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مقدمه
گوش��ت قرمز یکی از اجزای اصلی و مهم جیره غذایی انس��ان اس��ت و با تأمین 
پروتئی��ن حیوانی مورد نیاز بدن نقش مهمی در س��المتی انس��ان بازی می کند. بر 
 اس��اس جداول اس��تاندارد غذایي، حداقل گوش��ت قرمز مورد نی��از روزانه یك فرد

75 کیلویی، بیش از 17 کیلوگرم در سال است و این در حالی است که مقدار مصرف 
آن در کشور ایران در خوشبینانه ترین حالت رقمی حدود 13 کیلوگرم است؛ لذا جهت 
تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز آحاد جامعه نیاز به افزایش تولید وجود دارد. از طرف 
دیگر اگرچه میزان تولید گوشت در سال های اخیر روندی افزایشی داشته است ولی 
پاسخ گوی نیاز پروتئینی در سطح فعلی مصرف هم نبوده است و در حال حاضر طی 
سال های مختلف حدوداً 150-100 هزار تن گوشت قرمز مورد نیاز از طریق واردات 
تأمی��ن می گ��ردد. حرفه پرواربندی گوس��اله به عنوان یکی از منابع تأمین گوش��ت 
قرمز در کش��ور می تواند عالوه بر جبران بخش��ی از کاس��تی های موجود و با بهبود 
 امنیت غذایی در حوزه مصرف پروتئین حیوانی، در ایجاد اشتغال در کشور نیز نقش

مهمی داشته باشد.
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تعریف پرواربندی 
پرواربندی به معنی چاق کردن دام و کس��ب حداکثر اضافه وزن و ازدیاد گوشت 
می باش��د و در فضای بس��ته ای به همین نام که دارای تأسیس��ات مربوط به تغذیه 
خوراک و آب می باش��د و تغذیه گوساله به صورت دستی یا ماشینی صرفًا به منظور 

تولید گوشت انجام می گیرد، اجرا می گردد.

معیارهای کلیدی در انتخاب محل پرواربندی
انتخاب محل پرواربندی نباید کم اهمیت تلقی شود و جهت اقتصادی بودن تولید 

الزم است قبل از هرگونه اقدامی موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:
دارا بودن ضوابط نظام دامپروری کشور  

قیمت زمین  
دسترسی به محل از نظر تردد وسایل نقلیه و امنیت جاده، برق و مخابرات  

دسترسی به آب بهداشتی  
نزدیکی به کشتارگاه ها، میادین فروش دام یا سایر خدمات  

امنیت واحد پرواربندی  
  زمین��ي که براي جایگاه دام انتخاب می ش��ود بای��د از زمین های اطراف بلندتر و یا 
هم سطح آن باشد تا از ورود رواناب های سطحی به محل نگهداري دام ها جلوگیري شود.

س��اختمان جایگاه باید طوري ساخته شود که از وزش بادهاي شدید و طوفان   
به داخل جایگاه جلوگیري ش��ود. همچنین مس��یر وزش باد همیش��ه از طرف اماکن 

مسکونی به سمت جایگاه باشد.
  کف جایگاه باید محکم، بادوام و غیر لغزنده باشد.

وضعیت مناسب محل از نظر پستی و بلندی که هزینه های ساخت و زهکشی   
محل را تحت تأثیر قرار می دهد؛ زمین های با ش��یب طبیعی 4-2 درصد هزینه های 
کار ب��ر روی زمین را کم می کنند. ش��یب باید با می��زان بارندگی در منطقه مطابقت 

داشته باشد. زهکشی در زمین های با شیب کم، سخت و پرهزینه خواهد بود. 
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نژادهای مورد استفاده در پرواربندی گوساله 
در ایران از نژادهای مختلفی جهت پروار گوس��اله اس��تفاده می ش��ود. معمواًل در 
مناطقی که توس��عه گاوداری های صنعتی انجام  شده است، بیشتر در این گاوداری ها 
از نژادهای اصیل اس��تفاده می ش��ود؛ گوس��اله های نر مازاد تولیدی این گاوداری ها 
که اغلب نژادهای س��نگین شیری- گوش��تی یا گوشتی- شیری هستند و نسبت به 
گوس��اله های بومی سرعت رشد بیشتری دارند، در واحدهای پرواربندی مورداستفاده 
قرار می گیرند. نژاد معمول در این خصوص بیش��تر هلش��تاین می باش��د. از نژادهای 
خارجی دیگر که اخیراً وارد کشور شده اند نژاد گاو دومنظوره گوشتی- شیری سیمنتال 
و مونت بیلیارد می باشند. نژادهای بومی هم از گذشته متناسب با شرایط آب وهوایی 
در کش��ور س��ازگار ش��ده و در حال حاضر در برخی مناطق روس��تایی وجود دارند و 
در مناطق مختلف کش��ور در پرواربندی ها مورداس��تفاده قرار می گیرند. این دسته از 
نژادها اتگرچه افزایش وزن کمتری نس��بت به گوس��اله های نژاد اصیل دارند ولی به 
دلیل سازگاری بیشتر، به میزان کمتری به بیماری مبتال می شوند. از اختالط نژادی 
گاوهای بومی )از قبیل س��رابی، کردی، تالش��ی، مازندرانی و گلپایگانی( با گاوهای 
نژادهای خارجی، گاوهای آمیخته به وجود آمده اند که افزایش وزن بیش��تری نسبت 
به نژادهای بومی داشته ولی افزایش وزن آن ها به میزان نژادهای اصیل نمی باشد.

میزان افزایش وزن روزانه در گوس��اله نژادهای اصیل 1300-1100 گرم در روز، در 
گوس��اله های بومی حدود 900-600 گرم و در گوس��اله های دورگ 800-700 گرم 
در روز می باشد. گوس��اله های هلشتاین به عنوان مهمترین نژاد اصیل مورد استفاده 
در پرواربندی ه��ا،  اندکی پس از ش��یرگیری )180-130کیلوگ��رم( وارد پرواربندی 

می گردند و در وزنی بین 450 تا 550 کیلوگرم دوره پروار را به پایان می رسانند.
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شکل 1- به ترتیب نژاد مازندرانی، سیستانی و هلشتاین

بررسی دقیق همه جوانب اقتصادی 
انجام محاسبات دقیق اقتصادی قبل از شروع به کار پرواربندی بسیار مهم است. 
باید س��ودمندی برنامه پروراربندی در ابتدا مورد بررس��ی قرار گیرد. الزم اس��ت در 
برنامه پرواربندی نوع نژاد مورد اس��تفاده، قیمت اّولیه گوساله خریداری شده، میزان 
افزایش وزن مورد نظر، مواد خوراکی مورد نیاز جهت دستیابی به افزایش وزن تعیین 
ش��ده، هزینه روزانه خوراک، وزن نهایی گوس��اله ها و قیم��ت تخمینی وزن فروش 
مش��خص گردد. به هنگام بررس��ی اقتصادی، باید 2 تا 3 درصد حذف به دلیل کم 

بودن عملکرد یا مرگ در نظر گرفت.
دامداران با تجربه، معمواًل زمانی اقدام به خرید می کنند که قیمت گوساله پایین 
و موقعی اقدام به فروش می کنند که قیمت گوس��اله پرواری باال باش��د که تجارب 
س��الیان قبل معمواًل به آنها کمك می کن��د. در ایران برنامه زمان بندی پروار باید به 
گونه ای صورت گیرد که فروش گوساله ها در ایام محرم، عید قربان و ... که معمواًل 

قیمت گوشت قرمز باالتر از سایر ایام سال است، انجام شود.
توجه: ش��روع کار پ��روار با خطراتی از قبیل مرگ دام ه��ا، بیماری، افزایش وزن 
کم، تغییرات غیرمنتظره در قیمت خوراک یا قیمت گوش��ت همراه اس��ت که ممکن 
اس��ت موفقیت و سوداوری کار پرواربندی را تحت تأثیر قرار دهد. زمانی که بررسی 
اقتص��ادی انجام می دهید حتمًا برخی از عوامل خطر را نیز در نظر بگیرید چون این 

