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  پيشگفتار

  

امروز آبروي اسالم در گرو آن است كه ايران اسالمي به كشوري آباد تبديل شود، توليـد  

شاورزي به خودكفـايي برسـد   داخلي با نيازهاي مردم متعادل گردد كشور در صنعت و ك

            دشمن از طريق احتياجات زندگي مردم راهي به اعمال فشار نداشته باشد

  10/3/1369اي امام خامنه                                                                 

  

كـه   ايگونهبه  رود، هاي كشور به شمار مي ترين ضرورت ي امنيت غذايي يكي از اصليربرقرا  

 بـوم شـناختي   با توجه به وضعيت خاص .اند دانسته برخي از كارشناسان آن را از امنيت ملي نيز برتر

كشـور، ضـروري اسـت تـا بـيش از هـر زمـاني بـا          )تيـك يژئوپل(جغرافياي سياسـي  و )اكولوژيك(

ده و بـر  بخشي و ارتقاي جايگاه بخش كشاورزي كه متولي اصلي تـأمين امنيـت غـذايي بـو     اولويت

، بـه اسـتحكام بـيش از پـيش     استهاي ملي  و اولويت  ترين جايگاه باالاساس اسناد فرادستي داراي 

هاي  ترين چالش زيانبارترين و  نظام مقدس جمهوري اسالمي همت گماشته و از بروز يكي از اصلي

منـابع   سـازمان بسـيج مهندسـين كشـاورزي و    . ملي يعني كمبود مواد غذايي جلوگيري به عمل آيد

طبيعي با همكاري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در راستاي منويـات مقـام معظـم    

خودكفايي در توليد محصوالت كشاورزي و رسـيدن بـه امنيـت غـذايي     به  رهبري و در جهت نيل

هـدف از اجـراي ايـن طـرح     . ده اسـت كـر  "ملي بسـيج همگـام بـا كشـاورز    "اقدام به اجراي طرح 

كـردن فاصـله عملكـردي ميـان كشـاورزان نمونـه و       اورزي و تالش در جهت كـم سازي كش علمي

كشاورزان هستند كه با رعايت نكات فني و  هم اكنون شمار قابل توجهي از .استشوري كميانگين

دهنـده   نشـان  خـود  كشوري عملكرد دارنـد كـه   ميانگيناستفاده از علم روز كشاورزي تا چند برابر 

  .كشور استدر افزايش عملكرد در واحد سطح در االبسيار بوجود يك  ظرفيت 



هـايي در زمينـه محصـوالت    دسـتورالعمل راهنمـا و  توليـد،   بازده در اين راستا به منظور افزايش

دسـتاوردهاي   هـا اسـتفاده از  مهـم ايـن دسـتورالعمل    هـاي ويژگـي . اند مختلف كشاورزي تهيه شده

نخبه كشور  كارآمد و ن و كشاورزانا، مروجاههدانشگا انادتن، اساهاي متخصص و ديدگاه پژوهشي

ــن دســتورالعمل. اســت ــا داراي  اي ــانيه ــين حــال كــاربردي   بي ــوده ســاده و در ع ــد ب ــورد تايي   و م

  تــرويج هــر چــه بهتــر و بيشــتر ايــن  اميــد اســت بــا. مراكــز تحقيقــاتي كشــور هســتندهــا و موسســه

كشـور در توليـد   در خودكفـايي  نقشي هـر چنـد كوچـك    ،ياري خداوند متعالو با  هادستورالعمل

  .محصوالت كشاورزي داشته باشد

انـد،  كـرده هـا مـا را يـاري     عزيزانـي كـه در تـدوين ايـن دسـتورالعمل      همهدر پايان جا دارد از 

  .سپاسگزاري شود

  

  

  نسوزدكتر محمدرضا جها                                             كاظم خاوازي دكتر                        

  رئيس سازمان بسيج مهندسين                               رئيس سازمان تحقيقات،آموزش وترويج كشاورزي   

  كشاورزي و منابع طبيعي                                                                                         

  

  

  



  
  
  

 تقدير و تشكر

اند  ن دستورالعمل نقش داشتهاين مجموعه از فرهيختگاني كه در تدوين اي كنندگان هيته

  .نمايند و نامشان در ذيل ذكر گرديده قدرداني مي

  

  كنندگان تدوين

، مركز تحقيقـات  دام و طيورعلمي بخش تحقيقات  دكتر مهدي افتخاري، عضو هيئت -

  ، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزيو آموزش كشاورزي و منابع طبيعي قزوين

اون سابق مدير كل دفتر پرورش و اصالح نـژاد دام وزارت  مهندس ابوالقاسم اقباله، مع -

  جهاد كشاورزي

  دكتر حسن فضائلي، عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور -

، عضو هيئت علمي پرديس كشاورزي و منابع طبيعـي دانشـگاه   لوخان دكتر مهدي گنج -

  تهران

  اورزي و امنيت غذاييمهندس داود صيدي، مسئول بخش دام و طيور پژوهشكده كش -

  مهندس علي راهنورد، كارشناس معاونت امور دام وزارت جهاد كشاروزي -

مهندس مرتضي محمديان، معاون كشاورزي و آبزي پـروري شـركت حـامي سـرمايه      -

  )توليد كننده(اقتصاد

  دكتر رضا ارجمندي، دانشجوي دكتري تخصصي دامپزشكي دانشگاه تهران -

، مركـز   دامـي  ولي، عضو هيئـت علمـي بخـش تحقيقـات علـوم     دكتر بهاره طاهري دزف -

  تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

مدير امـور دام سـازمان جهـاد كشـاورزي     (در پايان از جناب آقاي مهندس حميد بدوي 

اند كمـال تشـكر را   كه همكاري الزم را جهت تدوين اين كتاب نموده )استان خوزستان

 .دارد



  

  گفتارپيش

 ينتـر  مهـم  از يكـي  جامعه غذايي امنيت تأمين و موادغذايي اتثب با عرضه به دستيابي

اسـت و در بنـد    كشـور  سـاله  بيسـت  انـداز  چشم سند به توجه با ملي، هاي راهبردي اولويت

و درمان و ايجاد ذخاير  يت غذاامن	تأمين"صورت  هاي كلي اقتصاد مقاومتي به هفتم سياست

 .به آن تأكيد شده اسـت ) مواد اوليه و كاال( راهبردي با تأكيد برافزايش كمي و كيفي توليد

 ميليون 800از بيش 2012سال در متحد، ملل كشاورزي و خواربار سازمان گزارش اساس بر

 آسـيا  و آفريقـا  رد جمعيـت  اين از درصد 92از بيش و اند بوده سوءتغذيه دچار جهان در نفر

 3/4 دهـد  مـي  نشـان  2014-2016 سـال  سـه  ميـانگين  بـه  مربـوط  اطالعات. كنند مي زندگي

  .اندبوده مواجه سوءتغذيه با ايران جمعيت كل از درصد 5/5 معادل نفر ميليون

هنـوز   ي بشـري، هـا با وجود تمـام پيشـرفت  اهميت تأمين امنيت غذايي از آنجا است كه 

ي اجتمــاعي، اقتصــادي و سياســي تمــام ملــل دنيــا مخصوصــاً غــذا نقــش محــوري در زنــدگ

يافتـه حـاكي از ايـن اسـت كـه       كشورهاي كمتر توسـعه تجربه  كشورهاي جهان سوم دارد و

پذيري سياسي  تر باعث ضربه يافته ها به واردات مواد غذايي از كشورهاي توسعه وابستگي آن

 طبـق  .در معرض تهديـد بـوده اسـت   ها شده و امنيت ملي آن كشورها همواره از اين نظر  آن

 مقـدار  ،)بهداشـت  وزارت(تغذيه و غذا امنيت فرابخشي توسعه ملي سند به مربوط اطالعات

 24 سـفيد،  گوشـت  گـرم  50 قرمز، گوشت گرم 48 روزانه حيواني پروتئين مصرف مطلوب

 مصـرف  مطلـوب  سـرانه  اسـاس  اين بر باشد؛ مي شير گرم 225-240 حدود و مرغ تخم گرم

 25/18 قرمــز، گوشـت  كيلـوگرم  5/17 پـروتئين،  كننـده  تــأمين مختلـف  منـابع  بـراي  هسـاالن 

 طبـق . بـود  خواهـد  شير كيلوگرم 85/84 و مرغ تخم كيلوگرم 76/8 سفيد، گوشت كيلوگرم

 ايـن  مصـرف  باشد، سرانه مي 1395 سال به مربوط كه كشاورزي جهاد وزارت آمار آخرين

 مشـاهده  كـه  طور همان. باشد مي كيلوگرم 24/111 و 24/11 ،11/25 ،47/11 ترتيب به مواد

 گوشـت  مصرف مربـوط بـه   كمبودبيشترين  كشاورزي جهاد وزارت آمار به اتكا با شود مي



 گوشـت  تن هزار 100-150 حدود رقمي ساالنه سرانه، مصرف مقدار اين با و باشد مي قرمز

  .شود يم تأمين واردات طريق كه بيشتر گوشت گاو و گوساله است، از قرمز

 منطقـه،  كشـورهاي  عالوه بر ايـن، از ديـدگاه صـادرات محصـول نيـز ازآنجاكـه بيشـتر       

 قرمـز  گوشـت  دهنـد  مـي  تـرجيح  عمومـاً  و هسـتند  گوشت واردكننده و اسالمي كشورهايي

 بـراي  مناسب فرصتي تواند مي موقعيت كنند، اين تأمين اسالمي كشوري از را خود موردنياز

 اشـتغال،  افـزايش  غـذايي،  امنيت تأمين و خودكفايي. باشد كشور در گوشت توليد گسترش

 از كـه  اسـت  مزايـايي  ازجملـه  ايـران  بـه  منطقـه  كشورهاي سازي وابسته و ارزي درآمدزايي

  .شود مي كشور نصيب دامي توليدات افزايش

و نيز  هاي افزايش جمعيتي در ايران در حال حاضر با توجه به جمعيت زياد و سياستلذا 

پـروتئين   تـأمين  نگهـداري و پـرورش دام جهـت    "رونق توليد"به نام  1398ال گذاري س نام

  . گيردموردتوجه قرار بايستي ازپيش  حيواني موردنياز بيش

صـورت   با اين مقدمه نويسندگان كتاب حاضر بر آن شدند تا بـا نگـارش ايـن كتـاب بـه     

ع علمي در دسـترس  االمكان ساده، ضمن استفاده از مناب اي كاربردي، علمي و حتيمجموعه

پرواربنـدي گوسـاله، قـدمي هرچنـد كوچـك در افـزايش توليـد         هيندرزمداخلي و خارجي 

  .گوشت قرمز و اعتالي ميهن عزيزمان، جمهوري اسالمي ايران بردارند

  

 و من اهللا التوفيق
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  بندي گوسالهرااهميت پرو –فصل اول 

  وضعيت پرواربندي گوساله در كشور -1-1

اهميت گوشـت در  . گوشت قرمز يكي از اجزاي اصلي و مهم جيره غذايي انسان است

تأمين پروتئين حيواني موردنياز بدن انسان است و پرواربندي گوسـاله يكـي از منـابع عمـده     

ندي عبارت است از فـن افـزايش وزن دام در يـك دوره    پروارب. باشد توليد گوشت قرمز مي

  .زماني مشخص و نسبتاً كوتاه

يابيم مواد اوليه اين فـن عبارتنـد از دام مناسـب و شـرايط      با توجه به اين تعريف در مي 

ازلحاظ مصرف، مصرف گوشت طيور حائز رتبـه   شرايط كنوني كشور محيطي مطلوب، در

البتـه  . هاي بعدي قرار دارنـد  گوسفند و بز در رده ،هگوسال، گاو اول بوده و مصرف گوشت

به دليل محدوديت سطح مراتع و غلبه مصرف جمعيت دام سـبك نسـبت بـه ظرفيـت مراتـع      

هـاي ناشـي از نـزوالت كـم آسـماني،       سـالي  خصوص در چند سال اخير بـه دليـل خشـك    به

هـاي   ليـل كشـتار  بازدهي مراتع كاهش يافته و به دنبال آن عرضه گوشت دام سبك نيز بـه د 

هاي قبل كمتر و يا بدون رشد بوده اسـت و وقـوع ايـن     اضطراري و زودهنگام نسبت به سال

؛ بنـابراين كـاهش   )1-1جدول (ها را سبب گرديده است  گونه دام امر كاهش وزن الشه اين

هـا، لزومـاً ايجـاب نمـوده اسـت       گونـه دام  جمعيت دام سبك و كمبود عرضـه گوشـت ايـن   
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قـرار گيـرد كـه ضـمن داشـتن       توجـه  بيشتر مـورد نظير طيور و دام سنگين  هايي پرورش دام

تدريج تـا حـدودي بـه تغييـر      ؛ اين امر بهوابستگي چنداني به مراتع نيز نداردبازدهي مناسب، 

كنندگان انجاميده است و چالش ناشي از كاهش عرضه گوشت دام سـبك بـه    ذائقه مصرف

جايگـاه و   بـه  لذا با توجـه . ها منجر شده است دام پرورش دام سنگين و رونق پروار اين قبيل

ايجـاب   ضـرورت  موردنياز مردم ايـران،  گوشت قرمزنقش پرواربندي دام سنگين در تأمين 

طـور كامـل موردبررسـي     نمايد نقش عوامل فني مؤثر بر توليد محصول در اين حرفـه بـه   مي

 .قرار گيرد

  

هاي برنامه  هاي دامي طي سال روند تغييرات ميانگين وزن الشه انواع گونه - 1-1جدول 

  )94و  89(پنجم 

  گونه دامي
  روند تغييرات  )كيلوگرم(ه ميانگين وزن الش

  نسبي  )كيلوگرم(كمي   1394سال   1389سال 

  5/6  8/11  8/191  180  گاو و گوساله

  7/2  - 5/0  9/17  4/18  گوسفند

  ثابت  0  6/14  6/14  بز

  6/3  9/5  2/170  3/164  گاوميش

  6/14  3/26  5/206  2/180  شتر

  معاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي: مأخذ

 اسـت  دهيـ گرد سبب قرمز گوشت رنظي پروتئيني اقالم به جهان جمعيت روزافزون ازين

   يمعرفــ و ثبــت زيــن و گوســاله و گــاو پرواربنــدي واحــدهاي فعاليــت بقــاي نيتضــم ضــمن

 باشند، مي دارا را شدن پروار جهت در ژنتيكي ظرفيت اعالي حد كه شده اصالح هاي نژاد

 كـه  يطـور  بـه  گردد؛ يتلق پردرآمد و مولد حرفه يك عنوان به دنيا در گوساله پرواربندي

 ايـن  نيز ايران كشور در. دارد   خوك و طيور گوشت از بعد جهان در گاو گوشت سهم

 .باشد مي مهم بسيار مردم موردنياز پروتئين تأمين زمينه در حرفه

قـرار



 3/ اهميت پرواربندي گوساله  – فصل اول  

  بندي گوساله در ايرانپروار -1-2

تر وضعيت پرواربندي گوساله در ايران به بررسي جمعيت دام  براي شناسايي بهتر و دقيق

.شـود  كشور و روند تغييرات آن طي برنامه پـنجم پرداختـه مـي   
هـاي برنامـه،    در طـول سـال   1

هـاي پيـاپي و حـذف      كسـالي جمعيت گوسفند و بـره، گـاوميش و شـتر بـه دليـل وقـوع خش      

ها كه ناشي از كاهش بازدهي مراتع بوده است، تقريباً ثابـت مانـده و جمعيـت     آن اضطراري

هـاي   همچنـين جهـت دسـتيابي بـه اهـداف و سياسـت      . گاو اصيل روند صعودي داشته است

اصالح نژادي از تعداد گاو بومي كم شده و در مقابل جمعيت گاو آميخته رشد چشمگيري 

2دهد را نشان مي

  ).2-1جدول ( 

  )94-89(هاي برنامه پنجم  روند تغييرات جمعيت دامي كشور طي سال - 2-1جدول 

  گونه دامي

  1389سال 

پايان برنامه (

  )راس هزار( )پنجم

  1394سال

  )هزار راس(

روند تغييرات 

  هاي طي سال

  )درصد( 94 -89

ضريب * 

  كشتار

  )درصد(

تعداد دام 

  قابل پروار

  )تقريبي(

  150  29  9/22  1034  841  گاو اصيل

  560  26  7/15  4311  3726  ميختهگاوآ

  413  29  - 5/0  2850  2865  گاو بومي

  7206  30  95/0  48045  47591  گوسفند

  3015  30  - 2/6  20101  21435  **بز 

  22.6  22  1/5  205  195  گاوميش

  11.5  14  8/5  164  155  شتر

  معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي: مأخذ

شده در سـتون مربـوط بـه ميـانگين كشـوري       باشد و اعدادي درج تفاوت ميضريب كشتار از يك گله به گله ديگر م* 

  .باشد مي

هـاي   درصـد از دام  50طـور متوسـط حـدود     همچنـين بـه  . صورت نيم پروار مرسوم اسـت  در كشور پرواربندي بز به** 

  .دهند هاي جوان و قابل پروار تشكيل مي حذفي و مازاد را دام

  

                                                           

1-

 .استفاده شده است 93، از اطالعات سال 94باشد ولي به دليل عدم دسترسي به اطالعات سال  مي 94سال پاياني برنامه پنجم سال  
2

اده از گاو دومنظوره نژاد سيمنتال در دستور كار معاونت امـور دام سـازمان جهـاد كشـاورزي قـرار گرفتـه       ي اخير استفها سالدر  -
  .است
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  توليد گوشت قرمز در كشوروضعيت  -1-3

روند رشد گوشـت توليـدي گـاو و    ، )1389 – 1394(هاي برنامه پنجم توسعه  طي سال

 7/15از رشـدي معـادل    89نسـبت بـه سـال     94كه در سـال   طوري گوساله قابل توجه بوده به

بـه   1389درصد در سال  50درصد برخوردار بوده و سهم آن در كل توليد گوشت قرمز از 

گـذاري بيشـتر    كه اين مبـين سـرمايه  ) 3-1جدول ( استارتقا يافته  1394درصد در سال  53

پروري نسبت به ساليان قبل و همچنين نسبت به دام سبك بـوده و   دام  در اين شاخه از فعاليت

گوسـفند و  (در آينده با توجه به سير كند و تدريجي جمعيت و وزن پائين الشـه دام سـبك   

گـردد؛ بنـابراين بايـد بـه مقولـه       بينـي مـي   گسترش و توسعه فعاليـت در ايـن رشـته پـيش    ) بز

تري نگريسته شود؛ زيـرا نـه ماننـد گوسـفند و بـز       پرواربندي گوساله در كشور به نحو جدي

 متكي به منابع طبيعي و وابسته به وضعيت نـزوالت جـوي اسـت و نـه ماننـد بخـش طيـور از       

در  .دباشـ  هاي غذايي به ارز و منـابع خـوراكي وارداتـي وابسـته مـي      لحاظ خوراك و مكمل

هـاي اخيـر رونـدي افزايشـي داشـته اسـت ولـي         ضمن اگرچه ميزان توليد گوشـت در سـال  

هزار تـن   100-150اكنون ساالنه حدوداً  پاسخگوي نياز پروتئيني در كشور نبوده است و هم

شايان ذكر است كـه بيشـترين منبـع    . گردد گوشت قرمز موردنياز از طريق واردات تأمين مي

دورگ  باشد كه بيشتر از منبـع گـاو   كشور گوشت گاو و گوساله ميتأمين گوشت قرمز در 

  . گردد و سپس از گاو بومي و اصيل تأمين مي

  هاي دامي در طي برنامه پنجم توسعه  روند توليد گوشت انواع گونه -3-1جدول 

  )ارقام هزار تن(

  سال         

  

  گونه دامي

1389  1394  

  مقدار

  )هزارتن(

نسبت به كل 

  )درصد(

  دارمق

  )هزار تن(

  نسبت

  )درصد(

 94روند تغييرات 

  )درصد( 89نسبت به 

  گاو و گوساله

369  50  427  53  7/15  

  گوسفند و بره

263  7/35  4/276  3/34  1/5  

  بز و بزغاله

94  7/12  1/89  1/11  2/5-  

  گاوميش

7  95/0  7/8  1/1  2/24  

  شتر

5/4  65/0  8/4  5/0  7/6  

  جمع كل

5/737  100  806  100  3/9  

  معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي: مأخذ



 5/ اهميت پرواربندي گوساله  – فصل اول  

لحـاظ سـطح فنـاوري و صـدور      پرواري از هاي پرورش گوساله شيوه -1-4

  مجوز

. شـود  صنعتي و سنتي انجام مـي  هاي صنعتي، نيمه پرواربندي گوساله در كشور به روش

بـرداري از   هايي اسـت كـه داراي مجـوز و يـا پروانـه بهـره       هاي صنعتي واحد منظور از واحد

شود كه بنا بـه   هايي اطالق مي صنعتي به واحد هاي نيمه سازمان جهاد كشاورزي بوده و واحد

پـروري كشـور مشـمول دريافـت پروانـه       دارا نبـودن ضـوابط نظـام دام   داليل متعدد ازجمله 

در ايـن ميـان   . باشـند  كوچك روستايي و يا كارت شناسايي مي  صنعتي نشده و داراي پروانه

هـا خـرد و معيشـتي هسـتند و      باشند و غالباً واحـد  هاي سنتي نيز فاقد هرگونه پروانه مي واحد

هـا را غالبـاً    حدها حداقل بوده و دام قابل پـروار آن رعايت ضوابط فني و بهداشتي در اين وا

باشـند، تشـكيل    هاي بومي كه نسبت به كمبود مواد خوراكي و سطح بهداشت مقاوم مـي  دام

  .دهند مي

. شـود  درصد از كل گوشت گاو و گوساله توليدي دنيا، در ايـران توليـد مـي    6/0حدود 

هزار تن و  414گوشت گاوميش  مجموع توليد گوشت گاو و گوساله در كشور با احتساب

درصد از كل توليـد گوشـت قرمـز     53باشد كه  كيلوگرم مي 5متوسط مصرف سرانه آن نيز 

اين مقدار نسبت بـه سـهم مصـرف گوشـت گـاو و گوسـاله در دنيـا كـه         . باشد در كشور مي

 10گوشت و متوسط مصرف سـرانه آن حـدود    هاي حالل درصد كل گوشت دام 78حدود 

تـوان بـا    رقم بسيار پائيني بوده و جهت تداوم و توسعه پرواربندي گوساله ميكيلوگرم است 

گذاري بيشتر روي اصالح نژاد و ايجاد دام مناسب قابـل پـروار و همچنـين توجـه بـه       سرمايه

  .مسائل مديريتي و آموزشي، اين رقم را ارتقا بخشيد

وزارت جهــاد  هــا معاونــت امــور دام بــر اســاس آمــار دبيرخانــه مركــزي صــدور پروانــه

صنعتي پرواربندي گوسـاله   هاي صنعتي و نيمه تعداد كل واحد 1394كشاورزي تا پايان سال 

باشـد و متوسـط ظرفيـت هـر      رأس مي 1100.000واحد و به ظرفيت  9500در كشور حدود 

باشـند،   درصد آنها به داليل متعدد غيرفعال مـي  20رأس گوساله است كه حدود  116واحد 

ضـمناً  . هزار تن گوشت از اين واحدها توليـد شـود   230د كه ساليانه حدود شو بيني مي پيش
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واحـد بـه    8رأس بيشـترين و اسـتان البـرز بـا      95000واحد به ظرفيـت   900استان مركزي با 

همچنـين اسـتان   . انـد  رأس كمترين تعداد واحدها را بـه خـود اختصـاص داده    1165ظرفيت 

  .باشد شترين ميزان ظرفيت جذب شده را دارا ميهزار رأس بي 100تهران با ظرفيت بيش از 

  

عوامل مؤثر بر توليد محصول در واحـدهاي پرواربنـدي گوسـاله در     -1-5

  كشور

وجود تنوع عوامل توليد در واحدهاي پرواربندي گوساله شامل تغذيـه، نيـروي كـار،     با

چنـين  ونقل، با توجه به اهميت و جايگاه تغذيـه و نيـروي كـار و هم    بهداشت، انرژي و حمل

ها در توليد محصول نهايي سعي شده است كه به اين دو عامـل   هاي آن توجه هزينه سهم قابل

  .دهند، پرداخته شود هاي پرورش را به خود اختصاص مي درصد هزينه 75بر  كه بالغ

گيـرد و   صـورت بسـته انجـام مـي     پرواربنـدي گوسـاله در كشـور اكثـراً بـه      :تغذيه -الف

بيشتر و باال بردن بازده غذايي، تعليـف دسـتي معمـول بـوده تـا دام       منظور دستيابي به وزن به

بيشتر انرژي دريافتي را صرف افزايش وزن نمايد؛ حتي در شـمال و جنـوب كشـور كـه در     

باشد و سطح زمين اعم از مراتع و  موسم مناسب پرواربندي كه خاص اقليم آن مناطق نيز مي

چـر و سـرچر محصـوالت كشـاورزي اسـت،      اراضي زراعي پوشيده از علوفه مرتعي و پـس  

هـاي مرتعـي و زراعـي     كماكان روش غالب تعليف دستي بوده و كمتر دام پرواري به عرصه

ها، جو، يونجه، انواع كنجاله و در بعضـي منـاطق    گونه دام تغذيه متعارف اين. گردد وارد مي

در برسيم استفاده جاي يونجه، شب در مناطق شمالي كشور گاهي به. باشد كاه و سبوس نيز مي

  .گردد مي

،  با توجه به كيفيت واحد پرواربنـدي  :وضعيت نيروي كار در واحدهاي پرواربندي -ب

هـاي ناشـي از    وري مورد انتظار، الزم است درآمد واحـد جوابگـوي هزينـه    تعداد دام و بهره

هـايي در  بـردار بـا توجـه بـه حجـم كـار، از نيرو       بهـره . انتظار آن باشد پرواربندي و سود قابل

ربط در امور دام را در  نمايد كه از كارگر ساده تا متخصص ذي گيري مي راستاي توليد بهره

بردار به استفاده از نيروي كـار خـانواده قناعـت نمـوده و      در واحدهاي سنتي بهره. گيرد برمي
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بردار استخدام نيـروي كـار حتـي در حـد كـارگر       باشد كه براي بهره توليد هم در حدي نمي

صرفه باشد و معموالً اعضاي خـانواده بـا مشـاركت يكـديگر امـور تعليـف و        به  ه مقرونساد

گردند و ارزش اقتصادي واحـدها در حـد تـأمين اشـتغال بـراي افـراد        دار مي نظافت را عهده

 جهـت  خـانواده  آن ياعضـا  نيبـ  زهيـ انگ جـاد يا بـه  كهخانوار به همراه سودي حداقلي بوده 

معموالً در واحدهاي كوچك روسـتايي حرفـه    .گردد يم منجر يپرواربند واحد در اشتغال

نگهـداري دام داشـتي    نـه يها درزم پرواربندي گوساله در حاشيه بوده و متن اصلي فعاليت آن

  .باشد مي

در واحدهاي صنعتي عالوه بر سـرعت رشـد نـژاد مـورد انتخـاب، بـه تغذيـه، جايگـاه و         

ون جمعيـت دام و سـرعت رشـد آن و    همچنـين چـ  . شـود  اي داده مـي بهداشت اهميت ويژه

باشد، لذا استخدام كـارگر مـاهر و ورزيـده     هاي مراقبت و تعليف تا حد زيادي باال مي هزينه

  .باشد صرفه مي به نيز مقرون

وپـنج تـا سـي رأس گوسـاله پـرواري يـك كـارگر عـالوه بـر           معموالً به ازاي هر بيست

صـنعتي بـزرگ نيـز     هاي صـنعتي و نيمـه  ضـمناً در واحـد  . بردار، در واحـد اشـتغال دارد   بهره

مشاغل ديگري ازجمله كارگر خدماتي ماننـد نگهبـان، مـدير مزرعـه و كارشـناس نـاظر در       

باشند نيروي كـار نيمـه    هايي كه قطب پرواربندي مي واحدها مشغول به كار هستند؛ در استان

  .اندماهر، ماهر و متخصص بيشتري جذب واحدهاي پرواربندي شده
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  اي مطالعه بيشترمنابع بر

  )1394-1390(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  •

ريزي و  ، جلد دوم، وزارت جهاد كشاورزي، معاونت برنامه1395آمارنامه كشاورزي سال  •

  اقتصادي، مركز فناوري اطالتعات و ارتباطات

ريـزي و   ت برنامـه ، جلد دوم، وزارت جهـاد كشـاورزي، معاونـ   1394. آمارنامه كشاورزي •

 اقتصادي، مركز فناوري اطالعات و ارتباطات

  ، اصول پرواربندي گاو در ايران، انتشارات سروا1392. رفيعي يارندي، حسن •

: تهــران. چــاپ اول. پــروري ايــران آشــنايي بــا دام. 1388. ســليمي، رضــا و حامــد اســدي •

  پرور انتشارات دانش

  .ورزي، معاونت امور دام، جلد اول، وزارت جهاد كشا1386پروري كشور، نظام دام •

 پـروري  دام نظـام  دامـي،  توليـدات  امـور  معاونـت  كشـاورزي  جهـاد  وزارت ،1386نام،  بي •

  كشور

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  پروارينژادهاي گوساله – دومفصل 

معمـوالً در منـاطقي   ؛ شـود  در ايران از نژادهاي مختلفي جهت پروار گوساله استفاده مـي 

هـا از   بيشـتر در ايـن گـاوداري   ازآنجاكـه   شـده اسـت،   هاي صنعتي انجام كه توسعه گاوداري

هـا كـه معمـوالً     گـاوداري  هاي نـر مـازاد توليـد ايـن     شود؛ گوساله نژادهاي اصيل استفاده مي

هـاي نژادهـاي بـومي     گوشـتي هسـتند و نسـبت بـه گوسـاله     -شيري نژادهاي سنگين شيري يا

. گيرنـد  تـوجهي دارنـد در واحـدهاي پرواربنـدي مورداسـتفاده قـرار مـي         سرعت رشد قابل

؛ از نژادهـاي خـارجي   هسـتند بيشتر هلشـتاين و بـراون سـويس     موردنژادهاي معمول در اين 

گوشـتي سـيمنتال و مونـت     -منظوره شـيري  اند نژاد گاو دو اخيراً وارد كشور شدهديگر كه 

وهـوايي در كشـور    نژادهاي بـومي هـم از گذشـته متناسـب بـا شـرايط آب      . باشند بيليارد مي

سازگار شده و در حال حاضر در مناطق روستايي وجود دارند و در منـاطق مختلـف كشـور    

از قبيـل  (از اخـتالط نـژادي گاوهـاي بـومي     . گيرنـد  مـي ها مورداستفاده قـرار   در پرواربندي

 گاوهـاي بـا گاوهـاي نژادهـاي خـارجي،     ) سرابي، كردي، تالشـي، مازنـدراني و گلپايگـاني   

انـد كـه افـزايش وزن بيشـتري نسـبت بـه نژادهـاي بـومي داشـته ولـي            آميخته به وجود آمده

  .باشد ها به ميزان نژادهاي اصيل نمي افزايش وزن آن
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 پرواريگوسالهنژادهاي  -2-1

  نژادهاي بومي -2-1-1

هـاي سـنتي و   نژادهاي بومي گاو از گذشته در كشور وجود داشته و دامـداران بـه روش  

هـا   با توجه به شرايط طبيعي به پرورش و نگهـداري آن  ،بدون آميختگي با نژادهاي وارداتي

ژادهاي گاو متفاوت هاي ن نژادهاي گاو بومي نسبت به ساير دسته ويژگي. اند نموده اقدام مي

هـا، تـوان زنـدگي در شـرايط نامناسـب محيطـي،        باشد؛ پايداري نسـبي در برابـر بيمـاري    مي

مزايـاي پـرورش گـاو بـومي      ازجملـه اي و طـول عمـر اقتصـادي    توقع بودن ازنظر تغذيه كم

هـا بـه ميـزان     ها كم است و به همين دليل جمعيـت آن  باشد، اما راندمان توليد گوشت آن مي

عدم دسترسـي  در حال حاضر بيشتر پرواربندان سنتي به دليل . توجهي كاهش يافته است قابل

بهـره ولـي    گونه گاوهاي نسبتاً كم اين اي به نگهداري از امكانات بهداشتي و تغذيه و رعايت

 را هـا  توان آن زايي در روستاها نمي اشتغال دليلرغم بازده كم به  مقاوم اشتغال دارند كه علي

اي از توليد گوشت گـاو پـس از گاوهـاي آميختـه و اصـيل بـه        فت و بخش عمدهناديده گر

  .يابد گونه دامي اختصاص مي اين

منظور حفظ  هاي پشتيباني به رغم احداث ايستگاه در ارتباط با نژادهاي گاو بومي نيز علي

 و حراست ژنتيكي از اين نژادها توسط معاونت امور توليدات دامي وزارت متبوع، توفيقـات 

بر اساس آمار معاونت امور دام وزارت جهـاد  . حاصل نشده است ارتباط  اين درتوجهي  قابل

و  داشـته اسـت  هزار رأس گاو بـومي در كشـور وجـود     2850، تعداد 94كشاورزي در سال 

شامل گاوهاي مازنـدراني و تالشـي در شـمال، سـرابي در شـمال غـرب، كـردي در غـرب،         

اني در مركــز و سيســتاني در شــرق بــه شــرح ذيــل  دشــتياري و نجــدي در جنــوب، گلپايگــ

  :باشند مي

  نژاد سرابي -الف

 در سـراب  شهرسـتان  آن مـوطن  و شـود  مـي  محسـوب  شـيري  نـژاد  نژاد سرابي يك

اغلب فاقـد   .باشدمي تيره ايقهوه تا آهويي زرد رنگ به گاو اين .است شرقي آذربايجان

 نژادي خود اصلي زادگاه به توجه با سرابي گاوهاي. باشند شاخ و يا داراي شاخ كوتاه مي



 11/  پرواريگوسالهنژادهاي  – دومفصل   

گـرم   900 حـدود  شوند و ميانگين افزايش وزن روزانه در ايـن نـژاد  مي محسوب كوهستاني

 380كيلــوگرم و در جــنس مــاده  630وزن زنــده دام بــالغ در جــنس نــر . باشــد در روز مــي

دسـترس  متأسفانه در مورد تعداد گاوهاي سرابي كشـور آمـار دقيقـي در     .باشد كيلوگرم مي

بـا شناسـايي و خريـد     47هـه  مركز پشتيباني گاو بومي سرابي نخستين بار در اواخـر د . نيست

