دوم این
ـ  . کنـد  به اشتباه، یک دامنـه غیـر طبیعـی را تعریـف مـی      ه غیـر طبیعـی، متغیرهـاي انـدازه     یـک دامن

  .کند تر از مدیریت ایده آل تلیسه جایگزین تعریف می بدن را کم
  

  وضعیت بدنیة نمر 

هـاي بـیش از حـد چـاق سـودي نداشـته و تنهـا منجـر بـه           هـا تلیسـه   بر اساس ایـن یافتـه  
ت بـا افـزایش نمـره وضـعی     .هاي متـابولیکی در زمـان بعـد از زایـش خواهنـد شـد       افزایش بیماري

میــزان تولیــد شــیر در اولــین دوره شــیردهی افــزایش یافتــه و در نمــره وضــعیت  3تــا  1بـدنی از  
 3/ 5، بـه حـداکثر مقـدار خـود رسـید ولـی زمانیکـه نمـره وضـعیت بـدنی بـه بـاالي              3/ 5بدنی 

ــین     ــیر اولــــ ــد شــــ ــید، تولیــــ ــان داد   90رســــ ــاهش نشــــ ــیردهی کــــ .روز شــــ
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  تغذیه و تولید مثل
ماهـه نخسـت آبسـتنی بسـیار نـاچیز اسـت، ولـی         6بـراي رشـد جنـین در    نیازهاي انرژي 

مـواد خشـبی ضـعیف، مرتـع ضـعیف یـا       . شـود  ماهه آخر آبسـتنی، بـه سـرعت زیـادتر مـی      3در 
، یـک   1فحلـی خـاموش  . شـود  هـا مـی   هاي غالتی منجر بـه کمبـود انـرژي در تلیسـه     فقدان مکمل

ــت   ــرژي اس ــود ان ــول کمب ــت معم ــی  . عالم ــخیص فحل ــص در تش ــه  نق ــیح را ب ــا، تلق در گاوه
بـراي نیـل بـه بهتـرین بـازده      . دهـد  هـا را بـراي آبسـتنی افـزایش مـی      تاخیرانداخته و تعداد تلقـیح 

هـاي برگشـتی    تلیسـه . هـا بایـد در زمـان تلقـیح در حـال افـزایش وزن باشـند        تولید مثلـی، تلیسـه  
بــیش از  هــاي پــر انــرژي را بــراي جلــوگیري از چــاق شــدن بایــد مقــادیر محــدودي از خــوراك

هــاي چــاق تمایــل بیشــتري بــه کتــوز در  گاوهــا و تلیســه. حــد در زمــان زایــش، دریافــت کننــد
هـاي رحمـی    زمان زایش دارند، انهـا ممکـن اسـت همچنـین مقاومـت پـایینی نسـبت بـه عفونـت         

  .رشد ناکافی، بلوغ جنسی را به تاخیر خواهد انداخت. و پستانی داشته باشند
هـا شـامل بـی اشـتهایی، سـرعت رشـد کنـد و نقـص در          هعالیم کمبـود پـروتئین در تلیسـ   

ــی   ــی م ــم فحل ــان دادن عالی ــد نش ــودن    . باش ــال ب ــب و فع ــعه مناس ــراي توس ــافی ب ــروتئین ک پ
هاي تولید مثلی، عـالوه بـر تـامین مـواد مغـذي مـورد نیـاز پـیش از زایـش تلیسـه و توسـعه             اندام

ــا انــرژي   بســیاري از تلیســه. جنــین ضــروري اســت ــروتئین ی ــراي دوره هــایی کــه پ ناکــافی را ب
اي دارنــد و اغلــب  هــاي کمتــر توســعه یافتــه کننــد، تخمــدان و رحــم هــاي طــوالنی دریافــت مــی

  .کنند اي را تجربه می بلوغ جنسی تاخیر افتاده
 

  هاي در حال رشد اده خشک مصرفی تلیسهم
ــادة خشــک مصــرفی  ــرا  ) DMI( 2میــزان م ــاالیی برخــوردار اســت زی از اهمیــت بســیار ب