قبیل مشکالت بخش تفکیك ناپذیری از کار پرواربندی هستند. 
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محل خرید گوساله 
تأمین گوساله مورد نیاز پرواربندی ممکن است از چند روش انجام شود. یکی از 
مطمئن ترین روش های تأمین به ویژه در مورد گوساله های نژاد اصیل خرید گوساله 
نر مازاد از گاوداری های صنعتی پرورش گاو ش��یری اس��ت. این گوس��اله ها معمواًل 
هم س��ن و از نظر وزن یکنواخت هس��تند و نسبت به سایر منابع تأمین گوساله سالم 
تر هس��تند معمواًل در این روش خرید، گوس��اله های کوچك تر آنهایی هس��تند که 
در طی دوره ش��یرخوارگی با مش��کل یا بیماری روبرو بوده اند. راه دیگر برای تأمین 
گوس��اله خرید از میادین فروش دام اس��ت که معمواًل به صورت استانی وجود دارند، 
اگرچه قدرت انتخاب در این روش افزایش می یابد و فرد می تواند گوس��اله دلخواه 
خ��ود را در میدان دام خریداری کند ولی از آنجا که معمواًل گوس��اله های خریداری 
شده از جاهای مختلف به میدان دام آورده شده اند و بعضًا ممکن است بیمار باشند، 
امکان انتقال بیماری در این روش خرید باالس��ت؛ بهتر اس��ت به هنگام خرید حتمًا 
از یك فرد باتجربه کمك خواس��ت. همچنین ممکن است خرید دام از فردی به نام 
چوبدار انجام ش��ود؛ معمواًل چوب داران با توجه به بضاعت و س��رمایه خود اقدام به 
خرید دام ها از روس��تاهای اطراف و فروش آن ها در شهرستان های نزدیك می کنند، 
ولی برخی از آن ها اقدام به خرید دام ها از یك اس��تان و فروش آن ها در استان های 
دیگر می نمایند. در این روش تهیه گوس��اله نیز باید نس��بت به سالمت گوساله های 

خریداری شده حتی االمکان مطمئن بود. 

شکل 2- خرید و فروش گوساله در میدان دام
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نکت��ه مهمی که باید به هنگام خرید گوس��اله به آن توجه نمود پیش بینی زمان 
فروش گوساله پروارشده است، اینکه گوساله ها در چه سني وارد دوره پروار شوند، به 
شرایط بازار در وزن کشتار آنها در چندین ماه بعد بستگي دارد. چنانچه وزن گوساله 
برای  فروش در ایامی مانند عید قربان و یا روزهای ماه محرم مناس��ب باش��د تا حد 
زیادی می توان نسبت به بازار و قیمت مناسب فروش مطمئن بود. لذا مي توان ورود 
دام به پرواربندی را به گونه ای مدیریت نمودکه پس از طی دوران پروار، زمان کشتار 

به یکی از این ایام منتهي گردد.

ارزیابی ظاهری گوساله 
موفقیت اقتصادی در کار پرواربندی به خرید گوساله هایی بستگی دارد که سالم و 
عاری از انگل و بیماری باش��ند. زمانی که گوساله ها به صورت گروهی خریداری می 
گردند، الزم است تا حد ممکن گوساله ها هم اندازه باشند. چون گوساله های کوچکتر 
قدرت رقابت با گوساله های درشت تر را در سر آخور نخواهند داشت. همچنین معمواًل 
گوساله های کوچکتر در یك گروه آنهایی هستند که در حال حاضر بیمار هستند یا در 
طول دوره پرورش سابقه بیماری دارند. پرواربندانی موفق تر هستند که با گاوداری های 

صنعتی شیری اصیل قراردادی دائمی برای خرید گوساله های نر دارند.

زمان خرید گوساله 
خرید دام با قیمت مناسب از جمله عواملی است که در کاهش هزینه و سوددهی 
بیش��تر مؤثر می باش��د. زایش در گاو از پراکنش یکس��انی در طول س��ال برخوردار 
می باش��د و قیمت هر واحد وزن با توجه به نژاد، س��ن، وزن و جثه دام متفاوت است. 
 تغییرات قیمت یك کیلوگرم وزن زنده گوساله در ماه های مختلف در جدول 1 آورده 

شده است.
جدول 1- قیمت یک کیلوگرم وزن زنده گوساله در ماه های مختلف در سال 1396 )ریال(

اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

122341125484127524127469130721132958137458138092137449136671135917138075
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به طورکلی باید به هنگام مشاهده گوساله به موارد ذیل باید توجه داشت:
نظر می آید؟ به  بیمار  و  ناتوان  برعکس  یا  است  و سرزنده  حیوان سالم  آیا  	•

 •	اعض��ای ب��دن س��الم، ش��اداب و هماهن��گ به نظر می رس��ند ی��ا معیوب و 
نامنظم هستند؟

آیا پاها عضالنی و قوی هستند و نسبت به بدن حالت شاقولی دارند و یا دارای  	•
انحنا و زوایای نامناسب نسبت به بدن هستند؟

پا می ایستد.  و  به طور طبیعی روی دست  و  آرام است  •		گوساله سالم معمواًل 
دارای چش��م های براق، گوش گرم، پوس��ت نرم و متح��رک، موهای براق و تنفس 
 مرتب اس��ت. مدفوع آن ها به س��هولت دفع می ش��ود و نش��خوار طبیعی و راه رفتن 

منظم است.

شکل 3- گوساله سالم )سمت راست( و گوساله مبتال به اسهال )سمت چپ(
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نامنظم و شکننده،  نامنظم، لنگش، پوزه خشك، موی کدر،  داشتن حرکات  	•
اسهال، یبوست و همچنین سرفه کردن، خروج ترشحات از چشم، دهان، بینی و آلت 
تناسلی و وجود جراحت های پوستی دلیل بر بیمار بودن گوساله است و باید از خرید 

این نوع گوساله ها خودداری کرد.
بیماری های انگلی داخلی و یا خارجی )بیماری های پوستی مانند جرب، کچلی  	•
و غیره( آثار مو ریختگی، ژولیدگی و زبری مش��خصی را در موهای حیوان بر جای 
می گذارند و نش��انه های ناس��الم بودن حیوان اس��ت. معمواًل دام بیمار جدا از س��ایر 
دام ها می ایس��تد، بی حرکت و سر آن پایین اس��ت. دم بین دو پا قرار دارد و نشخوار 

نمی کند.
بهتر است که گوساله در هنگام خرید به طور نسبی الغر باشد ولی باید از خرید  	•
دام ه��ای الغر پژمرده و بیمار خودداری ک��رد. به عبارت دیگر الغر بودن باید توأم با 
قدرت و س��المت حیوان باشد. برای پرواربندی خرید گوساله های درشت اندام نسبت 

به گوساله های سبك وزن و کوچك اندام باصرفه تر است.

شکل 4- مشخصات ظاهری گاو گوشتی
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انتقال گوساله به پرواربندی 
یکی از مش��کالت رایج در پرواربندی این اس��ت که دامدار گوساله های سرحال 
و ش��ادابی را خریداری می نماید، اما این گوساله ها بعد از ورود به گاوداری جدید، به 
مرور افسرده و بی  حال شده و بیمار می شوند )و حتی گاهی تلف می شوند(. اگر مسیر 
انتقال دور و انتقال گوساله ها بیش از 8 تا 12 ساعت طول می کشد برای جلوگیری 

از این خسارت )که کم هم نیست(، به موارد زیر توجه داشته باشید:
- چند ساعت قبل از انتقال به گوساله ها خوراک ندهید.