شرايط اقتصادي توليد موجـب كـاهش تمايـل    . تعدادي از گاوهاي سرابي آغاز به كار كرد

دامداران به نگهداري گاوهاي بومي شده و همين امر ايـن نـژاد را بـا خطـر جـدي انقـراض       

  .مواجه ساخته است

  

  

  

  

  

  

  

  گاو نژاد سرابي - 1-2شكل 

 نژاد سيستاني -ب

. اسـت  بلوچسـتان  و سيسـتان  اسـتان  در درياچـه هـامون   اطـراف  نـژاد  ايـن  اصـلي  منشأ

آمده از اكتشافات شهر سوخته حاكي از زندگي ايـن   دست هاي روي ظروف سفالي به نگاره

 سيسـتاني  گ گاوهـاي رنـ  .باشـد  سال قبل از ميالد تاكنون در اين گستره مـي  2500گاو از 

 نيز روشن يا قهوهطوسي و  خرمايي، زرد هاي رنگ البته. است سفيد يا سياه و سياه اغلب

 كوچـك،  نسـبتاً  سر دار، قوس پشت و كمر بلند، نسبتاً قد. شود مي مشاهده ها آن ميان در

 و آويـزان،  پهـن  غبغـب  كوهـان،  لطيف، چشمان كوچك، پوست برجسته، و پهن پيشاني

. اسـت  نـژاد  ايـن  هـاي  ويژگـي  از افتـاده  نيمـه  و كوچك هاي گوش مرطوب، و بلند پوزه

اسـت و ميـزان    ايـران  گوشتي نژاد اين نژاد تنها. باشد صفت بي شاخي در اين نژاد غالب مي
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نيزارهـاي  . باشـد  گـرم مـي   1200تا  800افزايش وزن روزانه اين نژاد در سيستم پرواري بين 

 تعـداد  1355 سـال  در. باشـد  گاو در موطن خود مـي  يناطراف درياچه هامون غذاي اصلي ا

 درياچـه  هـاي  كرانـه كـه در   اسـت  بـوده  رأس ميليون 5/1 حدود در چيزي منطقه در دام اين

تنهـا بـه    نـژاد  ايـن  جمعيت ؛ ولي در حال حاضركردند مي چرا آن نيزارهاي اطراف و هامون

 ارزشـمند  نـژاد  ايـن  نـابودي  خطـر  زنـگ  آن جمعيت اهش يافته و كاهشكچند هزار رأس 

   .است

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  سيستانيگاو نژاد  - 2-2شكل 

  نژاد گلپايگاني -ج

 هاي استان و شهرها در ولي است اصفهان استان در گلپايگان شهرستان اين نژاد موطن

 و هـاي چهارمحـال   اسـتان  از منـاطقي  در كـه  طـوري  بـه  اسـت،  شـده  پراكنـده  نيـز  اطراف

غالبـاً سـياه بـوده و بـه      هـا  آن رنـگ  .اندشده ديده كرمان و يبختياري، لرستان، يزد، مركز

 گاوهـا  ايـن . شـوند  حنـايي نيـز ديـده مـي     و بور قرمز اي،قهوه زرد، هاي خاكستري، رنگ

و  دارنـد هاي نر اين نژاد توانايي پروار بـااليي   گوساله. كوتاهي هستند شيردهي دوره داراي

 .باشد گرم مي 900ها حدود  افزايش وزن روزانه آن
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 )1387توكليان، :ماخذ(گاو نژاد گلپايگاني -  3 - 2شكل

 مازندراني نژاد -د

 اسـتفاده  سرسـبز شـمال   مراتـع  از و باشـد  مـي  خـزر  دريـاي  سواحلنژاد  اين پرورش مركز

 نژادهاي با ديگر است موسوم جنگلي هم گاو به كه  نگيال و مازندران بومي گاو. نمايد مي

 چشـم  بـه  هـا  شـانه  روي برجسـته  نـر كوهـاني   جـنس  در. دارد تفـاوت  ايـران  بومي در گاو

. دارد وجـود  مـاده  و نـر  بـين  قـد  و وزن بـه لحـاظ   غيرعـادي  و فـاحش  اختالفـي  و خـورد  مـي 

 بـه  ايـن نـژاد نسـبت    .كننـد توليد مي اندكي بسيار شير اندام بوده و كوچك گاوها اين همچنين

 منتقـل  هـا  كنـه  طريـق  از توانند مي كه بابزيوز و لريوزتي قبيل از هايي بيماري و كنه مثل هايي انگل

 . است مقاوم پستان ورم برابر در هلشتاين نژاد با مقايسه اين نژاد در. دارد مقاومت شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمازندرانگاو نژاد  -4-2شكل 
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 بسـيار  كيفيـت  بـا  هـاي  علوفـه  از و داشته تغذيه قابليت فقير حتي و متوسط مراتع در گاو اين

  .نمايد استفاده خوبي به تواند مي برنج كاه مثل پايين

 
  تالشي نژاد -ه

سـال پـيش از مـيالد مسـيح بـه ايـران        3000باور بر اين است كه گاو تالشي نزديـك بـه   

دار داراي اندامي ميانه و غبغبي بلند است؛ به گاوهاي زبـو   اين نژاد كوهان. آورده شده است

هاي زرد، سفيد و آهـويي   ياه و قرمز آجري بوده كه به رنگتعلق داشته و رنگ بدن غالباً س

بـيش   افزايش وزن روزانه در اين نژاد به هنگام استفاده از خوراك متراكم. شود نيز ديده مي

كيلـوگرم   280و در جـنس مـاده    520وزن زنده دام بالغ در جنس نـر  . باشد گرم مي 600 از

 .باشد مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )1387توكليان، : ماخذ(لشي گاو نژاد تا - 5-2شكل 

  

  دشتياري نژاد -و

هاي دشتياري، كنارك، سرباز، راسـك،   استان سيستان و بلوچستان در بخش دراين نژاد 

هـاي پهـن و    دار بوده و داراي غبغب بلند و گـوش  اين نژاد كوهان. باشد قصرقند پراكنده مي

تـوان  اين نژاد را مـي . شود طوسي و كرم ديده مي حنايي، سياه، هاي رنگ آويزان است و به
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و از تيپ شـيري قلمـداد   ) پرورش با شرايط سنتي(از نژادهاي سبك و داراي اندام كوچك 

  .باشد كيلوگرم مي 281جنس ماده  در و 352وزن زنده دام بالغ در جنس نر . نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گاو نژاد دشتياري - 6-2شكل 

  نجدي نژاد -ز

وجود دارد؛ برخي معتقدند بـه دليـل وجـود كوهـان      نظر در مورد منشأ اين گاو اختالف

باشد و برخي نيز بر اين باورند اين گاو از منطقه نجـد   خاستگاه آن گاوهاي زبوي هندي مي

وجود  حنائي و قرمز هاي رنگ گاوهاي اين نژاد به. عربستان به خوزستان آورده شده است

  .باشد گرم مي 584ين نژاد ميزان افزايش وزن روزانه در سيستم پرواري در ا .دارند

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  گاو نژاد نجدي - 7-2شكل 
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  نژاد كردي -ح

سفيدان و افراد شهرهاي ديواندره و سقز از نـژاد   ريشباشد و  مياين نژاد بدون كوهان 

تـري   بنـدي درشـت   گاو گلبـاخي اسـتخوان  . كنندگاو كردي با نام گلباخي يا گازرد ياد مي

هـاي كوتـاه و    بندي ظريف و داراي شاخ ندام با استخوانگاو كردي حيواني كوچك ا. دارد

 .باشد هاي سفيد مي اي و با لكهها سياه يا قهوه رنگ بدن آن. باشد گاهي بدون شاخ مي

  نژادهاي خارجي -2-1-2

هـا نژادهـاي خـالص يـا      خاسـتگاه آن  منظور از نژادهاي خارجي گاوهـايي هسـتند كـه   

آغاز واردات گاوهاي . اند ثبت شده ،هاي نژادي تجاري وارداتي هستند و از ديدگاه ويژگي

و ورود تعدادي گاو نژاد سـمينتال بـه موسسـه تحقيقـات علـوم دامـي        1312به سال  خارجي

اليي از تدريج و با افزايش درخواسـت بـراي شـير و گوشـت شـمار بـا       به. گرددكشور برمي

 ،در ميـان ايـن نژادهـا   . گاوهاي نژاد هلشـتاين، جرسـي و بـراون سـوئيس وارد ايـران شـدند      
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درصـد   95اكنـون   اي كـه هـم   گونه شده است؛ به پرورش نژاد هلشتاين بيشتر انجامو واردات 

بيشـترين تعـداد دام اصـيل در    . دهـد  نژاد هلشـتاين تشـكيل مـي    نژادهاي گاو اصيل كشور را

بـر اسـاس آمـار معاونـت بهبـود      . كمترين تعداد در استان بوشـهر وجـود دارد   استان تهران و

گاو نژاد خـارجي در كشـور   جمعيت  1394توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي در سال 

  .اعالم شده استرأس  ميليون 1حدود 

  

 	آنگوس -الف

گوشـتي  گـاو  هـاي   ترين گله نژاد آنگوس از نژادهاي معروف گوشتي و داراي بزرگ

از اين نژاد به نسبت . اين نژاد داراي بلوغ زودرس و بازده گوشتي باال است. باشد در دنيا مي

و  شـود  گيري استفاده ميهاي دورگ زياد براي بهبود كيفيت الشه و افزايش توليد در برنامه

  .شاخي در اين نژاد غالب استصفت بي

  

  

  

  

  

  

  

  

  گاو نژاد آنگوس -  9-2شكل 

  شاروله -ب

ترين نژادهاي گاو گوشتي فرانسوي است و سـازگاري خـوبي بـا اكثـر      يمييكي از قد

گـاو نـر   . رنـگ دارد  رنگ اين نژاد سفيد متمايل به كرم بوده و پوستي صـورتي . مناطق دارد

كيلـوگرم   816تـا   680كيلوگرم و گاو ماده بالغ نيز وزني برابر  1134تا  907بالغ وزني برابر 
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تـوان بـدون    لي بوده و به دليل نداشتن چربي زيرپوسـتي، مـي  كيفيت الشه آن بسيار عا. دارد

  .هاي باال پروار نمودافزايش چربي الشه آن را تا وزن

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  گاو نژاد شاروله - 10-2شكل 

  هرفورد -ج

كه رنگ بدن آن قرمز بـوده و سـر، سـينه، زيـر       نژاد قديمي و بزرگ جثه در انگلستان

هايي كوتاه، كلفت و قوي داشته و  اي پهن، پاسينه. ستشكم و نوك دم آن به رنگ سفيد ا

كيلوگرم و وزن جنس ماده ايـن   834فورد نر حدود وزن گاو هر. دار هستند ها شاخ آنبيشتر 

طـوركلي ايـن نـژاد، سـريع الرشـد و داراي گوشـت باكيفيـت         بـه . كيلوگرم اسـت  544نژاد 

هور بوده و رنگ سفيد صورت در قابليت توليد گوشت در سراسر جهان مش نظر از. باشد مي

هــا صــفتي غالــب    آن

  .باشد مي

  

  

  

  

گاو نژاد  - 11-2شكل 

  هرفورد
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  ليموزين -د

رنـگ ايـن گاوهـا زرد مايـل بـه      . منشأ اين نژاد اسـتان ليمـوزين در غـرب فرانسـه اسـت     

متوسـط و بـه   جثـه  شـاخ كوتـاه،   . ها پهن اسـت  ها كوتاه و پيشاني و پوزه آن اي، سر آن قهوه

هـا برجسـته    ، دنده ها صاف و قفسه سينه گسترده گردن كوتاه و شانه. طاليي استرنگ زرد 

بنـدي ظريـف بسـيار نيرومنـد      پاها نسـبتاً كوتـاه و بـاوجود اسـتخوان    . باشد و كپل بزرگ مي

  .گاوهاي اين نژاد توان تحمل هواي بسيار گرم تا بسيار سرد را دارند .هستند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گاو نژاد ليموزين - 12-2شكل 

  شورت هورن -ه

. باشـد  و رنگ آن قرمز و سـفيد مـي   انگلستانمركز اوليه پرورش اين نژاد شمال شرقي 

در اين   بلوغ زودرس. باشد ها بزرگ و شاخ آن كوتاه مي سر اين نژاد كوچك و پهن، چشم

ــاد از دي    ــا محــيط و طــول عمــر زي ــژاد وجــود دارد و ســازگاري و مقاومــت خــوب ب گــر ن

گـاو  وزن بلوغ در . رسند مي 450-550سالگي به وزن  در يك. باشد هاي اين نژاد مي ويژگي

شـورت هـورن توانـايي    . باشـد  مـي كيلـوگرم   680مـاده  در گـاو   كيلوگرم و 1088نر معادل 

  .هواي مختلف را دارد و  سازگاري با شرايط آب
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  گاو نژاد  - 13-2شكل                                                                                                     

  شورت هورن                                                                                                 

  سمينتال -و

ــت      ــوئيس اس ــور س ــژاد كش ــن ن ــأ اي ــن  .منش ــژاداي ــالني و  ن ــدن عض  رام و داراي ب

 1000-1200كيلوگرم و وزن گاو نر  550-725وزن گاو ماده . باشد بندي قوي مي ستخوانا

 1-5/1 آن روزانـه افـزايش وزن  ، تغذيـه شـود  خـوب   ايـن نـژاد   چنانچـه . باشد كيلوگرم مي

 .اسـت رنگ طاليي تا قرمز تيره و سر و قسمت پايين پا سـفيد   .خواهد بود در روز كيلوگرم

با توجه به سياست معاونت بهبود توليـدات   .درصد است 63د حدود بازدهي الشه در اين نژا

وري در توليــد كمــي و كيفــي  دامــي وزارت جهــاد كشــاورزي در خصــوص افــزايش بهــره

توسعه اين نژاد دومنظوره در مناطق مستعد كشور و در برنامه ششم توسـعه در  ، گوشت قرمز

رأس تليسـه از ايـن نـژاد     1000 بـر   بالغ 1395بطوريكه در سال . دستور كار قرارگرفته است

  .وارد كشور شده است

  

  

  

  

  

  گوساله هاي نژاد - 14-2شكل 

  سيمنتال                   
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 مونت بيليارد -ز

هـاي خراسـان    باشـد و پـراكنش آن در ايـران در اسـتان     مـي  فرانسـه منشأ اين نژاد كشور 

سـتان، بوشـهر و اصـفهان    گلستان، كرمانشاه، تهران، سيسـتان بلوچ  	شمالي، خراسان رضوي،

گوشـتي   –هايي بـه رنـگ قرمـز بـا سـر سـفيد و شـاخ كوتـاه و از نـوع شـيري            دام. باشد مي

 1200تـا   900كيلـوگرم و وزن دام نـر بـالغ بـه      700تـا   600وزن گاو ماده بالغ به . باشند مي

 20الـي   18هاي جوان اين نـژاد در سـنين    گوساله ،لحاظ توليد گوشت از. رسد كيلوگرم مي

بنـدي الشـه در امتيـاز     در طبقـه  ،كيلـوگرم  430الـي   380ماهگي با وزن الشه خالص حدود 

 1560هاي جوان اين نـژاد بـا رشـد روزانـه      هايي از گوساله نمونه. گيرند بسيار خوب قرار مي

  .گرم در روز در بسياري واحدهاي پرواربندي مشاهده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ونت بيلياردي نژاد مها گوساله - 15-2شكل 

  برهمن -ح

. رنـگ آن خاكسـتري اسـت   . باشـد  مركز اوليه پرورش اين نژاد كشور هندوسـتان مـي  

هـاي زيـاد و همچنـين     گاوهاي اين نژاد به علـت شـرايط غـذايي نامناسـب و آفـات و انگـل      

هاي مقـاومتي خـوبي    وهوايي گرمسيري سخت هندوستان سازگاري ها و شرايط آببيماري
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باشـد؛ ايـن امـر بـه سـبب       ن نژاد پوستي نرم دارد و داراي غدد عرق ساز مياي. اندپيدا كرده

  .گرددمقاومت به گرما در اين نژاد مي

  

  

  

  

  

  

  

 

  - 16-2شكل 

  گاو نژاد برهمن

  

  نژاد هلشتاين -ط   

گاوهـاي  . باشـد اسم رسمي نژاد است و خاستگاه آن كشور هلند مـي  1هلشتاين فريزين

هـاي  گوسـاله . انـد نده شير با كمترين درصد چربي شهرت يافتـه هلشتاين به بيشترين توليدكن

اين نژاد در ميان ساير نژادهاي شيري باالترين وزن تولـد را دارنـد و ايـن ويژگـي همـراه بـا       

 بالغوزن . سازدها را براي توليد گوشت سفيد گوساله مناسب مي رنگ سفيد چربي بدن، آن

نـژاد هلشـتاين   . باشـد  كيلـوگرم مـي   680و  1000 گاوهاي هلشتاين نر و ماده بالغ بـه ترتيـب  

بيش از ساير هلشتاين اندازه بدن و پراكنش نژاد . شود ديرتر از نژاد جرسي و گرنزي بالغ مي

سرعت رشد در ايـن نـژاد بـاال     .گاو شيري است، رنگ بدن غالباً سياه و سفيد استنژادهاي 

در بـين نژادهـاي شـيري    الشـه را   بوده و براي توليد گوشت بسيار مناسـب هسـتند و بهتـرين   

ولـي بـه علـت     ،باشـد  اگرچه شهرت نژاد هلشتاين به خاطر توليد شير زياد مي. دكن توليد مي

هـاي نـر    ايـران، گوسـاله   جملـه  ازتعداد زياد اين نژاد از گاو در بسياري از كشورهاي جهان 

شورها به عهده هاي پرورش اين نژاد نقش مهمي در توليد گوشت قرمز اين ك حاصل از گله
                                                           

١-Holstein friesian  
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وارد پرواربندي ) كيلوگرم 100-120(هاي هلشتاين معموالً پس از شيرگيري  گوساله. دارند

  .گردند مي

  

  

  

  

  

  -17-2شكل        

 نژاد هلشتاين سالهگو      

  

شـده اسـت و    هاي آن تشكيل جمعيت غالب گاو اصيل كشور از اين نژاد و آميخته چون

بـا   ايـن نـژاد  هـاي نـر    به مقايسه گوسـاله  ،يد شير و گوشت قرمزنيز به دليل اهميت آن در تول

  :شود پرداخته ميهاي نژادهاي گوشتي  گوساله

درصد انرژي  20تا  10هاي نژادهاي گوشتي به  هاي نر هلشتاين نسبت به گوساله گوساله

درصد خـوراك   10تا  8به ازاي هر واحد افزايش وزن به . دارند بيشتري براي نگهداري نياز

باشند و نسبت به نژادهاي گوشـتي   هاي نژادهاي گوشتي نيازمند مي بيشتري نسبت به گوساله

هاي محيطي بـر  از طرف ديگر اثر تنش. دهنداي باال پاسخ بهتري مي هاي با مواد دانه به جيره

باشد، زيرا موهاي كمتر و چربي زيرپوستي كمتـري دارنـد    هاي نر هلشتاين بيشتر مي گوساله

هاي مرطوب، باد، باران و بـرف تـأثير منفـي بيشـتري     محيط. دهاي گوشتي الغرترندو از نژا

 ،باز عملكرد خـوبي دارنـد   هاي جايگاهنژادهاي گوشتي در . هاي هلشتاين دارد روي گوساله

طـرف بـا ديـوار     3هاي نر هلشتاين در زمستان حتماً بايد در محيطي كه حداقل از  اما گوساله

اين  .باشند مرطوباز بستر  دور هداري شوند و در تمام فصول بهمحصور و مسقف باشد، نگ

هاي گوشتي سطح مقطـع عضـله راسـته كمتـر، ضـخامت چربـي        ها در مقايسه با نژاد گوساله

  .دارندپشت كمتر و بازده الشه كمتري 
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  تـري دارنـد و    گاوهاي هلشـتاين نسـبت بـه نژادهـاي گـاو گوشـتي انـدازه بـدن بـزرگ         

  انـدازه بـزرگ بـدن     ، بـه دليـل  نظـر فضـاي موردنيـاز    مانند و از مي ورزمان بيشتري روي آخ

  بــه علــت انــدازه بــزرگ بــدن خــوراك بيشــتر و درنتيجــه آب  . ســطح بيشــتري نيــاز دارنــد

  هـاي هلشـتاين    چنانچـه گوسـاله  . تري دارند كنند و بنابراين بستر مرطوب بيشتري مصرف مي

ــاه ــتر   در جايگ ــت بس ــوند، رطوب ــداري ش ــك نگه ــاي كوچ ــاك    ه ــد آموني ــا تولي ــراه ب   هم

  همـراه بـا دفـع مـدفوع زيـاد       ،ضـمناً مصـرف خـوراك زيـاد    . سـاز خواهـد بـود    زياد مشكل

  .خواهد بود

  هــاي هلشــتاين زيــاد اســت و بنــابراين در نظــر گــرفتن فضــاي   ســواري گــرفتن گوســاله

عـالوه بـر ايـن    . باشـد  كافي جهت پيشگيري از مرگ و صدمات احتمالي حيوانات الزم مـي 

وهواي  هاي هلشتاين به خاطر پوشش ضعيف بدن خود و نبود چربي خارجي در آب سالهگو

  هـا بـراي توليـد شـير      كننـد، چـون آن   داري بهتـر عمـل مـي    طـور معنـي   و خشـك بـه   معتدل

  كننـد و نسـبت بـه     نتيجـه حـرارت متابوليـك بيشـتري توليـد مـي       انـد و در اصالح نژاد شـده 

هـاي هلشـتاين بـه علـت مصـرف       در گوساله. ري دارندي گوشتي نيازهاي انرژي باالتهاادژن

هاي متابوليكي نسبت بـه گاوهـاي    خوراك باال و طول دوره مصرف خوراك، شيوع چالش

 .گوشتي باالتر است

  

  گاو آميخته -2-1-3

هـاي   توليد گوشت در گوساله ويژهبهتوليدات دامي  بازدهو بهبود  منظور اصالح نژاد به

هـاي آميختـه    هـاي وارداتـي نظيـر هلشـتاين، دام     دام بـا يـا   دهاي بومينر پرواري از تالقي نژا

هـاي دام بـومي و وارداتـي را    اي از ويژگـي هـاي حاصـل مجموعـه    آميخته. دنشو حاصل مي

شـود، نـژاد    گـري اسـتفاده مـي    آميختـه  اكنـون در كشـور ايـران در    نژاد غالبي كه هـم . دارند

در اسـتان آذربايجـان غربـي و كمتـرين در     هـاي دورگ  هلشتاين است و بيشترين تعداد دام

همچنين ممكـن اسـت توليـد نژادهـاي آميختـه از       .و بويراحمد وجود دارد يلويهگاستان كه



 25/  پرواريگوسالهنژادهاي  – دومفصل   

نمونه باز اين مورد تالقي بين نژاد . تالقي گري نژادهاي خارجي در داخل كشور انجام باشد

  .رددهلشتاين و سيمنتال در داخل كشور است كه در حال حاضر انجام مي گ

  

  

  

  

  

  

  

 

  گوشتينژاد صفات و مشخصات ظاهري گاو  -2-2

  شكل ظاهري: الف

هـاي   هاي مختلف گاو گوشتي بايد به حد مطلوب رشـد رسـيده باشـد، قسـمت     قسمت

هاي طولي كوتاه باشد، بدن بايد كامالً قرينـه بـوده و شـكل     عرضي بدن بسيار پهن و قسمت

در گاوهـاي گوشـتي رشـد    . اي و رشد بدن از جلو تا عقب تقريباً يكنواخت باشدوانهتنه است

  .باشدعضالت خلفي بيشتر از عضالت جلو بدن مي

  

  هايي مختلف بدن مشخصات قسمت: ب

سر يكي از اعضاي بدن اسـت كـه در قـديم از عوامـل مهـم در شناسـايي دام بـوده        : سر

المقدور به تنه نزديـك و بـا گـردن و     باشد و حتيطوركلي سر بايد عريض و كوتاه  است، به

  .بدن تقريباً توأم به نظر آيد

اصـطالح در تنـه فرورفتـه باشـد و مثـل       گردن بايد كوتاه، حجيم، پر عضـله و بـه  : گردن

  .سري كه بدون واسطه به بدن چسبيده باشد به نظر آيد

  سيمنتال -گوساله دورگ هلشتاين - 18-2شكل 
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ت ايـن قسـمت   ولي اهميـ  ؛عضالني و پهن است ،در گاوهاي گوشتي شانه عريض: شانه

  .مثل اعضاي خلفي بدن نيست

هـا و در قسـمت قـدامي بـدن قرارگرفتـه اسـت بايـد         اين قسمت كه زيرشـانه : ناحيه سينه

  .كاهش طول و عرض سينه نشانه عدم توسعه كافي اين عضو است. عريض و عميق باشد

ارد؛ ناحيـه  تا كمر ادامه دو ها شروع شده  يعني بين شانه ،ناحيه پشت از جدوگاه: ناحيه پشت

، بايـد كـامالً مسـتقيم و بسـيار     اسـت  حد مطلوب رشد رسيده 	پشت يك گاو گوشتي كه به

شكل ظاهري جدوگاه نيز خود يكي از صفات بارز كيفيت خـوب يـا   . پهن و عضالني باشد

  .بد گاو گوشتي است

كيفيت، بهترين گوشت است در اين ناحيه قرار دارد، بـدين ترتيـب    نظر ازفيله كه : كمر

  .بر مرغوبيت آن افزوده خواهد شد ،تر باشدتر و عضالنيتر، پهنهر چه اين قسمت عريض

گيـرد نـرم،    گـاه را نيـز در برمـي   پهلـو قرارگرفتـه و تهـي    اين قسمت كـه در دو : گاه قلوه

  .عضالني، عريض و برعكس گاو شيري بدون فرورفتگي است

حجـيم و وزيـن اسـت و     پوشـاند و هـاي لگـن را مـي    عضالت كپل روي اسـتخوان : كپل

كپل گاو گوشتي پهن، برآمده و . دهدترين قسمت بدن دام را ازنظر عضله تشكيل مي اصلي

  .باشدهاي اصلي در قضاوت گاو گوشتي مي بسيار عضالني است و يكي از قسمت

دهد كـه بايـد حجـيم، عضـالني و پهـن       قسمت مهم بدن گاو گوشتي را تشكيل مي: ران

  .عرض ران بايد زياد باشدهمچنين طول و  ؛باشد

د نـ هاي قوي باشـند تـا بتوان   ها بايد كوتاه و ضخيم و شاقولي و داراي استخوانساق: ساق

ها دليل بـر عـريض   ها در قسمت دستدار بودن ساق د، فاصلهنخوبي تحمل كن وزن دام را به

  .بودن سينه است
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  وهاي مختلف بدن گا معرفي بخش - 19-2شكل 
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  مديريت پرواربندي گوساله – ومسفصل 

يكــي ، باشــد مــي وجــهداراي دو ي پــروار يهــا گوســالهو پــروار در نگهــداري  رشــد

و تركيب الشـه اسـت    شكلتغييراتي در  بيانگرصورت افزايش وزن در واحد زمان و دوم  به

هـاي   ترشـد بافـ   ،در حيوانـات پـرواري  . گـردد  كه از رشد متفاوت اجزاي بدن حاصل مـي 

تركيـب  در  ،نسبت ايـن سـه بافـت اصـلي     نيز اصلي الشه شامل ماهيچه، چربي و استخوان و

   بيشـتر از  گوسـاله  پرواربنـدي بـر همـين اسـاس در     .مهم اسـت و بازارپسندي آن بسيار الشه 

بسـته بـه روش    .شـود  مي استفادهمنظور توليد گوشت  به) سال كمتر از يك(هاي نر جوان دام

 ودر زنجيـره توليـد گوشـت     ارزشمند ترين بخش مهمكه  توليدي الشهيب ترك پرواربندي،

  .، متفاوت خواهد بودقصاب است و دامداردرآمد كننده  تعيين

 

 هاي پرواربندي روش -3-1

هـاي پرواربنـدي بـه     انتخاب يكي از روشهاي مختلفي انجام شده و پرواربندي به روش

توضـيح  به شرح زيـر  ها  د هر يك از آناهداف و امكانات پرواربند بستگي دارد كه در مور

  .شود داده مي
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  پروار گوساله در مرتع -3-1-1

كنـد   در اين روش گوساله در طول سال در مرتع چرا نموده و از شـير مـادر تغذيـه مـي    

ازجملـه   ،اين روش بيشتر در كشورهايي كه مراتع طبيعـي يـا دسـت كاشـت فراوانـي دارنـد      

در ايران نيز در بعضـي از منـاطق   . برزيل موسوم است كشورهاي آمريكا جنوبي مانند كشور

  .شود روش استفاده مي  اين هاي شمالي از استان

  

 پروار گوساله در مرتع و جايگاه -3-1-2

كمبودهـاي   وجـود  صورت در و باشد مي مرتع علوفه دام پايه خوراك روش اين در

 قـرار  مورداسـتفاده  ينپـروتئ  و انـرژي  متـراكم  منـابع  ،دام احتياجـات  مينأتـ  در احتمـالي 

سـالگي   2هـا در سـن حـدود     هاي جوان و تليسه در اين روش پرواربندي، گوساله. گيرند مي

ها از بدو تولد مستقيماً از پستان مـادر تغذيـه شـده و تمـام      گوساله. شوند روانه كشتارگاه مي

ه از هـا در جايگـا   گردد و در شروع فصـل زمسـتان گوسـاله    شير مادر صرف تغذيه نوزاد مي

تغذيه بهتري برخوردار شده و در بهار دوم در مراتع چرانده شده و با شروع دومين پـاييز در  

  .شوند ماهگي روانه كشتارگاه مي 18تا  16سن 

  

 در جايگاه گوسالهپروار  -3-1-3

هاي نـر   اين دسته شامل گوساله ؛گيرد در ايران، پرواربندي بيشتر به اين روش انجام مي

مواقـع گاوهـاي مسـن حـذفي بـوده كـه در ايـن صـورت پرواربنـدي در           جوان و در بعضي

  :شود بندي مي صورت زير تقسيم جايگاه بر اساس سن دام پرواري به

  

  پرواربندي گاوهاي مسن -الف

درصد از گاوهاي مولد واحدهاي گاوداري شيري بـه داليـل پيـري،     25ساالنه حدود 

تواننـد پـس از يـك     گردند كـه مـي   حذف مي نازايي، ركورد پايين توليد شير و ساير موارد

ماهه روانه كشتارگاه شوند؛ با توجـه بـه كيفيـت پـايين گوشـت ايـن        3تا  2دوره پرواربندي 
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. شـوند  مصرف مـي ) سوسيس و كالباس(ها بنا به داليل ذكر شده غالباً در صنايع گوشتي  دام

ين دليـل افـزايش وزن در   صورت چربي بوده و بـه همـ   روزانه اين گاوها به وزن اضافهعموماً 

  .شود ها گران تمام مي اين دام

  

  هاي جوان پرواربندي گوساله -ب

ــ  در ايــن روش پرواربنــدي، گوســاله ــر پــس از ش ــا وزن  يرهــاي ن  150-200گــرفتن ب

و  شـوند  و پـروار مـي   يـداري خر) كيلوگرم 150در برخي موارد با وزني كمتر از (كيلوگرم 

بـه  ) سالگي حدوداً يك(باشند و خيلي زود  ع برخوردار ميعلت تغذيه متراكم از رشد سري هب

هاي جوان بر اساس امكانات پرواربند  مدت پرواربندي گوساله .شوند كشتارگاه فرستاده مي

 بسته به نـژاد  انجامد و ماه به طول مي 10تا  6از ) مانند قيمت گوشت و علوفه(و شرايط بازار 

در طـول   هاي جـوان  گوساله .باشند كيلوگرم مي 550الي  300ها  در سن كشتار وزن گوساله

  .كنند تغذيه ميعلوفه و كنسانتره  بخش شامل مدت پروار از جيره متوازن،

  :باشد هاي نر و جوان داراي مزايايي به شرح ذيل ميگوساله پرواربندي

هـاي پيـر و حـذفي     نـر و مـاده  هـاي مـاده جـوان و همچنـين      هاي نر بيشتر از دام رشد دام �

 .دشبا مي

 .هاي پير و ماده است بازده خوراك در حيوانات جوان بيشتر از دام �

ولـي افـزايش   ) عضله و ماهيچه(صورت ذخيره پروتئين  هاي نر جوان به افزايش وزن دام �

صـورت ذخيـره چربـي     هـاي جـوان بـه    هاي پير و حذفي و با نسبت كمتري در مـاده  وزن دام

 .است

گوشت ايـن گاوهـا بـه رنـگ قرمـز تيـره و        .بازارپسندي گوشت حيوانات پير كم است �

رنـگ   هـاي جـوان پـرواري، گوشـت خـوش     كـه در دام  حالي باشد، در ديرپخت و سفت مي

 .باشد بوده و به علت نفوذ چربي در آن آبدارتر و خوشمزه مي) سفيد و روشن(

هـاي مـاده و پيـر بيشـتر      هاي نر جوان نسـبت بـه دام   ارزش ريالي وزن زنده و يا الشه دام �

 .هاي نر جوان است دام بسيار كمتر ازهاي پير  ديگر قيمت هر واحد وزن دام عبارت به؛ تاس
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  طبيعي رشد الگوي -3-2

. باشد مي 1-3در شرايط طبيعي همانند منحني نمودار  وسالهمنحني افزايش وزن بدن گ

 يابـد  رشد مـي  )شكل S( با تغذيه كافي، گوساله از زمان تولد طبق يك منحني سيگموئيدي

كند و در زمان نزديك شـدن بـه بلـوغ جسـمي      كه پيرامون زمان بلوغ جنسي شتاب پيدا مي

تـا   دوم يـك معموالً نزديك به پايـان زمـان رشـد بلـوغ جنسـي و بـين        هادام. يابد كاهش مي

  .شوند مي، كشتار جسمي سوم وزن بدن در زمان بلوغ يك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سالهرشد در گو عموميمنحني  -1- 3نمودار 

  

گيرد؛ ولـي چنـدين    گيري رشد كل مورداستفاده قرار مي وزن بدن جهت اندازهگرچه ا

. دنـ كن عنـوان سنجشـي از ارزش اقتصـادي كـم مـي      آن را بـه  ارزشعامل وجـود دارنـد كـه    

بخـش   تيـ درنهابيني كننده صحيحي از وزن الشه و  منظور سودمندي، وزن بدن بايد پيش به