ــوا ــدار م ــازد    مق ــی س ــخص م ــوان را مش ــالمتی حی ــد و س ــراي تولی ــترس ب ــل دس ــذي قاب . د مغ
توانــد ســالمتی حیــوان را بــه خطــر انداختــه و تولیــد را کــاهش  مصــرف کمتــر مــواد مغــذي مــی

                                                
1 . Silent estrus 
2 . Dry Matter Intake 



هـاي مـازاد و    دهد و از طرف دیگر مصرف بـیش از حـد مـواد مغـذي، عـالوه بـر تحمیـل هزینـه        
سـالمتی حیـوان اثـرات زیـان آوري داشـته       توانـد بـراي   دفع مواد مغـذي اضـافی بـه محـیط، مـی     

هـایی کـه قابلیـت هضـم پـایین دارنـد بـه علـت حرکـت آهسـته آنهـا از دسـتگاه              خـوراك . باشد
 1بخــش الیــاف شــوینده خنثــی. گــوارش اثــر منفــی بــر روي میــزان مــاده خشــک مصــرفی دارنــد

)NDF (یردگ به علت پایین بودن سرعت مواد هضمی در این زمینه مورد توجه قرار می.  
هــاي تغذیــه  هــاي بســیار مهــم در برنامــه بینــی میــزان مــادة خشــک مصــرفی از جنبــه پـیش 

هـاي شـیري از    بینـی میـزان مـاده خشـک مصـرفی تلیسـه       هاي جایگزین اسـت لـیکن پـیش    تلیسه
نخسـت ایـن کـه اطالعـات منتشـر شـده در خصـوص        . چندین جهت دچـار چـالش شـده اسـت    

ــاده خشــک مصــرفی تلیســه  ــ میــزان م م هســتند و اطالعــات موجــود در خصــوص  هــا بســیار ک
ــترده   ــه گس ــرفی در دامن ــاده خشــک مص ــزان م ــده  می ــده ش ــدن پراکن ــالً   اي از وزن ب ــه عم ــد ک ان

بینـی منتشـر    دوم ایـن کـه بعضـی معـادالت پـیش     . سـازد  استفاده از آنها را بـا مشـکل مواجـه مـی    
ان متغیرهـاي  هـاي شـیري، ترکیـب جیـره و یـا متوسـط افـزایش وزن را بـه عنـو          شده براي تلیسه

گیرنــد و اطالعـات مربـوط بـه ترکیــب جیـره و متوسـط افـزایش وزن بــراي        مسـتقل در نظـر مـی   
  .ارزیابی این معادالت در دسترس نیستند

                                                
1 . Natural Detergent Fibre 



  کیلوگرم 680بینی جهت رسیدن به وزن بلوغ  میزان احتیاجات تلیسه هاي در حال رشد با استفاده از مدلهاي پیش

  اههم 18  ماهه 12  ماهه 6    مواد مغذي
  11/ 3  7/ 1  5/ 2  )کیلوگرم(ماده خشک مصرفی 

  1/ 79  2/ 28  2/ 04  )مگاکالري بر کیلوگرم(انرژي قابل متابولیسم 
        پروتئین 

  9/ 4  12/ 3  12/ 7  (%)پروتئین خام
  8/ 6  9/ 4  9/ 3  (%)پروتئین قابل تجزیه در شکمبه

  0/ 8  2/ 9  3/ 4  (%)پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه
        ر و کربوهیدراتفیب

  30- 33  30- 33  30- 33  (%)حداقل دیواره سلولی
  20- 21  20- 21  20- 21  (%)حداقل دیواره سلولی بدون همی سلولز

  34- 38  34- 38  34- 38  (%)حداکثر کربوهیدراتهاي غیر فیبري
        مواد معدنی

  0/ 37  0/ 41  0/ 41  (%)کلیسم
  0/ 18  0/ 23   0/ 28  (%)فسفر

  0/ 08  0/ 11  0/ 11  (%)منیزیم
  0/ 10  0/ 12  0/ 11  (%)کلر

  0/ 46  0/ 48  0/ 47  (%)پتاسیم
  0/ 07  0/ 08  0/ 08  (%)سدیم

  0/ 2  0/ 2  0/ 2  (%)گوگرد
  A )IU/Kg(  3076  3380  3185ویتامین 
  D )IU/Kg( 1154  1268  1195ویتامین 
  E )IU/Kg(  31  34  32 ویتامین
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