- در مسیرهای طوالنی و گرم، به گوساله ها آب گوارا بدهید.
معمواًل در هنگام انتقال دام وزن دام کاهش می یابد که بخشی از آن ناشی از دفع ادرار 
و مدفوع می باشد، ولی بخش دیگر کاهش بافتی می باشد. کاهش بافتی ازدست رفتن مایع 

سلول ها است و گوساله نیاز به زمان بیشتری دارد تا این نوع افت را جبران نماید. 
مهمترین عامل در میزان افت وزن، مدت زمان انتقال می باشد. بنابراین جابجایی 
باید در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد. به طور تقریبی در 160 کیلومتر اولیه 3 
درصد افت وزن وجود دارد و پس از آن تقریبًا به ازای هر 160 کیلومتر اضافه مسیر، 

1 تا 5 درصد کاهش وزن ایجاد می گردد.
ممکن اس��ت افت وزن در دامی که از جایی دورتر از محل پروار خریداری ش��ده 
است اجتناب ناپذیر باشد ولی رعایت موارد ذیل سبب کاهش مقدار آن خواهد شد:

1- از بارگیری و جابجایی دام ها در آب و هوای نامناسب اجتناب کنید.
2- مطمئن شوید که بارگیری و تخلیه بدون تنش، با دقت و مواظبت الزم انجام می گیرد.

3- ب��ه فروش��نده یا راننده اطالع دهید که گوس��اله ها در حداق��ل زمان ممکن 
بایس��تی به مقصد برسند. در عین حال رانندگی باید با حوصله کافی انجام شود تا از 

زمین خوردن گوساله ها به ویژه در سر پیچ های جاده جلوگیری شود.
4- قبل از انتقال، تغذیه با خوراک های خش��ك نس��بت به تغذیه با مواد خوراکی 

مرطوب بهتر است.
5- ب��رای ه��ر دام فضای مناس��بی در نظر بگبری��د )از تراکم بی��ش از حد دام 

جلوگیری کنید(.
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قرنطینه دام 
الزم اس��ت یك بخش قرنطینه دور از جایگاه نگهداری گوس��اله وجود داش��ته 
باش��د تا گوس��اله های جدید به م��دت 3 هفته در آن قرار گیرن��د. در این صورت از 
س��رایت بیماری خاص و احتمالی گوس��اله های جدید به س��ایر گوساله ها جلوگیری 
می شود. در قرنطینه گوساله ها باید توسط دامپزشك نسبت به چشم صورتی، لنگش 
 یا س��ایر بیماری ها مورد بررس��ی قرار گیرند و با یك داروی ضدانگل وس��یع الطیف 

تیمار شوند. 

واکسیناسیون 
گوس��اله ها باید علیه هر نوع بیماری شناخته ش��ده محل زندگی قبلی گوساله ها 
واکسینه شوند و ویتامین A، D، E و B 12 به صورت عضالنی به تمام گوساله ها 
تزریق گردد. برای جلوگیری از ایجاد صدمه به الش��ه، ناحیه گردن یا گوش بهترین 
ناحیه برای واکسیناس��یون می باشد )ش��کل 5(. در جدول 2 اطالعات الزم در مورد 

واکسیناسیون بیماری های شایع در پروارگوساله ارائه شده است.

شکل 5- محل تزریق در گوساله پرواری
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مدیریت گوساله ها پس از تحویل 
بعد از ورود گوساله ها به داخل گاوداری تا 2 ساعت فقط آب و مولتی ویتامین در 
اختیار گوساله ها قرار دهید و سپس در آخور گوساله ها فقط یونجه خشك بریزید. در 
بدو ورود از یك آنتی بیوتیك وسیع الطیف استفاده کنید. بهترین مکان برای آبشخور 
در امتداد حصار جایگاه می باش��د، زیرا گوس��اله ها معمواًل پس از رس��یدن به جایگاه 
نگه��داری تمایل به حرکت در آن ناحیه دارند. در مدت 5 روز اول آبش��خورها را به 
طور روزانه تمیز کنید. آبش��خورهای تمیز خوشایند هستند، به عالوه تمیز کردن سر 
و صدا ایجاد می کند که سبب شناسایی محل آبشخور توسط گوساله ها می گردد. این 
کار به ویژه در مورد گوس��اله های بومی که بیشتر از مرتع تغذیه نموده اند و کمتر به 
آشامیدن آب از آبشخور عادت دارند، اهمیت بیشتری دارد. اضافه کردن یك محلول 

الکترولیت به آب روش مناسبی جهت ممانعت از دست رفتن آب بدن می باشد. 
گوس��اله های تازه رس��یده به آس��انی غذا نمی خورن��د. در روز اول پروار تنها 22 
درصد گوساله ها ممکن است غذا بخورند. در روز سوم ممکن است تقریبًا 40 درصد 
گوساله ها به خوردن خوراک مبادرت نورزند، و در روز 10 به طور متوسط 15 درصد 

از گوساله ها ممکن است هنوز خوراک نخورند. 

جدول 2- موارد مهم در مورد  واکسیناسیون گوساله های پرواری

ماخذ: خادم و شریفی، 1390

روش ذخیرهسن تزریقمحل تزریقدفعات مصرفزمان مصرفنام محلینام اصلی

در یخ3 ماهگی به باالزیر جلد غبغبهر 4 ماه یك بارتمام فصولطبقه و دهان زخمیتب برفکی

کیسه کششاربن
15 اسفند تا اواخر 

خرداد
دور از نور و گرما3 ماهگی به باالزیرجلدی- گردنهر 10 ماه یك بار

دور از نور و گرما9 ماهگی به باالزیرجلدی- گردنیك بار در سالاول پاییزقنبرشاربن عالمتی

پاستورولوز توام با 

شاربن عالمتی
دور از نور و گرما9 ماهگی به باالزیرجلدی- گردنیك بار در سالاول پاییزابوجرز یا ابو حینر

در یخ4 تا6 ماهگی به باالزیرجلدی- شانهیك بار برای همیشهتمام فصولبچه اندازبروسالی گاوی
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تغذیه اولیه با علوفه جهت بهبود عملکرد دس��تگاه گوارش در گوس��اله هایی که 
احتمااًل در حین انتقال دچار مش��کالت گوارشی ش��ده اند مفید می باشد. پس از روز 
اول مقدار علوفه را کاهش دهید و میزان کنسانتره را افزایش دهید. هدف این است 
که هرچه زودتر گوس��اله ها شروع به مصرف کنسانتره سازگار شوند. این کار ممکن 
است در مورد گوساله هایی که تحت تنش نیستند 2-1 روز و برای گوساله های تحت 
تنش یك هفته به طول انجامد. یونجه پروتئین با کیفیت مناس��بی دارد ولی ممکن 
اس��ت س��بب نفخ گردد. ترکیبی از یونجه و علوفه خانواده گندمیان بهتر خواهد بود. 
اگر قرار اس��ت س��یالژ در جیره دریافتی وجود داشته باشد، دفعات تغذیه باید حداقل 
2 بار در روز باش��د تا از فس��اد آن در آخور جلوگیری گردد. استفاده از کاه با توجه به 
قابلیت هضم پایین و قیمت آن مقرون به صرفه نیس��ت و باید به مقدار جزئی مورد 

استفاده قرار بگیرد.
ی��ك پرواربندی به منبع��ی مطمئن از آب نیاز دارد. کیفیت آب نیز باید مناس��ب 
باشد، اکثر واحدهای پرواربندی آب مورد نیاز خود را از طریق چاه تأمین می کنند ولی 
بعضی نیز ممکن است از طریق رودخانه یا چشمه آب مصرفی خود را تأمین نمایند. 
آب چاه  معمواًل ش��وری باالتری دارد، ولی اس��تفاده از آن مطمئن تر است. پیشنهاد 

می گردد حداکثر غلظت مواد جامد حل شده در آب 4000 میلی گرم در لیتر باشد. 
ارتفاع آبشخور باید حدود 70 سانتی متر  باشد. آبشخور باید به اندازه کافی بزرگ 
باشد تا دسترسی به آب برای تمام گوساله ها آسان باشد. توصیه می گردد آبشخور به 
ازای هر 50 رأس 3-2/5 متر طول و 60 س��انتی متر عرض داشته باشد. الزم است 
در صورت کثیف ش��دن آبشخور،  هر روز نس��بت به تمیز کردن آن مبادرت ورزید. 