توانـد وزن بـدن و بنـابراين     كشـي مـي   م قبـل از وزن وضـعيت دا ؛ امـا  مصرف الشه باشد قابل

  .گيري وزن الشه تحت تأثير قرار دهد عنوان يك معيار جهت اندازه ارزش آن را به

  

  و اهميت آن الشه اجزاي -3-3

 رقابـل يغتـرين بخـش    مهـم  ؛باشد مصرف مي مصرف و غيرقابل الشه داراي اجزاي قابل

باشد ولـي امـروزه    مصرف مي ه اگرچه قابلدر الش نيز چربي زياد. باشد استخوان مي مصرف 
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، چــون باشــدمــيتــرين بافــت الشــه  ماهيچــه مهــم. در بيشــتر مــوارد ارزش اقتصــادي نــدارد

يك الشه خوب داراي عضله زياد، استخوان كم و مقـدار مناسـبي   . موردپسند خريدار است

 2-3ودار در نمـ ) ماهيچه، استخوان و چربي(سرعت رشد الشه و اجزاي آن . باشد چربي مي

  .آمده است

شـود رابطـه قـوي بـين وزن الشـه و وزن بـدن وجـود دارد و         طور كه مشـاهده مـي   همان

 ديرتربه علت توسعه اوليه استخوان و توسعه . ماهيچه بخش اصلي الشه را تشكيل داده است

. باشـد  1بـه   2ماهيچه، نسبت ماهيچه به استخوان در زمان تولد ممكـن اسـت كـم و در حـد     

دهد رشد استخوان ثابت و با سرعت كم و رشد ماهيچـه نسـبتاً    ها نشان مي د بافتالگوي رش

چربـي در زمـان تولـد بخـش     . يابـد  زياد است؛ درنتيجه نسبت عضله به استخوان افزايش مـي 

يابــد،  گــردد، ولــي ســپس ســرعت رشــد آن افــزايش مــي  كــوچكي از الشــه را شــامل مــي

ق ازنظر مقدار خالص از بافـت عضـله بيشـتر    كه برخي اوقات در حيوانات خيلي چا طوري به

  .گردد مي

ــودار      داده ــمندي در نمـ ــه ارزشـ ــابه و البتـ ــاي مشـ ــش  3-3هـ ــه در آن بخـ ــاي  كـ   هـ

  اطالعـات   .صـورت درصـدي از كـل وزن الشـه هسـتند، نشـان داده شـده اسـت         مختلف بـه 

  صــورت آهســته و  درصــد اســتخوان بــه بــدن بــا افــزايش وزن دهــد ايــن نمــودار نشــان مــي

  .يابد م كاهش ميمداو

آرامـي سـهم آن    دهـد، بـه   در زمان تولد درصد زيادي از الشه را تشكيل مـي  نيز ماهيچه

تـوان   ؛ بنـابراين مـي  يابـد  يدرصد آن در مرحلـه ذخيـره چربـي كـاهش مـ      ليو ،يافته افزايش

كـه   بر تركيـب الشـه دارنـد، درحـالي     يا مشاهده نمود ابتدا ماهيچه و سپس چربي اثر عمده

  .اي نقش غالبي در تعيين نسبت سه بخش ندارد در هيچ مرحلهاستخوان 
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  الشه در مقايسه با وزن زنده هايبخشرشد نسبي الشه و  -2- 3نمودار 

  

اي از توسعه برسد كه امكـان عملكـرد كـاراي آن    استخوان در زمان تولد بايد به درجه

ماهيچه نيازمند . گردد بندي مي دسته 1فتهيا عنوان بافت زود توسعه فراهم گردد، بنابراين آن به

باشـد و در مقايسـه بـا اسـتخوان و چربـي در زمـان تولـد توسـعه          فعاليت در زمـان تولـد مـي   

ازآن، بافت چربي در بين اين سه بافـت   نظر از نياز در اولين روز يا پسصرف. متوسطي دارد

تغييـر در نسـبت    .يافتـه اسـت   در اوايل تولد كمترين ضرورت را دارد و بنابراين كمتر توسعه

 3-3همراه با تغييرات در وزن بدن در طول رشـد نيـز در نمـودار      و استخوان يماهيچه، چرب

  .آمده است

 نيسـن  در يچربـ  و چـه يماه اسـتخوان،  شـامل  الشـه  مختلـف  يهـا بخـش  رشد سرعت

 ابتـدا  كـه  بيـ ترت نيـ ا بـه . رسـد  يمـ  بلوغ به زين يمختلف يها زمان در و بوده متفاوت مختلف،

 متفـاوت  سـرعت  علـت  بـه . ديرسـ  خواهد بلوغ به يچرب تيدرنها و چهيماه سپس استخوان،

 يبسـتگ  بلـوغ  سـن  بـه  ها بخش نيا از كيهر درصد ،يچرب و چهيماه استخوان، بلوغ و رشد

  .داشت خواهد

  

                                                           

١ Early developing tissue 
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و استخوان همراه با تغييرات در وزن بدن  يتغيير در نسبت ماهيچه، چرب -4- 3نمودار 

  در طول رشد

  

  عوامل مؤثر بر تركيب الشه -3-4

الگوي رشـد بافـت توسـط چنـدين عامـل محيطـي و ژنتيكـي         هاي پرواريدر گوساله

سـاير عوامـل در هـر    برخـي از  سـن، وزن، نـژاد، جـنس، تغذيـه و     . گيرد تحت تأثير قرار مي

  .دهند نسبت عضله، چربي و استخوان را تحت تأثير قرار مي ،افزايش وزن مرحله از
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  افزايش وزنجنس و  -الف

هـاي اختـه و    ها نسبت به گوسـاله  دهد؛ تليسه جنس، تركيب الشه را تحت تأثير قرار مي

. رسند چربي مي زيادشوند و زودتر به مرحله ذخيره  هاي نر، در وزن كمتري بالغ مي گوساله

هـا   رسـيده باشـد، تليسـه    مرحله ذخيره چربي فرا كه يدرصورتاي يكسان يط تغذيهتحت شرا

تـر   هاي نر در هر وزن، چربهاي اخته نسبت به گوساله هاي اخته و گوساله نسبت به گوساله

افتـد، بـه نظـر     عالوه بر تفـاوت در وزنـي كـه فراينـد ذخيـره چربـي اتفـاق مـي        . خواهند بود

هـاي نـر    هاي اختـه نسـبت بـه گوسـاله     هاي اخته و گوساله گوسالهها نسبت به  رسد، تليسه مي

  .پردازند تر به ذخيره چربي مي سريع

تحت تأثير قرار  در پرواربندي داري برخي از تصميمات مديريتي را طور معني جنس به

تغذيـه   حاصل از تواند تصميم بگيرد آيا ممكن است از مزاياي رشد توليدكننده مي. دهد مي

بايـد حيوانـات    ؟ الزم به ذكر است كه پرواربندي نر و وضعيت بازار استفاده نمايدها گوساله

هـاي رشـدي جهـت نيـل بـه بهتـرين تركيـب وزن كشـتار و          هر جنس را متناسب با ويژگـي 

  .تركيب الشه تغذيه نمايد

  

  افزايش وزننژاد و  -ب

الشـه   جهت رسـيدن بـه تركيـب   مناسب  انتخاب نژادهاي پرواري، در پرورش گوساله

آل و بـا تركيـب ايـده    الشـه  يك نژاد كه قادر به توليـد . باشد دلخواه حائز اهميت زيادي مي

 ازنظـر نژادهـا  . وهـوايي باشـد، وجـود نـدارد     قابليت سازگاري با دامنه وسيعي از شرايط آب

سـرعت   نظـر  ازگردنـد و همچنـين احتمـاالً     وزني كه در آن وارد مرحله ذخيـره چربـي مـي   

ازآنجاكه بافت چربي بيشـترين تغييـر را   . تفاوت دارند باهمطول اين مرحله  ذخيره چربي در

سازي الشه جهت فروش دارد، در  در الشه دارد و چون چربي بيشترين ضايعات را در آماده

باشد و وزن باال هم  اي مناسب كه هدف رسيدن به وزن باال در زمان كشتار ميشرايط تغذيه

باشد، نژادهايي موردپسند هستند كـه ديرتـر بـه     چربي همراه مي كه معموالً با افزايش ذخيره
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زمـاني كـه مصـرف    . كننـد  مـي با سرعت كمـي چربـي ذخيـره     يا ،1پردازند ذخيره چربي مي

پـذير باشـد    ها در وزن پائين ازنظـر اقتصـادي توجيـه    خوراك محدود باشد يا كشتار گوساله

  .بهره بردمنظور پروار  بهرسند،  ميتوان از نژادهايي كه زود به مرحله ذخيره چربي  مي

نسبت ماهيچه (مرحله بعدي در تغيير تركيب الشه بهبود توليد ماهيچه نسبت به استخوان 

بـا رشـد حيـوان نسـبت ماهيچـه بـه اسـتخوان        . خواهد بود) به استخوان در هر سطح از چربي

  .يابد افزايش مي

بي زيرپوستي، چربـي داخلـي   چر( بين ذخاير مختلف چربي در بدن چربي نظر تقسيم از

برخي از نژادهاي . وجود داشته باشد ي مختلفهايي بين نژادها نيز ممكن است تفاوت ...)و 

بــه ســطح مناســبي از چربــي عضــالني  ،دارنــد يكمــكــه چربــي زيرجلــدي  شـيري درحــالي 

ضايعات هنگام تراشيدن الشه و رسيدن به سطح دلخـواه   شدنرسند؛ اين منجر به حداقل  مي

چنين مزيتي  اين. ي بين عضالني و همچنين احتماالً چربي داخل عضالني خواهد گرديدچرب

  .هاي اخته وجود دارد ها و گوساله هاي نر نسبت به تليسه در پرورش گوساله

  :طوركلي موارد ذيل بايد در ارتباط با نژاد موردتوجه قرار گيرند به

تـر و بـا    هـاي كوچـك   بت به گوسالههاي با افزايش وزن بيشتر نس در وزن مشابه، گوساله �

 .بازدهي باالتري خواهند داشت ،افزايش وزن كمتر

هـاي   تقريبـاً مشـابه گوسـاله    ،هاي با افـزايش وزن بيشـتر در اوزان بـاالتر    بازدهي گوساله �

 .تر در اوزان كمتر است كوچك

ا هـاي بـا افـزايش وزن بـاالتر تقريبـاً بـازدهي مشـابه بـ         در يك درجه از چـاقي، گوسـاله   �

  .تر خواهند داشت هاي كوچك گوساله

اند، بر اسـاس كيفيـت الشـه در وزن     هايي كه بر اساس سرعت رشد انتخاب شده گوساله �

هـاي بـدن اسـت و     چربي داراي بيشترين تغيير در بـين بافـت  . توانند كشتار شوند باالتري مي

 .ه استكاري تركيب الشه از طريق ژنتيك يا تغذيه به كنترل نسبت چربي وابست دست

                                                           

١ Late fattener 
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نسـبت بـه   ) گردنـد  بـاالتري بـالغ مـي    سـن در (هايي كه ديـررس هسـتند    معموالً گوساله �

در سن بلوغ، وزن بـاالتري خواهنـد   ) گردند بالغ مي تريسن پائيندر (هاي زودرس  گوساله

ازنظـر   .)1-3شـكل  (بود هاي ديررس باالتر خواهد  در گوساله) يا شانه(ارتفاع كپل . داشت

نسـبت بـه هـم نوعـان      ،ن معناست كه حيواناتي كه سن بلوغ باالتري دارنـد كاربردي اين بدا

تـر خواهنـد    فيزيولـوژيكي جـوان   ازنظرخود كه سن بلوغ كمتري دارند، در يك سن خاص 

 .بود

در يك وزن خاص، الشـه گاوهـاي ديـررس ماهيچـه بيشـتر و چربـي كمتـري خواهنـد          �

هاي بهتـري بـراي    كننده نمود و تبديلتر رشد خواهند  معموالً گاوهاي ديررس سريع. داشت

هاي پرانرژي به الشه خواهند بود كه اين به دليل توليد الشه با گوشـت لخـم    تبديل خوراك

 .باشد بيشتر در طول دوره پروار و تجمع چربي در سنين باالتر مي

  

  

  

  

  

  

  

  قد و وزن در انواع مختلف بلوغ در گاو گوشتي  - 1-3شكل 

  

برخي از نژادهـا در وزن كمتـر و   . هاي ژنتيكي وجود دارد اوتدر مورد تركيب الشه تف

همچنـين نـرخ تجمـع چربـي در بـين      . نماينـد  برخي در وزن باالتر شروع به ذخيره چربي مي

نژادها ممكن است متفاوت باشد؛ ولي به نظر بيشترين تفاوت مربـوط بـه زمـان شـروع دوره     

غ زودرس دارند، اندازه بلوغ كمتري نيـز  عموماً نژادهاي گاو كه بلو. باشد مي 1ذخيره چربي

  .شوند ميدارند و در وزن كمتري وارد مرحله ذخيره چربي 

                                                           

1
 Fattening phase 
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صورت كل وزن ماهيچه به وزن اسـتخوان بيـان    نژادها همچنين ازنظر توليد ماهيچه كه به

افتـد؛ و   توليـد زيـاد ماهيچـه در دوره پـس از تولـد اتفـاق مـي       . باشـند  شود، متفـاوت مـي   مي

هاي كاهش وزن در طول زنـدگي   جز در دوره نسبت باالي ماهيچه به استخوان به نژادهاي با

  .كنند اين ويژگي را حفظ مي

  

  عوامل موفقيت در پروار گوساله -3-5

دقيق اقتصادي قبـل از شـروع بـه كـار پرواربنـدي بسـيار مهـم         بررسي و تجزيه و تحليل

عوامـل مـؤثر   . سي قرار گيـرد بندي در ابتدا موردبرر الزم است سودمندي برنامه پروار. است

هـا،   در موفقيت واحد پرواربندي شامل مواردي از قبيل امنيت، جايگاه و فضاي موردنياز دام

هاي مناسـب خريـد،    خريد علوفه و كنسانتره در زمان مناسب، زمان مناسب خريد دام، مكان

، رعايت مناسب براي پرواربندي، سن شروع پروار، رعايت اصول تغذيه صحيح دامانتخاب 

هـاي مناسـب فـروش دام و قيمـت      مكـان  واصول بهداشت، زمان مناسب پايان پروار، زمـان  

  :گيرند باشد كه به شرح ذيل موردبررسي قرار مي تخميني فروش در پايان دوره پروار مي

  

  امنيت -3-5-1

در صـورت  . باشـد  گذاري در مناطق مختلف مـي  وجود امنيت يك عامل مهم در سرمايه

 حـال  نيبـاا . گيري نمود هاي آينده تصميم توان در مورد برنامه در يك منطقه نمي عدم امنيت

  .رسد هنگام شب امري الزم و ضروري به نظر مي ويژه بهپاسداري و نگهباني 

  

  هاي پرواري نياز دام جايگاه و فضاي مورد -3-5-2

درجـه   50تـرين و سـردترين منـاطق آن حـدود      در كشور ايـران تفـاوت دمـا در گـرم    

هـا در منـاطق مختلـف تفـاوت داشـته       گراد است، بنابراين طبيعي است كه نوع جايگاه سانتي

 .بايد فضاي كافي در نظـر گرفـت  براي هر رأس دام الزم است در پرواربندي گوساله . باشد
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در واحد سطح سبب افزايش ميزان رشـد و سـوددهي     دهد كاهش تراكم دام تجربه نشان مي

  .)موردبررسي قرارگرفته است 5طور كامل در فصل  بحث جايگاه دام به( .گردد مي

  

  در زمان و مكان مناسب كنسانترهخريد علوفه و  -3-5-3

احتيـاج   خوراك بر اسـاس مـاده خشـك   كيلوگرم  14حدود به  معموالً ها بيشتر گوساله

هزينـه در پرواربنـدي هزينـه خـوراك      تـرين  مهم. كيلوگرم وزن زنده توليد كنند 2دارند تا 

هـاي خريـداري شـده، كيفيـت     ميزان خوراك موردنياز به وزن و سالمت گوسـاله  .باشد مي

خريـد  . ها، ضريب تبديل و وزن پاياني بسـتگي دارد  خوراك و توازن جيره، ژنتيك گوساله

  .شود علوفه در زمان مناسب ازجمله اقداماتي است كه سبب افزايش سودآوري مي

اگـر  : توجه به موارد زيـر ضـروري اسـت   براي خريد مواد خوراكي موردنياز پرواربندي 

  هـا باشـد، الزم اسـت بـا منـابع توليدكننـده آن       در تغذيـه دام  يسيلويعلوفه هدف استفاده از 

كـه   هـايي  ويژگـي  به علت كه شود ميعلوفه سيلويي عمدتاً به ذرت محدود  .هماهنگي شود

در كشـور از  زمـان برداشـت محصـول ذرت     .باشـد  ميمحدود  ن دوره زماني عرضه آ ،دارد

  .آذرماه است اوايلتا  اواسط فصل تابستان

مـاه   برداشت چين اول شبدر و يونجـه نيـز در اكثـر منـاطق كشـور از اواسـط ارديبهشـت       

لـذا از وظـايف مهـم    . شود در بيشتر مناطق يونجه و شبدر تا چهار چين برداشت مي. باشد مي

. اقـدام كنـد   علوفـه و ذخيره  آن است كه در زمان برداشت محصول نسبت به خريد پرور دام

بهترين زمان براي خريد علوفه و مواد متراكم هنگام برداشـت و يـا خـرمن كـردن محصـول      

  .معموالً براي خريد مواد خوراكي در اين زمان بايد سرمايه كافي در اختيار باشد. است

  

  زمان مناسب خريد دام -3-5-4

كاهش هزينه و سوددهي بيشـتر   خريد دام با قيمت مناسب ازجمله عواملي است كه در

ها را به بازار فروش  توان زمان عرضه آن با آگاهي از منشأ گوساله پرواري مي. باشد مؤثر مي

هـا در گـاو از پـراكنش يكسـاني در طـول سـال        شـود كـه زايـش    يادآور مي. بيني نمود پيش
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ت بـدن، وزن و  باشد و قيمت هر واحد وزن با توجه به نژاد، سن، امتيـاز وضـعي   برخوردار مي

هـاي مختلـف    تغييرات قيمت يك كيلوگرم وزن زنده گوساله در ماه. جثه دام متفاوت است

  .آورده شده است 1-3در جدول 

  )ريال( 1394هاي مختلف در سال  قيمت يك كيلوگرم وزن زنده گوساله در ماه - 1-3جدول 
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  1394شركت پشتيباني امور دام كشور، : مأخذ

  

 هاي مناسب خريد دام مكان -3-5-5

بـه  . دار نـام دارنـد   شود كـه اصـطالحاً چـوب    خريد و فروش دام توسط افرادي انجام مي  

ايـن عمـل بـراي    . شـود  ها با دقت زياد تخمين زده مـي  داران وزن دام ليل تجربه زياد چوبد

داران بـا توجـه بـه     معموالً چوب. عنوان يك حرفه و شغل داراي اهميت خاص است ها به آن

هـا در   هـا از روسـتاهاي اطـراف و فـروش آن     بضاعت و سرمايه كم خود اقدام به خريـد دام 

هـا از يـك اسـتان و     ها اقـدام بـه خريـد دام    كنند، ولي برخي از آن هاي نزديك ميشهرستان

هـاي كوچـك و همچنـين     نمايند، زيرا بيشـتر شهرسـتان   هاي ديگر مي ها در استان فروش آن

دار بـا   هاي مـذكور نبـوده و چـوب    كشور قادر به جذب دام يپرور دامهاي مهم برخي قطب

است با قيمت بهتر به فـروش  ) مانند استان قم( هايي كه قطب پرواربنديها به استان انتقال آن

براي افرادي كـه بـراي   . خريد دام براي افراد مجرب يك امر ساده و آسان است. رسانند مي

روش، خريد  ينتر كنند و فاقد تجربه در اين زمينه هستند، مطمئن اولين بار به خريد اقدام مي

هـا در تعـداد بيشـتري بـه بـازار عرضـه        چـون در ميـادين، دام  . دام از ميادين دام كشور است

هـاي يكنواخـت    هاي موردنياز خـود را در يـك نوبـت از دام    تواند دام خريدار مي. شوند مي

ميـدان دام، روسـتاها يـا    (البته اگر بتوان دام را از منطقـه محـل پرواربنـدي خـود     . تهيه نمايد
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جويي شده و  نقل صرفهو هاي حمل با قيمت مناسب تهيه نمود در هزينه) واحدهاي گاوداري

  .شود ها وارد مي تنش كمتري به گوساله

  :توجه به هنگام خريد دام نكات قابل

 )به فصل نژادها مراجعه شود(هاي بارز نژادي  ويژگي �

منظور بررسي ظاهري و معاينه گوساله پرواري براي خريـد، ابتـدا گوسـاله را بايـد در      به �

 .جميع جهات بررسي نموديك محيط باز و روشن به حركت درآورد و از 

بار طرف  سپس يك. تا دام بيمار خريداري نشود گيرد سرزنده بودن دام بايد مدنظر قرار �

 بررسي قـرار  راست و بار ديگر طرف چپ دام را از جهت نيمرخ، شكل گردن و غيره مورد

لحاظ وضعيت ارتفاع، وسعت سينه و همچنين خطوط شاقولي دست  ازآن دام را از پس ؛داد

پا موردتوجه دقيق قرارداد؛ سپس از باال وضعيت ناحيه پشت، كمـر و كپـل دام را بررسـي    و 

 .كرد

 :طوركلي بايد در اين مشاهدات به موارد ذيل توجه داشت به

 آيد؟ آيا حيوان سالم و سرزنده است يا برعكس ناتوان و بيمار به نظر مي �

 وب و نامنظم هستند؟رسند يا معي اعضاي بدن سالم، شاداب و هماهنگ به نظر مي �

آيا پاها عضالني، قوي و نسبت به بدن حالت شاقولي دارند و يا داراي انحنـاء و زوايـاي    �

 نامناسب نسبت به بدن هستند؟

داراي . ايسـتد  طـور طبيعـي روي دسـت و پـا مـي      گوساله سـالم معمـوالً آرام اسـت و بـه     �

. س مرتـب اسـت  هاي براق، گوش گرم، پوست نـرم و متحـرك، موهـاي بـراق و تـنف      چشم

  .شود و نشخوار طبيعي و راه رفتن منظم است ها به سهولت دفع مي مدفوع آن

داشتن حركات نامنظم، لنگش، پوزه خشك، دم سرد، مـوي كـدر، نـامنظم و شـكننده،      �

اسهال، يبوست و همچنـين سـرفه كـردن، خـروج ترشـحات از چشـم، دهـان، بينـي و آلـت          

ر بيمار بودن گوساله اسـت و بايـد از خريـد ايـن     هاي پوستي دليل ب تناسلي و وجود جراحت

هـاي پوسـتي    بيمـاري (هاي انگلي داخلي و يا خارجي  بيماري. ها خودداري كرد نوع گوساله

آثار مو ريختگـي، ژوليـدگي و زبـري مشخصـي را در موهـاي      ) مانند جرب، كچلي و غيره
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والً دام بيمـار جـدا از   معمـ . هاي ناسالم بودن حيـوان اسـت   گذارند و نشانه حيوان بر جاي مي

دم بـين دو پـا قـرار دارد و نشـخوار     . حركت و سـر آن پـايين اسـت    ايستد، بي ها مي ساير دام

  .كند نمي

خريـدن  . بايد توجه كرد كه گوساله نسبت به سن و نژاد خود وزن مناسـبي داشـته باشـد    �

شتن مشكل و احتمال بيماري و دا دارند يكمهايي كه نسبت به سن خود وزن خيلي  گوساله

هـايي   افـزون بـر ايـن سـعي شـود تـا گوسـاله       . عاقالنه نيسـت  ،ها وجود دارد پرورشي در آن

  .انتخاب شوند كه ازنظر وزن يكنواخت باشند

هاي  طور نسبي الغر باشند ولي بايد از خريد دام بهتر است كه گوساله در هنگام خريد به �

غر بودن بايد توأم با قدرت و سـالمت  ديگر ال عبارت به. الغر پژمرده و بيمار خودداري كرد

هـاي سـبك    نسبت بـه گوسـاله   اندام درشتهاي  براي پرواربندي خريد گوساله. حيوان باشد

 .تر است وزن و كوچك اندام باصرفه

هـا   كننـد و بـه آن   در بعضي موارد قبل از فروش گوسـاله، آب مصـرفي دام را قطـع مـي    

ها بالفاصله بعد از پياده شدن از وسيله نقليه  امبدين ترتيب د. خورانند مقدار زيادي نمك مي

شـود كـه راه    روش براي باال بردن وزن دام اسـتفاده مـي    اين خورند از مقدار زيادي آب مي

خريداران خبـره از ايـن تقلـب    . شود درستي نيست و براي دام يك نوع شكنجه محسوب مي

  .باشند خوبي آگاه مي به

  

  انتخاب نژاد مناسب -3-5-6

صورت پراكنده بـوده و در   زمينه توان توليدي گاوهاي ايران به شده در قات انجامتحقي

هـا   ديگر به دليـل شـرايط متفـاوت آزمـايش     عبارت شده است، به شرايط بسيار متفاوت انجام

نظير سن در شروع پروار، طول دوره پروار، نوع جيره مصرفي، رعايـت و يـا عـدم رعايـت     (

بـراي ايـن منظـور الزم اسـت،     . نمـود  اكتفـا وان به نتـايج حاصـل   ت نمي...) ها و  بهداشت دام

هاي مختلفي در شرايط يكسان بين نژادهاي گوناگون انجام شـود تـا مقـدار واقعـي      آزمايش

  .ها شناخته شود صفات موردنظر و ظرفيت توليدي آن
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هـاي نـر نژادهـاي     شده در پرواربندي گوساله طوركلي بر اساس نتايج مطالعات انجام به

كيلـوگرم   5/0شود كه برخي از نژادها با اختالف افـزايش وزن روزانـه    مشاهده مي ،مختلف

دامنه افزايش وزن نژادهاي ) 2-3(شوند كه جدول شماره  از برخي نژادهاي ديگر متمايز مي

  .دهد رايج را بر اساس مطالعات ميداني نشان مي

  

تلف برحسب شرايط محيطي متفـاوت اسـت،   البته چون افزايش وزن روزانه نژادهاي مخ

ارقام مزبور ثابت نبـوده و در شـرايط گونـاگون ممكـن اسـت، در مـورد يـك نـژاد خـاص          

شود، نژادهاي  طور كه از جدول فوق نتيجه مي همان. هاي كمتر يا بيشتر حاصل شود ميانگين

اي پــروار ســنگين جثــه ماننــد هلشــتاين، سيســتاني و آميختــه ازنظــر افــزايش وزن روزانــه بــر

ماننـد نژادهـاي گلپايگـاني، كـردي، مازنـدراني و      (تر از نژادهاي سـبك جثـه بـومي     مناسب

  .باشند مي) هاي بومي طالشي و ساير اكوتيپ

هـاي   هـاي فـردي نيـز در گوسـاله    نظر به اينكه عالوه بر وجود تفاوت بين نژادها، تفاوت

هـاي پـرواري را   د پرواربنـدي دام رو عموماً در يك واح ازاين. شود يك نژاد نيز مشاهده مي

باشـند، حـدود    درصد در رشد خيلي پيشتاز مي 20حدود : توان به چهار دسته تقسيم كردمي

متوسطي هستند و سومين گروه نياز بـه هزينـه    در حددرصد به لحاظ افزايش وزن  50تا  40

ام بخـش  شـوند و سـرانج   هـا را شـامل مـي    درصد دام 20بيشتري براي رشد دارند كه حدود 

محـض   بايسـت بـه   دهنـد و مـي   ها، اصالً به پروار جـواب نمـي   درصد از دام 10چهارم حدود 

  .ها از گله اقدام نمود تشخيص نسبت به حذف آن

  

  )كيلوگرم(اده در پروار افزايش وزن نژادهاي گوساله رايج مورداستف - 2-3جدول 

  )سمينتال(دومنظوره   هلشتاين  دورگ  سيستاني  بومي   

  ميانگين افزايش وزن روزانه

  )كيلوگرم(

9/0- 6/0  2/1-1  2/1-1  3/1-1/1  5/1-1/1  

  1391معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي، مطالعات ميداني و كارشناسي، : مأخذ 
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  سن شروع پروار -3-5-7

سن گوساله پرواري بايـد بـه نحـوي انتخـاب شـود كـه حـداكثر اسـتفاده از فيزيولـوژي          

الزم . بـه آن اشـاره شـد   فصل  ابتداي اين فصل درطور م بهمراحل رشد دام حاصل گردد كه 

به تأكيـد اسـت ازآنجاكـه رانـدمان غـذايي از صـفات مهـم بـوده و نقـش مهمـي در بـازده            

تـر پـروار گـردد، رانـدمان غـذايي       لذا هر چه دام در سـنين پـايين   ،اقتصادي پرواربندي دارد

اي مسـن و پيـر   هـاي جـوان نسـبت بـه گاوهـ      پروار كـردن گوسـاله  . گرددحاصل ميبهتري 

صــورت ماهيچــه يــا پــروتئين اســت،  هــاي جــوان بــه افــزايش وزن دام. باشــد مــيتــر  مناســب

بايـد توجـه   . صورت ذخيره چربي در بـدن اسـت   هاي مسن به كه افزايش وزن دام درصورتي

داشت كه مقدار انرژي در چربي زياد و براي ساخته شدن آن نيز به مواد خـوراكي بيشـتري   

هـاي جـوان بـراي پرواربنـدي مطلـوب       نظر گرفتن اين موارد اسـتفاده از دام  با در. نياز است

  .خواهد بود

  

  ها به واحد پرواربندي انتقال گوساله -3-5-8

ونقـل بايـد از اداره    در صورت لزوم انتقال گوساله از استاني به استان ديگر، قبل از حمل

هـاي   هـا بـا كـاميون    ونقـل گوسـاله   حمـل . دامپزشكي آن منطقه مجـوز حمـل دريافـت كـرد    

ونقـل گوسـاله داراي پوشـش بـوده و      بهتر است وسـايل حمـل  . گيرد مخصوص صورت مي

وسيله نقليه بايد تميز و ضـدعفوني  . قرار نگيرند) ل سرمادر فص(ها در معرض باد و باران  دام

. متر ريخته شـود  سانتي 4تا  3به ضخامت حدود ) كاه و پوشال(شده و در كف آن بستر نرم 

هـا در هـواي    االمكـان از حمـل گوسـاله    حتـي . ونقل تغذيه شوند ها نبايد قبل از حمل گوساله

موجـب بيمـار شـدن و افـزايش تلفـات       زيـرا  ،خيلي سرد و خيلي گرم بايد خـودداري كـرد  

گردد كه حمل گوساله در فصل گرما حتماً هنگـام شـب انجـام     توصيه مي. شود احتمالي مي

اي ها را كنترل كرد و اگر احتماالً گوساله همچنين بايد در فواصل زماني منظم گوساله. شود

تغذيـه بـا    ،انتقـال قبـل از  در صـورت امكـان   . افتاده باشد آن را به حالـت عـادي بازگردانـد   

و الزم اسـت   گردد هاي خشك نسبت به تغذيه با مواد خوراكي مرطوب توصيه مي خوراك
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 ).نمـود  بايد اجتنـاب ازحد دام  از تراكم بيش(گرفته شود براي هر دام فضاي مناسبي در نظر 

مترمربـع   7/0كيلـوگرم   200براي حمل دام توسط كاميون به ازاي هر رأس گوساله به وزن 

  .ت نياز استمساح

  

  اقدامات الزم در طول مدت پرواربندي -3-5-9

  جايگاه سازي آماده -الف

 يـك نظافت جايگاه پرواربندي يك اقدام بهداشتي مهم است براي اين منظـور حـدود   

وضـعيت آخـور، آبشـخور، فضـاي      ازنظـر بايـد آن را   گـاه يبـه جا هـا   هفته قبل از انتقـال دام 

و نـواقص موجـود را برطـرف     بررسي نمـود  ... و) صل تابستانويژه در ف به(موردنياز، سايبان 

. بايستي كودهاي دوره قبل از اصطبل و بهاربند خارج شده و كف جايگاه شسته شـود . كرد

پاشـي جايگـاه    هاي ضـدعفوني بـه سـم    بعد از تميز كردن و شستن جايگاه، با يكي از محلول

در مـورد  . ا دسـتي انجـام شـود   پاش موتـوري يـ   پاشي ممكن است توسط سم سم. اقدام شود

پس از شستشـو  . وجود دارد... هاي ديگري نظير شعله دادن و  نحوه ضدعفوني جايگاه روش

توان  و ضدعفوني جايگاه، سوزانيدن كف و ديوارهاي جايگاه و پاشيدن آهك خشك، مي

  .عنوان بستر پخش كرد مقداري كلش در كف اصطبل به

  پيش آمادگي هاي اوليه و انجام دوره مراقبت -ب

 يريپـذ  نتقال گوساله به واحد پرواربندي بايد حدود يـك هفتـه جهـت عـادت    ا پس از

در . گوينـد  پيش آمادگي مـي  دوره را مقطع زمانياين . ها به محيط جديد در نظر گرفت آن

هـا انجـام    اين دوره يك سـري اقـدامات بهداشـتي و عمليـات بـه شـرح ذيـل روي گوسـاله        

  :گيرد مي

هـا   توجه گوساله منظور جلب به: ها با علوفه مناسب به گوساله و تغذيه آناستراحت دادن  •

البتـه  . بايد علوفه باكيفيت و عاري از گردوخاك، كپك و علف هرز در آخور ريخته شـود 

هـايي كـه احتمـاالً در     تغذيه با اين علوفه جهت بهبود عملكرد دستگاه گـوارش در گوسـاله  
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پـروتئين باكيفيـت   خشك يونجه . باشد اند مفيد مي هحين انتقال دچار مشكالت گوارشي شد

 .قرار گيرد ها گوسالهورود مورد تغذيه  ودر بد تواند ميكه و مناسبي دارد 

بهتـرين مكـان بـراي آبشـخور در امتـداد حصـار       : در اختيار گذاشتن آب تميـز و كـافي   •

تمايـل بـه   جايگـاه نگهـداري    هـا معمـوالً پـس از رسـيدن بـه      باشد، چون گوسـاله  جايگاه مي

طـور روزانـه تميـز     روز اول آبشخورها بايد بـه  5در مدت . حركت در امتداد آن ناحيه دارند

كنـد كـه    آبشخورهاي تميز خوشايند هستند، بعالوه تميز كردن سروصدا ايجـاد مـي  . گردند

در ضمن اضافه كردن يك محلول . گرددها مي سبب شناسايي محل آبشخور توسط گوساله

هـا در برابـر از دسـت دادن آب     روش مناسبي جهت محافظت از گوسـاله  الكتروليت به آب

1دهيدراسيون(بدن 

 .باشد مي) 

 .اند ونقل زخمي شده معاينه سطحي گوساله و درمان تعدادي كه در حين حمل �

رايـج در  هـا   هاي پرواري عليه اكثر بيماري رغم اينكه ايمن نمودن دام علي: واكسيناسيون �

ظر اقتصادي نيز هزينه زيـادي نـدارد، ولـي واكسـينه كـردن بـراي       و ازنمنطقه ضروري است 

ها با اقـدامات شـبكه دامپزشـكي كشـور      باشد، زيرا اكثر بيماري ها ضروري نمي كليه بيماري

عـالوه بـر ايـن در مـدت محـدود      . باشـد  هـا كمتـر مـي    كن شـده و يـا آلـودگي بـه آن     ريشه

حـال   بـااين ؛ ها جلوگيري شـود  ش در دامپرواربندي بايد سعي نمود تا حد ممكن از ايجاد تن

ها استفاده از واكسن آنتروتوكسـمي در هفتـه اول    براي جلوگيري از تلف شدن احتمالي دام

آلـودگي منطقـه   سـطح  بـا توجـه بـه    نيز الزم است مورد تب برفكي  ناپذير است، در اجتناب

شـود ولـي    مـي هرچند تزريق واكسن آنتروتوكسمي در هفته اول توصيه . گيري شودتصميم

بايد  ،اندتر نظير شبدر و يونجه تغذيه نموده هايي كه از چراگاه يا علوفه واكسيناسيون گوساله

 .انجام شود) ويژه كنسانتره به(ها با جيره خشك  بالفاصله قبل از اولين تغذيه آن

هـاي كشـور    اغلـب دام : هـاي خـارجي   هاي داخلي و در صورت نياز انگل مبارزه با انگل �

براي شناخت نوع انگل و تجويز داروي ضـد  . باشند هاي داخلي يا خارجي ميبه انگلآلوده 

ولـي در   ،هايي از مدفوع يا ترشحات حيـوان آزمـايش شـود    انگل مخصوص آن، بايد نمونه
                                                           

١ Dehydration 
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هـاي انگلـي در ابتـداي پرواربنـدي الزم اسـت از يـك        پرواربندي براي مبارزه بـا آلـودگي  

و در اواسط پرواربندي نيز از يـك داروي ضـد انگـل    داروي ضد انگل وسيع الطيف جديد 

  .استفاده نمود) ها جهت جلوگيري از ايجاد مقاومت در انگل(ديگر 

 صورت جداگانه ها به هاي ضعيف و پروار آن جدا نمودن گوساله �

 پرواري جيرهها به  عادت دهي گوساله �

ظرفيـت   هاي پرواري جهت اسـتفاده از حـداكثر   ترغيب مصرف خوراك توسط گوساله �

 هاژنتيكي رشد در دام

 

  )طول مناسب دوره پروار(زمان پايان پروار  -3-5-10

هدف از پرواربندي حداكثر استفاده از توان توليد گوشت دام پرواري است كه البتـه در  

توان پايـان   اين رابطه توجه به ضريب تبديل خوراك به گوشت بسيار مهم است؛ بنابراين مي

هـاي   عالم نمود كه ارزش افزايش وزن حاصل، نسبت به مجموع هزينهدوره پروار را زماني ا

هـاي پـرواري    تـرين زمـان كشـتار گوسـاله     عنوان مثال مناسب به. سر باشد الزم براي آن سربه

رشد روزانه، بازده غذايي، راندمان الشه و اقتصادي بودن توليـد گوشـت در    ازنظرسيستاني 

هاي هلشتاين  كه زمان كشتار مناسب گوساله ليكيلوگرم است درحا 400وزن كشتار حدود 

هـاي بـومي    در گوسـاله . كيلـوگرم قـرار دارد   550تـا   450از جهت اقتصادي در وزن حدود

كيلـوگرم، درصـد الشـه بهتـر و وضـعيت چربـي داخلـي         350تا  301گيالن در دامنه وزني 

  .تري به دست خواهد آمد مناسب

پـر از عضـله دارد، بهتـرين نقطـه بـدن بـراي        دامي كه به وزن كشتار رسيده باشد، بـدني 

در دامـي كـه بـه وزن مطلـوب بـراي كشـتار       . سنجش و تشخيص اين زمان پشـت دام اسـت  

باشـد كـه بـه شـكل مـدور در آمـده        ها پر از ماهيچه مي رسيده محل اتصال دم به بدن و ران

لـف را  ترين سـن، وزن و طـول دوره پـروار بـراي نژادهـاي مخت      مناسب) 3-3(جدول . است

  .دهد نشان مي
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اقتصـادي   ازنظـر  ايـن موضـوع   هاي زماني متفـاوت و معـين وزن و   چنانچه دام در فاصله

 ازنظـر گردد، زماني كه هزينه افـزايش وزن بـا درآمـد حاصـل از آن مسـاوي شـود،        تحليل

در كشور ايران با توجه بـه قيمـت هـر كيلـوگرم وزن زنـده      . اقتصادي زمان كشتار دام است

هاي افزايش تقاضا  هاي پاياني سال يا زمان ها در ماه ريزي نمود كه دام طوري برنامهدام، بايد 

  )4-3جدول . (براي گوشت و دام زنده، آماده فروش باشند

 نهايي و طول دوره پروار در واحدهاي پرواربندي-ميانگين وزن اوليه - 3-3جدول 

  گوساله در كشور

  نژاد گاو

  وزن اوليه

  )كيلوگرم(

  وزن نهايي

  )كيلوگرم(

  طول دوره پروار

  )روز(

  راندمان خوراك

  )كيلوگرم خوراك به وزن زنده(

  7/7  300  500-550 150-200  گوساله هلشتاين

  6/8  215  400 130-175  گوساله آميخته

  2/9  200  300 150-120  گوساله بومي

  

  1394قيمت هر كيلوگرم گوشت گوساله به تفكيك ماه در سال  - 4-3جدول 

ن
روردي
ف

 

 

ار

ت
ش
ه
ديب

 

 

رداد
خ

 

 

ر
تي

 

 

رداد
م

 

 

ور
ري
ه
ش

 

 

ر
ه
م

 

ن 
آبا

 

آذر 

 

ي 
د

 

 

ن
م
ه
ب

 

د 
سفن
ا

 

 

ن
گي
ميان

 

 

2
7
6
6
9
5

 

 

2
7
9
0
4
9

 

 2
7
9
0
4
6

 

 

2
8
1
0
0
0
0

 

 2
8
2
8
0
5

 

 2
8
2
7
3
3

 

 

2
8
3
6
7
6

 

 2
8
4
6
8
5

 

 

2
8
6
3
9
4

 

 

2
8
6
6
0
1

 

 2
8
9
4
5
0

 

 2
8
3
7
8
2

 

 

2
7
6
6
9
5

 

 

  1394شركت پشتيباني امور دام، : مأخذ

  

  هاي فروش دام پرواري روش --3-5

رسند؛ اگرچـه در برخـي مـوارد نيـز      رواربندي به فروش ميها در پايان دوره پ عموماً دام

ها را در طول دوره پرواربنـدي بـه فـروش برسـاند؛ زيـرا       ممكن است، دامدار تعدادي از دام

هميشه در گله تعدادي دام وجود دارد كه نمره وضعيت بدني الزم براي فـروش را دارنـد و   

در برخي از موارد الزم است ميـزان   همچنين. ها ممكن است ديگر اقتصادي نباشد تغذيه آن

11
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لـذا دامـدار بـه سـليقه     . )2-3شـكل  ( يابـد تراكم دام در جايگاه به دليل افزايش جثه كاهش 

در چنـين مـواقعي بـا توجـه بـه اقتصـاد پرواربنـد و         .رسـاند  ها را به فروش مي خود برخي دام

هـا   اب هر يـك از آن شود كه انتخ بازاريابي آن، از دو روش فروش به شرح ذيل استفاده مي

  .به امكانات پرواربند بستگي دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  تراكم زياد دام در پايان دور - 2-3شكل 

  

صورت زنده ممكـن اسـت    ها به فروش گوساله: )سرپايي(طور زنده  فروش گوساله به) 1

  :هاي زير انجام شودبه يكي از روش

هـاي خـود را بـراي     دامـدار، دام در ايـن روش  : فروش دام زنده در مراكز خريد و فـروش : الف

هـا يـا ميـادين خريـد و فـروش دام منتقـل        فروش به بازارهاي خريد و فروش نظير كشتارگاه

 .كند مي

دار خريد گوساله از دامداران در محل  حرفه افراد چوب: ها در محل پرواربندي فروش دام: ب

دار بـر اسـاس    ند و چـوب شو ها توزين نمي در اين روش در اكثر موارد دام. باشد پرورش مي

زند و برحسب قيمت بازار و  تجربه و با توجه به نمره وضعيت بدن دام وزن آن را تخمين مي

  .كند در نظر گرفتن سود مناسب براي خود قيمت نهايي را به دامدار اعالم مي
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 ):شكُكَش(ها پس از كشتار  فروش الشه دام )1

طـور   هجاي اينكه دام را ب بهدر بعضي موارد دامدار 

هـا را بـه    زنده و سرپايي به مشتري تحويل دهد دام

كشتارگاه برده و پس از ذبح حيوانات و مشـخص  

رســاند  هــا را بــه فــروش مــي آن ،شــدن وزن الشــه

 .)3-3شكل (

 

  

  

  

  الشه دام پس از كشتار -3-3شكل         

  

  پروار گوسالهتعيين وزن كشتار در ارتباط با  -3-5-12

دي روي تركيب الشـه دارد و خـود تحـت تـأثير نـژاد،      وزن در زمان كشتار اثرات زيا

اي مناسبي پس از بلوغ جنسي، حيواناتي كه وضعيت تغذيه. باشد جنس و وضعيت تغذيه مي

رسند كه سرعت رشد ماهيچه نسبت بـه ميـزان ذخيـره چربـي كـاهش      اي ميدارند به مرحله

مايـل دارنـد چربـي    تـر ت  يابد؛ بنابراين در يك جـنس و نـژاد مشـخص حيوانـات سـنگين      مي

اي، ميزان چاق شدن و مقدار ذخيـره چربـي تحـت تـأثير برنامـه تغذيـه      . بيشتري داشته باشند

چربي بافتي است كه بيشترين تغيير را در الشه دارد، چربي زياد . باشد بلوغ، نژاد و جنس مي

لـوغ  اي در بباشـد؛ بنـابراين كشـتار بايـد بـا نقطـه       عامل اصلي كاهش بازارپسندي الشـه مـي  

اگرچه تعيين دقيق ايـن مرحلـه از روي   . زمان باشد كه سطح چربي، مناسب يا بهينه است هم

حال سطح چربي بدون شـك عامـل اصـلي اخـذ تصـميم در       اين حيوان زنده مشكل است با

مورد بازار و كشتار حيوانات است و زماني كه پرداخت بر اساس گوشـت لخـم باشـد و نـه     

  .وليد چربي مازاد يك ضرر بزرگ اقتصادي خواهد بودبرحسب وزن زنده يا الشه، ت
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در حيواناتي كه ذخاير چربي زيادي دارند، رشد عضله خيلي كم اسـت و ايـن وضـعيت    

همراه با هزينه انرژي براي ذخيره چربي و هزينه باالي نگهداري حيوانات با وزن زياد منجـر  

نظـر اقتصـاد    گردد و اين رشد از رشد عضله در اين مرحله مي  به بازده بيولوژيكي خيلي كم

  .صرفه نخواهد بود به بازار مقرون

  

  انتقال گوساله به كشتارگاه يا مراكز فروش -3-5-13

ساعت قبل از انتقال به كشتارگاه مقدار كمتـري غـذا و آب در اختيـار     12بايد حداقل 

سـاعت   2ز حيوان قرارداد، تغذيه كنسانتره را بايد يك وعده قبل از حركـت قطـع نمـود و ا   

هـاي   از خوراندن خوراك. ها آب ننوشند قبل از حركت آبشخورها را خالي نمود تا گوساله

المقدور بايد خودداري نمود و غذاي خشك در اختيـار   آبدار مانند سيالژ و علوفه سبز حتي

حيوان قرارداد، زيرا ادرار و مـدفوع زيـاد باعـث كثيـف شـدن وسـيله نقليـه و خـود حيـوان          

  .شود هاي فوق انجام مي ي در عمل به دليل منافع اقتصادي خالف توصيهول. شود مي

در ادرار  توليـد  ،و يا مقـدار زيـادي آب داده شـود    خوراك زيادنقل  و اگر قبل از حمل

خـوردن گوسـاله و   يس و موجـب ليز كـف وسـيله نقليـه خـ     يجـه ، درنتافزايش مي يابدها  آن

 شدن و شكستگي دسـت و پـا و   مكان از زخمياال بايد حتي. گردد افزايش احتمال تلفات مي

ترتيـب مـانع از كـاهش سـود در      ايـن  ها جلوگيري كـرد و بـه   در برخي موارد مرگ گوساله

وسيله نقليه و پياده كردن از آن صـبر و حوصـله    براي سوار كردن گوساله به. پرواربندي شد

از بيـرون آمـدن از   انـد بعـد   هايي كه به مدت طـوالني بسـته شـده    گوساله. زيادي الزم است

در ايـن  . ها ممكن اسـت بسـيار مشـكل باشـد     اصطبل شيطنت زيادي نموده و مقيد كردن آن

سوار و پيـاده كـردن ايـن نـوع     . العاده عصباني و خطرناك هستند ها بعضاً فوق حالت گوساله

. ها بسيار زياد است شدن و تلف شدن گوساله ها خيلي مشكل است و احتمال زخمي گوساله

ونقل تلفات و صـدمات   هاي شرور و ناآرام به هنگام حمل نشان داده است كه گوساله تجربه

هـا، كـارگران نيـز ممكـن      در هنگام سوار و پيـاده كـردن گوسـاله   . شوند بيشتري متحمل مي

افزايد؛ فرياد زدن و عصباني شدن معموالً  است، عصبي شوند و اين موضوع بر مشكالت مي
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عضـي مـوارد و در فواصـل انتقـال طـوالني قبـل از سـوار كـردن         در ب. افزايد بر مشكالت مي

  .بخش به حيوان تزريق كرد توان مقداري داروي آرام ها مي گوساله

هاي تند اجتناب كرد  نقل بايد از ترمزهاي شديد و سرعت زياد در پيچش و هنگام حمل

به زمـين افتـاده    ها را كنترل نمود و چنانچه دامي و الزم است در فواصل زماني منظم گوساله

بندي شـود كـه    اي زمان گونه ونقل دام نيز بايد به زمان حمل. آن را به حالت عادي بازگرداند

ساعت قبل از آغاز عمليات فروش دام، به مكان عرضه دام رسيده و زودتـر   6تا  5ها  گوساله

ان ها اسـتراحت نمـوده، مقـداري خـوراك و آب در اختيارشـ      در اين مدت دام. تخليه شوند

براي حمل دام توسط كاميون به ازاي هـر رأس  . شوند گيرد و براي فروش آماده مي قرار مي

  .مترمربع مساحت نياز است 3/1كيلوگرم  500گوساله به وزن 

  

  بازده الشه -3-5-14

جهت محاسبه وزن الشه از روي وزن بدن عالوه بر تفريق محتويات دستگاه گـوارش،  

هاي احشائي، پوسـت، سـر    شوند كه شامل خون، اندام برخي از اجزا نيز از وزن الشه كم مي

هايي اسـت كـه الزم    البته تعريف الشه در كشورهاي مختلف داراي تفاوت. باشند و پاها مي

در . اســت جهــت انجــام مقايســات صــحيح دســتورالعمل و تعــاريفي اســتاندارد ارائــه گــردد

صورت نسبت الشـه بـه    كه به گردد محاسبات، وزن الشه با معياري به نام بازده الشه بيان مي

  .گردد زنده تعريف ميوزن 

  )درصد(بازده الشه )= كيلوگرم(وزن الشه گرم )/ كيلوگرم(وزن زنده قبل از كشتار × 100

  :باشد شرح زير مي برخي از عوامل مؤثر بر بازدهي الشه به

 كشي دسترسي به خوراك و آب قبل از وزن -1

 ).گردد مي ايش بازدهي الشهانتقال سبب افز(كشي  انتقال قبل از وزن -2

 استفاده از وزن الشه گرم يا الشه سرد -3

اين، عوامل بيولوژيكي نيز وجود دارند كه بـازدهي الشـه را تحـت تـأثير قـرار       عالوه بر

چـاقي نيـز بـازدهي    . يابـد  طوركلي با افزايش وزن بدن بازدهي الشه افزايش مـي  به. دهند مي
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تر بازدهي الشه بـاالتري خواهـد    زن مشابه حيوان چاقدر و. دهد الشه را تحت تأثير قرار مي

. يابـد  هـاي غيـر الشـه تجمـع مـي      داشت؛ چون چربي بيشتري در بخش الشه نسبت به بخش

هاي بـر پايـه علوفـه سـبب افـزايش بـازدهي        هاي برپايه كنسانتره نسبت به جيره تغذيه با جيره

عالوه . بازدهي الشه باالتري دارندهاي اخته  هاي نر نسبت به گوساله گوساله. گردد الشه مي

هـاي   وزن بخش. هاي ژنتيكي هم وجود دارد نظر بازدهي الشه تفاوت اين بين حيوانات از بر

گذارد، مثالً نژادي كه وزن پوسـت   هم روي بازدهي الشه اثر مي) آاليش الشه(غير از الشه 

  .خواهد داشتكمتري دارند در شرايط يكسان بازدهي الشه باالتري 

اشـته  دتـا بازارپسـندي الزم را    هاي پروار شده بايد داراي درصد بااليي گوشت باشـد  شه گوسالهال

اي اسـت كـه نسـبت كمتـري از چربـي داشـته باشـد و نسـبت         ، به عبارتي الشه مرغوب الشـه باشد

ــد   ــائين باش ــت در آن پ ــه گوش ــتخوان ب ــاله . اس ــه گوس ــاب   الش ــند قص ــومي موردپس ــاي ب ــا و  ه ه

هــا بـازده گوشــت در الشــه بــه علــت نســبت كمتــر   گونــه دام زيــرا در ايــن ،كشـتاركنندگان اســت 

طــوركلي الشــه  بــه. اســتخوان بــه گوشــت باالســت و ســود بيشــتري عايــد خريــدار خواهــد نمــود 

  .هاي مربوط به آن است هاي دنده و چربي هايي با وزن زياد قسمت ها الشه نامرغوب براي قصاب

هاي سيسـتاني در وزن   شور، بازده الشه گوسالهشده در داخل ك بر اساس تحقيقات انجام

ــتار  ــب   450، 400، 350كش ــه ترتي ــوگرم ب ــه   1/62و  2/61، 1/59كيل ــازده الش ــد و ب درص

و  5/57، 3/55كيلوگرم به ترتيب  450و  400، 350هاي هلشتاين در سه وزن كشتار  گوساله

فـوق را در  همچنين درصد گوشت الشه حاصـل در اوزان  . درصد گزارش شده است 6/58

هـاي هلشـتاين بـه     درصـد و در گوسـاله   5/68و  2/73، 6/73هاي سيستاني به ترتيب  گوساله

 .درصد گزارش شده است 8/70و  70، 5/71ترتيب 
  

 مديريت خريد و فروش -3-5-15

بـه وزن   موردنيـاز ميزان خوراك . باشد ميهزينه در پرواربندي هزينه خوراك  ترين مهم

، هـا  گوسـاله يداري شده، كيفيت خوراك و توازن جيره، ژنتيـك  هاي خرو سالمت گوساله

فصل خريـد بايـد    ،در هنگام خريد اقالم خوراكي .ضريب تبديل و وزن پاياني بستگي دارد

قرار گيرد تا بيشتر در زماني كه اوج توليد محصول وجـود دارد و يـا زمـاني كـه      موردتوجه
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 ه تهيه اقالم اقدام كـرد، عـالوه بـر ايـن    اقالم خوراكي در حداقل قيمت وجود دارند نسبت ب

غالتـي از قبيـل   . قرار گيـرد  موردتوجه به هنگام خريد دسترسي در طول زماناقالم،  كيفيت

ممكـن اسـت    هـا  علوفـه محتواي مواد مغذي تغيير آنچنـاني ندارنـد، ولـي     ازنظرگندم و جو 

اد مغـذي متفـاوت   تركيب مـو  ازنظرنگهداري يا ميزان گلدهي در يونجه  هاي روش درنتيجه

براي خريد مواد خوراكي اقدام به عقد قرارداد با فرد حقيقي يا  كه درصورتيبنابراين ؛ باشند

  .حقوقي گردد، حتماً بايد قيمت و كيفيت مواد خوراكي تضمين گردد

يي بسـتگي دارد كـه سـالم و    هـا  گوسـاله موفقيت اقتصادي در كار پرواربندي بـه خريـد   

. الزم است به تأييـد دامپزشـك برسـد    ها گوسالهسالمت اين . باشندعاري از انگل و بيماري 

الزم اسـت تـا حـد ممكـن      گردنـد  مـي گروهـي خريـداري    صـورت  بـه  ها گوسالهزماني كه 

ي هـا  گوسـاله قـدرت رقابـت بـا     تـر  كوچـك ي هـا  گوسـاله چـون  . باشند اندازه هم ها گوساله

 پـروار  وارد دوره سـني  چـه  در گوسـاله  اينكـه  .را در سر آخور نخواهند داشـت  تر درشت

 كـه  داشـت  توجـه  بايد. دارد بستگي بعد ماه در وزن كشتار آنها در چندين بازار به شوند،

 نوروز، مـاه  دارد كه شامل ايام بيشتري رونق كشور گوشت در بازار سال وقت از چند در

 مراسـم  رونـق (روسـتاها   در فصل پاييز حجاج و بازگشت محرم، ايام رمضان، ايام مبارك

 اي گونـه  بـه ورود دام بـه پرواربنـدي را    تـوان مـي  لـذا . باشـد  مـي ) روسـتايي  جوانان ازدواج

 گـردد؛  منتهـي  ايام اين از ييك به پس از طي دوران پروار، زمان كشتار نمود كه مديريت

طبق منحني رشد طوالني باشد،  ازحد بيشطول دوره تغذيه  كه درصورتي الزم به ذكر است

و عالوه بر اين بخش  اي هر كيلوگرم افزايش وزن صرف خواهد گرديدهزينه بيشتري به از

بازارپسندي فاكتور منفي محسـوب   ازنظرقابل توجهي از افزايش وزن چربي خواهد بود كه 

با رعايت مواردي نظيـر عرضـه كـافي از خـوراك بـا كيفيـت و ذخيـره كـافي از          .گردد مي

باشد، عقد قرارداد جهت خريـد غلـه و   خوراك در پرواربندي كه به ميزان مصرف چند ماه 

كه براساس سـن، وزن و   ها گوسالهمديريت بدون نقص پرواربندي و قرارداد فروش  علوفه،

 .حداقل گردد تواند ميقيمت تنظيم شده باشد، ريسك اقتصادي 
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  مديريت پرواربندي گوسالهعملي در  نكات -3-6

د امكـان كـاربردي در مـورد    هدف از اين بخش ارائه توضيحات مختصـر و البتـه تـا حـ    

 .ي ممكن است پرواربند با آن مواجه گرددپروارهاي اموري است كه در مديريت گوساله

  

  مقيد كردن -3-6-1

 بـدون  را هـا  دام نبتـوا  تا ي استفاده نمودتمهيدات از كه معناست بدان دام كردن مقيد

 يـا  درمـاني  عمليـات  گونـه  هـر  كـرده و  معاينـه  برسانند، آسيب شخص به يا خود به اينكه

  .گذاشت اجرا به شخص يا دام به استرس حداقل با را، تشخيصي

 باشـد،  مـؤثر  اندازه يك به موارد، تمام در كه ندارد وجود كردن مقيد براي اي شيوه

 دهد؛ بنابراين مي نشان العمل عكس طرق مختلف به ها روش آن به نسبت گوساله هر چون

 .داشـت  دسـت  در كـردن  مقيـد  وسيله چند همواره خواه،دل نتيجه به رسيدن منظور به بايد

 بدون يا نشوند استفاده درستي به اگر كردن، مقيد مكانيكي هايروش و ابزارها از بسياري

 امـر  ايـن  و شـوند  انسـان  يـا  دام بـه  آسـيب  موجب بـروز  توانند مي شوند، استفاده مهارت

شود؛ بنـابراين   وارد ها اندام و اصلمف بر ازاندازه بيش فشار كه افتد مي اتفاق وقتي خصوصاً

 بـه  اسـت  شـده  انتخـاب  كردن مقيد جهت را كه خاصي شيوه چگونه بداند بايد پرواربند

  .گردد معاينه تضمين براي مناسب شرايط تا گيرد كار

 شـناخته  و عـام  هـاي  روش سري يك اشاره شده است ها هايي كه در ادامه به آن روش

 سـري  بلكـه يـك   نيسـتند،  مورداسـتفاده  هـاي روش تنهـا  ،هـا  روش ايـن  بنـابراين  انـد؛  شده

  .روند مي كار به مختلف موارد در نيز ابداعي و ابتكاري هايروش

 :هستند نوع دو كردن مقيد هاي روش

)تجويز دارو( ييايشيم كردن مقيد .1
1 

2فيزيكي كردن مقيد .2

  

                                                           

١ Chemical restraint 
٢ Physical restraint 
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 شيميايي كردن مقيد) الف

  . شود مي استفاده خاص موارد در فقط و دارد كمتري مورداستفاده شيميايي، روش

  فيزيكي كردن مقيد) ب

 ميلـه  و طنـاب  از فيزيكـي،  روش در معمـول  طـور  به .دارد زيادي تنوع فيزيكي روش

 در ؛شـود  مـي  باكس استفاده از ها دام كردن براي محدود هاگاوداري در .شود مي استفاده

 را حيوانـات  شـرورانه  تارهـاي حركتـي رف  هـاي  انـدام  يـا  و سر نمودن ثابت با موارد اغلب

  .نمود كنترل حدي تا توان يم

 مـري،  حلـق،  دهـان،  محـدوده  گـردن،  و سر معاينات انجام براي :سر كردن مقيد .1

 زيـر  هـاي  روش از توان مي. است حيوان ضروري سر كامل نمودن حركت بي ... و چشم

  :نمود استفاده سر كردن مقيد براي

 التـين  هشـت  گـره  يـك  با هاشاخ بستن نيست، سدستر در تراوا كه درصورتي .الف

  طناب وسيله به سر باالي در مناسب افقي ميله يك به ) ∞ (

  افسار يك يا گردني زنجير يك توسط آخور در كردن مقيد .ب

  

  

  

  

  

  

  

  مقيد با طناب - 4-3شكل 

  :زير ليست شده است فيزيكي در كردن يدمقهاي  برخي ديگر از روش
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 مقيد يها روش-1

  گاو فيزيكي كردن

  

  

  نحوه بستن افسار-2

  

  

  

  

  

 از استفاده-3

  گير دماغ

  

  

  

  

  

  

 يا شاخ گرفتن-4

 يك با گوش قاعده

 فك گرفتن و دست

 ديگر، دست با

 چرخاندن با زمان هم

  سر
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  كشي وزن -3-6-2

. هاي مختلف مديريتي درزمينـه تغذيـه مهـم اسـت     منظور اعمال جنبه كشي حيوان به زنو

 1صـورت نمونـه   هاي بزرگ بـه  ترين زمان ممكن و در گله كشي بايد در كوتاه حال وزن بااين

كشـي   وزن. تـوزين گردنـد   زمـان  كهـم در يـ   درصد گلـه و آن  10معموالً بايد . انجام شود

دامدار از چگـونگي  گردد  گيرد و سبب مي از باسكول دام انجام ميماهانه معموالً با استفاده 

 عملكـردي هاي خود اطـالع دقيـق داشـته باشـد و چنانچـه كـاهش وزن و يـا عـدم          رشد دام

طـوركلي،   بـه  .تـر و سـريعاً بـه پيگيـري مشـكل بپـردازد       طور دقيـق  مشاهده گرديد بهمناسب 

ضريب تبـديل  محاسبه  -1: خواهد داشت در دوره پروار دو مزيت را به دنبال  دام كشي وزن

  .هاي بيمار درمان دامشناسايي و  -2 وبودن جيره  توازنمارزيابي غذايي و 

گيـري محـيط بـدن     توان از اندازه جهت تخمين وزن حيوان بدون استفاده از باسكول مي

  .بهره برد) 5-3(جدول در ناحيه پشت پاهاي جلويي به شكل زير و با استفاده از 

  

  

  

  

  

  

  گيري محيط بدن اندازه - 5-3كل ش

                                                           

١ sample 

  

 يا شاخ گرفتن-5

 يك با گوش قاعده

 تيغه گرفتن و دست

 دست با بيني مياني

  ديگر
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  تخمين وزن بدن از روي محيط آن -5-3جدول 

  )كيلوگرم(وزن تقريبي گاو   محيط بدن

70  40  

75  450  

80  50  

90  70  

100  98  

120  150  

140  232  

160  330  

180  485  

190  558  

                                                Alex Mugova . www.practicalaction.org 
 

  اخته كردن -3-6-3

با اخته كردن در حقيقت از توليـدمثل و فعاليـت غـدد توليـدمثلي حيـوان نـر جلـوگيري        

تر اسـت نظيـر    ها راحت تر هستند و كار كردن با آنحيوانات اخته شده معموالً رام. گردد مي

كه منازعات اجتماعي بـين حيوانـات اختـه شـده كمتـر اسـت زمـان        دهي؛ و ازآنجا خوراك

هاي اختـه شـده در سـن بلـوغ گوشـت       گوساله. كنند بيشتري را صرف مصرف خوراك مي

ممكن است تأخير اخته كردن به دليل اثـر آن بـر افـزايش    . كنند تري توليد مي و چرب تر نرم

اشـي از اختـه كـردن افـزايش     ولي بـا افـزايش سـن حيـوان جراحـات ن     . وزن بدن مفيد باشد

  .شود معموالً اخته كردن در زمان شاخ سوزي انجام مي. يابد مي

  

 محل واكسيناسيون -3-6-4

ــت      ــالمتي دام اس ــظ س ــديريتي در حف ــم م ــه مه ــك برنام ــيون ي ــتفاده از واكسيناس . اس

ها در پرواربندي و مبـدا خريـد گوسـاله هـا      هاي واكسيناسيون بسته به شيوع بيماري پروتكل

به هنگام تزريق ضروري است كه تزريـق در محـل گـردن انجـام بگيـرد كـه       . تفاوت استم

. )6-3شـكل  (تواند متفاوت باشـد  محل تزريق مي) عضالني يا زيرجلدي(بسته به نوع تزريق 
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هـاي اطـراف و در نتيجـه اتـالف      با انجام تزريقات در ناحيه گردن، هرگونه صدمه بـه بافـت  

  . يابد گوشت كاهش مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقاط تزريق در گوساله پرواري  -6- 3شكل

  

  دامنه شنوايي و بينايي در گاو -3-6-5

گاو نسبت به انسان فركانس شنيداري متفاوتي دارد و اصوات بـا فركـانس بـاال در آنهـا     

شـنوند و دامنـه آن در    هرتـز را مـي   64-23000ها فركانس دامنـه   انسان. كند ايجاد ترس مي

  .ترند نها نسبت به صداهاي بلند حساسآدرنتيجه . باشدميز هرت 23-65000گاوها 

بيننـد   را نمـي ) 7-3(بخش سايه شـكل   درجه است و گاوها 300در گاوها نيز  دامنه ديد

  .دن با گوساله در روبروي آنها بودبر همين اساس بايد به هنگام كاركر

 

  

  

  

  

  

  

  

  دامنه ديد در گاو - 7-3شكل 
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هـاي  منابع خوراكي مورداستفاده در تغذيه گوساله – چهارمفصل 

  پرواري

جهـت   اقـالم خـوراكي  در كشور ايران بسته به منطقه جغرافيايي طيـف وسـيعي از انـواع    
بيشـتر   در گيـرد؛ ازآنجاكـه   در واحدهاي پرواربنـدي گوسـاله مورداسـتفاده قـرار مـي     تغذيه 

تقريبـاً تمـام خـوراك      شـود،  ان در جايگـاه اسـتفاده مـي   هاي جـو  از روش پروار داممناطق، 
. گـردد مـي غيـر مرتعـي تشـكيل     گيـاهي  منابع ازهاي پرواري  مورداستفاده در تغذيه گوساله

ي گياههاي با منشأ خوراكبه همراه ممكن است ها،  جهت تكميل جيره مصرفي داممعموالً 
طـوركلي   ؛ ولي بـه رندياستفاده قرار گي با منشأ حيواني نيز به مقدار محدود مورديها خوراك

بـه دليـل تغييـر اقلـيم، كـاهش      . باشـند  هاي نشخواركننده متكي بـه مصـرف گياهـان مـي    دام
نـژاد    توسـط گوسـاله   مـدت  پيمـايي طـوالني   فقر مراتع و عـدم امكـان راه  نزوالت آسماني، 

ر دصـورت محـدود    هـم بـه   هـاي بـومي آن   فقط بخش كوچكي از گوسـاله اصيل، و  ختهيآم
  . نمايند اطراف روستاها جهت تغذيه استفاده ميبعضي نقاط، از مراتع 

دسته علوفـه و بخـش متـراكم     به دو دامبندي كلي مواد خوراكي در تغذيه  در يك دسته
  ).1-4شكل (گردند ميتقسيم ) كنسانتره(
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  بندي انواع خوراك مصرفي در تغذيه دام تقسيم - 1-4شكل 

  

مـديريت  . صورت تـازه و يـا خشـك مورداسـتفاده دام قـرار گيـرد       ن است بهعلوفه ممك
و بيشتر به ايـن شـكل مورداسـتفاده     تر بوده مصرف به هنگام استفاده از علوفه خشك راحت

تنهـايي پاسـخگوي كليـه     توليـد اسـتفاده از علوفـه بـه    هاي پـر  در دامازآنجاكه  .گيرد قرار مي
صـورت كنسـانتره    بخشي از خوراك مصرفي حيـوان بـه   لذا ،باشد احتياجات غذايي دام نمي