میانگین مصرف آب هر گوساله در روز 50 لیتر می باشد.
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تأمین خوراک
 مهمتری��ن هزینه در پرواربندی هزینه خوراک می باش��د. بیش��تر گوس��اله ها به

14-12 کیلوگرم خوراک احتیاج دارند تا 2 کیلوگرم افزایش وزن داشته باشند. میزان 
خوراک مورد نیاز به سن، وزن و سالمت گوساله های خریداری شده، کیفیت خوراک 

و توازن جیره، ژنتیك گوساله ها، ضریب تبدیل و وزن پایانی بستگی دارد:
زمانی که افزایش وزن هدف باش��د بیش��تر گوساله ها نیاز دارند به مدت 9 تا 11 
م��اه در پرواربندی تغذیه ش��وند. اگر خوراک باکیفیت در دس��ترس وجود ندارد وارد 
شدن به کار پرواربندی گوساله اشتباه است. مسلمًا تغذیه کاه افزایش وزن چندانی را 
نصیب نخواهد نمود. در هنگام خرید، کیفیت اقالم خوراکی، دسترسی در طول زمان 
و قیم��ت باید مورد توجه ق��رار گیرد. اقالم خوراکی عمده از قبیل یونجه باید از نظر 
انرژی و پروتئین مورد آزمایش قرار گیرند. غالتی از قبیل گندم و جو از نظر محتوای 
م��واد مغذی تغیی��ر آنچنانی ندارند ولی علوفه ها ممکن اس��ت در نتیجه روش های 
نگه��داری یا میزان گلده��ی از نظر ترکیب مواد مغذی متفاوت باش��ند. پروتئین در 
علوفه در برگ های آن می باشد. الزم است در هنگام خرید مورد توجه قرار گیرد. در 
صورت��ی که برای خرید مواد خوراکی اق��دام به عقد قرارداد با فرد حقیقی یا حقوقی 

نموده اید حتمًا باید قیمت و کیفیت مواد خوراکی تضمین گردد.

خرید یونجه
یونجه برداشت شده و خریداری شده باید در اوایل گلدهی باشد با گذشت زمان و 
به گل نشستن کامل علوفه یونجه از ارزش غذایی آن کاسته می شود. میزان رطوبت 
در محموله یونجه خریداری شده باید 15-10 درصد باشد. رطوبت های کمتر از 10 
درصد س��بب می گردد برگ های یونجه که منبع پروتئین آن می باش��ند بریزند و از 
ارزش غذایی آن کاس��ته ش��ود. پروتئین ماده مغذی ضروری جهت افزایش سریع و 
کارآمد وزن بدن می باش��د. به موازات افزایش رطوبت یونجه به باالتر از 15 درصد، 
ع��الوه بر اینکه بخش��ی از مبلغ پرداختی جهت خری��د آب اضافی موجود در یونجه 

پرداخت شده است، احتمال کپك زدگی و سوختگی نیز افزایش خواهد یافت. 
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خرید غالت
ذرت، یونج��ه و ج��و منابع اقتصادی انرژی  و هر س��ه از نظر ارزش انرژی زایی 
مش��ابه هم هس��تند. همان طور که در جدول )2( آمده است گندم انرژی بیشتری از 
جو دارد ولی انرژی جو در دسترس تر می باشد و پروتئین جو نیز باالتر است. تغذیه 
متوازن گندم، جو، ذرت و علوفه با کیفیت یونجه س��بب تأمین مواد مغذی مورد نیاز 
برای تأمین سالمتی و افزایش وزن به میزان یك کیلوگرم در روز یا بیشتر بسته به 
کیفیت علوفه خواهد شد. در صورتی که یونجه به طور کامل به ُگل نشسته باشد یا 
برگ های زیادی را از دس��ت داده باش��د به یك منبع پروتئینی گران نیاز خواهد بود 
که س��بب افزایش قیمت جیره خواهد شد. در بس��یاری از مواقع قیمت این سه نوع 
غله با هم برابر اس��ت. به هنگام خرید غالت باید باید به چاق بودن آنها، میزان کم 

ناخالصی ها و رطوبت آنها توجه ویژه ای داشت.

اجزای جیره پروار
گوساله ها به سه جزء اصلی جیره شامل انرژی، پروتئین و الیاف جهت رسیدن به 
وزن ف��روش نیاز ضروری دارند. در ایران مناب��ع اقتصادی انرژی غالتی از قبیل جو 
گندم و ذرت می باش��ند. این غالت همچنین پروتئی��ن کمی نیز تأمین می کنند ولی 
به عنوان منبع انرژی تغذیه می گردند. چربی ها یا روغن ها منابع غنی انرژی هس��تند 
و 2/25 س��ایر مواد انرژی تولید می کنند. ولی باید توجه داشت سطوح باالتر از 6-7 

درصد چربی در جیره نشخوارکنندگان سبب کاهش بازدهی شکمبه خواهد شد.
منب��ع پروتئین در جیره، کنجاله دانه های روغنی می باش��د و عالوه بر آن علوفه 
یونجه نیز در تأمین پروتئین جیره س��هیم می باشد. پروتئین برای توسعه عضالت و 
اشتها الزم است. پروتئین ناکافی می تواند منجر به کاهش مصرف خوراک و کاهش 
افزای��ش وزن گردد. احتیاجات پروتئین خام بس��ته به س��ن و وزن زنده گوس��اله ها 
متفاوت اس��ت. گوس��اله های جوان که وزن کمتری دارند به علت نیاز بیش��تر برای 

توسعه عضالت احتیاج به سطوح باالتری از پروتئین دارند.
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اوره منب��ع ارزانی از نیتروژن غیر پروتئینی می باش��د که میکروب های ش��کمبه 
قادرند آن را به پروتئین تبدیل کنند. اوره نباید بیش��تر از 2-1 درصد جیره اس��تفاده 
گ��ردد و بای��د به طور کامل با خوراک مخلوط گردد. به هنگام اس��تفاده از اوره الزم 
اس��ت به طور آهس��ته و در طول 14-10 روز عادت پذیری و البته به صورت کاماًل 
مخل��وط با جیره مورد تغذیه قرار گیرد. گوس��اله ها از ابتدا قادر به مصرف مؤثر اوره 
یا س��ایر منابع نیتروژن غیرپروتئینی نیس��تند. عالوه براین وقتی اوره در آخور تغییر 
ترکی��ب می ده��د – هم چنانکه برخی مواق��ع در هوای گرم اتفاق م��ی افتد- بوی 

آمونیاک ایجاد می شود و ممکن است سبب کاهش خوراک مصرفی گردد.
گوس��اله های پرواری نشخوارکننده هستند. بنابراین در جیره خود احتیاج به الیاف 
دارند. کاه منبع معمول الیاف اس��ت ولی ارزش غذایی آن بس��یار کم است و انرژی 
و پروتئین کمی دارد. یونجه الیاف مناس��بی دارد. افزایش الیاف در جیره، مصرف را 

محدود خواهد نمود.