ها و مـواد   ويتامين ،كننده انرژي، پروتئين معموالً كنسانتره تأمين ؛گيرد در اختيار دام قرار مي
در حقيقت كنسـانتره تركيبـي از غـالت فراينـد شـده بـه       . معدني موردنياز دام در جيره است

 بخـش (كنسـانتره  بخـش  مصـرف  . باشـد  يهاي معدني و ويتـاميني مـ   همراه كنجاله و مكمل
همـه عناصـر و مـواد مغـذي     همراه با علوفه در قالب يك جيـره متـوازن، بـا تـأمين     ) متراكم

-4(جـدول  . سـازد هاي پرواري ممكن مـي  موردنياز، افزايش وزن مورد انتظار را در گوساله

كشـور را   مورداستفاده و رايـج در واحـدهاي پرواربنـدي در چنـد اسـتان      اقالم خوراكي) 1
  .دهد نشان مي



 65/  ...نابع خوراكي مورد استفاده درم – چهارمفصل   

اقالم خوراكي مورداستفاده و رايج در واحدهاي پرواربندي برخي از  - 1-4جدول 

  هاي كشور استان

  اقالم خوراكي مورداستفاده  استان

آذربايجان 

  شرقي

 طيور،كشتار پنبه و كنجاله آفتابگردان، تفاله چغندرقند، سبوس گندم، پودر پسماند كنجاله تخم

، خرده گندم، يونجه، كاه گندم و كاه جو، علوفه ي ضايعاتييت و كيك، خرمابيسكوئ ضايعات

  سيلو شده ذرت، جو، ذرت و كنسانتره پرواري

  اصفهان

 و كنجاله كلزا، ضايعات گندم، آرد گندم، ضايعات حبوبات، تفاله چغندرقند، باگاس نيشكر

  نان خشك

  قزوين و قم

  ايذرت علوفهالژ سيسبوس گندم، سبوس برنج، نان خشك، مكمل، 

  كرمانشاه

  ايجو، سبوس گندم، تفاله چغندرقند، ذرت علوفه

  مركزي

  باگاس، اوره، مكمل، تفاله چغندرقند، نان خشك، جو، گندم شكسته

  يزد

اغي، يونجه، جو، ضايعات باي، سورگوم، علوفه اي، چغندر علوفه تفاله چغندرقند، شلغم علوفه

  بار، كنسانتره، انواع كاه تره

  )1391 معاونت بهبود توليدات دامي،: (مأخذ

  

 علوفه -4-1

درصـد اليـاف نـامحلول در شـوينده      20هايي هستند كـه حـاوي بـيش از    علوفه خوراك
، و رقـم گيـاه  ارزش غذايي علوفـه بـه گونـه    . باشند 2درصد الياف خام 18يا بيشتر از  1خنثي

تـازه، حاصـلخيزي خـاك،     هـاي تـر و   زمان برداشت و مرحله رشد، فراواني برگ و قسمت
وهوايي منطقه، نحوه برداشت و روش نگهداري و مديريت مصـرف آن بسـتگي    شرايط آب

  :باشد پرواري شامل موارد زير مي انواع علوفه مورداستفاده در تغذيه دام. دارد

  

 يونجه -4-1-1

بـراي  عنوان غـذاي پايـه    باشد و به اي مي ارزش غذايي يونجه بيش از ساير گياهان علوفه
  . گردد باشد و به دو صورت خشك و تر مصرف ميارزشيابي كليه مواد غذايي خشبي مي

                                                           

1 NDF 
2 CF 
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  علوفه خشك شده يونجه - 2-4 شكل

  

از طـرف ديگـر    .مختلف ممكـن اسـت تغييـر كنـد     هايچيندر شيميايي يونجه  بتركي
ر از سـاقه  تـ  تركيبات شيميايي برگ و ساقه نيز اختالف دارد، يعني برگ آن بسـيار پـرارزش  

كـه   يونجه ازنظر كلسيم غني است ولي فسفر آن متوسط است؛ بنابراين درصورتي. آن است
بخواهيم از اين ماده خوراكي به مقدار زياد مصرف كنـيم، بايسـتي در جهـت حفـظ تعـادل      

  .كلسيم به فسفر اقدام گردد

و  م اسـت دادر دسـترس   پـروتئين كننـده   تـرين علوفـه تـأمين    مهميونجه در شرايط ايران 
يونجـه  . باشـد  پروتئين ماده مغذي ضروري جهـت افـزايش سـريع و كارآمـد وزن بـدن مـي      

با گذشت زمان و به گل نشسـتن  . بايستي در اوايل دوره گلدهي برداشت و خريداري گردد
بـه هنگـام    خشـك  رطوبـت يونجـه  . شـود  كامل علوفه يونجه از ارزش غذايي آن كاسته مـي 

هـاي   درصد سـبب ريخـتن بـرگ    10هاي كمتر از  رطوبت ؛درصد باشد 10-15بايد تحويل 
در . گـردد  كـاهش ارزش غـذايي آن مـي    درنتيجـه  و -باشند كه منبع پروتئين آن مي-يونجه 

آوري و انتقال علوفه يونجه بايد در شـب يـا ابتـداي صـبح انجـام       فصول گرم سال كار جمع
مـوازات افـزايش رطوبـت     بـه . هاي يونجه گردد گيرد تا شبنم شامگاهي مانع از ريختن برگ

درصد، عـالوه بـر اينكـه بخشـي از مبلـغ پرداختـي جهـت خريـد آب          15يونجه به باالتر از 
زدگي و سـوختگي نيـز افـزايش     اضافي موجود در يونجه پرداخت شده است احتمال كپك

گرچـه،  . باشـد  درصـد پـروتئين خـام مـي     15-17طور ميانگين يونجه داراي  به. خواهد يافت
هاي پروتئيني مثالً پودر مـاهي و كنجالـه تخـم     وتئين يونجه نسبت به ديگر خوراكمقدار پر
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هـا در سـطح بيشـتري در كـل      كمتر است، ولي چون يونجه نسبت به ايـن خـوراك  ... پنبه و 
  .كند توجهي از كل پروتئين موردنياز دام را فراهم  تواند بخش قابل مي شود، خوراك مصرف مي

  

 شبدر -4-1-2

اي در مناطق معتدل و مرطوب  ترين گياهان علوفه و جز مهم لگومينوزانواده شبدر از خ
 ،هماننـد يونجـه   .شبدر بـه دليـل داشـتن پـروتئين بـاال، ارزش غـذايي زيـادي دارد       . باشند مي

مقـدار   هم توليد و هـم در اين مرحله دهي است؛ چون  اوايل گلشبدر بهترين زمان برداشت 
  .قرار دارند قابل قبوليمواد مغذي در سطح 

شبدر استفاده زيـاد آن را  هاي  برخي از گونهكومارين در اي ديوجود ماده ضد تغذيه
گ بيشـتري نسـبت بـه    ميزان قند در شبدرها بيش از يونجـه و سـطح بـر   . محدود كرده است

. اسـت  يونجه دارند؛ اما مقاومت شبدر به شوري كمتر از يونجه بوده و نياز آبي آن نيز كمتر 

تـري قـرار دارد و    بايد توجه داشت شبدر نسبت به يونجه ازنظر مقدار توليد در سـطح پـايين  
نـد  مصـرف علوفـه تـازه شـبدر مان    . هضم يونجه بـيش از شـبدر اسـت    ميزان مواد غذايي قابل

، در اثـر مصـرف شـبدر    در دام گـردد توليد نفخ  ممكن است سبببسياري از بقوالت ديگر 
شـود، امـا مصـرف     ها نفـخ ايجـاد مـي    سفيد، شبدر قرمز، شبدر شيرين و شبدر ايراني در دام

 امـر دليـل ايـن   گردد؛  نميگونه نفخي ايجاد  هيچ) مصري(شبدر پنجه كالغي و شبدر برسيم 
تصال به پروتئين در اين دو رقم از شبدر است كه بـه رسـوب پـروتئين    هاي قابل ا وجود تانن

كند و مـانع ايجـاد نفـخ     در شكمبه كمك مي
تـرين   در بين ارقام شـبدر، خطرنـاك  . شود مي

ــي  ــخ زاي ــاظ نف ــه لح ــو  ، ب ــفيد الدين ــبدر س ش
  .باشد مي

  

  

 

   شبدرعلوفه  - 3-4 شكل

 )گلدهي تقريباً كامل(
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 )ميانگند(علوفه خانواده غالت  -4-1-3

به علت پراكنش مناسب و وسـيع، توليـد بيشـتر در هكتـار، تنـوع       ) نهيگرام( علوفه غالت
مصـرف  . ها برخوردارنـد  توجهي در تغذيه دام و محتواي انرژي زياد از اهميت قابل گسترده

آذين تحت عنوان قصيل جهت تغذيـه دام   علوفه غالت در مرحله قبل از ظهور خوشه يا گل
ايـن  در  ه ذرت، گنـدم، جـو، تريتيكالـه، چـاودار، يـوالف و سـورگوم      علوفـ . مناسب اسـت 

  .خانواده قرار دارند

ويـژه كلسـيم كمتـري نسـبت بـه علوفـه        علوفه غالت داراي پروتئين و مـواد معـدني، بـه   
و  تواند در محتواي انرژي، پـروتئين، كلسـيم  البته زمان برداشت علوفه مي. باشندبقوالت مي

تـرين علوفـه خـانواده     اي، علوفه جـو و علوفـه گنـدم مهـم    ذرت علوفه .علوفه مؤثر باشد فيبر
خـوراكي، محتـواي مناسـب انـرژي و      اين سه نوع علوفـه بـه دليـل خـوش    . باشندگرامينه مي

برداشـت ايـن   . سلولز كافي و نيز ميزان محصول مناسب در هر هكتار جايگاه خاصـي دارنـد  
ي يـا شـيري بـودن دانـه، موجـب افـزايش       ها بعد از به خوشه رفتن و در حالـت خميـر   علوفه

. يابدها كاهش مي گردد، اما محتواي پروتئيني آنها مي محصول توليدي و ارزش غذايي آن

آن كاهش يافته و قـدرت مانـدگاري    احتمالي ايضد تغذيه موادبا افزايش سن علوفه ميزان 
محـل كشـت و زمـان    قابليت هضم علوفـه گنـدميان بـه نـوع علوفـه،      . يابدعلوفه افزايش مي

صورت تازه، خشك و سيلو شـده در   توان بهرا مي گندميانعلوفه . برداشت آن بستگي دارد
اي انجـام  تغذيه دام استفاده نمود كه انتخاب روش بر اساس امكانات دامدار و شرايط منطقه

ميـزان  وجود محتواي كم پروتئين در اين نوع علوفه، در مقايسه با علوفه بقوالت،  با. شود مي
از . باشـد ليزين در آن مناسـب و در سـطح قابـل قبـولي مـي      اسيدآمينه آرژنين، گلوتاميك و

توان به كمبود بعضي مواد هاي مربوط به مصرف اين نوع علوفه در تغذيه دام ميمحدوديت
ها اشاره كرد كه بسته به نوع خاك منطقه كشت شده، مقدار كـود مصـرفي و    معدني در آن

  .باشدير ميگونه گياهي متغ
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  انواع كاه. الف

محصوالت فرعي مانند كاه گندم، كـاه   برخي ،در روند برداشت محصوالت كشاورزي
 در برخـي از مـوارد   .پـائيني دارد شود كه ارزش غـذايي   ها حاصل ميجو و نيز بعضي پوسته

. در جيـره باشـد  كار مناسبي براي تأمين الياف موردنيـاز دام   تواند راهمي كاه  انواع استفاده از

كننده الياف جيره باشند، اما محتـواي پـروتئين و انـرژي    توانند تأمينمي مواداگرچه اين نوع 
طـور   درصـد و بـه   5تـا   2ميزان پروتئين موجود در انواع كـاه حـدود   . توجه نيست ها قابل آن

  . است پائينها نيز  درصد بوده و انرژي آن 4متوسط 

 12تـا   8سـلولز و  درصـد همـي   50تـا   30درصـد سـلولز،    45ا ت 40ها حاوي كاه). كيلوگرم

كـاه  . كاه غالت با كاه حبوبات تفـاوت دارد كاه داراي طور متوسط به. باشنددرصد ليگنين مي
هاي حاصل از بقـوالت  كاه. گرايد يرنگ است ولي كاه حبوبات، به سبزي م غالت زرد كم

كـاه ايـن گياهـان    . كـاه گنـدميان هسـتند   داراي پروتئين، كلسيم و منيزيم بيشتري نسـبت بـه   
  .باشدها نيز باالتر از گندميان مي تر بوده و محتواي الياف آنضخيم

  

  

  

  كلش گندم -4-4 شكل

  

 
 
  

اسـت، بيشـترين كـاه     كـاه تـرين  خـوراك غالباً عقيده بر اين است كه كاه يوالف خـوش 
عمـوالً كـاه جـو داراي    باشـد كـه م  ها از نوع كاه جو، گندم و برنج مـي مصرفي در دامداري
در  درصـد از كـل علوفـه مصـرفي     10تـوان تـا    از انواع كاه، مي. است يارزش غذايي بيشتر

درصـد در جيـره، توليـد     20هـا بـيش از    و مصـرف آن  استفاده نمـود گاوهاي گوشتي  جيره
  .دهدحيوان را كاهش مي
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  علوفه سيلو شده -4-1-4

ده بيشـتر در كشـورهاي اروپـايي كـه محـيط      صورت سيلو ش در ابتدا استفاده از علوفه به
سـرعت در   ، مرسوم بوده است ولي اين روش تهيه علوفه بهاستها داراي رطوبت بااليي  آن

علوفه سيلو شده محصول تخمير اسيدي علوفه سبز هستند كه . ساير نقاط دنيا نيز رواج يافت
پـس از  . گردندميذخيره  1وبه نام سيل مخزنيهوازي در فضا يا  طور فشرده و در شرايط بي به

و ) 6-4 شكل(برداشت علوفه ذرت 
بايـد   يلوبه هنگام ذخيره علوفه در سـ 

تـا   گـردد  فشردهتا حد امكان علوفه 
ــاهي خــارج   ــين قطعــات گي هــواي ب
شده و هر چه زودتر تـنفس هـوازي   
قطعات گياهي كـاهش يابـد، سـپس    

 شود ميسطح سيلو با نايلون پوشانده 
    بت به نفوذ هوا تا علوفه سيلو شده نس

  . عايق گردد            برداشت علوفه ذرت -5-4 شكل

يابد و حـرارت   درجه حرارت سيلو افزايش مي ،در فاز هوازي تنفس در علوفه سيلو شده
هـوازي كـه بـا     در مرحلـه بـي  . باشد گراد مي درجه سانتي 6/26-7/37مطلوب در اين مرحله 

سيلو كـاهش يافتـه و در    pHيك همراه است، انجام تخمير و توليد اسيد استيك و اسيدالكت
در اين حالت علوفه سيلو شده بـوي تـرش و   . گردد ثابت مي 4روز هفدهم در مقادير حدود 

انجام توليد اسيد بوتيريك و كه رطوبت علوفه زياد باشد  درصورتي. مطبوعي خواهد داشت
 21سـيلو   علوفـه در  عـي مراحل تخمير طبي. خواهد شدايجاد ايجاد بوي تند و نامطبوع گيرد؛ 

توانـد بـه    مـي  ،در معرض هوا قرار نگيـرد علوفه كه  ازآن درصورتي كشد و پس روز طول مي
  .صورت سالم نگهداري شود به) تا چند سال(مدت طوالني 

                                                           

1- Silo :شود ه علوفه ذخيره شده، سيلو گفته مياشتباه ب در متون فارسي هم به محل ذخيره و هم به.  
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كارگيري علوفه سـيلو شـده بـه دليـل      هاي استفاده از علوفه در تغذيه دام، بهدر بين روش
بيشتر محصـول از صـدمات شـيميايي و فيزيكـي در     حفظ  بهتر ارزش غذايي آن و نيزحفظ 

خـوراك بـوده و دام را جهـت     علوفـه سـيلو شـده بسـيار خـوش     . محيط، معمول شـده اسـت  
زمـان   به دليل تخمير اوليه علوفه در مرحله سيلو شدن مدت. نمايدمصرف بيشتر تحريك مي

و هضـم آن نيـز   ماندگاري اين محصـول در شـكمبه دام نسـبتاً كـم بـوده و سـرعت تخميـر        
تواند بـر اسـاس نـوع    ميزان مصرف اين نوع علوفه مي. باشدتر يا خشك مي تر از علوفه سريع

 .درصد از علوفه مصرفي دام متغيـر باشـد   100تا  60تخمير، روش فرآوري و نوع علوفه بين 

 ، گيـاه ذرت شـود  ميصورت علوفه سيلو شده استفاده  ترين گياهي كه در ايران از آن به مهم
  .گردد كه در نواحي مختلف ايران كشت مي استساله  ذرت گياهي يك. باشد مي

هـا توجـه داشـت شـامل      نكاتي كه به هنگام تهيه علوفه سيلو شـده ذرت بايسـتي بـه آن   
  :باشد موارد زير مي

كمتـر بـودن   ). ٪65-70(رطوبـت بايـد در دامنـه مناسـبي باشـد      : رطوبت علوفـه ذرت  -1
هـا بـا    علوفه جهت خروج هواي بين آن فشرده نمودنگردد  محتواي رطوبت علوفه سبب مي

 زيادتر بودن رطوبت نيز مضراتي دارد كه شامل توليد مقدار زيـادي زه . مشكل مواجه گردد
آب همراه با دفع بسياري از مواد مغذي و همچنين توليد اسـيد بوتيريـك و كـاهش كيفيـت     

اي  ايـران، زراعـت ذرت علوفـه   الزم بـه ذكـر اسـت كـه در      .علوفه سـيلو شـده خواهـد بـود    
 اديـ ِ صورت كشت دوم است و در هنگـام برداشـت محصـول در اغلـب مـزارع رطوبـت ز       به

است؛ در چنين مواردي جهت جلـوگيري از جـاري شـدن و خـروج شـيرابه      ) ٪75بيشتر از (
براي اين منظور . هاي علوفه استفاده نمود بايستي از مواد افزودني جاذب رطوبت در بين اليه 

 .استفاده نمود... تفاله خشك چغندر و  توان از كاه خردشده،  مي
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  علوفه سيلو شده ذرت  - 6-4كل ش

  وير ابه نظر شما چه نكات منفي در اين تص(

  )؟شود يديده م

 

هرچه ميـزان دانـه همـراه بـا علوفـه بيشـتر باشـد تخميـر در مرحلـه           ):دانه(درصد بالل  -2
 .تري صورت گرفته و علوفه سيلو شده كيفيت باالتري خواهد داشتهوازي با بازده باال بي

در ميــزان رطوبــت موجــود در گيــاه و در مقــدار مــواد مغــذي  :مرحلــه بلــوغ علوفــه -3
بهتـرين زمـان برداشـت علوفـه ذرت هنگـامي اسـت كـه        . باشـد  هضم در علوفه مؤثر مي قابل
 .ها حالت خميري شكل دارند دانه

كنـد و هرچـه طـول     ا آسـان مـي  ر آن فشـردن لوفه، پخش يكنواخت ع :صحيح فشردن -4
 .قطعات علوفه كمتر باشد، علوفه به هنگام كوبيدن فشردگي بيشتري پيدا خواهد كرد

كه با اسـتفاده از مـواد افزودنـي جـاذب رطوبـت، رطوبـت        درصورتي :زهكشي مناسب -5
ه هنگام تهيـه  ويژه ب اين كار به. زه آب اضافي بايد از سيلو تخليه گردداضافي جذب نگردد، 

 .علوفه سيلو شده از علوفه با محتواي باالي رطوبت اهميت زيادي دارد

باالترين ميزان فساد در سطح سيلو اتفـاق   :عايق سازي علوفه سيلو شده نسبت به هوا -6
گـل   الزم است تا با استفاده از پوشش نايلوني و قرار دادن موادي مانند كلش يا كـاه . افتد مي
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ستيك و يا چيدن آجر روي آن از نفوذ هـوا بـه داخـل سـيلو جلـوگيري      و يا اجسامي مثل ال
 .ضمناً ديواره سيلو نيز نبايد شكاف داشته باشد. نمود

شده نيز از ديگر انواع علوفه سيلو شـده در تغذيـه   اي سيلوعلوفه سورگوم يا ذرت خوشه
و حـداكثر   اسـت اي سيلو شده جايگزين مناسب براي ذرت علوفه كه هاي پرواري است دام

  .درصد است 85الي  50جاي يونجه  مقدار مجاز جايگزيني آن به

  

  

  

  

  

  

  

استفاده از سيلوتراش جهت و ) راست(عايق سازي با نايلون و الستيك - 7-4 شكل

  )چپ(برداشت علوفه سيلو شده

  

باشد ولي ملـين بـوده و    مصرف مي صورت سيلو شده قابل طوقه و برگ چغندرقند هم به
در جيره منظور گردد، اسـتفاده   ماده خشكدرصد  30بت باال نبايستي بيشتر از به خاطر رطو

  .گردد ازحد موجب اختالالت گوارشي و كاهش مصرف خوراك مي بيش

  

 كنسانتره -4-2

  بــا  تنهــايي هــاي پــرواري بــه   گوســاله كــه قــبالً ذكــر گرديــد تغذيــه     طــور همــان

  باشـد   افـزايش وزن مناسـب نمـي    پاسخگوي احتياجات غذايي دام جهت دستيابي بـه  علوفه،

   صـورت كنسـانتره در اختيـار دام قـرار      بخشي از خـوراك مصـرفي حيـوان بـه     الزم استو 

و مـواد معـدني موردنيـاز دام در      ويتـامين  ،كننده انـرژي، پـروتئين   تأمينكه اين بخش  گيرد
  . جيره است
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  منابع انرژي -4-2-1

و پروتئين  ٪18ها كمتر از  لياف خام آنهستند كه ا هاييخوراكزا،  هاي انرژي خوراك
دانـه ذرت، گنـدم، جـو،    (زايي بااليي دارند و شامل غـالت   انرژي. است ٪20ها كمتر از  آن

چغندر  ، تفاله)مالس چغندرقند و مالس نيشكر(، انواع مالس )سورگوم، يوالف و تريتيكاله
ها يـا   چربي. باشند مي )...لغم وزميني، چغندر، ش مانند سيب( هاي گياهانها و غده، ريشه...و 

كنند؛ ولي بايـد توجـه   برابر نشاسته انرژي توليد مي 25/2ها منابع غني انرژي هستند و  روغن
درصد در جيره نشخواركنندگان سبب كاهش بـازدهي شـكمبه    6-7داشت سطوح باالتر از 

  خواهد شد

  غالت -4-2-1-1

هـا   ئين، چربـي و مـواد معـدني آن   دانه غالت سرشار از انرژي است ولـي محتـواي پـروت   
ويـژه كـاروتن    هـا بـه   عالوه بر اين غالت ازنظر برخي از ويتامين. استمتفاوت و معموالً كم 

و اسيد پنتوتنيك فقيرنـد، ولـي    B2، ويتامين B12، ويتامين D، ويتامين )پيش ساز ويتامين آ(
ميـزان فسـفر متوسـطي    در ضمن غالت معموالً كلسيم كم و . و نياسين غني هستند B1ازنظر 

صورت دانـه   مصرف غالت به. دارند؛ بنابراين نسبت كلسيم به فسفر در غالت مناسب نيست
صـورت   هـا بـه  توجهي از دانه و مقادير قابلي ندارد قابليت هضم و جذب مناسبمعموالً كامل 
 آوري عمـل بنابراين الزم است قبـل از مصـرف    ؛شوندنخورده با مدفوع دام خارج مي دست

بـاره و زيـاد    مصـرف يـك  ها به مصرف غالت عادت نداشته باشند،  كه دام درصورتي. وندش
شـكمبه  هـاي متـابوليكي مثـل اسـيدوز و پـاراكراتوزيس       دانه غالت دام را مستعد ناهنجاري

  .خواهد نمود

جو-1
1

 

اي  باشـد و غلـه   ترين غله مصرفي گاوهاي گوشتي و شـيري در جهـان مـي    جو عمدهدانه 
انرژي قابـل متابوليسـم در هـر كيلـوگرم      يمگا كالر 67/2(وتئين متوسط است باانرژي و پر

تـرين جـزء    ازنظر تركيب شيميايي، نشاسـته اصـلي  ). درصد پروتئين خام 3/11ماده خشك، 

                                                           

1-Barley  
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ارزش انـرژي جـو از   . گيرنـد  ازآن، الياف و پـروتئين قـرار مـي    دهنده جو بوده و پس تشكيل
در تغذيه گوساله پـرواري بايـد   . وتئين كمتري داردذرت كمتر است و نسبت به گندم نيز پر

جونـد و در صـورت    خوبي دانـه جـو را نمـي    ها به زيرا گوساله شوداز جو بلغور شده استفاده 
از . شـود  نخورده از طريق مدفوع خـارج مـي   مقدار زيادي از آن دست ،استفاده از جو كامل

غور كردن و پرك كردن با بخار اين نظر فرآوري اين ماده خوراكي شامل آسياب كردن، بل
  .افزايش قابليت هضم و جذب آن خواهد شد سببآب 

  

  

  

  

  

  

  دانه و خوشه جو -8-4 شكل

  

است ولـي ميـزان كلسـيم،     Eو  A ،Dهاي لحاظ محتواي ويتاميني جو حاوي ويتامين از
 ها سبب جيره دام جو در درصد 60بيش از  مصرفمعموالً . گوگرد و منيزيم آن پايين است

ميـزان مصـرف دانـه     .شـود  بروز اسيدوز، نرم شدن چربي الشه و ايجـاد نفـخ در حيـوان مـي    
  درصـد جيـره   50تـا   40حـدود  آوري شده جو در جيـره غـذايي گوسـاله پـرواري در      عمل

  .شود توصيه مي

ذرت-2
1

  

. هـاي زرد، قرمـز و سـفيد وجـود دارد     دانه ذرت داراي انواع مختلفي اسـت و بـه رنـگ   

ذرت زرد حـاوي كاروتنوئيـد    .هـا ذرت زرد اسـت   مصرفي آن در تغذيه دام ترين نوع عمده
در مقايسه با ساير غـالت حـاوي انـرژي    ذرت . است Aپيش ماده ويتامين يا  كريپتوگزانتين

                                                           

1-Corn 
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دانه ذرت به دليل داشتن نسـبت بـاالي نشاسـته و    . متابوليسم بيشتر و پروتئين كمتر استقابل 
باشـد و  مـي  به اغلب غالت داراي باالترين ميـزان انـرژي  درصد پائين ديواره سلولي، نسبت 

حـال   و درعـين  باشـد  مگا كالري انـرژي قابـل متابوليسـم در هـر كيلـوگرم مـي       93/2 حاوي
ارزش . باشــد پـذيري نشاســته آن در شـكمبه نسـبت بــه بسـياري از غـالت كمتــر مـي       تجزيـه 
  .شود نجيده ميشود و ساير غالت با آن س در نظر گرفته مي 100زايي ذرت  انرژي

  

  

  

  

  

  

  

  

  دانه و بالل ذرت - 9-4 شكل

  دانـه ذرت حـاوي  . درصد نشاسته بـر اسـاس مـاده خشـك اسـت      70ذرت حاوي تقريباً 

ميــزان . باشــد مــي ٪75-80پــروتئين خــام بــوده و قابليــت هضــم پــروتئين آن       ٪ 10-9
ب صـورت آسـيا   ترين نوع مصرف آن بـه خوراكي اين ماده بسيار خوب است و رايج خوش
ميـزان  . ذرت ازنظر كلسيم فقير بوده ولي سطح فسـفر در آن نسـبتاً بـاال اسـت    . باشد يشده م
. باشـد درصد از كل مواد متراكم جيره مـي  35ها حداكثر  شده مصرف ذرت براي دام توصيه

سـم  هاي توليدكننده  قارچاحتمال آلودگي . درصد باشد 14نبايد بيش از  دانه ذرترطوبت 
بسـيار  ذرت ديـده   هاي صـدمه اطق گرم و مرطوب خصوصاً در مورد دانهآفالتوكسين در من

 هـا قبـل از اسـتفاده در تغذيـه دام موردبررسـي و ارزيـابي        زياد اسـت، بنـابراين بايسـتي دانـه    

  .قرار گيرند
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گندم-3
1

  

امـا  ، اين دانه بيشتر مصرف انساني دارد 
وجــود آن  4و  3كــه انــواع درجــه  هنگــامي

هـاي   ن در جيـره گوسـاله  توا مي داشته باشد،
ــرد  ــتفاده كــ ــرواري از آن اســ ــراي . پــ بــ

ــيم ــوع   تقس ــدي آن از ن ــمبن ــتانه و ( رق زمس
ــاره ــش )به ــگ پوش ــفيد(، رن ــز و س و ) قرم

اســـتفاده ) نـــرم و ســـخت(ميـــزان ســـختي 
ارزش غـذايي گنـدم بـه نرمـي و     . گردد مي

در گنـدم سـخت    و سختي آن بسـتگي دارد 
پــروتئين بيشــتري بــه همــراه نشاســته وجــود 

  دانه و خوشه گندم -10-4 شكل                                                                     .دارد

به هنگام اسـتفاده از گنـدم و    كيفيت گوشتاي اگرچه هاي مقايسه در برخي از آزمايش
هاي تغذيه شـده بـا گنـدم چربـي زيرپوسـتي       هاي پرواري يكسان بود، ولي دام ذرت در دام

درصد ماده خشك آن بوده و ميـزان اليـاف    64ميزان نشاسته گندم بيشتر از . تري داشتندكم
خوراكي گنـدم در حـد    خوش. باشددرصد از ماده خشك دانه مي 3آن بسيار كم و در حد 

خوبي است ولي به علت داشتن خاصـيت چسـبندگي ناشـي از گلـوتن دانـه و نيـز بـه سـبب         
هايي را براي مصـرف ايـن مـاده خـوراكي     ام، محدوديتداشتن استعداد ايجاد اسيدوز در د

گــردد و دام را بيشــتر مســتعد  تــر از ذرت تخميــر مــي نشاســته گنــدم ســريع. كنــدايجــاد مــي
  .سازد هاي هضمي از قبيل اسيدوز، نفخ و كاهش مصرف خوراك مي ناهنجاري

اسـتفاده   هاي بر پايه گنـدم  منظور بهبود بازده خوراك و كاهش خطر اسيدوز در جيره به
بافرهايي مانند بيكربنات سديم ممكـن اسـت   . هاي پاياني ضروري است از يونوفرها در جيره

الزم است به هنگام استفاده از گنـدم  . در تخفيف يا ممانعت از مشكالت هضمي مفيد باشند
                                                           

1-Wheat  
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تـدريج   و سـپس بـه  ) درصـد  10-15(در جيره از سطوح پائين گندم در جيره اسـتفاده نمـود   
به هنگام اسـتفاده در  . افزايش داد) گندم سخت(درصد  40تا ) دوروم( 30به  سطح گندم را

 در روز و گنـدم  كيلـوگرم  2/2-7/2جيره گاوهاي گوشتي سطح گندم سخت بايد كمتر از 
هاي با سطح غله متوسط تـا بـاال    در جيره .در روز باشد كيلوگرم 6/1-2دوروم كمتر از  رقم

تـر و بـا سـرعت     گندم بايد در تركيب بـا غـالت فيبـري   ) درصد سطح كنسانتره يا باالتر 50(
ميـزان مـواد معـدني موجـود      .درصد جيره اسـتفاده گـردد   40هضم نشاسته كمتر حداكثر تا 

  .استخصوص كلسيم آن بسيار كم  دردانه گندم به

ولـي نبايـد   . منظور عملكرد بهينه، گندم بايد درشت آسـياب شـود و يـا شكسـته شـود      به
صورت آسياب شده، بلغور و يا پلت شـده بـا    توان بهگندم را مي. اب گرددطور كامل آسي به

  .ساير مواد خوراكي مورداستفاده قرارداد

  :دهد اي نشان ميصورت مقايسه سرعت نسبي تخمير غالت اصلي را به 3-4جدول 

  سرعت نسبي تخمير غالت -3-4جدول 

  تر سريع  يوالف

  )خشك(گندم غلطك زده 

  بخار جو غلطك زده با
  

  )خشك(جو غلطك زده 

  )Tempered(جو غلطك زده 

  جو كاملدانه 

  گندم ورقه شده-ذرت با رطوبت باال

  ذرت ورقه شده با بخار

  سورگوم ورقه شده با بخار

  ذرت با رطوبت باال

  )خشك(ذرت غلطك زده 

  دانه ذرت كامل
  

  كندتر

  )خشك(سورگوم غلطك زده 

 

 )جو دوسر( يوالف -1

سـطح   .شود عنوان غذاي دام كشت مي ساله است كه به يك يو دو سر يا يوالف گياهج
. درصد است 33/0ميزان فسفر يوالف حدود  بوده ودرصد و ناچيز  1/0كلسيم آن به ميزان 
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بـر   .هـاي غـالت دارد   يوالف داراي انرژي پائيني بوده و جثه بزرگـي نسـبت بـه ديگـر دانـه     
) هضـم  درصـد قابـل   81تـا   75(درصـد پـروتئين خـام     14تـا   11اساس ماده خشك حـاوي  

  .باشد مي

عنوان منبع اصلي انرژي جهت گله پرواري مورداستفاده قرار گيـرد   كه به يوالف هنگامي
و  تـري اسـت  پـائين  غـذايي  در مقايسه با ذرت، جو معمولي، سورگوم يا گندم داراي ارزش

هماننـد سـاير    .هاي غالت اسـت  ر دانهي نشاسته در آن بيش از سايفراهماستعداد آن به دليل 
يـوالف بهتـر   . پرهيز گردد ناگهانيمواد كنسانتره الزم است كه از مصرف زياد آن به شكل 

  .استفاده شود هاي پرواري در تغذيه گوساله درصد بخش غالت جيره 25حداكثر تا است 

  

  

  

  

  

  جو دوسر -11-4شكل 

  

سورگوم -2
1

  

ليل داشتن تـانن مصـرف آن در تغذيـه دام    خوراك است ولي به د سورگوم خوشدانه 
زا بودن نيز بهتر است مصـرف سـورگوم   عالوه بر وجود تانن، به علت يبوست. محدود است

مگاكالري انـرژي   47/2پروتئين و  درصد 8-13سورگوم حاوي دانه  .ها محدود شود در دام
  .باشد قابل متابوليسم در هر كيلوگرم ماده خشك مي