جدول 3- انرژی، پروتئین و الیاف در خوراک های معمول

اقالم خوراکی
پروتئین خام 

)درصد(

NEm

)مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک(

NEg

)مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک(

 ADF

)درصد(

 NDF

)درصد(

9/221/941/37/8718/42ذرت

11/32/071/416/8927/31جو

13/292/21/525/7217/05گندم

42/532/071/411015کنجاله سویا

14/571/320/7533/440/81یونجه

8/341/570/9734/6355/37سیالژ ذرت

3/220/750/2246/3171/7کاه گندم
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گوساله پرواری برای سالمتی به دامنه ای از مواد معدنی نیز احتیاج دارند. بیشتر 
جیره های بر پایه غله اکثر مواد معدنی بجز کلسیم، فسفر و سدیم را تأمین می کنند. 
یونجه غنی از کلسیم است ولی از نظر فسفر فقیر است و زمانی که به عنوان بخشی 
از جیره است احتیاج به کلسیم را تأمین می کند ولی فسفر باید به جیره اضافه گردد. 
پس در طرح های پرواربندی نمك باید در جیره اس��تفاده ش��ود و فسفر ممکن است 

مورد نیاز باشد. 
ویتامین ه��ا به میزان کم به خوراک افزوده می ش��وند. یونج��ه باکیفیت باال، در 

جهت تصحیح بسیاری از کمبودهای ویتامین ها و مواد معدنی می تواند مؤثر باشد.

برنامه های تغذیه ای
تغذیه گوس��اله ها طی دوره پروار می تواند یك مرحله ای یا چندمرحله ای باش��د. 
در تغذیه یك مرحله ای گوس��اله ها می توانند جیره ای شامل 70-60 درصد کنسانتره 
دریافت دارند. در ابتدای دوره باید 14-10 روز به عنوان دوره عادت دهی س��ازگاری 
که طی آن به مرور جیره پرواری جایگزین جیره مصرفی دام می گردد در نظر گرفت. 
این روش بس��یار ساده بوده ولی معمواًل با افزایش سن حیوان سبب افزایش ضریب 

تبدیل غذایی و افزایش هزینه های تغذیه ای می شود. 
در تغذیه چند مرحله ای در پرواربندی، جیره مرحله به مرحله از جیره با کنس��انتره 
کم به س��مت جیره با کنسانتره زیاد تغییر می یابد. این روش با طبیعت رشد گوساله 
مطابقت دارد ولی عیب عمده آن این اس��ت که تغییر جیره )حداقل 2 تا 3 بار( برای 
دامداران مشکل است. در این روش در هر مرحله از پرواربندی جیره خاص آن مرحله 
ارائه می گردد؛ برای مثال در س��نین کم، گوس��اله به پروتئین بیش��تری نیاز دارد و با 

افزایش سن گوساله درصد پروتئین مورد نیاز کاهش می یابد. 
تعداد مراحل تغذیه ای در این روش پرورش 2 یا 3 در نظر گرفته می شود. معمواًل 
به دلیل موارد ذکر ش��ده، اس��تفاده از روش 2 مرحله ای در پرواربندی گوساله ترجیح 

داده می شود. 
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مرحلة اول از ابتدای دوره پرواربندی و س��ن 3 تا 4 ماهگی ش��روع می شود . در 
این مرحله هنوز اندام ها و دس��تگاه های مختلف بدن در حال رش��د و نمو هس��تند و 
س��رعت رشد گوساله چشمگیر نیس��ت. در این مرحله نیاز به پروتئین بیش از سایر 
مراحل پرواربندی است. طول این دوره متغیر بوده و معموال گوساله ها تا وزن حدود 
250 الی270 کیلوگرم از این جیره مصرف می کند. پیش��نهاد می گردد گوساله های 
هلش��تاین که وزنی بین 130 تا 320 کیلوگ��رم دارند، جیره ای با 14 درصد پروتئین 

خام دریافت کنند.
 در روش چند مرحله ای، بیش��ترین ط��ول دورة پرواربندی مربوط به مرحلة دوم 
اس��ت و طی آن س��طح کنس��انتره در جیره افزایش می یابد. افزای��ش وزن روزانه 
گوس��اله های اصیل در این دوره در حدود 1000 تا 1200 گرم اس��ت. گوس��اله های 
هلشتاین که وزنی بین 320 و 530 کیلوگرم دارند می توانند با جیره ای با 13-13/5 
درصد پروتئین خام از منابع گیاهی و ازت غیرپروتئینی )NPN: تقریبًا 1 درصد ماده 
خشك جیره( تغذیه شوند. در جدول شماره 4 نمونه ای از جیره های پیشنهادی برای 

پروار به روش دو مرحله ای آمده است.
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جدول 4- جیره پیشنهادی برای گوساله هلشتاین در طول دوره پروار )دو مرحله ای(

مواد خوراکی

جیره

جیره دوره اول )کیلوگرم(
)از 4 ماهگی تا 8 ماهگی(

جیره دوره دوم )کیلوگرم(
)از 8 تا 13 ماهگی(

2/21/1یونجه

0/71سیالژ ذرت

0/20/4کاه گندم

0/51ذرت

11جو

0/10/5سبوس گندم

0/250کنجاله کلزا

0/72/5نان خشك

0/250/35پودر چربی

0/020/08اوره

0/050/05جوش شیرین

0/040/04نمك

0/040/04کربنات کلسیم

0/060/06مکمل معدنی و ویتامینی

مشخصات جیره

14/113پروتئین خام )درصد(

2/612/86انرژی  قابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم ماده خشك جیره(

1/071/28انرژی خالص برای رشد )مگاکالری در کیلوگرم ماده خشك جیره(

10501220افزایش وزن مورد انتظار )گرم در روز(
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ممکن است در برخی موارد دوره پایانی در پروار گوساله در نظر گرفته شود. طی 
این دوره که از روز 45 تا 60 روز قبل از کش��تار اس��ت، مصرف کنسانتره به حداکثر 
میزان خود می رسد )حتی تا 90 درصد( و در صورت مدیریت صحیح میانگین افزایش 
وزن روزانه گوس��اله در این دوره به بیش از 1200 گرم در روز می رسد. بخش عمده 
جیره این دس��ته از گوس��اله ها از دانه غالت تش��کیل شده اس��ت.برای گوساله های 
هلش��تاین با وزن 600-530 کیلوگرم )وزن کش��تار( پروتئی��ن خام جیره می تواند به 
12/5-12 درص��د کاهش یابد و نیت��روژن غیرپروتئینی می تواند ب��ه عنوان یکی از 
منابع اصلی پروتئین جیره مورد اس��تفاده قرار گیرد. این جیره ها بایس��تی نیازهای به 

اسیدهای آمینه را تأمین کنند و نباید از نظر لیزین و متیونین کمبود داشته باشند.
عالوه بر موارد ذکر ش��ده )تغذیه یك مرحله ای و چن��د مرحله ای( پرواربندان به 
تجرب��ه دریافته اند دام هایی ک��ه در دوره ای از زندگی خود با فقر غذایی روبرو بوده اند 
و از جیره ای که از نظر مواد مغذی ضعیف اس��ت تغذیه می نمایند. با بهبود ش��رایط 
تغذیه ای، خوراک را بس��یار موثرتر اس��تفاده می کنند و سرعت رشد افزایش می یابد، 
به این پدیده اصطالحًا رشد جبرانی می گویند. در این حالت دام حداکثر استفاده را از 
مواد مغذی خواهد نمود و افزایش وزن بیشتری نسبت به حالت عادی خواهد داشت 

و سبب ایجاد شیب تندی )پله( در منحنی رشد می گردد.

پایش گوساله ها
مص�رف خوراک: در بررس��ی مصرف خوراک الزم اس��ت به گوس��اله ها نگاه 
کنید، آیا آخور کاماًل خالی اس��ت، آیا گوس��اله ها گرسنه به نظر می رسند یا سیر؟ اگر 
س��یر هستند 2-1 روز صبر کنید و س��پس نسبت به افزایش خوراک تصمیم بگیرید. 
یك ش��ب سرد یا س��رمای موقتی می تواند س��بب لیس زدن ته آخور گردد. افزایش 
 عرضه خوراک ممکن اس��ت تنها س��بب کاهش مصرف خ��وراک آن ها در 3-2 روز 

آینده گردد.
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یك روش پایش مصرف خوراک و تعیین میران مصرف خوراک استفاده از سیستم 
نمره دهی آخور می باشد. نمره صفر داللت بر آن دارد که آخور خالی است یا لیس زده 
ش��ده اس��ت. نمره صفر منفی )-0( یعنی اینکه آخور برای بیشتر از یك ساعت خالی 
ش��ده اس��ت. نمره صفر مثبت )+0( یعنی آخور بجز مقدار کمی بخش ریز یا درشت 
خوراک خالی می باش��د. نمره 1 یعنی مقداری کمتر یا مس��اوی 2/5 سانتی متر در ته 
آخور باقی مانده اس��ت. نمره 2 یعنی 5 سانتی متراز خوراک باقی مانده است. 3 یعنی 

7/5 سانتی متر و به همین ترتیب.
به طور طبیعی اگر نمره آخور در دو روز متوالی صفر باش��د میزان خوراک ریخته 
شده باید 10-5 درصد افزایش یابد. اگر نمره 2 یا بیشتر است، مقدار خوراک را 5-10 
درصد کاهش دهید. یك گاودار حداقل باید 4 روز ثبت رکورد داش��ته باش��د تا تعیین 
کن��د چه مقدار خوراک باید در آخور ریخته ش��ود. نمره ده��ی آخور باید در هر روز در 
زمان مش��ابهی انجام گیرد. نمره آخور به همراه مقدار خوراک عرضه ش��ده می تواند 
بیان کند آیا خوراک افزایش یا کاهش داشته است و یا اینکه ثابت باقی مانده است. 
نمره های 3-2 ممکن است سبب باقیماندن خوراک و کاهش بازده خوراک در نتیجه 

نوسانات زیاد در خوراک مصرفی گردد.

جدول 5- نحوه نمره دهی آخور

وضعیت آخورنمره

خالی برای بیشتر از 1 ساعت-0

آخور خالی برای کمتر از 1 ساعت0

ذرات ریز کم یا توده کوچکی از خوراک+0

الیه نازک، به اندازه یك دانه غله-1

کمتر از 2/5 سانتی متر خوراک در آخور1

کمتر از 5 سانتی متر خوراک در آخور2

کمتر از 7/5 سانتی متر خوراک در آخور3
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ارزیابی مدفوع: مدفوع بلند و س��فت نش��انه ای از مصرف سطوح باالی علوفه 
خش��بی است. مدفوع صاف و قهوه ای رنگ نشان می دهد که گوساله سطح باالیی 
از غله را مصرف می کند ولی مبتال به بیماری های هضمی نمی باش��د. مدفوع صاف 
و طوس��ی رنگ نشانه ای از اسیدوز می باشد. مدفوع صاف و طوسی ممکن است قبل 
از افت واقعی مصرف خوراک اتفاق بیافتد. در آغل هایی که بیش��تر مدفوع ها صاف و 
قهوه ای هس��تند و تعداد کمی صاف و طوسی هستند نشانه ای از این موضوع هستند 

که مصرف خوراک گوساله ها بهینه است.
ش�رایط آب و هوای�ی: گل و آب و هوای متغییر س��بب ایج��اد الگوی متغیر 
مصرف خوراک در گوساله خواهد شد. معمواًل مصرف خوراک قبل از طوفان افزایش 
می یابد، به هنگام طوفان کاهش و پس از آن افزایش می یابد. ممکن است گوساله ها 
غذای خود را در عرض 2 س��اعت پس از ریختن خ��وراک مصرف نمایند و در طول 
20-10 س��اعت مقدار خوراک قابل مالحظه ای مصرف نکنند که این حالت زمینه را 

جهت ایجاد نفخ یا اسیدوز آماده می سازد.
پایش اندازه ذرات خوراک: در صورتی که هر مش��ت خوراک برداشته شده 
از آخور همگن نباش��د، نش��ان دهنده این است که گوس��اله ها جیره یکسانی مصرف 
نمی کنن��د )انتخاب خ��وراک صورت می گی��رد(. بروز این حالت س��بب می گردد که 
برخی از گوس��اله ها در گروه از خوراک بیافتند در حالی که در برگه خوراک مشخص 

نیست.
زمان خوراکدهی: خوراک های خش��ك براس��اس غله و علف خشك ممکن 
اس��ت یکبار در روز خورانده ش��وند. در طول ماه های تابس��تان یکبار خوراک دهی در 
عصر بهتر از یکبار خوراک دهی در صبح است. تغذیه دوبار در روز خوراک های خشك 
در هوای بارانی یا برفی س��بب تازه تر ب��ودن خوراک می گردد. جیره های با رطوبت 
باال مثل جیره های بر پایه سیلوی ذرت ممکن است نیاز به دو بار تغذیه در روز داشته 
باش��ند تا از رشد کپك و فاسد ش��دن آنها در طول روزهای گرم و همچنین یخ زدن 

خوراک در هوای سرد جلوگیری گردد. 
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تجمع خوراک: نباید اجازه داد خوراک از یك وعده تا وعده بعد در آخور تجمع 
یاب��د. در صورت تکرار این حالت مصرف ماده خش��ك کاه��ش خواهد یافت. تخلیه 
خوراک هایی که به صورت متجمع )کپه( در آخور وجود دارند ممکن است در تشویق 
گوس��اله ها به مصرف خوراک مؤثر باشد. اتفاق دیگر ممکن است این باشد گوساله ها 
ب��ه هنگام عرض��ه خوراک کم کف آخ��ور را لیس بزنند ولی خ��وراک وعده بعد که 

افزایش یافته است را نخورند. 
آخورهای لیس زده ش�ده: وجود این حالت در صورتی که گوساله ها کمتر از 
یك ساعت باشد مشکل مدیریتی محسوب نمی گردد، ولی در صورتی عدم دسترسی 
به خوراکی که دارای انرژی باالیی اس��ت بیش از زمان مذکور باش��د خطر پرخوری، 

اسیدوز )نفخ غالت( و الگوهای نامنظم مصرف خوراک وجود دارد.
ذرات ریز: جهت تحقیق در مورد نوع ماده ای که در ته آخور باقی مانده اس��ت 
وقت بگذارید، مطمئن شوید که کنجاله های بسیار ریز آسیاب شده و اجزای با تراکم 
وزنی باال از قبیل موادمعدنی به طور کامل در ته آخور باقی نمانده اند. در صورتی که 
این گونه ذرات ریز در ته آخور مش��اهده گردید الزم اس��ت مقداری رطوبت به شکل 
علوفه سیلوش��ده، مالس، آب یا محصوالت مرطوب جهت نگه داش��تن ذرات ریز در 

ترکیب با خوراک به جیره افزوده گردد.
آب: مصرف خوراک وابس��ته به مصرف آب می باشد. کمی آب آبشخور در هوای 
گرم س��بب کاهش مصرف خوراک خواهد شد. آبش��خور یخ زده باعث قطع مصرف 
خوراک خواهد ش��د. آبش��خورها باید به طور منظم تمیز ش��وند. اگر مصرف خوراک 
نامنظم مشکل س��از باشد، کیفیت آب و حتی احتمال وجود ولتاژ الکتریکی در آن باید 

مورد بررسی قرار گیرد.
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ضریب تبدیل خوراک
ضریب تبدیل مقدار خوراک مصرف ش��ده جهت افزایش یك کیلوگرم وزن زنده 
می باشد. هر چه مقدار مصرف مواد خوراکی نسبت به وزن زنده تولید شده کمتر باشد، 
مقدار س��ود واحد پرواربندی بیش��تر خواهد بود. برای محاسبه ضریب تبدیل مجموع 

خوراک مصرفی برحسب ماده خشك به کل افزایش وزن زنده تقسیم می شود:
کل افزایش وزن زنده / )مجموع ماده خشک مصرفی(= ضریب تبدیل