در نظـر  درصـد   90-95سورگوم نسبت به ذرت در تغذيـه گـاو   نه دازايي  ارزش انرژي
. آوري گـردد  عمـل ماننـد سـاير غـالت    شود؛ و جهت افزايش قابليت هضـم بايـد    گرفته مي

همچنـين سـورگوم بـه    و  آبي بيشتر است نسبت به ذرت نسبت به كم گياه سورگوممقاومت 

                                                           

1 Sorghum 
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بـا  درنتيجـه،  . ا سـازگار اسـت  هـ  برخي از آفات ذرت مقاوم بوده و به انواع متنوعي از خاك
جزء گياهـاني اسـت   سورگوم توجه به تغييرات اقليمي و كاهش نزوالت آسماني در كشور، 

  .كه اخيراً تحقيقات بسياري روي آن در مورداستفاده از آن در تغذيه دام انجام شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دانه و گياه سورگوم - 12-4 شكل

تريتيكالهدانه  -3
1

  

شـود و   ك غله هيبريد است كـه از تالقـي چـاودار و گنـدم حاصـل مـي      گياه تريتيكاله ي
. مگا كالري انرژي قابل متابوليسم در هـر كيلـوگرم مـاده خشـك اسـت      10/3-54/3حاوي 

درصــد گنــدم  65-75توليــد آن در واحــد ســطح  و درصــد بــوده 5/16پــروتئين تريتيكالــه 
ه دليـل وجـود مقاومـت بـاال در     ب. باشد، به همين دليل كشت آن توسعه كافي نيافته است مي

  .اين گياه، كشت آن در مناطقي كه حاصلخيزي زمين نسبتاً پايين است، معمول است

همچنـين، ايـن مـاده     .باشـد دانه تريتيكاله فاقد پوسته ضخيم بوده و شبيه دانه گندم مـي 
خـوراكي   خـوش . خوراكي نسبت به ساير غالت داراي فسفر، منيزيم و پتاسيم بيشتري اسـت 

ريتيكاله خوب است و تنها محدودكننده واقعي آن كمبود اسيدآمينه تريپتوفان در اين مـاده  ت
هـــاي تريپســـيني و تركيبـــات آلكيلـــي، رغـــم داشـــتن بازدارنــده علـــي. خــوراكي اســـت 

                                                           

1 Triticale 
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درصـد از كـل مـواد متـراكم      35تـوان تـا   ها مقاوم بوده و مـي  نشخواركنندگان در مقابل آن
  .تفاده نمودجيره را از دانه تريتيكاله اس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دانه تريتيكاله - 13-4شكل 

  1چاودار -7

كالري انـرژي قابـل متابوليسـم در هـر كيلـوگرم      مگا 04/3تا  89/2چاودار حاوي دانه  
. باشـد  درصـد مـي   81تـا   79درصد پروتئين خام با قابليت هضم  8/13 حدود ماده خشك و

در تغذيـه دام محـدود اسـت و     خوراكي آن از ساير غالت كمتر است و مصـرف آن  خوش
شـدت در مقابـل سـرما مقـاوم      چاودار بـه . ها را تشكيل دهد سوم جيره دام نبايد بيشتر از يك

آوري شده و پوسته آن جدا گـردد زيـرا دانـه چـاودار     بهتر است قبل از مصرف عمل. است
راحتـي بـه    عالوه بر اين، پوسته ايـن محصـول بـه   . خوراكي پاييني دارد همراه با پوسته خوش

در صـورت مصـرف توسـط دام سـبب بـروز مسـموميت        و گـردد  قارچ ارگوت آلـوده مـي  
درصد كل مواد متراكم جيـره   30ها  شده مصرف چاودار در تغذيه دام ميزان توصيه. شود مي
  .باشدمي

                                                           

1 Rye 
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  گياه و دانه چاودار - 14-4شكل 

  

1مالس -4-2-1-2

  

پس از استخراج شكر متبلـور شـده از   كه ست رنگي ا اي تا سياه مالس شيره غليظ قهوه
ها معمـوالً حـاوي   مالس. آيد شربت محصوالتي چون چغندرقند، نيشكر و غيره به دست مي

خـوراكي   درصد قند هستند كه اين قنـدها سـبب خـوش    50درصد ماده خشك با  75 حدود
شـده   غليظ انجامميزان پروتئين خام در اين محصوالت متغير بوده و بر اساس ت. شود ها مي آن

قسـمت اعظـم   . درصـد پـروتئين دارد   8تـا   5كـه بـين    طـوري  به. باشدها متفاوت مي روي آن
هـاي   ويتـامين  .غيرپروتئينـي شـامل آمـين و بتـائين اسـت      نيتروژنپروتئين خام مالس از نوع 

هـاي محلـول در آب هسـتند و تقريبـاً عـاري از       موجود در مـالس اغلـب از گـروه ويتـامين    
خاكسـتر دارد كـه قسـمت     درصد 12-13مالس حدود . اي محلول در چربي استه ويتامين

از خصوصيات مهم غذايي مالس . دهند اعظم آن را عناصر پتاسيم، كلر و كلسيم تشكيل مي
. الهضـم و داشـتن مقـدار زيـادي كبالـت اسـت       هاي سهل نظر كربوهيدرات غني بودن آن از

ــدار   ــود مق ــادوج ــالس   زي ــيم در م ــه(پتاس ــوص  ب ــدر خص ــالس چغن ــيت  ) م ــه آن خاص   ب

                                                           

1 Molasses 
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موجب بروز اخـتالالت گوارشـي    ،ازحد دهد كه در صورت مصرف بيش لينت دهندگي مي
  توان در تغذيه دام استفاده كرد هاي مختلف مياز مالس به روش. شود مي

طـور مسـتقيم    در اين روش مالس به: پاشيدن مالس روي علوفه خشبي و بد خوراك -1
اين روش سبب افـزايش  . شود آخور روي علوفه خشبي پاشيده مي و يا پس از رقيق شدن در

حل نمودن اوره در آب گرم و مخلوط كـردن آن بـا    - 2شود، مصرف علوفه توسط دام مي
تغذيه مالس رقيق شـده و يـا رقيـق     -3مالس و پاشيدن مخلوط فوق روي غذاها در آخور، 

يختـه شـده و چرخـي در آن    صورت ليسيدني ـ بدين ترتيب كـه مـالس در ظرفـي ر     نشده به
شود و حيـوان قسـمت    به مالس مي غشتهشود كه چرخ در هر بار دور زدن آ طوري تعبيه مي

افـزودن   -5افزودن مالس به علوفه به هنگام سـيلو كـردن علوفـه،     -4زند،  بااليي را ليس مي
و پلت نمودن آن، مالس موجب چسـبندگي ذرات شـده و قـوام پلـت را       مالس به كنسانتره

هـايي كـه دچـار     در دام -8افزودن مالس به تفاله چغندر و پيـت و باگـاس    -6كند،  زياد مي
در تهيـه كنسـانتره،    -9عنوان يـك ملـين اسـتفاده كـرد،      توان از مالس به يبوست هستند، مي

تـر بـوده    قيمت مالس از غالت پايين .برد را از بين مي  افزودن مالس ماهيت گردوخاكي آن
  .جيره است ٪10ركنندگان حداكثر مقدار مصرف مالس و در جيره نشخوا

  تفالهانواع  -4-2-1-3

در اسـتخراج قنـد از چغندرقنـد پـس از عصـاره گيـري از خـالل         :تفاله چغندرقند) الف
چغندر و تهيه شربت، باقيمانده كه همان خالل عصاره گيـري شـده اسـت، تفالـه چغندرقنـد      

خام و كلسيم غني است اما ازنظر پروتئين، چربـي و  تفاله چغندر ازنظر الياف . شود ناميده مي
 80ارزش غـذايي آن تقريبـاً   . هضـم اسـت   است و الياف موجود در آن بسيار قابل فسفر فقير

باشـد و   خـوراك، حجـيم و قـدري ملـين مـي      تفاله چغندرقنـد خـوش  . باشد درصد ذرت مي
چربـي خـام    درصـد  6/0درصـد پـروتئين خـام و     87/9حـاوي  . داراي انرژي زيـادي اسـت  

هـاي   ولـي ازنظـر سـاير ويتـامين     ،مقدار نياسين در تفاله خشك چغندرقنـد متوسـط  . باشد مي
حـداكثر   .باشـد  مـي  Dو  Aهـاي   اين خوراك تقريباً عاري از ويتامين. كمبود دارد Bگروه 

باشـد؛ امـا بهتـر اسـت در فصـول       درصد جيره مي 25 خوراكي  ميزان مصرف مجاز اين ماده
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اين غذا نيز حدفاصل مـواد كنسـانتره اي و خشـبي    . دار نيز كمتر مصرف شودگرم از اين مق
وسـيله آب كـامالً خيسـانده شـود و      بايد يك روز قبـل از مصـرف بـه   تفاله خشك . باشد مي

خــوراكي ايــن مــاده خــوراكي خيلــي خــوب بــوده و ميــزان  خــوش. ســپس مصــرف گــردد
  .باشدمتراكم جيره ميدرصد از بخش مواد  40ها حدود  شده آن براي دام توصيه

  

  

  

  

  

  

 علوفه و تفاله چغندر - 15-4شكل 

 
محصـولي كـه حاصـل فشـردن ميـوه مركبـات اسـت، ايـن مـواد از           :تفاله مركبات) ب
مـواد باقيمانـده عمومـاً شـامل بافـت گوشـت،       . آينـد  هاي توليد آبميوه به دست مـي  كارخانه

نـوع ميـوه و روش فـراوري     تركيـب شـيميايي تفالـه مركبـات بسـته بـه      . پوست و دانه اسـت 
انرژي و قندهاي قابل تخمير شبيه تفالـه   ،هضم تفاله مركبات ازنظر الياف قابل. متفاوت است

مركبـات، تفالـه پرتقـال از      در ميان انواع تفالـه . چغندرقند است ولي پروتئين آن كمتر است
ب تحريـك  اين خوراك به دليل داشتن بو و رايحه مطبـوع سـب  . تر است خوراك بقيه خوش

تواند تازه يا خشك مورداستفاده قرار گيرد ولي  تفاله مركبات مي. شود خوراك ميمصرف 
تفالـه خشـك مركبـات سرشـار از     . تـر اسـت   مديريت انتقال و مصرف تفاله خشك راحـت 

  .توجه قرار گيرد عنوان يك منبع خوب انرژي مورد تواند به پكتين است و مي

ل از صنعت توليـد روغـن زيتـون بـوده كـه مـواد       محصول فرعي حاص :تفاله زيتون) ج
هضـم   اين خوراك از الياف قابل. دهد تفاله تشكيل مي ،مانده پس از استخراج روغن را باقي

ميزان اليـاف آن  . شود هاي مختلف فرآوري حاصل مي اي متغير بسته به روش باكيفيت تغذيه
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ايـن تفالـه   . د معـدني فقيـر اسـت   نظر مـوا  درصد و از 10تا  6باال و ميزان پروتئين آن حدود 
به دليل سـاختار  . استفاده استقابل باشد كه در تغذيه دام  شامل باقيمانده ميوه و هسته آن مي

 12تـا   10شـده بـراي مصـرف در تغذيـه گاوهـاي گوشـتي        پروتئيني نامناسب، ميزان توصيه
ليـل توليـد   صورت پلـت بـوده و بـه د    اين خوراك به. باشد درصد از بخش متراكم جيره مي

تـوان بـراي افـزايش ارزش     كـن، مـي   هاي خشك باالي آن و عدم دسترسي كافي به دستگاه
غذايي اين ماده خوراكي و امكان مصرف زيادتر آن در طول سال، اقدام به سيلو كـردن آن  

صورت تنها و يا مخلوط با بعضي از مواد خوراكي ديگر كـه حـاوي قنـد مناسـبي باشـند،       به
  .نمود

است  دم ميوهگيري سيب كه شامل پوست، دانه و  بافت باقيمانده از آب :سيبتفاله ) د
هضـم بـراي    منبعي سرشـار از اليـاف قابـل   . شوند عرضه ميصورت خشك و يا مرطوب  و به

 نسـبتاً . اسـت درصـد   8كمتـر از   آن كـه پـروتئين   اسـت   گوسـاله پـرواري  استفاده در تغذيه 
ازنظـر  . باشـد  زين مناسبي بـراي علوفـه مـي   جايگاست و  انرژي آن متوسط و خوراك خوش

هـا نداشـته و    مصرف اين فراورده تأثيرات سوء بـر عملكـرد گوسـاله   . مواد معدني فقير است
  .توجه اي هزينه خوراك را كاهش دهد در حد قابلتواند  بسته به بازار مي

صـد  در 60مواد باقيمانده حاصل از استخراج آب انگـور بـوده و شـامل     :تفاله انگور) ح
شـده و بـراي حجـيم كـردن      هضم آن شبيه كاه غني انرژي قابل. درصد دانه است 40تفاله و 

خـوراكي   خـوش . الياف آن باال و انرژي و پروتئين آن پايين است. ها مطلوب است خوراك
 .باشد آن متوسط مي

 
  هاي چربيمكمل -4-2-1-4

د و از منـابع مختلـف   گيرنـ  ها جهت تأمين انرژي در جيـره مورداسـتفاده قـرار مـي    چربي
ها جـذب مـواد مغـذي محلـول در چربـي      طوركلي چربي به. شوندگياهي و حيواني تهيه مي

تواننـد در   مـي هـا   حـال، آن  بـااين . دهنـد هاي محلول در چربي را افزايش ميهمچون ويتامين
جـذب برخـي از مـواد    بنـابراين  آمده و به شكل صابون منيزيم يا كلسيم دردستگاه گوارش 
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ها نفـخ  برخي شواهد وجود دارند كه چربي. دهندرا كاهش مي Ca ،Mg ،Pني از قبيل معد
باشـند اسـتفاده   ها به علت اينكه فاقد الياف ميچربي. دهنددر نشخواركنندگان را كاهش مي

هـا جهـت مصـرف در    شده اين مكمل ميزان مصرف توصيه. ها در تابستان مفيدتر است از آن
-هاي چربي به شكلمكمل. درصد از بخش مواد متراكم جيره است 3ها تا حدود  تغذيه دام

  .گيرند هاي پودري، گرانول و مايع مورداستفاده قرار مي

  

  

  پودر چربي -16-4 شكل

  

  

 
 

خرماي روغنيپودر هسته ) الف
1 

-گيـري و صـنايع بسـته   هاي روغـن  پودر هسته خرما فرآورده فرعي حاصل از كارخانه

عنـوان   تـوان بـه  گيري را مـي حاصل از روغن خرماي روغنيودر هسته پ. باشدبندي خرما مي
اين محصول داراي انـرژي، پـروتئين و   . ها مورداستفاده قرارداد نوعي خوراك در تغذيه دام

به دليل سـفت بـودن روغـن موجـود     . باشدالياف خام باال بوده و حاوي اندكي روغن نيز مي
تغذيه شده با آن نيـز حالـت قـوام خـود را حفـظ       هايدر اين ماده خوراكي، چربي الشه دام

تنهـايي مطلـوب    استفاده از ايـن مـاده خـوراكي بـه    . شودكرده و از حالت معمول خارج نمي
ميزان پـروتئين خـام   . باشدهاي حاوي مالس راهكار مناسبي مينبوده و مصرف آن در جيره

اسيدهاي آمينـه در آن كـم و    درصد متغير بوده و ميزان اغلب 20تا  15پودر هسته خرما بين 
خوراكي پودر خرما و پودر دانـه   خوش. اسيدآمينه متيونين است سطح مناسبي از فقط داراي

                                                           

1 Palm kernel meal 
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بـر ايـن اسـاس توصـيه     . زيـاد اسـت    نخل پايين است و احتمال حضـور آفالتوكسـين در آن  
  .درصد از بخش مواد متراكم جيره نرسد 20به بيش از   شود مصرف آن مي

 خشك نان -4-2-1-5

هـاي تغذيـه دام    كـاهش هزينـه   چـون سـبب   استفاده از نان خشـك يـا ضـايعات نـانوايي    
-شده و از كپـك  موقع خشك و چنانچه اين ضايعات به باشد ميشود، بسيار حائز اهميت  مي

ها ممانعت به عمل آيد، جايگزين مناسبي بـراي بخـش غـالت جيـره تـا       آن آلودگيزدن و 
ار ايران، بر اساس نوع نان توليدي ارزش غـذايي ضـايعات   در باز. باشد درصد مي 50حدود 

كيلوكالري  3300زايي اين ماده خوراكي باال و حدود ارزش انرژي. نان نيز متغير بوده است
خـوراكي نـان    خـوش . باشـد در هر كيلوگرم ماده خشك مـي  انرژي خام مگاژول 14معادل 

. باشـد تخميـر بـااليي مـي   خشك بسيار خوب اسـت و بـه دليـل پختـه شـدن داراي سـرعت       

ها  دامجيره شده مصرف نان خشك در  مقدار توصيه. توجه است پروتئين عبوري آن نيز قابل
هاي گوشـتي تـا   توان براي دامدقت رعايت شود، مي پذيري بهمتغير است و اگر دوره عادت

  .درصد از بخش مواد متراكم جيره از آن استفاده كرد 30

ها اشـيايي   آنبين شوند ممكن است  آوري نمي طور صحيح جمع هاي خشك به چون نان
اقـالم  مانند سوزن، تيغ، ميخ و پالستيك وجود داشته باشد كـه مصـرف آن بـه همـراه سـاير      

محـدوديت در  . شـود  هـاي مختلـف بـراي دام مـي     ها، موجـب نـاراحتي   توسط دام يخوراك
رضه اسيدوز در دام و احياناً وجود كپـك در آن  مصرف نان خشك به دليل احتمال بروز عا

بـوده و بـر اسـاس نـوع      متغييردرصد  14تا  8ميزان پروتئين خام انواع نان خشك بين . است
داراي ساختار پروتئيني خيلي مطلـوبي نيسـتند    خشك هاينان. باشدغله مصرفي متفاوت مي

  .باشندو ازلحاظ محتواي مواد معدني نيز فقير مي

  سبوس -4-2-1-6

توانـد جـزء مهمـي از يـك      سبوس پوشش خـارجي دانـه محسـوب شـده و هرچنـد مـي      
سـبوس  . گـردد  يبنـدي مـ   كنسانتره را تشكيل دهد ولي در دسته مواد خشبي و پرحجم طبقـه 

  .گندم و برنج بيشترين ميزان مصرف را در خوراك گاوهاي پرواري دارند
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نه در هنگـام تهيـه آرد حاصـل    سبوس گندم از پريكارپ و پوسته دا: سبوس گندم) الف
تـر بـوده و داراي پـروتئين خـام      خـوراك  نسبت به سبوس برنج خوش گندم سبوس. شود مي

رو قابليت نگهـداري آن در انبـار بيشـتر بـوده و فسـاد آن       ازاين. بيشتر و چربي كمتري است
ر مطالعـات  بيشـت . ها را به اسـهال دچـار نمايـد    تواند دام مقادير زياد آن ميتغذيه . كمتر است

) درصـد  33حـدود  (سـوم كنسـانتره مصـرفي     دهد كه سبوس گندم حداكثر تا يك نشان مي

درصـد   10هاي جوان كمتر و حـداكثر تـا    اين ميزان در مورد گوساله. تواند مصرف شود مي
درصـد   12تـا   9درصد پروتئين خـام و   17تا  15سبوس گندم حاوي . باشد كل كنسانتره مي

هـاي اصـلي    فيبر باال، حجم زياد و انرژي قابل متابوليسم پايين از ويژگي. باشد الياف خام مي
دارد ولـي از فسـفر و     سبوس گندم ازلحاظ كلسيم فقير و منيـزيم كمـي  . سبوس گندم است

  .پتاسيم بااليي برخوردار است

عبارت است از اليه ظريف مياني پوشاننده مغز دانـه بـرنج كـه حـاوي     : سبوس برنج) ب
در مناطق شمالي كشور كه كشت برنج رايج است عموماً . باشد برنج نيز مي) جنين(گياهك 

سبوس برنج نسبت به سبوس گنـدم،  . شود ها استفاده بيشتري مي از سبوس برنج در تغذيه دام
بـه همـين دليـل، توصـيه     . باشـد  داراي چربي بيشتري بوده و ماندگاري آن در انبار كمتر مـي 

مزيت سبوس . هاي كهنه برنج در خوراك دام جلوگيري شود كار بردن سبوسشود از به مي
ولي سبوس برنج نسبت بـه  . برنج نسبت به سبوس گندم، داشتن سطح بيشتري از منگنز است

آن را نسـبت بـه    هـا وسـاله خوراكي كمتـر و سـيليس بيشـتري دارد و گ    سبوس گندم، خوش
  . كنند مصرف ميسبوس گندم با رغبت كمتري 

درصـد از   1/7حتواي نسبتاً خوبي از انرژي است و پروتئين آن نيـز  سبوس برنج داراي م
سـاختار   لـي و ،خـوراكي ايـن محصـول نيـز نسـبتاً خـوب اسـت        خوش. باشدماده خشك مي

درصـد   20معموالً مصرف سبوس برنج به مقـدار بـيش از   . هاي آن نامتعادل استاسيدآمينه
محتـواي  . شـود  ن مـدفوع دام مـي  مواد متراكم جيره سبب نرم شدن چربي الشه و ملـين شـد  

مواد معدني و ويتاميني اين محصول نسبتاً پايين است، ولي ازلحـاظ محتـواي فسـفر در حـد     
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در ايران به دليل مخلوط كردن پوسته شلتوك بـا سـبوس اليـاف و سـيليس      .باشدمناسبي مي
  .شدبا درصد مي 7درصد و چربي آن حدود  11پروتئين آن در عمل حداكثر  آن باالست و

  

 منابع پروتئين -4-2-2

هـاي   وسـاز سـلول   ترين مواد مغذي در تغذيه دام هستند و در سـاخت  ها از مهم پروتئين
ها از واحـدهاي سـازنده    پروتئين. نقش دارند... بادي و  بدن، ساختمان آنزيم، هورمون، آنتي

اي آن  نهاند و ارزش غـذايي يـك منبـع پروتئينـي بـه الگـوي اسـيدآمي       شده اسيدآمينه تشكيل
پودر گوشت يا ( يوانيحيا ) انواع كنجاله ها( ياهيپروتئين ممكن است منشأ گ. بستگي دارد

1پروتئينـي  غير دارنيتروژن هاي حقيقي، مواد پروتئين بر عالوه. داشته باشد ...)پودر ماهي و 

 

 كليدي پديده. شكمبه دارند در ميكروبي پروتئين توليد در بااليي اهميت نيز) اوره مانند(

اوره توسـط جمعيـت    از استفاده ظرفيت بر مبتني پروتئيني غير نيتروژن تركيبات از استفاده
 .باشد مي كافي قابل تخمير انرژي حضور در ميكروبي

گيري ميـزان   شد كه با اندازه صورت پروتئين خام بيان مي درگذشته نياز پروتئيني دام به
كميتـه   1985در سـال  . شـد  محاسـبه مـي   25/6ضرب آن در عدد  نيتروژن موردنياز و حاصل

پـروتئين  . براي بيان احتياجات استفاده نمـود  2جذب المللي از واژه پروتئين قابل تحقيقات بين
اسـت   معيـاري پروتئين قابـل متابوليسـم   . باشد جذب مترادف پروتئين قابل متابوليسم مي قابل

ت پروتئيني را به نيازهـاي حيـوان   گيرد و احتياجا كه تجزيه پروتئين در شكمبه را در نظر مي
  .نمايد هاي شكمبه تقسيم مي و نيازهاي ميكروارگانيزم

 .دارد معكوس وجود رابطه حيوان مصرفي جيره پروتئين درصد دام و معموالً بين وزن
 در بيشتر رشد اين باشد و ازآنجاكه وزن بدن باال مي به در سنين پائين تر، ميزان رشد نسبت

ايـن  بـر  . باشـد  باالتر مي دام پروتئيني نياز لذا گيرد، مي صورت گوساله نيپروتئي هاي بافت
كـه بسـته بـه     در جيره خود نياز دارنـد  خام پروتئين ٪14-12هاي پرواري بين  اساس گوساله

                                                           

1 Non Protein Nitrogen (NPN) 
2Absorbable protein 
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هـر چـه سـن حيـوان افـزايش       .درصـد نيـز باشـد    14تواند حتي بيشتر از  سن شروع پروار مي
  .گردد كاسته مي گوسالهاز يابد از ميزان پروتئين موردني مي

1كنجاله سويا -4-2-2-1

  

. رود كنجاله سويا يكي از بهترين منـابع پروتئينـي جهـت تغذيـه حيوانـات بـه شـمار مـي        

ليكن مقـادير سيسـتين و متيـونين آن     ،هاي ضروري بوده پروتئين آن حاوي تمامي اسيدآمينه
بـه  . باشـد  پروتئين خام ميدرصد  50تا  41اين محصول حاوي . كمتر از حدود دلخواه است

آگلوتينين و نيز بـه  هاي تريپسين و هماي مانند بازدارندههاي تغذيهدليل وجود محدودكننده
طرف و به خاطر وجود مـواد   دانه سويا ازيك زاي ساپونين و فيتات درعلت حضور ماده نفخ

 15بـيش از  زا از طرف ديگر و همچنين به سبب گـران بـودن ايـن محصـول، نبايـد      استروژن
 . درصد از مواد متراكم جيره از دانه سويا استفاده نمود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانه و كنجاله سويا - 17-4شكل 

درصد از مـاده متـراكم جيـره پيشـنهاد      35ها تا حدود  ميزان مصرف كنجاله سويا در دام
ــت  ــده اس ــامين  . ش ــر ويت ــويا ازنظ ــه س ــره      Bكنجال ــود در جي ــن كمب ــي اي ــت ول ــر اس فقي

كنجالـه سـويا در مقايسـه بـا دانـه غـالت ازلحـاظ        . باشـد  ندگان حائز اهميت نمـي نشخواركن
درصـد از كـل مـاده     5ميـزان اليـاف آن نسـبتاً كـم و حـداكثر      . تر اسـت  كلسيم و فسفر غني

                                                           

1 Soybean meal 
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كشي سبب از بين رفتن تقريبـاً تمـام   حرارت مورداستفاده در فرآيند روغن. خشك آن است
  .شود جاله سويا ميدانه و كن هاي موجود دربازدارنده

  

  كنجاله آفتابگردان -2 -4-2-2

. آيـد  كشي تخم آفتابگردان، با پوسته يا بدون پوسته، به دست مـي  اين كنجاله از روغن

ليـزين آن كمتـر از كنجالـه سـويا      انـرژي و . باشـد  مـي  Bهـاي گـروه    منبعي غني از ويتـامين 
اين محصول . داده نشده است گونه ماده سمي در اين كنجاله تشخيص تاكنون هيچ. باشد مي

 كنجالـه آفتـابگردان بـا   . هاي گوگرددار يعني متيونين و سيستئين غني اسـت  ازنظر اسيدآمينه
نظـر كيفيـت پـروتئين     از) درصـد  32(و پروتئين متوسـط  ) درصد 28(الياف خام باال  داشتن

ش مـواد  درصـد از بخـ   25 حـدود  تـوان تـا  از اين كنجالـه مـي  . پنبه استمعادل كنجاله تخم
  .متراكم جيره دام استفاده كرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  دانه و كنجاله تخم آفتابگردان - 18-4شكل 

  )منداب( كنجاله كلزا -4-2-2-3

وسـيله حـالل    ستخراج روغن منداب معموالً طي دو مرحله، ابتدا توسط فشار و سپس بها
. گذارد اي ميج درصد پروتئين در ماده خشك به 27/37شده و كنجاله اي حاوي  آلي انجام

. اي در كنجالـه منـداب هسـتند    عنوان دو ماده ضد تغذيه اسيد اروسيك و گلوكوزينوالت به
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شـواهد نشـان   . باشـد  شـده در كانـادا مـي    كلمه كانوال يك نام تجاري براي منـداب اصـالح  
هـاي اخيـر رو بـه     ويـژه در تغذيـه دام در طـي سـال     دهد كه استفاده از اين نوع كنجاله به مي

  .بوده است افزايش

درصد ماده خشك و دو برابر فيبر موجود در كنجاله سـويا   14 كنجاله كانوالمقدار فيبر 
مگـا ژول در كيلـوگرم مـاده     12(باشـد   آن كمتـر مـي   قابل متابوليسم است، اما ميزان انرژي

در مقايسه با كنجالـه سـويا مقـدار و قابليـت هضـم پـروتئين       ). خشك براي نشخواركنندگان
نظـر تعـادل اسـيدهاي     وجود ليزين كمتر و متيونين بيشـتر از  زا كمتر بوده، ليكن باكنجاله كل

تعـادل كلسـيم و فسـفر آن مطلـوب     . كنـد  آمينه ضروري با پروتئين كنجاله سويا برابري مـي 
شده است كه كنجاله منـداب   توصيه. تر است ها غني بوده و ازنظر فسفر نسبت به ساير كنجاله

  .از مواد متراكم جيره مصرف گردددرصد  25فقط تا حدود 

  

  

گياه و  - 19-4 شكل

  كنجاله كلزا

  

  

  

  

  

  

 1دانه كنجاله پنبه -4 -4-2-2

) درصد پروتئين خـام  30-40(كنجاله تخم پنبه يك فرآورده فرعي با پروتئين باال است 

كنجاله تخم پنبه . است )ترين نوع كنجاله معمول(كه حاصل استخراج روغن به روش حالل 
اسـيدآمينه  . كمبـود دارد  D و Aهـاي   هاي ليزين، تريپتوفان و نيـز ويتـامين   ظر اسيدآمينهن از

 همچنين اين كنجالـه منبـع عـالي و بـا    . ليزين اولين اسيدآمينه محدودكننده اين كنجاله است

                                                           

1 Cottonseed meal 
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تنوع اسـيدآمينه بيشـتري نسـبت بـه كنجالـه       وفسفر، پتاسيم و بسياري از عناصر است  ارزش
  .سويا دارد

ضـد  رنگريـزه زردرنـگ    از يـك  درصـد  3تـا   2حـاوي  بر اساس ماده خشـك  پنبه بذر 
استفاده از كنجاله تخم پنبه در تغذيه نشخواركنندگان به لحـاظ  . است به نام گوسيپول مغذي

درصـد از بخـش    25تـوان تـا   وجود گوسيپول برحسب سن و گونه محدوديتي نـدارد و مـي  
هاي پرواري از كنجالـه   درصد جيره غذايي گوساله 10ها و حداكثر تا  مواد متراكم جيره دام
 .تخم پنبه استفاده نمود

  

  

  

  

  

  

  

  كنجاله تخم پنبه - 20-4شكل 

  

 1پودر ماهي-5 -4-2-2

 هـاي غيرقابـل   آوري مـاهي  بـوده كـه از عمـل    2هاي حيـواني  از پروتئيني يك پودر ماهي

شـوند،   نسان اسـتفاده نمـي  هايي از انواع ماهي كه در تغذيه ا مصرف در تغذيه انسان و بخش 
هـاي مـاهي موجـود در دنيـا پـودر مـاهي كـد، هـاليبوت،          تـرين پـودر   مهم. گردد حاصل مي

پودر ماهي توليد شده در ايران بيشتر از . باشد هرينگ، آنكووي، ساردين، منهدن و واپتر مي
كيفيـت پـروتئين و درصـد    . شـود  هـاي جنـوب تشـكيل مـي     ماهي كيلكا، فيل ماهي و مـاهي 

چنانچه توليد به نحو مطلوبي . باشد) درصد 50-70( يرتواند بسيار متغ تئين پودر ماهي ميپرو

                                                           

1 Fish meal 
2

 و باشند هاي با منشأ گياهي مي زش بيولوژيكي باالتري نسبت به پروتئينمنشأ حيواني داراي ار باهاي پروتئيني  مكمل 

 .شوند ها به جيره افزوده مي منظور اصالح كمبود اسيدهاي آمينه ضروري و تأمين عناصر معدني موردنياز دام معموالً به
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حـرارت بسـيار زيـاد از    . درصـد خواهـد بـود    95تـا   93صورت گيرد، قابليت هضم آن بين 
اسيدهاي آمينه ليزين، متيـونين و تريپتوفـان در ايـن مـاده     . كاهد قابليت هضم پودر ماهي مي

 10درصـد رطوبـت پـودر مـاهي نبايـد بيشـتر از       . ار عالي وجود دارندخوراكي در سطح بسي
و به علت وجود ) درصد 21حدود (ميزان مواد معدني در پودر ماهي زياد بوده . باشد درصد
و همچنـين مقـاديري از عناصـر    ) درصـد  5/3(و فسـفر  ) درصـد  8(هاي زيـاد كلسـيم    نسبت

هـا حـائز اهميـت     آن ازنظـر تغذيـه دام  معدني كمياب و مطلوب نظير منگنز، آهـن و يـد در   
خصوص كـولين، ريبـوفالوين    كمپلكس، به Bهاي  پودر ماهي منبع غني از ويتامين. باشد مي

مين بوده و ازنظر ارزش غذايي به علت دارا بودن عوامـل محـرك رشـد كـه جمعـاً      و كوباال
سـتفاده از ايـن   ا. شوند، داراي اهميت است شناخته مي» عوامل پروتئين حيواني«تحت عنوان 

هاي پايان پروار به داليل اقتصادي و به جهت برطرف نمودن  مكمل در جيره غذايي گوساله
بوي پـودر مـاهي از الشـه حيـوان     

ميــــزان . باشــــد صــــحيح نمــــي
هــاي  شــده آن در جيــره  توصــيه

 5توليدي و پـرواري حـداكثر تـا    
  .باشد درصد كل جيره غذايي مي

  

  پودر ماهي - 21-4شكل 

  

  

 1پودر گوشت -4-2-2-6

  مصرف پودر گوشت و  ،هاي اخير به دليل شيوع بيماري جنون گاوي اگرچه طي دهه

در كشور انگلستان مطابق با مقـررات  بقاياي كشتارگاهي در اروپا ممنوع شده است ولي 
  :شود صورت زير تعريف مي پودر گوشت به 1973مصوبه 

                                                           

1 Meat meal 
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 4يزان نمـك در آن حـداكثر   درصد و م 55محصولي كه ميزان پروتئين در آن حداقل « 
الشـه حيوانـات و يـا قسـمتي از آن      آسـياب كـردن  كردن و سـپس   درصد بوده و از خشك

  »بدون افزودن مواد خارجي ديگر حاصل شده باشد) سم استثناي شاخ و به(

كـردن   و از طريق حرارت دادن، خشك 1پودر گوشت با روشي به نام رندرينگ خشك
هـاي  هاي فرعـي حاصـل از كشـتارگاه   الشه و نيز فرآورده و آسياب نمودن بعضي از اجزاي