ممکن اس��ت برای مقایسه عملکرد دام های پرواری صرف نظر از خوراک مصرفی 
از افزایش وزن روزانه استفاده شود که با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد:

تعداد روزهای پروار / )وزن شروع پروار - وزن پایان پروار(= میانگین افزایش وزن روزانه در طول دوره پروار

شکل 6- باسکول توزین دام

زمان کشتار
ضریب تبدیل غذایی با افزایش سن دام زیاد می شود. بنابراین با افزایش سن دام 
و بعد از مدتی، پرواربندی دیگر سودآوری نخواهد داشت و عالوه بر این بخش قابل 
توجهی از افزایش وزن چربی خواهد بود که از نظر بازارپسندی فاکتور منفی محسوب 
می گردد. در صورت امکان وزن کشی دوره ای می تواند ابزار مدیریتی دقیقی نسبت به 
وضعیت گوساله ها باشد. با داشتن افزایش وزن و مقدار خوراک مصرفی در دوره مورد 

نظر می توان ارزیابی درستی از میزان درآمد و هزینه ها داشت.
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منحن��ی افزایش وزن بدن گوس��اله در ش��رایط طبیعی همانند منحنی ش��کل 7 
می باشد. با تغذیه کافی، گوساله از زمان تولد طبق یك منحنی S شکل رشد می یابد 
که پیرامون زمان بلوغ جنس��ی ش��تاب پیدا می کند و در زمان نزدیك ش��دن به بلوغ 
 جس��می کاهش می یابد. ترکیب الش��ه در زمان کش��تار  تحت تاثیر وزن می باش��د. 
با افزایش وزن گوس��اله ها به مرحله ای می رس��ند که سرعت رشد ماهیچه نسبت به 
میزان ذخیره چربی کاهش می یابد؛ چربی زیاد عامل اصلی کاهش بازارپسندی الشه 
می باش��د؛ بنابراین در زمان کشتار سطح چربی باید مناس��ب یا بهینه باشد. حیوانات 
معمواًل نزدیك به پایان زمان رش��د بلوغ جنسی و بین یك دوم تا یك سوم وزن بدن 

در زمان بلوغ جسمی، کشتار می شوند.

شکل 7- منحنی رشد در گوساله های پروری و ارتباط رشد با ترکیب بدن

در صورت��ی که افزایش وزن مورد نظر حاصل نگ��ردد عوامل زیر می توانند مورد 
توجه و بررسی قرار گیرند:
نیست. متوازن  •		جیره 

است. بوده  اشکال  با  پروتئین جیره همراه  و  انرژی  •		تعیین 
نمی کنند. تغذیه  را  نیاز  مورد  میزان خوراک  •		کارگران 
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نیست. کنسانتره مصرفی صحیح  به  علوفه  •		نسبت 
نیستند.  نظر  افزایش وزن مورد  به  به دستیابی  قادر  ژنتیکی  نظر  از  •		حیوانات 
ممکن است مشکل بیماری یا انگل وجود داشته باشد و الزم است حیوانات  	•

توسط یك دامپزشك مورد بررسی قرار گیرند.
 

بازار رسانی
روش های مختلفی برای فروش گوساله پروارشده به شرح ذیل وجود دارد:

1( فروش گوس�اله به طور زنده )س�رپایی(: فروش گوساله ها به صورت 
زنده ممکن است به یکی از روش های زیر انجام شود:

ال�ف: ف�روش دام زنده در مراکز خرید و ف�روش: در این روش دامدار، 
دام های خود را برای فروش به بازارهای خرید و فروش نظیر کش��تارگاه ها یا میادین 
خرید و فروش دام منتقل می کند، در این حالت باید نسبت به دقیق بودن نحوه توزین 

توجه کافی داشت.
ب: فروش دام ها در محل پرواربندی: حرفه افراد چوب دار خرید گوساله از 
دامداران در محل پرورش می باشد. در این روش در اکثر موارد دام ها توزین نمی شوند 
و چوب دار بر اساس تجربه و با توجه به وضعیت بدن دام، وزن آن را تخمین می زند 
و برحس��ب قیمت بازار و در نظر گرفتن س��ود مناس��ب برای خود قیمت نهایی را به 

دامدار اعالم می کند.
2- فروش الشه دام ها پس از کشتار )َکش ُکش(: در این روش پرواربند 
دام ها را به کش��تارگاه برده و پس از ذبح حیوانات و مشخص شدن وزن الشه، آن ها 
را به فروش می رس��اند. در کش��تارگاه بایستی نس��بت به نحوه تراشیدن )جدا کردن 
چربی ها و بخش های اضافی الش��ه( توجه کامل داش��ت. چه بسا دالالن با قصابان 
حاضر در کشتارگاه تبانی کرده و الشه دام را بیش از حد بتراشند. اگر وزن الشه یك 
گوساله 450 کیلوگرمی حدود 270 کیلوگرم باشد در این حالت بازده الشه60 درصد 
خواهد بود. اگر قیمت هر کیلوگرم از وزن زنده 20000 تومان باش��د، بنابراین ارزش 

الشه در هر کیلوگرم بیش از 33000 تومان خواهد بود.
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جایگاه پرواربندی
هدف از ایجاد جایگاه فراهم نمودن ش��رایط محیطی مناس��ب برای تأمین آسایش 
دام به منظور حداکثر نمودن تولید اس��ت. در پرواربندی گوس��اله، بیشتر از جایگاه نیمه 
باز استفاده می شود؛ این جایگاه از دو بخش تشکیل شده است، یك بخش مسقف که 
معمواًل در سه جهت با دیوار محصور بوده و طرف چهارم باز است و به بهاربند متصل 
اس��ت. در مجاورت بخش مسقف، بخش دیگری به عنوان بهاربند طراحی می شود که 
فاقد سقف بوده و دام ها از آن برای راه رفتن، آفتاب گرفتن و بازی و گردش در هوای 
آزاد اس��تفاده می کنند و تغذیه خوراک و آب در این بخش صورت می گیرد. قسمت باز 
این جایگاه ها در مناطق سردسیر و معتدل به طرف آفتاب )جنوب( و در مناطق گرمسیر 
به طرف جنوب ش��رقی و پش��ت به مس��یر بادهای موس��می غالب در منطقه می باشد. 
همچنین بهتر است شیب کف محل استراحت به سمت محل گردش یا کانال فاضالب 
باش��د تا آب و فضوالت در محل اس��تراحت گوس��اله های جمع نش��ود. سقف اصطبل 
می تواند به صورت شیروانی فلزی، ایرانیت )سیمانی( و آجری ضربی باشد. ارتفاع دیوار 
جایگاه یا فاصله س��قف از کف جایگاه هر قدر بیش��تر باشد دام هوای بیشتری دریافت 
می کن��د. درهرحال ارتفاع جایگاه باید به صورتی باش��د که با ایجاد فضای الزم امکان 
اس��تفاده از ماشین آالت جهت برداش��ت کود و غیره وجود داشته باشد. عرض قسمت 
مس��قف بین 10-8 متر و طول بس��تگی به تعداد دام دارد. به ازای هر رأس گوس��اله 
نژادهای بزرگ جثه اصیل پرواری 3 مترمربع مسقف و 4/5 مترمربع غیر مسقف و نژاد 

آمیخته 2 مترمربع مسقف و 3 مترمربع غیر مسقف باید پیش بینی گردد )جدول 4(. 
بر اس��اس یك قاعده کلی، ابعاد موردنیاز برای محل گردش گوساله های پرواری، 
حداقل برابر با ابعاد محل اس��تراحت آن ها و حداکثر دو برابر مساحت محل استراحت 
آن ها اس��ت. در جدول شماره 6، مساحت س��اختمان و تأسیسات موردنیاز واحدهای 
پرواربندی صنعتی )اصیل( و نیمه صنعتی بر اساس توصیه های نظام دامپروری کشور 
ارائه ش��ده اس��ت. فضای بیش��تر باعث کاهش تنش های اجتماعی در بین حیوانات 
خواهد ش��د مثاًل به جای اینکه 200 گوس��اله در یك جایگاه قرار گیرند، در 4 آغل 

تقسیم شوند )هر جایگاه: 50 رأس(.
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وجود س��ایبان روی آخور جهت محافظت گوساله ها از گرمای تابستان و بارندگی 
احتمالی در فصول سرد سال و نیز جلوگیری از خیس شدن خوراک در فصول همراه 
با بارندگی الزم است. وجود سایبان سبب می گردد گوساله ها زمان بیشتری را صرف 
خوردن کنند و در پرواربندی افزایش وزن تابعی از میزان خوراک خورده ش��ده است. 
آخور باید به اندازه ای باش��د تا تمام گوساله به هنگام ریختن خوراک همزمان بتوانند 

به خوراک کافی دسترسی داشته باشند. 