ها پـودر گوشـت نبايـد     طبق مصوبه انجمن رسمي كنترل خوراك. شود دام و طيور توليد مي
حاوي موادي مانند مو، سم، شاخ، ضايعات الش گيـري از پوسـت، فضـوالت و محتويـات     

درصد پـروتئين خـام    55 تا 45پودر گوشت استاندارد معموالً حاوي . دستگاه گوارش باشد
تـا   28 يگوشت حـاو  يهاربسياري از پود. باشد هضم مي درصد آن قابل 85است كه تقريباً 

طـور عمـده از كلسـيم، فسـفر، منيـزيم، پتاسـيم و سـديم         درصد مواد معدني بوده كـه بـه   32
درصد  9درصد متغير بوده و معموالً در حدود  3-13چربي آن بين  يزانم. شده است تشكيل

 يـد خصوص ريبوفالوين، كولين، نيكـوتين آن  به Bهاي گروه  منبع خوبي براي ويتامين. ستا
باشـد   همچنين ازلحاظ دو اسيدآمينه متيونين و تريپتوفان نيـز فقيـر مـي   . باشد مين ميو كوباال

  . و اسيد پنتوتنيك فقير است D، ويتامين Aولي ازنظر ويتامين 

  

  

  

  

  

  پودر گوشت -22-4شكل 

  

                                                           

1 Dry Rendering 
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شـده و بهتراسـت در    تـدريج بـه جيـره افـزوده     خـوراكي كـم بـه    بـه دليـل خـوش   معموالً 
شده پودر گوشت بـراي اسـتفاده    ميزان مصرف توصيه. هاي كامالً مخلوط استفاده شود جيره

  .درصد از كل مواد متراكم جيره است 5/2ها  در تغذيه دام

1پودر خون-7 -4-2-2

  

آيـد،   شده به دست مـي  وانات كشتاري حي پودر خون از خشك نمودن خون تميز و تازه
اين . درصد است 80درصد ليزين بوده، ارزش بيولوژيكي آن حداقل  9اين محصول حاوي 

طبـق مقـررات   . محصول ازنظر كلسيم و فسفر فقير بوده و مقدار انرژي آن بسيار متغيراسـت 
ن شـده و بـه آ   خوني كـه خشـك  : انگلستان، در تعريف پودر خون آمده است 1973مصوبه 

درصد پروتئين و مقـادير كمـي    80اين محصول حاوي . گونه موادي افزوده نشده است هيچ
عنـوان يـك منبـع     پودر خون تنها به. باشد درصد رطوبت مي 10خاكستر، روغن و در حدود 

ليـزين بـوده و    آن ترين منبـع اسـيدآمينه   غني. پروتئيني در تغذيه حيوانات حائز اهميت است
ازنظر ايزولوسين بسيار فقير و گليسين . باشد يونين، سيستين و لوسين ميسرشار از آرژنين، مت

 10پـودر خـون بـه ميـزان     . گوشت بسيار كمتر اسـت  پودر آن نيز در مقايسه با پودر ماهي و
شود و بهتر است، از آن براي جبران كمبود ليزين سـاير   درصد جيره غذايي باعث اسهال مي

  .هاي پروتئيني استفاده نمود مكمل

 غير پروتئيني نيتروژنهمواد  -4-2-2-8

 منـابع غيـر از پـروتئين باشـند، اصـطالحاً مـواد يـا        منبع نيتروژنهايي كه حاوي  كراخو

هـاي موجـود در شـكمبه نشـخواركنندگان      ميكروب. شوند ناميده مي 2غير پروتئيني نيتروژنه
ــذايي و      ــره غ ــود در جي ــروتئين موج ــه پ ــه تجزي ــادر ب ــا ق ــه آموني ــديل آن ب ــتندتب . ك هس

تواننـد   ي قابل تخمير دسترسي داشته باشند ميانرژها همزمان به منبع  كه ميكروب درصورتي
عنوان يـك منبـع    بهها  اين ميكروب الشه. از آمونياك موجود براي تكثير خود استفاده كنند

دستگاه گوارش حيوان هضم شـده و مورداسـتفاده   تواند در  پروتئيني با ارزش زيستي باال مي

                                                           

1 Blood Meal 
2 Non-Protein Nitrogen 
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هـاي   توان به اوره، بيورت، تيوره، نمـك  از مواد نيتروژنه غير پروتئيني مي. دنگير وان قرار حي
باشد، اشـاره   آمونيوم و همچنين كود مرغي كه بيشتر ازت آن به شكل ازت غير پروتئيني مي

، بخشي از تركيب خوراك به شـكل  هاي پرواري گوسالهدر حالت عادي در خوراك . كرد
اين مقادير در انواع مختلف علوفه بـا توجـه بـه شـكل و مرحلـه      . ئيني استنيتروژن غير پروت

درصـد   15-25درصد و در علوفه خشك  10-15مثالً در علوفه تازه . رويش، متفاوت است
  .رسد درصد نيز مي 30-65هاي سيلو شده به  اين مقدار در خوراك. تواند باشد مي

تروژن غير پروتئيني است كـه جـزء منـابع    ترين تركيبات حاوي ني اوره از مهم :اوره) الف
باشد و نبايـد   اوره منبع ارزاني از نيتروژن غير پروتئيني مي. شود مكمل پروتئيني محسوب مي

طور آهسته و  به هنگام استفاده از اوره الزم است به. درصد جيره استفاده گردد 1-2بيشتر از 
اوره . جيـره مـورد تغذيـه قـرار گيـرد     صورت كامالً مخلوط با  روز و البته به 10-14در طول 

و سپس تبديل بـه   تجزيه شدههاي شكمبه به آمونياك  پس از مصرف توسط ميكروارگانيزم
توانـد منجـر بـه مـرگ      افزايش ناگهاني در ميزان آمونيـاك مـي  . گردد پروتئين ميكروبي مي

صـد  در 295تـا   287درصـد نيتـروژن اسـت كـه معـادل       50تـا   46اوره داراي . حيوان شـود 
آمونياك و بيورت هم از گروه تركيبات حاوي نيتروژن غير پروتئيني . باشد پروتئين خام مي

  .نمايند باشند كه ازلحاظ عملكردي در شكمبه مشابه اوره عمل مي مي

. در زمان استفاده از اين مواد بايد دقت نمـود تـا دام دچـار مسـموميت آمونيـاكي نشـود      

گـرم در كيلـوگرم برسـد،     ميلـي  10سطحي بيشـتر از  كه سطح آمونياك در خون به  هنگامي
ــه    نشــانه ــروز كــرده و چنانچــه ســطح آن ب ــي 30هــاي مســموميت ب ــوگرم  ميل   گــرم در كيل

زمان با مصـرف اوره اسـتفاده از مـواد     افزون بر آنكه، هم. شود افزايش يابد، حيوان تلف مي
حوي بـه مصـرف رسـاند كـه     اوره را بايد به ن. باشد سريع التخمير نيز ضروري مي يزا انرژي
 كندي صورت پذيرد تا هر چه بيشتر از آمونياك آن به مصرف سنتز پـروتئين  ي آن به تجزيه

شـود كـه مقـدار اسـتفاده آن از      خوراك نيست و توصيه مـي  اين ماده خوش. برسد ميكروبي
هـا بـه    پـذيري دام البته در صورت عـادت . جيره تجاوز نكند كنسانترهدرصد بخش  3حدود 

  .هاي پرواري اندكي افزايش دادتوان ميزان استفاده از اين مواد را در دامو مطلوب مينح
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نظير عدم اختالط يكنواخت اوره بـا خـوراك، مصـرف     به هنگام مصرف اوره، مواردي
كم آب، تغذيه اوره با علوفه نامرغوب و ضايعات كشاورزي، مدت ناكافي تطابق حيوان بـا  

 توانـد منجـر بـه بـروز مسـموميت در حيـوان گـردد؛        مـي  م جيرهمصرف اوره، اشتباه در تنظي
، اخـتالل در تـنفس، نفـخ، جريـان شـديد بـزاق       شـامل شبيه به كزاز بوده و عالئم مسموميت 

 150تـا   30اگر معالجه سريع انجام نشود مـرگ ظـرف    .باشد و اغماء مي كف كردن حيوان
نياك عبارت است از خورانـدن  روش معمول معالجه مسموميت با آمو. دقيقه رخ خواهد داد

ي شـكمبه و  اليتر آب سرد بـه حيـوان، ايـن عمـل باعـث كـاهش درجـه حـرارت محتـو          10
حال غلظت آمونياك جمـع شـده در شـكمبه را     ممانعت از تجزيه بيشتر اوره گشته و درعين

 pH ليتر سركه نيز عـالوه بـر آب بـه حيـوان خورانـده شـود،       3اگر حدود . دهد كاهش مي

 .گردد ش يافته و آمونياك اضافي خنثي ميشكمبه كاه

 از فضــوالت خشــك طيــور بــه نحــو موفقيــت آميــزي جهــت   :فضــوالت طيــور) ب

 بـين  آنقابليـت هضـم كـود كـم و پـروتئين      . شـود  تغذيه حيوانات نشخواركننده استفاده مي

 كود حاصـل از  . است 65/0درصد ماده خشك متغير و ضريب هضمي آن معادل  35تا  25 

 ؛ امــا اســت) درصـد مــاده خشـك   5/6حــدود ( يمگــذار منبـع غنــي از كلسـ   تخـم  هــاي مـرغ 

هـاي گوشـتي كمتـر     اين نسبت در كود جوجه) 3:1(نسبت كلسيم به فسفر در آن زياد است 
 ).1:1( است

  

 
 ها ها و ريزمغذي مكمل -4-2-3

عالوه بر مواد خـوراكي موردبحـث، تعـدادي ديگـر از مـواد هسـتند كـه معمـوالً بـراي          
صـورت   بعضي از اين مـواد مصـرفي غيرمغـذي بـه    . شوندها استفاده مي يش توليد در دامافزا

جيـره غـذايي    درصورت مكمـل   ها به اي از آنعنوان يك منبع خوراكي و دسته مستقيم و به
اي از هـا اعـم از معـدني، ويتـاميني و يـا پـاره      علـت افـزودن مكمـل   . شـوند مياستفاده ها  دام

  .باشدها مي ها به دليل رفع نيازهاي واقعي آن امها به جيره دريزمغذي
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  معدني و ويتاميني موادمكمل  -4-2-3-1

-هـا را شـامل مـي   هاي معدني و ويتاميني مورداستفاده طيف وسيعي از افزودنـي مكمل

. شـوند اين مواد جهت متعادل ساختن ميزان مواد معدني و ويتاميني به جيره افزوده مي. شوند

خوراكي اين مواد متوسط بـوده   خوش. باشندزايي و پروتئيني ميرزش انرژياين مواد فاقد ا
  . شونداي تهيه و مصرف مي، آجر ليسيدني و گوي شكمبه)ايدانه(و به شكل گرانول 

هاي بر پايه  جيره. اي از مواد معدني دارند گوساله پرواري براي سالمتي احتياج به دامنه
يونجـه غنـي از كلسـيم    . كننـد  يم، فسفر و سديم را تأمين ميجز كلس غله بيشتر مواد معدني به

تـوجهي از   بخـش قابـل   عنـوان منبـع علوفـه،    به ولي ازنظر فسفر فقير است و زماني كه ،است
ولي فسفر بايد بـه جيـره    كندكلسيم را تأمين  تواند نياز به  خود اختصاص دهد مي بهجيره را 

  .اضافه گردد

  مواد معدني )الف

مواد معدني موردنيـاز بـه   . ده معدني در تغذيه گاوهاي گوشتي موردنياز هستندما 17حداقل 
مـواد معـدني پرنيـاز شـامل كلسـيم،      . گردنـد  نياز تقسيم مـي  دودسته مواد معدني پرنياز و كم

نيـاز شـامل كـروم،     عناصر معدني كم. باشند ، پتاسيم، كلر، منيزيم و گوگرد مييمفسفر، سد
باشـد و ميـران نيـاز و     نـز، يـد، موليبـدن، نيكـل و سـلنيوم مـي      كبالت، مس، روي، آهن، منگ

تـرين مكمـل معـدني در     معمـول . آمده است 5-1ها در جدول  تحمل آن حداكثر سطح قابل
كلـر و   عناصـر اعمال بسياري در بدن توسط نمك طعـام كـه شـامل    . جيره نمك طعام است

سـنگ   هآن بهتر است همـوار  پذيرد، لذا براي جلوگيري از كمبود باشد، انجام مي سديم مي
در تمـام  دهـد   وجود نتايج تحقيقات نشان مـي  با اين . نمك در آخور گوساله قرار داده شود

كـه   درصـورتي  و صورت دسترسي آزاد در دسـترس دام باشـد   بايد به 1طول پروار نمك نرم
داده شود گوساله ممكن است سـاعات زيـادي از روز    صورت سنگ در اختيار قرار نمك به

ميــزان . ا در كنـار آن بايسـتد و بـه خـاطر تـأمين سـديم فقــط بـه سـنگ نمـك لـيس بزنـد           ر

                                                           

1 Loose 
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 ايــن. باشــد درصــد از بخــش مــواد متــراكم جيــره مــي 25/0شــده ايــن مــواد حــدود  توصــيه
  .زمان ماندگاري باالتري دارند محصوالت در هواي سرد و خشك مدت

سيليس، واناديوم و بـور در  در مورد اهميت ساير مواد معدني از قبيل فلوئور، آرسنيك، 
هـاي   بسياري از مواد معدني در جيـره . تغذيه گاوهاي گوشتي مدارك مستدلي وجود ندارد

معمولي گاوهاي گوشـتي بـه مقـدار الزم وجـود دارنـد، در مـورد سـاير عناصـر اسـتفاده از          
د اسـتفاده از مـوا  . هاي معدني براي بهينه كردن سالمتي و توليد در دام ضروري اسـت  مكمل

معدني در سطوحي باالتر از نياز دام سبب اتالف مواد از طريق مدفوع شـده و ممكـن اسـت    
استفاده از برخي از مـواد معـدني كـه بـه مكمـل نمـودن       . سبب بروز عالئم مسموميت گردد

تواننـد سـبب    ها نيازي نيست و يا ممكن است بـه مقـدار بسـيار كـم موردنيـاز باشـند مـي        نآ
  . آمده است 1-4ها در جدول  تحمل آن ر سطح قابلمسموميت گردند كه حداكث

 
 
  

  

  

  

  

  مصرف سنگ نمك -23-4شكل 

  

 
  

 
صورت سطح ماده معدني موجود در جيره كه وقتي به مدت  تحمل به حداكثر سطح قابل

گردد سبب كاهش عملكرد حيوان نشده و در غذاهايي با منشـأ حيـواني    محدودي تغذيه مي
 .گردد نخواهد نمود، تعريف ميانسان بقاياي نامطلوب توليد 
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  ها تحمل آن نياز مواد معدني و حداكثر سطح قابل - 1-4جدول 

حداكثر سطح   )هاي در حال رشد و دوره پاياني پروار گوساله(نياز   واحد  ماده معدني
  -  -  درصد  كلر

  00/1000  -  كيلوگرم/گرمميلي  كروم

  00/10  10/0  كيلوگرم/گرمميلي  كبالت

  00/100  00/10  كيلوگرم/گرميليم  مس

  00/50  50/0  كيلوگرم/گرمميلي  يد

  00/1000  00/50  كيلوگرم/گرمميلي  آهن

  40/0  10/0  درصد  منيزيم

  00/1000  00/20  كيلوگرم/گرمميلي  منگنز

  00/5  -  كيلوگرم/گرمميلي  موليبدن

  00/50  -  كيلوگرم/گرمميلي  نيكل

  -  -  درصد  فسفر

  00/3  60/0  درصد  پتاسيم

  00/2  10/0  كيلوگرم/گرمميلي  سلنيوم

  -  06/0-08/0  درصد  سديم

  40/0  15/0  درصد  گوگرد

  00/500  00/30  كيلوگرم/گرمميلي  روي

  )(NRC, 2000: مأخذ

  تحمل عناصر معدني سمي در گاو حداكثر غلظت قابل - 2-4 جدول

  كيلوگرم/گرمميلي  عنصر

  00/1000  آلومينيوم

  )در منابع آلي 00/100( 00/50  آرسنيك

  00/200  بور

  5/00  كادميوم

  00/40-00/100  فلوئور

  00/2  جيوه

  00/2000  استرانسيوم

  )(NRC, 2000: مأخذ                            

 

بـه هنگــام اسـتفاده از مــواد معـدني الزم اســت بـه نــوع مكمـل، غلظــت مـواد معــدني و       
سـيد و كربنـات برخـي از مـواد معـدني      براي مثال شكل اك. ها توجه نمود فراهمي آن زيست

مواد معدني معموالً به دو شـكل آلـي و   . اندازه شكل سولفات براي دام در دسترس نيستند به
 هاي غير آلي معموالً به اكسيژن، كلر يـا سـاير تركيبـاتي كـه بـر      شكل. غير آلي وجود دارند
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 برده نام »كيليت« عنوان به والًمعم معدني مواد آلي منابع از. باشند مي متصل نيستند، كربنپايه 

 چـون . انـد  شده متصل اسيدآمينه قبيل از آلي تركيبات با كه هستند فلزاتي ها كيليت شود، مي

 مـوارد و  از برخـي  در توانند مي ها آن هستند متصل آلي تركيبات با شده كيليت معدني مواد

 زمـان  در مشـكل  ينتـر  مهـم . گردنـد  جذب كوچك روده از تر آسان مواد تمام مورد در نه

ــتفاده ــواد از اس ــدني م ــت مع ــده كيلي ــت ش ــا آن قيم ــت ه ــدول. اس ــب) 3-4( ج  و تركي
 را هـا  مكمـل  سـاخت  در مورداسـتفاده  معـدني  مـواد  معمولي هاي شكل نسبي فراهمي زيست

. باشـد  مـي  مهـم  پايـه  جيـره  توسط شده تأمين معدني مواد مقدار و نوع دانستن. دهد مي نشان

 كلسيم نسبت تصحيح جهت) گلوتن مثل( ذرت جنبي هاي فراورده حاوي هاي جيره در مثالً

. اسـت  نيـاز  فسـفر  پـائين  سطوح و كلسيم باالي سطوح حاوي معدني مواد مكمل به فسفر به

 سـبب  و شـده  متصـل  مس با تواند مي كه هستند گوگرد باالي سطوح حاوي مواد اين ضمناً

  . گردند  مس به دسترسي كاهش

 گردد مي توصيه. باشد مس باالي سطوح حاوي كه باشد مي مكملي به زنيا دليل همين به  

  .استفاده نمود تغذيه متخصص يك حضور از حتماً جيره طراحي در
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  فراهمي منابع  منابع، فرمول تجربي، غلظت مواد معدني و زيست - 3-4جدول 

  مواد معدني معمول

ماده 

  معدني

ماده غلظت   شيمياييفرمول   مكمل

  معدني

)MC ،صددر(  

فراهمي  زيست

  1ينسب

)RV(  

دسترسي 

  معدني ماده

)MC×RV(  

  كربنات كلسيم  كلسيم

CaCO3  38  100  38  

  4/26  110  24  متنوع  پودر استخوان

  CaCl2(H2O)  31  125  75/38  )دهيدراته( يمكلريد كلس

  Ca2(PO4)  20  110  22  دي كلسيم فسفات

  4/32  90  36    سنگ آهك

  Ca(PO4)  17  130  1/22  مونوكلسيم فسفات

  CoSO4(H2O)7  21  100  21  سولفات كبالت  كبالت

  Co3O4  73  20  6/14  اكسيد كبالتيك

  CoCO3  47  110  7/51  كربنات كبالت

  CoO  70  55  5/38  اكسيد كبالت

  CuSO4(H2O)5  25  100  25  سولفات مس  مس

EDTA متنوع  95  متنوع  متنوع  مس  

  متنوع  100  متنوع  متنوع  ليزين مس

  Cu2(OH)3 Cl  58  115  7/66  )تري بازيك(مس كلريد 

  CuO  75  15  25/11  اكسيد مس

  CuS  66  25  5/16  سولفيد مس

  CuC2O2H3  51  100  51  استات مس

  KI  69  100  69  يديد پتاسيم  يد

  NaI  84  100  84  يديد سديم

  Ca(IO)3  64  95  8/60  يدات كلسيم

  C7H4I2O3  65  15  75/9  دي يودوساليسيليك اسد

  C2H8N2(HI)2  80  105  84تيلن دي آمين دي ا

  Ca5(IO6)2  39  100  39  پنتا كلسيم ارتوپري يدات

  FeSO4(H2O)7  20  100  20  آبه 7سولفات آهن   آهن

  متنوع  110  متنوع  متنوع  سيترات آهن

EDTA متنوع  95  متنوع  متنوع  آهن  

  متنوع  45  متنوع  متنوع  فيتات آهن

  FeCO3  38  10  8/3  كربنات آهن

  MgSO4  20  100  20  سولفات منيزيم  منيزيم

  MgC2O2H4  29  110  9/31  استات منيزيم

  MgCO3  31  100  31  كربنات منيزيم

  MgO  55  100  55  اكسيد منيزيم

  MnSO4(H2O)  30  100  30  سولفات منگنز  منگنز

  MnCO3  46  30  8/13  كربنات منگنز

  MnO2  63  35  05/22  دي اكسيد منگنز
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  متنوع  125  متنوع  متنوع  متيونين منگنز

  MnO  60  60  36  مونواكسيد منگنز

  متنوع    متنوع  NaPO4  فسفات سديم  فسفر

  21  100  21  متنوع  پودر استخوان

  6/9  80  12  متنوع  فسفات دي فلوئوره

  CaHPO4  18  85  3/15  دي كلسيم فسفات

  Na2SeO3  45  100  45  سلنيت سديم  سلنيم

  متنوع  105  متنوع  نوعمت  سلنيت كبالت

  متنوع  245  متنوع  متنوع  سلنومتيونين

  متنوع  290  متنوع  متنوع  سلنو مخمر

  NaCl  40  100  40  كلريد سديم  سديم

  Na(CO3)2  27  95  65/25  بيكربنات سديم

  ZnSO4(H2O)  36  100  36  سولفات روي  روي

  ZnCO3  56  60  6/33  كربنات روي

  ZnO  72  100  72  اكسيد روي

  Marcy Ward and Greg Lardy .2005: ذمأخ

  

1ها ويتامين
  

گرفته شده اسـت كـه اشـاره بـه سـاختمان و اهميـت        2هاي حياتي واژه ويتامين از آمين
هـا عـالوه بـر اينكـه حيـاتي       انـد؛ آن  ها نسبت به ساير مواد مغذي متفاوت ويتامين. ها دارد آن

. طـور كارآمـد اسـتفاده كننـد     مغـذي بـه   سازند تا از سـاير مـواد   هستند، حيوانات را قادر مي

هـاي   در مراحـل مختلـف زنـدگي بـا ويتـامين      مرتبط با سوخت و سازبسياري از فرايندهاي 
هاي متولد شده از مادران با مصرف كافي ويتـامين   گوساله. گردند آغاز و كنترل مي اي يژهو

سيسـتم بسـته پـرورش    صورت  نشخواركنندگاني كه به. ها را دارند ذخاير حداقلي از ويتامين
علوفه يونجه باكيفيـت  . تر هستند ها حساس يابند و يا توليد بااليي دارند، به كمبود ويتامين مي

. توانـد مـؤثر باشـد    هـا و مـواد معـدني مـي     در جهت تصحيح بسياري از كمبودهـاي ويتـامين  

سـيم  تق) Kو  A ،D ،E( يو محلول در چرب) Cو  B(ها به دو دسته محلول در آب  ويتامين
هاي محلـول   اي دارند، قادر به ساخت ويتامين يافته گاوهاي بالغ كه شكمبه توسعه. گردند مي

هـاي محلـول در چربـي     در آب در شكمبه خود هستند و لـذا بيشـتر بايـد بـه تـأمين ويتـامين      

                                                           

1 Vitamines 
2 Vital amines 
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در بيشـتر منـابع    Kويتـامين   كـه  ينبا توجه به ا. دقت داشت  Eو  Aيها خصوص ويتامين به
گـردد، در بيشـتر    مـي  در بـدن  در برابر تابش آفتاب توليـد  Dهمچنين ويتامين وجود دارد و 

بـا  تـوان   هـا را مـي   ويتـامين . شـود  تأكيد مي Eو   Aهاي هاي ويتامينه دامي، به ويتامين مكمل
  .تأمين نمودها  هاي غالت و يا مكمل از علوفه تازه، دانهاستفاده 

  ها ها و ريزمغذيساير انواع مكمل -4-2-3-2

ها خطرناك بـوده و حالـت    خون سرخرگي براي دام pHافزايش و يا كاهش  :بافر) لفا
شود كه در صورت عدم درمان به تلـف شـدن دام    ها موجب مي اسيدوز و آلكالوز را در دام

ه ب .، بايد سيستم بافري بدن فعال گرددpHبراي جلوگيري از تغييرات شديد . گردد ختم مي
ي كـه  تشكمبه در محيط خنثي فعاليـت مطلـوبي دارنـد، در حـال    هاي  عبارتي ميكروارگانيسم

pH را خنثي كند و بـه   توليد شده ديگر بزاق قادر نيست اسيد، ازاندازه كم شود شكمبه بيش
، كربنات سـديم،  يزيممن يدترين بافرهاي مورداستفاده شامل اكس مهم. شود بافرها نياز پيدا مي

كربنـات سـديم    شيرين يا همان بي استفاده از جوش. باشد كربنات پتاسيم و بنتونيت سديم مي
خوراكي اين ماده پايين بوده و الزم  البته خوش. شكمبه است pHترين روش كاهش  معمول

ها  شده آن در تغذيه دام ميزان توصيه. ها افزوده شود ديگر به جيره دام ياست با مواد خوراك
  .باشد حدود يك درصد از بخش مواد متراكم جيره مي

ماننـد الكتوباسـيلوس    يا ايـن دسـته از مـواد داراي موجـودات زنـده      :هـا  پروبيوتيك) ب
اسيدوفيلوس، استرپتوكوكوس فيسيوم، باسيلوس سـابتيليس و مـواد ديگـري كـه از فعاليـت      

ي را در شكمبه بازاينكه جمعيت ميكرو اين مواد پس. باشند شود، مي ها ناشي مي تخميري آن
عنـوان مثـال باسـيلوس     بـه . ب افزايش عملكـرد دام خواهنـد شـد   گوساله ايجاد كردند، موج

فـرم موجـب افـزايش    آور از نـوع كلـي   هـاي زيـان   سابتيليس از طريق كاهش تعداد بـاكتري 
  .شود ها مي راندمان توليدي در دام

عنـوان كوكسيديواسـتات در    هـايي هسـتند كـه ابتـدا بـه      بيوتيك يونوفرها آنتي :يونوفر) د
اي در صـنعت گـاو گوشـتي     طـور گسـترده   حال يونوفرها بـه  بااين. ه شدندتغذيه طيور استفاد

باعث كـاهش   ،گيرند؛ چون بدون اينكه سبب افت افزايش وزن گردند مورداستفاده قرار مي
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يونوفرهـايي  . گردنـد  شوند و درمجموع سبب كاهش ضريب تبديل مي مصرف خوراك مي
انـد شـامل    ي مـورد تأييـد قرارگرفتـه   هـاي گوشـت   جهت اسـتفاده در دام  متحده االتيكه در ا

موننسين بيشترين استفاده را در گاوهـاي  . باشند مي 1ليدلومايسين موننسين، الزالوسيد اسيد و
درصـد   30حـدود   استفاده از آن سبب كاهش توليد متان در شكمبه تـا . گوشتي داشته است

ر اسـتات بـه   دهـد و منجـر بـه كـاهش نسـبت مـوال       گردد و توليد آمونياك را كاهش مي مي
گـردد   درصد مـي  16استفاده از آن سبب كاهش ميزان توليد استات تا . گردد پروپيونات مي

پروپيونـات حـرارت   . يابد درصد افزايش مي 76و اين در حالي است كه توليد پروپيونات تا 
د انرژي در دسترس بيشتري را بـراي   گرد افزايشي كمتري نسبت به استات دارد كه منجر مي

وجـود اسـتفاده از چربـي     بـااين . داشته باشد يا انرژي كمتري براي نگهداري الزم دارد توليد
موننسـين همچنـين از   . هـاي پايـاني گرديـده اسـت     سبب كاهش پاسخ به يونوفرهـا در جيـره  

اثـرات  . گـردد  هاي گرم مثبت سبب كنترل نفخ و اسيدوز الكتيكي مي طريق كاهش باكتري
افـزايش  -1: باشـد  پـذير مـي   كنندگان از طريق سه مسير امكـان موننسين بر متابوليسم نشخوار

بهبود متابوليسم نيتروژن در شكمبه يا حيـوان   -2. بازده متابوليسم انرژي در شكمبه يا حيوان
  و نفخ) مزمن( يكيويژه اسيدوز الكت هاي پروار به تأخير در بروز ناهنجاري -3و 

) گـرم در روز  ميلـي  360سـرانه  (ن گـرم در تـ   30موننسين معموالً در سطح يـا نزديـك   

حـال اخيـراً ميـزان مصـرف      بـااين . گـردد  گردد و همراه بـا تـايلوزين مصـرف مـي     تغذيه مي
گـرم در تـن مـورد تأييـد      40موننسين بدون اينكه اثر منفي بر عملكرد داشته باشد در سـطح  

 درصــد در 73هــاي كبــدي بــه ميــزان  تــايلوزين نيــز ســبب كــاهش آبســه. قرارگرفتــه اســت
كاهش مصرف خوراك مشاهده شده در تغذيه موننسـن بـه   . گردد هاي پركنسانتره مي جيره

ويـژه در   بـه (ايـن كـاهش مصـرف خـوراك     . شـود  هنگام تغذيه سـاير يونوفرهـا ديـده نمـي    
هـاي متـابوليكي، دفـع مـدفوع و      توانـد سـبب كـاهش ناهنجـاري     مـي ) هاي هلشـتاين  گوساله

  .باشد ها مفيد مي موننسين در جيره پاياني گوسالهمصرف آب گردد؛ بنابراين استفاده از 

                                                           

1 Laidlomycin 
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ــك ــه  1بوآت ــز ب ــت    ني ــده اس ــويب ش ــادا تص ــوفر در كان ــوان يون ــوالت،  . عن ــن محص اي

ــه نفــع اســيد     ــدي ب ميكروفلورهــاي شــكمبه را ازلحــاظ مقــدار اســيدهاي چــرب فــرار تولي

  .دهند پروپيونيك تغيير مي

د كـه در گاوهـاي گوشـتي بـه     باشن هاي محرك رشد ميانواعي از هورمون :ايمپلنت) ح

جــاي داده ) گــوش ميــانيســوم  در ناحيــه يــك(در ناحيــه گــوش دام  و رســند مصــرف مــي

ها دو دسته كلي از اين مواد بوده كه خود از تعدادي  ها و آندروژنيك استروژنيك. شوند مي

 اين. متحده مجاز شناخته شده است مصرف اين مواد در اياالت. اند شده زير مجموعه تشكيل

 وزن الشه و افزايش مصرف خـوراك و افزايش  ، بازده خوراكمواد موجب تحريك رشد

، استفاده از يك ايمپلنت بـر پايـه   ها مپلنتيادستورالعمل عمومي استفاده از . شوند در دام مي

بعـد از  ) تركيب(استروژن در ابتدا و سپس استفاده از ايمپلنت بر پايه استروژن و تستوسترون 

هاي بر پايه ايمپلنت ممكن است به دليل افـزايش ذخيـره پـروتئين، سـبب     رنامهب. باشد آن مي

  . افزايش نياز به پروتئين شوند

توان به ملنگسترول،  شوند كه مي هاي گوناگوني به بازار عرضه مي ها با اسامي و ناميمپالنتا

  .نمود اشاره يرهو غ s، انكور، فينا پليكس c، ايمپلوس cاستات، رالگرو، سينووكس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  محل قرار گرفتن ايمپلنت - 24-4 شكل

                                                           

١Bovatec  
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  مديريت تغذيه – پنجمفصل 

  

توانـد   اي بوده و عـدم توجـه بـه ايـن نكتـه مـي      تغذيه در پرواربندي داراي اهميت ويژه

تغذيه ناصحيح حيوانات عالوه بر كاهش . منجر به ضررهاي اقتصادي غيرقابل جبراني گردد

 70سـط حـدود   طـور متو  بـه  تغذيـه . گـردد  ، سبب افزايش هزينه توليد نيز مـي عملكرد پروار

دهد؛ بنابراين بايد با كمك گرفتن از اصـول   ها را تشكيل مي درصد از كل هزينه پرواربندي

الزمـه ايـن امـر بـرآورده      ؛افزايش توليد اقتصادي محصول سعي گـردد  جهت ،علمي تغذيه

متـوازن   غذايي هاي جيره با استفاده ازنمودن نيازهاي غذايي هر دام در هر مرحله از زندگي 

نيز در رسيدن به سازي و مصرف  هاي مناسب آماده شناخت منابع خوراكي و روش .اشدب مي

نوع خـوراك شناسـايي شـده     2000 بر  بالغدر حال حاضر  .هدف كمك كننده خواهند بود

هـاي همـان    پـذيري دام  هاي مصرفي به شـرايط جغرافيـايي و عـادت    تنوع در خوراك. است

هـا   دهي دام هاي مختلفي در خوراك تواند روش ه مياين تنوع گسترد. شود منطقه مربوط مي

وهوايي در ايران تنوع خوراك گسـترده بـوده    به دليل وجود شرايط مختلف آب. ايجاد كند

  .نمايد ها را مشهودتر مي و اين امر لزوم مديريت تغذيه در دام
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  احتياجات غذايي گوساله پرواري -5-1

ها را  توان آن طوركلي مي اوت است ولي بهمتف مغذياحتياجات گوساله پرواري به مواد 

احتياجات نگهداري كه بستگي به وزن و اندازه دام  - الف: دسته اصلي تقسيم نمود به دو

احتياجات توليد كه : رسد و ب دارد و تقريباً ثابت است و مازاد بر آن به مصرف توليد مي

  .بهره موردنظر حاصل گردد تا ه شودبايد عالوه بر نياز نگهداري در اختيار دام قرارداد

طبق تعريف مواد . است حيوانتأمين مواد مغذي موردنياز  ،دام دادن هدف از خوراك

جذب و ورود به خون هر يك به  هضم و باشند كه پس از مي يعناصرتركيبات و مغذي 

گوساله پرواري در تغذيه مواد مغذي موردنياز . طريقي در اعمال حياتي حيوان نقش دارند

  .باشند ها مي ها، مواد معدني و ويتامين پروتئين و مواد قندي، ها آب، كربوهيدرات شامل