جدول 6- ساختمان و تأسیسات موردنیاز واحدهای پرواربندی 
صنعتی )اصیل( و نیمه صنعتی )آمیخته( به ازای هر رأس دام پرواری )واحد: مترمربع(

*حداقل ظرفیت پیش بینی شده برای هریک از واحدهای پرواربندی گوساله به شیوه صنعتی )اصیل( و نیمه صنعتی )آمیخته( 50 رأس می باشد.

تأسیسات موردنیازردیف
واحد نیمه صنعتی )آمیخته(واحد صنعتی )اصیل(

غیر مسقفمسقفغیر مسقفمسقف

34/523جایگاه گوساله نر1

-0/5-0/8انبار کنسانتره2

-0/2-0/3سایبان علوفه3

1/2-1/8-سیلو4

-0/3-0/4خانه کارگری5

4/56/334/2جمع کل زیر بنا6
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بهداشت و بیماری های گوساله پرواری
بهداشت در پرواربندی

یک��ی از موارد مهم در بازدهی واحدهای پرواربندی رعایت بهداش��ت می باش��د. 
برنامه هاي بهداش��تي که برپیش��گیري از بروز بیماري ها پایه گذاري شده اند، نقش 
اساس��ي درافزایش بازدهي حیوان خواهند داشت. در محل ورودي دامداري باید یك 
حوضچه ضد عفوني وجود داش��ته باش��د. طول حوضچه باید به اندازه ای باش��د که 
الس��تیك وس��ایل نقلیه حداقل یك دور  در آن بچرخد و س��طح مایع داخل آن باید 

کنترل گرد؛ به ویژه بعد از بارندگي نیاز به افزودن مایع ضدغفوني وجود دارد.
الزم است قبل از شروع دوره پرواربندی بقایای کود از دوره قبل جمع آوری شود 
و جایگاه با آب همراه با یك ماده ضدعفونی کننده شستشو شود. در صورت لزوم باید 
نس��بت به س��وزاندن و آهك پاشی محیط اقدام نمود. بهداش��ت خوراک، آخور، آب و 
آبش��خور نیز باید مورد توجه قرار گیرد. الزم به ذکر اس��ت که نوع مصالح به کاررفته 
در کف و دیوار باید به گونه ای باشد که قابل شستشو و سوزاندن باشد. حتی االمکان 
باید از ورود حیواناتي مانند گربه و س��گ ب��ه داخل دامداري جلوگیري گردد. رعایت 
بهداشت به هنگام دفن الشه نیز از مواردی است که باید در پرواربندی رعایت شود.  
گودال حفر شده باید وسعت و عمق کافی داشته باشد و روی الشه با یك الیه آهك 

خشك پوشانده شده و در نهایت با خاک گودال پر می شود.
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اسیدوز
اس��یدوز به دلیل مصرف یکباره مقادیر زیادی از غالت و اس��یدی شدن شکمبه 
در گوس��اله ایجاد می ش��ود. عالئم اسیدوز شدید عبارت اس��ت از  قطع کامل اشتها، 
افس��ردگی ش��دید، عدم تحرک، ضعف، دندان قروچه و لگد زدن به ش��کم و حیوان 
دراز کش��یده و سر را به طرف شکم برمی گردانند. در صورت شدیدتر شدن وضعیت، 
دام ها اکثراً تلف می ش��وند. در صورت عدم تلف ش��دن، لنگش، کاهش رشد شدید و 
آبسه کبدی اکثرا مشاهده می شود. اما در اسیدوز تحت حاد نوسان در مصرف خوراک 
بهترین عالمت اس��ت و پس از چند روز مصرف مناس��ب خوراک، چند روز ش��دیداً 

مصرف کاهش می یابد. 
جهت جلوگیری از اسیدوز توجه به نسبت علوفه به کنسانتره، اندازه قطعات علوفه، 
نوع غله مورد استفاده، دفعات عرضه خوراک و در پیشگیری از اسیدوز ضروری است. 

مصرف جوش شیرین نیز در جیره، کمك موثری در پیشگیری از اسیدوز می کند.

شکل 8- از بین رفتن پرزهای شکمبه ای در گوساله مبتال به اسیدوز
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نفخ
در حالت طبیعی گازهای تولید شده در شکمبه به وسیلة آروغ زدن خارج می شوند 
ولی بعضی اوقات به دالیل مختلف گازها نمی توانند خارج شوند و یا عمل آروغ زدن 
متوقف می ش��ود و نفخ ایجاد می شود. نفخ به دو صورت نفخ کفی و نفخ گازی وجود 
دارد. نفخ کفی به دلیل مصرف بیش از حد یونجه و ش��بدر تازه بوده ولی نفخ گازی 

که نفخ غالت نیز نامیده می شود، به دلیل مصرف زیاد غالت اتفاق می افتد.
عبوردادن ش��لنگ از طریق مری و ورود آن به ش��کمبه سبب خروج گاز می شود. 
همچنین خوراندن دارویی به نام بلوترول یا پارافین نیز س��بب کاهش نفخ می ش��ود. 
در موارد بس��یار حاد سوراخ کردن پهلوی چپ حیوان و عبور تروکار از شکمبه سبب 

خروج گاز می شود.

شکل 9- نفخ )باال( و استفاده از شلنگ مری )پایین راست( و تروکار )پایین چپ( در درمان آن
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آبسه کبدی
آبسه های کبدی به دلیل انتشار میکروب های شکمبه بداخل خون و جایگزینی در 
کبد اتفاق می افتد. آبس��ه های کبدی  عالوه بر کاهش مصرف خوراک، کاهش بازده 
تولید و افت افزایش وزن س��بب کاهش رضایت قصابان از الش��ه شده و کبد را غیر 

قابل مصرف می کنند.
راه پیش��گیری از آبس��ه کبدی رعایت اص��ول تغذیه و عدم ابتال دام به اس��یدوز 
اس��ت. با کاهش مصرف علوفه میزان بروز افزایش می یابد و ممکن اس��ت از 1 تا 2 
درص��د تا 95 تا 100 درصد دام های پرواری )متوس��ط 12 تا 32 درصد( به آن مبتال 
ش��وند. مصرف برخی از آنتی بیوتیك ها از قبیل کلروتتراسایکلین، اکسی تتراسایکلین 

و تایلوزین نیز می تواند از بروز آبسه کبدی جلوگیری کند.

شکل 10- کبد سالم و کبد مبتال به آبسه کبدی
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لنگش
متداول ترین عالمت بارز اسیدوز مزمن، لنگش است. به هنگام اسیدوز و با مرگ 
میکروارگانیزم های موجود در ش��کمبه، س��موم داخلی و هیس��تامین حاصل از مرگ 
میکروارگانیزم ها با عبور از دیواره ش��کمبه وارد خون ش��ده و با افزایش نفوذپذیری 
مویرگ های تغذیه کننده انگش��ت های پای حیوان باعث لنگش می شوند. پیشگیری 

از لنگش با استفاده از راهکارهایی که از اسیدوز جلوگیری می کنند، انجام می گیرد.
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