  

 آب -5-1-1

هـا را در   درصد وزن آن 50تا  40درصد وزن حيوانات را در زمان تولد و  70تا  65آب 

محلـول نمـودن مـواد     هـاي متنـوعي شـامل   نقـش آب در بدن . دهد هنگام كشتار تشكيل مي

ها و دفع مواد زائـد از بـدن، شـركت در سـوخت و      مواد معدني و متابوليتهضم، انتقال  قابل

  .داردها و تنظيم درجه حرارت بدن  داشتن بافت ساز مواد غذايي، مرطوب ساختن و نرم نگه

از طريق نوشيدن، مقـداري از راه  ن قسمتي از آدام متفاوت بوده و  ازيموردنمنابع تأمين آب 

در  بيوشـيميايي  هـاي  واكـنش سـوخت و سـاز و   حاصـل از   نيز از آب بخشيغذا و همچنين 

  .شود داخل بدن تأمين مي

آشـامند بـه همـين جهـت      چون در شرايط عادي حيوانات به مقدار احتياج خود آب مـي 

ازحـد نمـك در جيـره     البته وجود بـيش . قرار دارد هادامطور آزاد و دائمي در اختيار  آب به

ــي   ــث م ــذايي باع ــيش از    غ ــات ب ــود حيوان ــين    ش ــامند و همچن ــاز آب بياش ــدار موردني مق

وسـيله   كه قسمت عمده غذا را علوفه آبدار تشكيل دهد بخشي از آب موردنياز به درصورتي

مقـدار آب مصـرفي   . يابـد  شده و درنتيجـه ميـزان مصـرف آب كـاهش مـي      اين علوفه تأمين
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حـت  تنيـاز آب  . كنـد  كيفيت غـذا فـرق مـي   شرايط محيطي و  گوساله برحسب وزن، فصل،

  .يابد برابر افزايش مي 3تا  5/2تأثير درجه حرارت ممكن است 

گـراد و فاقـد هرگونـه آلـودگي      درجه سانتي 9-12دماي آب مورد مصرف بايد حدود 

باشـد، در شـرايط بسـيار     باشد؛ زيرا گوساله پرواري به كيفيت آب مورد مصرف حساس مي

مورد اسـتقبال گوسـاله پـرواري     تاس خنك و يا آبي كه در زير سايبان قرارگرفته گرم، آب

بـه عمـل   زدگي آب جلوگيري  گيرد و در شرايط سرد بايد به هر طريق ممكن از يخ قرار مي

 1گرم در ليتر مـواد جامـد محلـول    ميلي 3000نظر كيفيت، آب مصرفي بايد كمتر از  از .آيد

. ودشـ  نيتـرات باشـد، سـمي محسـوب مـي      پي پي ام 100-200داشته باشد و آبي كه حاوي 

همچنين آبي كه حاوي بيش از يك گرم در ليتر سولفات باشد، ممكن است موجب اسـهال  

  .گوساله شود

شـود فضـاي آبشـخور در حـد كـافي       عموماً براي جلوگيري از كاهش توليد توصيه مـي 

  .صورت هفتگي آب آبشخورها تخليه، شستشو و تميز گردد شده و به تأمين

كـاهش   و ب در بدن حيوان كاهش مصرف غذاعوارض ناشي از كمبود يا محدوديت آ

را برحسب  يهاي پروار ميزان آب موردنياز گوساله) 1-5(جدول شماره . باشد وزن بدن مي

  .دهد وزن دام و درجه حرارت محيط نشان مي

برحسب درجه ) پايان پروار( مقدار تقريبي آب موردنياز گوساله پرواري - 1-5جدول 

  حرارت محيط

  وزن دام

  )كيلوگرم(

  )گراد سانتي( يطدرجه حرارت مح

4/4  10  4/14  1/21  6/26  2/32  

  )ليتر( يمقدار آب مصرف

273  

7/22  6/46  28  9/32  9/37  1/54  

364  

6/27  9/29  4/34  5/40  6/46  9/65  

454  

9/32  6/35  9/40  7/47  9/54  78  

  )1956وينچستر و موريس، : (مأخذ

                                                           

1 Total Dissolved Solids 
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مواد معدني نيسـت ولـي اسـتثنائاتي     ينتأم در تغذيه دام معموالً آب نوشيدني منبع عمده

گـرم در ليتـر    ميلـي  600تواند به  هاي آب زيرزميني مي غلظت گوگرد در سفره. وجود دارد

ايـن  . گرم گوگرد به هر كيلوگرم از ماده خشـك جيـره گـردد    3برسد و سبب اضافه شدن 

كالتي از قبيـل  باشد و ممكن است سبب ايجـاد مشـ   مقدار بيشتر از احتياجات مواد مغذي مي

توانـد در   ندرت قابل تشخيص است ولي مي غلظت يد در آب مصرفي به. كمبود مس گردد

از نقاط نيز ممكن است سطح  يدر برخ. ميكروگرم در ليتر افزايش يابد 139موارد خاص تا 

در برخي نقاط دنيا آب در دسترس حيوانات . فلوئور آب باال باشد و سبب مسموميت گردد

  همچنـين برخـي از   . شـود  سـت و سـديم و كلـر بيشـتر از نيـاز دام مصـرف مـي       خيلي شـور ا 

هاي زيادي از كلسيم، منيـزيم، گـوگرد و در برخـي از مـوارد      غلظتحاوي هاي سخت  آب

  . باشند ساير مواد معدني مي

  

 انرژي -5-1-2

كمبـود انـرژي در گوسـاله    . ترين ماده مغذي در تغذيه گوساله پرواري است انرژي مهم

غذايي ازنظر ميزان ماده خشك، چربـي، پـروتئين و    جيرهاري ناشي از كيفيت نامطلوب پرو

انـدازه كـافي غـذا مصـرف      كـه دام بـه   درصورتي. باشد قابليت هضم خوراك مي پائين بودن

كنـد، بـدين ترتيـب كـه ابتـدا از قنـد        نكند، انرژي موردنياز خود را از ذخاير بدن تأمين مـي 

كنـد؛ بنـابراين بـراي     هاي بـدن اسـتفاده مـي    ايت از پروتئين بافتنه ، چربي و در)گليكوژن(

هاي بدن، تأمين انرژي موردنيـاز بـراي احتياجـات نگهـداري بـدن       جلوگيري از تجزيه بافت

از . هـا غيـرممكن اسـت    توجه قـرار گيـرد و بـدون تـأمين انـرژي كـافي رشـد دام        بايد مورد

ها و افـزايش درصـد    ومت به بيماريتوان كاهش وزن، كاهش مقا عوارض كمبود انرژي مي

  .تلفات را نام برد
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  هاي انرژي ستمسي

 شامل ارزيابي مختلف هاي سيستم تحت توان مي را گوشتي گاوهاي انرژي احتياجات

(هضم  قابل مواد مغذي مجموع
1TDN)، هضم قابل انرژي (2DE)، متابوليسـم  قابل انرژي 

(3ME) خـالص  انرژي يا و (4NE)  از تفاضـل انـرژي موجـود در    . قـرارداد  مطالعـه  مـورد

هضـم   انـرژي قابـل  . گـردد  هضم حاصل مـي  مدفوع از انرژي موجود در خوراك انرژي قابل

در غالت باكيفيت  9/0در يك علف بالغ تا حدود  3/0تواند از  عنوان بخشي از انرژي مي به

دهـد   خوراك مـي هضم اطالعاتي از قابليت هضم  اگرچه انرژي قابل. فرايند شده متغير باشد

هاي اساسي كـه در حـين هضـم و متابوليسـم      ولي اتالف است يريگ اندازه و به سهولت قابل

انرژي مـواد خـوراكي    هضمگيرد؛ بنابراين انرژي قابل  افتد را در نظر نمي خوراك اتفاق مي

 هضـم  مجموع مواد مغذي قابـل . زند با محتواي باالي فيبر را بيش از ميزان واقعي تخمين مي

)TDN (هضـم   باشد، ولي يك تصحيح را براي پروتئين قابل هضم مي هم شبيه به انرژي قابل

اي نسـبت بـه    هضم سـودمندي يـا ناكارآمـدي ويـژه     قابل مواد مغذي مجموع. دهد انجام مي

هـاي انـرژي    عنـوان واحـد توضـيح ارزش خـوراك يـا بيـان نيازمنـدي        هب -هضم  انرژي قابل

تواند بـا اسـتفاده از معادلـه زيـر تبـديل بـه        هضم مي قابل ذيمواد مغ مجموع. ندارد -حيوان

  .هضم گردد انرژي قابل

Mcal DE 4/4= kg TDN  1  

و ) UE(، انـرژي ادرار  )FE(مـدفوع  انـرژي قابـل متابوليسـم از تفاضـل اتـالف انـرژي       

گـردد و بـرآوردي از انـرژي در     از انرژي خوراك مصرفي حاصل مـي ) GE(انرژي گازها 

  :گردد ت و از طريق معادله زير حاصل ميدسترس حيوان اس

ME=DE – (UE + GE) 

 

                                                           

1 Total Digestible Nutrient 
2 Digestible Energy 
3 Metabolizable Energy 
4 Net Energy 
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را دارد؛ و چـون انـرژي    هضـم  قابـل هـاي انـرژي    انرژي قابل متابوليسم بسياري از ضعف

بينـي هسـتند، انـرژي قابـل      هضـم بسـيار قابـل پـيش     ادرار و انرژي گـاز از روي انـرژي قابـل   

منبـع اصـلي   ). DE 8/0 =ME(دارنـد  هضم بسيار بـا هـم همبسـتگي     متابوليسم و انرژي قابل

ايـن  . شـود  مـي  توليـد به همراه توليد گاز حرارت نيز . باشد انرژي گاز، تخمير در شكمبه مي

از كسـر مجمـوع حـرارت توليـد     . اتالف حرارت در انرژي قابل متابوليسم لحاظ نشده است

قابــل  شــود از انــرژي شــده در شــكمبه و نيــز حرارتــي كــه طــي متابوليســم حيــوان آزاد مــي

  .گردد متابوليسم، انرژي خالص حاصل مي

 هـاي  بافت حفظ براي هم و عضالني جديد هاي بافت سنتز براي گوشتي هم گاوهاي

) پـروار (رشد  ابتداي در كه هايي دام و ها گوساله در. دارند انرژي به نياز بدن خود موجود

 هـاي  دام در ولـي . شـد با مـي  معدني مواد و پروتئين، آب نوع از بيشتر وزن افزايش هستند

 بـراي  الزم انـرژي الزم به ذكر است كه . باشد مي چربي نوع از بيشتر وزن افزايش تر مسن

 وزن افزايش با است؛ بنابراين بدن هاي بافت ساير از بيشتر بسيار چربي كيلوگرم توليد هر

  .دياب مي افزايش نگهداري براي انرژي به حيوان ميزان احتياج بدن، در چربي تجمع و

  

  در انرژي موردنياز مؤثرعوامل 

تـنش گرمـايي انـرژي بيشـتري      تحـت گاوهاي گوشـتي در هـواي گـرم     :درجه حرارت

  .كنند مصرف مي

ميزان احتياج انرژي نگهداري در گاوهاي نر هر نژاد نسبت بـه گاوهـاي اختـه يـا      :جنس

  .بيشتر است ٪15هاي همان نژاد  تليسه

نژاد سيمنتال نسبت به . متفاوت است مختلفنژادهاي  ميزان انرژي موردنياز در بين :نژاد

كه به دليل اندازه بزرگ اين نژاد و  انرژي نگهداري بيشتري نياز دارد ٪3-6نژاد هر فورد به 

  .باشد بازده الشه باال در اين نژاد مي

با افزايش سن در گاو و گوسفند نياز نگهداري بـه ازاي هـر واحـد از بـدن كـاهش       :سن

  .يابد مي
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  بود انرژيكم

كمبود انرژي در گاو گوشتي سبب ضعف ايمني بدن شـده و دام مسـتعد ابـتال بـه انـواع      

پـرواري   گوسـاله آشكارترين عارضـه كمبـود انـرژي در    . ها خواهد شد ها و بيماري عفونت

گاوهـايي كـه در دوره رشـد دچـار كمبـود      . ميزان رشد و افزايش وزن روزانه است كاهش

ها در صـورت   اند؛ اگرچه همين دامري نسبت به حالت طبيعي داشتهاند رشد كمتانرژي بوده

تر از حالت طبيعي خواهند داشـت كـه ناشـي     دريافت يك جيره مناسب افزايش وزني سريع

ضمناً هميشه نبايد به دنبال افزايش انرژي جيره بود، . باشد از عملكرد پديده رشد جبراني مي

 بـر تواند اثـرات زيانبـاري نيـز     بار مالي اضافه، مي چون افزايش انرژي جيره عالوه بر تحميل

  .سالمت دام داشته باشد

بود انرژي جيره نيز به اين معني است كه به ازاي هر رأس دام مقدار انرژي بيشـتري  بيش

شود كه قطعاً دام قادر به ايجاد راندمان مطلوب براي اين افـزايش انـرژي در جيـره     مي هزينه

ن افـزايش ممكـن اسـت بـر سـالمتي دام نيـز اثـرات منفـي برجـاي          آنكه اي افزون بر ؛نيست

شـود و چربـي ذخيـره شـده در      سطوح انرژي بيش از نياز دام، به چربي تبـديل مـي  . بگذارد

ضـمن  . بـرد  بدن، مصرف اختياري دام را كاهش داده و ميزان هزينه نگهداري دام را باال مي

كنندگان را بـه خريـد ايـن     تمايل مصرفاندازه چربي در الشه پذيرش و  از آنكه تجمع بيش

  .انجامد وري اقتصادي مي همه اين عوامل به كاهش بهره. دهد نوع از گوشت كاهش مي

  

 پروتئين -5-1-3

هـاي   وسـاز سـلول   ترين مواد مغذي در تغذيـه دام هسـتند و در سـاخت    ها از مهم پروتئين

ها از واحـدهاي سـازنده    پروتئين. نقش دارند... بادي و  بدن، ساختمان آنزيم، هورمون، آنتي

اي آن  ارزش غـذايي يـك منبـع پروتئينـي بـه الگـوي اسـيدآمينه        .انـد  شده اسيدآمينه تشكيل

 توسـط  يـوان ح يـاز موردن آمينـه  اسـيدهاي  تمـامي  نشخواركننده حيوانات در .بستگي دارد

 ، موادهاي حقيقي پروتئين بر عالوه. شوند مي ساخته در شكمبه موجود هاي ميكروارگانيسم

. شـكمبه دارنـد   در ميكروبـي  پروتئين توليد در بااليي اهميت پروتئيني نيز غير دار نيتروژن
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 و هـا  بـاكتري  يشـتر ب(ميكروارگانيسـم   فعاليـت  از ناشـي  شـكمبه  در پـروتئين  متابوليسـم 

 شـكمبه  در ها پروتئين متابوليسم اصلي كليد پروتئين ساختار و بوده در شكمبه) پروتوزوآ

 ميكروبـي  تخميرهـاي  تـأثير  تحـت  شدت به كه هستند دسته موادي از ها روتئينپ. باشد مي

 عمـده،  بخـش  دو بـه  تشـكيالتي،  سـاختار  بـر اسـاس   هـا  پـروتئين  .گيرنـد  مي قرار شكمبه

. شـوند  مـي  بنـدي  طبقـه  اوره ماننـد  پروتئينـي  غيـر  نيتـروژن  تركيبات حقيقي و هاي پروتئين

اوره  از اسـتفاده  ظرفيـت  بـر  مبتني پروتئيني غير ننيتروژ تركيبات از استفاده كليدي پديده

 هاي باكتري درصد 80 از بيشتر .باشد مي كافي انرژي حضور در توسط جمعيت ميكروبي

 آن از درصـد  25 كـه  نماينـد،  اسـتفاده  پروتئينـي  غيـر  تركيبات نيتروژن از قادرند شكمبه

بنـدي ديگـري بـر اسـاس تجزيـه       كنند؛ اما طبقـه  مي استفاده پروتئيني غير تركيبات از مطلقاً

در  يــهتجز پـروتئين در شـكمبه وجـود دارد كـه در آن پـروتئين بـه دو بخـش پـروتئين قابـل         

1شكمبه

و  )شـود  كه خود به دو بخش سريع التجزيه و پروتئين با تجزيـه آهسـته تقسـيم مـي    ( 

  .شوند بندي مي طبقه 2پروتئين غيرقابل تجزيه در شكمبه

 دليـل  به تواند مي غذا ماندگاري ميزان بر اساس شكمبه در پروتئين حضور زمان مدت

 عوامـل  .ددهـ  افـزايش  را پـذيري  تجزيـه  ها، پروتئين با پروتوزوآ و ها بيشتر باكتري تماس

 ميـزان  مصـرفي،  مـاده  رطوبـت  ميزان شامل شكمبه در غذا زمان ماندگاري مدت در مؤثر

 .باشد مي جيره تراكمم مواد به علوفه نسبت فيبر خوراك و مقدار مصرفي، خوراك

گيـري ميـزان    شد كه با اندازه صورت پروتئين خام بيان مي در گذشته نياز پروتئيني دام به

كميتـه   1985در سـال  . شـد  محاسـبه مـي   25/6ضرب آن در عدد  نيتروژن موردنياز و حاصل

روتئين پـ . براي بيان احتياجات استفاده نمـود  3جذب المللي از واژه پروتئين قابل تحقيقات بين

تمي اسـت  سـ پروتئين قابل متابوليسـم سي . باشد جذب مترادف پروتئين قابل متابوليسم مي قابل

گيرد و احتياجات پروتئيني را به نيازهـاي حيـوان    را در نظر مي شكمبهكه تجزيه پروتئين در 

صـورت   پـروتئين قابـل متابوليسـم بـه    . نمايـد  هاي شكمبه تقسيم مي و نيازهاي ميكروارگانيزم
                                                           

1 Rumen Degradable Protein 
2 Rumen Undegradable Protein 
3Absorbable protein 
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گردد و از پروتئين ميكروبـي و پـروتئين غيرقابـل     وتئين حقيقي كه توسط روده جذب ميپر

استفاده از سيستم پروتئين قابل متابوليسـم نسـبت   . گردد شده است، تعريف مي تجزيه تشكيل

اول اينكه اطالعـات كـاربردي بيشـتري در    : باشد به پروتئين خام حداقل داراي دو مزيت مي

بينـي پـروتئين    گـردد پـيش   قابل متابوليسم وجود دارد كه سـبب مـي   مورد دو بخش پروتئين

ثانياً سيستم پـروتئين  . صورت بگيرد تر يحباكتريايي و پروتئين غيرقابل تجزيه در شكمبه صح

خام بر اساس فرضيات نامعتبري بنـا شـده اسـت؛ مـثالً اينكـه پـروتئين تمـام مـواد خـوراكي          

پـروتئين خـام بـا بـازده يكسـاني بـه        هـا  يـره ام جگـردد و در تمـ   يكسان در شكمبه تجزيه مي

در سيسـتم پـروتئين قابـل متابوليسـم پـروتئين خـام       . گـردد  پروتئين قابل متابوليسم تبديل مي

 يـه تجز تواند از مجموع پروتئين مصرفي غيرقابل تجزيه در شكمبه و پروتئين مصرفي قابل مي

  .در شكمبه محاسبه گردد

 .دارد معكوس وجود رابطه حيوان مصرفي جيره روتئينپ درصد دام و معموالً بين وزن

 در بيشتر رشد اين باشد و ازآنجاكه وزن بدن باال مي به در سنين پائين تر، ميزان رشد نسبت

  .باشد باالتر مي دام پروتئيني نياز لذا گيرد، مي صورت گوساله پروتئيني هاي بافت

جـذب بـه    ديل پـروتئين قابـل  بـازده تبـ   كـه  استشده  گيري نتيجهطي مطالعات مختلف 

بـازده اسـتفاده از   . باشـد  مـي  65/0و براي توليد شير  5/0پروتئين خالص جهت افزايش وزن 

مـوازات   بـه . باشـد  هاي مختلـف يكسـان نمـي    و افزايش وزن) ميزان بلوغ(ها  پروتئين در وزن

 ٪14-12ين هاي پرواري بـ  بر مبناي پروتئين خام گوساله. يابد افزايش وزن، بازده كاهش مي

يابـد از ميـزان پـروتئين     پروتئين در جيره خود نياز دارند و هر چـه سـن حيـوان افـزايش مـي     

  .گردد موردنياز آن كاسته مي

 
  عوارض سطوح غيرمناسب پروتئين در جيره

كمبـود پـروتئين باعـث    . اندازه مناسب مصرف شود بايد به كهپروتئين، ماده مغذي است 

هاي كم  زماني كه جيره. گردد هاي در حال رشد مي سالهافزايش وزن در گوسرعت كاهش 

يابـد، يعنـي بـه ازاي هـر واحـد      پروتئين به گوساله خورانده شود، ضريب تبديل افزايش مـي 
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 كند، خوراك بيشتري بايد به مصـرف رسـاند و ايـن نكتـه از     افزايش وزن كه دام كسب مي

 خشكي ها، سم خوردن ترك ماري وبي به ابتال افزايش. صرفه نيست به  نظر اقتصادي مقرون

 .پروار است حال در هايسالهگو در پروتئين كمبود در شايع عالئم از مو ريزش و پوست

اي در سـطح   رو هسـتند، موهـاي ژوليـده    هايي كه با كمبود بسيار شديد پروتئين روبهسالهگو

روتئين بـا پـ   جيـره  سـازي بدنشان داشته و الغـر و ضـعيف هسـتند و در ايـن هنگـام، مكمـل      

  .ضرورت دارد

مـثالً،  . شـود  بسيار بااليي پروتئين دارد گران تمام مـي  سطوحاي كه  در مقابل، تهيه جيره

گذشـته از مسـئله   . هايي را مثال زد كه داراي سطح بااليي كنجاله سويا هسـتند  توان جيره مي

شـكمبه و در  آمونياك در  توليدذكر است كه پروتئين باال  هايي، قابل گران بودن چنين جيره

تبـديل   بايستي شدن يبراي غير سم اضافي اين آمونياك .دهند را افزايش مي پي آن در كبد

 زيـادي  پـروتئين  مصرف بنابرايننيازمند انرژي فراوان است؛  ؛ براي اين منظوربه اوره گردد

كـه   درصـورتي . كند، مستلزم استفاده از انرژي بيشـتر اسـت   كه آمونياك زيادي را توليد مي

نشود، گوساله دچار كمبود انرژي شده و به دنبال آن الغري، كـاهش وزن   ينن انرژي تأماي

اي خـون نيـز    اوره نيتـروژن پـروتئين مـازاد در جيـره باعـث افـزايش      . را خواهد داشـت ... و 

 افـزايش  از ناشـي  هـاي  عارضـه  از نوعي ديگـر  نيز خون در آمونياكي مسموميت. شود مي

 از آمونياك حاصـل  نتوانند شكمبه هاي ميكروارگانيسم وقتي .است جيره نيتروژن رويه بي

 و شـده  خـون  وارد مـاده  ايـن  كننـد،  اسـتفاده  را غيرحقيقـي  و حقيقي هاي پروتئين تجزيه

 در آن غلظت به بسته آمونياك جذب سرعت البته. شود مي دام مسموميت در ايجاد باعث

يجاد عالئمي مثل كزاز شـامل  مسموميت آمونياكي در دام سبب ا. دارد شكمبه pH و خون

  .گرددمي مكرر هاي زدن نعره و تنفسي مشكالت تعادل، عدم عضالت، لرزش

  

 مواد معدني -5-1-4

وجود . مواد معدني در تغذيه موجودات زنده گياهي و حيواني اهميت بسيار زيادي دارد

. دارد ها به مقدار كافي و مناسب براي نگهـداري بـدن حيـوان، رشـد و توليـد ضـرورت       آن
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 5تـا   2مقدار مواد معدني در بدن حيوانات برحسب سن و وزن متغير بوده و نوسـان آن بـين   

. صـورت ذخيـره در اسـكلت وجـود دارد     درصد آن بـه  85درصد وزن بدن است كه حدود 

منظـور   دارند كه شناخت ايـن وظـايف بـه    عناصر معدني در بدن وظايف گوناگوني بر عهده

الزم اسـت، توجـه شـود كـه در     . توليـد محصـول اهميـت دارد   حفظ سالمت دام و همچنين 

را به مقدار  ها آن اي نيست كه احتياج اندازه اغلب مناطق مواد معدني در غذاهاي حيوانات به

كـه ايـن كمبـود مـواد معـدني برطـرف نشـود         مناسب تأمين نمايد، به همين دليل درصـورتي 

  .شوند مي و كاهش عملكرد حيوانات دچار سوءتغذيه

عدادي از عناصر مانند كلسيم، فسفر، منيـزيم، سـديم، پتاسـيم، كلـر و گـوگرد قسـمت       ت

عمده مواد معدني بدن حيوان را تشكيل داده و درنتيجه ميزان احتياج بدن به اين عناصـر نيـز   

از طرفـي چـون   . نامنـد  ها را اصطالحاً مواد معدني پرنياز مي به همين دليل آن. باشد بيشتر مي

، كبالت، مس، فلوئور، منگنز، موليبدن، سلنيم و روي قسمت بسيار كمـي از  عناصر آهن، يد

هـا را مـواد معـدني     باشد آن ها نيز كم مي دهند و احتياج به آن مواد معدني بدن را تشكيل مي

  .نياز گويند كم

  

  تغذيه مواد معدني پرنياز-الف

درصـد   2ده و هـا بـو   درصد از كل كلسيم بـدن در اسـتخوان و دنـدان    98حدود  :كلسيم

هاي حياتي و مهم كلسـيم   هاي نرم و مايع ميان سلولي است كه بيشتر نقش باقيمانده در بافت

عوامل بسياري مثل سن، وزن، مقدار توليد و افزايش وزن دام بر ميزان نيـاز  . را بر عهده دارد

زن بـدن،  كلسـيم بـه ازاي هـر واحـد و      هرچه سن دام بيشتر شود، نياز دام بـه . آن تأثير دارند

گـرم   ميلي 4/15مقدار دقيق كلسيم موردنياز گاو گوشتي درحالت نگهداري . شود كمتر مي

سـطوح بـاالي چربـي بـه دليـل تشـكيل صـابون سـبب         . به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن است

ميـزان  . براي جذب فعـال كلسـيم موردنيـاز اسـت     Dويتامين . شود مي كلسيمكاهش جذب 

هاي بـا سـاير مـواد     شكل شيميايي، منبع كلسيم، برهمكنش جذب كلسيم به عواملي همچون

  .معدني و ميزان نياز حيوان بستگي دارد
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هـا منـابع خـوب     طـوركلي علوفـه   به. طبيعي و مكمل است نوعمنابع موجود كلسيم شامل دو 

هـا محتـواي كلسـيم    ها مثـل يونجـه، شـبدر و نخـود نسـبت بـه گـراس        كلسيم هستند و لگوم

رو، الزم است به هنگـام اسـتفاده    هاي غالت كلسيم پائيني دارند؛ ازاين دانهباالتري دارند؛ و 

كننده كلسـيم مثـل    هاي تأمين از مكمل ،از سطوح باالي اين دسته از مواد خوراكي در جيره

فسـفات، كربنـات كلسـيم، سـنگ آهـك و پـودر اسـتخوان         منوكلسـيم كلسيم فسفات، دي

رسوم، از دي كلسيم فسفات و كربنات كلسـيم جهـت   هاي م در بيشتر كنسانتره .استفاده كرد

  .شود تأمين كلسيم استفاده مي

يا شـ كمبود كلسيم در گوساله جوان، منجر به ريكتـز و در گـاو بـالغ، منجـر بـه استئوماال     

در حالـت  . اسـت  موضـوع اي از ايـن  هاي پاي حيوان، نشانه حالت خميده استخوان. شود مي

. پـذيرد  كنـدي انجـام مـي    شـوند و رشـد بـه    شـكننده مـي  هـا تـرد و    كمبود كلسيم، اسـتخوان 

باشد؛ چون سطح  گيري ميزان كلسيم خون معيار مناسبي از كمبود كلسيم در بدن نمي اندازه

گـرم در دسـي ليتـر ثابـت      ميلـي  9-11در محـدوده   هموسـتاتيك كلسيم پالسـما بـا كنتـرل    

  .ماند مي

قـرار   مـورد بحـث  بـا كلسـيم    همـراه   اسـتخوان  سـاختمان فسفر به دليـل نقـش در    :فسفر

) 1بـه   7تا  1به  1(اي از نسبت كلسيم به فسفر  مشخص شده است در دامنه گسترده. گيرد مي

هـا   درصد فسفر بدن در استخوان و دنـدان  80تقريباً . عملكرد نشخواركنندگان يكسان است

متـابوليكي   هـاي  فسفر داراي نقـش . هاي نرم بدن قرار دارد قرارگرفته است و مابقي در بافت

  .زيادي است

در حيوانات در حال چرا در كل دنيا گـزارش   كهترين كمبودي است  كمبود فسفر شايع

دهنـده كمبـود    گرم در دسي ليتر فسفر پالسما، نشـان  ميلي 5/4سطوح پائين تر از . شده است

كمبود فسفر همانند كمبود كلسيم، همراه بـا ريكتـز در گوسـاله جـوان،     . فسفر در بدن است

... اشتهايي، كاهش رشد و بـازده خـوراك، ضـعف عمـومي و      استئوماالشيا در گاو بالغ، بي

شدت كمبود و درجـه پيشـرفتگي آن    همراه است كه نوع عالمت ايجاد شده بر اثر كمبود به
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گاو . شود اثر كمبود فسفر ايجاد مي براي است كه خواري، عارضهپيكا يا هرزه. وابسته است

  .جود ، ديواره آخور و هرچيزي را كه در اطراف خود پيدا كند، ميدر اين حالت، چوب

: شـوند  بنـدي مـي   فراهمـي رتبـه   هاي متداول فسفر به ترتيب زير بر اسـاس زيسـت   مكمل

فسـفر بـه شـكل فيتـات در غيـر      . كلسيم فسفات، دي فلئورينات فسفات و پودر استخوان دي

كنندگان هماننـد يـك منبـع معـدني     نشخواركنندگان غيرقابل استفاده است ولي در نشـخوار 

  .گردد مصرف مي

آنزيم  300گوشتي موردنياز است و بيش از  گاوهايمنيزيم، براي رشد اسكلت  :منيزيم

توانـد   كزاز علفي بر اثر كمبود منيزيم در گاو بالغ مـي . شوند وسيله منيزيم در بدن فعال مي به

طـوركلي،   بـه . اي پتاسيم فراوان استهاي دار ايجاد گردد كه يكي از علل اين بيماري، جيره

گـرم در ليتـر و كمتـر برسـد، در ايـن حالـت، گـاو         ميلـي  5اگر مقدار منيزيم خون به حدود 

اي كه گاو در آن به چريدن مشغول است، با اگر خاك منطقه. دهد بيماري كزاز را نشان مي

پتاســيم  يــراســازي شــده باشــد، خطــر كــاهش منيــزيم وجــود دارد؛ ز كودهــاي پتاســه غنــي

بارها مشـاهده شـده اسـت گاوهـايي كـه در      . كند ازحد، همواره بر ضد منيزيم عمل مي بيش

اين حتي در حـاالت شـديد ممكـن    . شوند كنند، دچار كمبود منيزيم مي مراتع بهاره چرا مي

علت اين كمبود در مراتع بهـاره ايـن اسـت كـه     . بروز كند) علفيكزاز (است به شكل كزاز 

عنصر در اين مراتع كم است؛ دوم اينكه مراتع بهاره ممكن اسـت آغشـته بـه     اوالً مقدار اين

كودهاي پتاسه باشد كه به آن اشاره گرديد؛ علت سوم اين است كـه مقـدار فيبـر در علوفـه     

كنـد و   سـرعت از شـكمبه عبـور مـي     چمني بهاره كم بـوده و درنتيجـه، چنـين خـوراكي، بـه     

آورد و درنهايـت از مقـدار    ضـم را پـايين مـي   كاهش ماندگاري مـواد در شـكمبه، مقـدار ه   

  .شود جذب منيزيم، كاسته مي

هـا بسـيار    خوبي هستند و دسترسي بـه آن  منيزيمهاي متداول كه داراي سطح  از خوراك

توان به سبوس گندم، كنجاله تخم پنبه و كنجاله كتان اشاره نمود كه هر سـه   آسان است، مي

شـبدر نسـبت بـه ديگـر     . هـا داد  از كنسانتره به گوساله صورت تركيبي توان به اين مواد را مي

انواع علوفـه داراي منيـزيم بيشـتري اسـت واكسـيد منيـزيم، مكمـل رايـج قابـل اسـتفاده در           
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 .تـوان بـا كنسـانتره مخلـوط كـرده و بـه گـاو خورانيـد        گاوهاي گوشـتي اسـت و آن را مـي   

  .شود كه استفاده مي منيزيم استهاي معدني  مكملشكل ديگري از  آجرهاي ليسيدني هم

اسمزي بدن به همـراه ديگـر عناصـر دخيـل      فشارسديم، عالوه بر اينكه در تنظيم  :سديم

هـاي عصـبي و تحريـك    پيـام نقـش دارد، در انتقـال   ... جمله كلر، پتاسـيم و   در اين نقش از

هاي بدن هم دخيل بوده و در جذب كلسيم و منيزيم از دستگاه گـوارش نيـز    انقباض ماهيچه

  .ثر استمؤ

گوشـتي، نيـاز دام بـه سـديم كـامالً برطـرف        گاوهـاي با دادن نمك به مقدار مناسب به 

عنوان بافر  كربنات سديم است كه در اصل به شكل ديگر مكمل براي سديم، بي. خواهد شد

توانـد در   عنوان منبعي از سديم هم مي رود، ولي درهرصورت، اين بافر به به كار ميدر جيره 

نمـك  (شـود   اسـتفاده مـي   مكمـل  هاي گوشتي، هر دو نوع در جيره گوساله. نظرگرفته شود

كربنـات   خـوراك كـردن آن و از طـرف ديگـر، بـي      براي تأمين كلر و سديم جيره و خوش

  ).سديم براي خاصيت بافري آن

در انتقـال اكسـيژن و   و  كلر به همراه سديم و پتاسيم، در تنظـيم فشـار اسـمزي بـدن     :كلر

ضمن براي فعال كردن آميالز پانكراس هم به وجـود   در. دارد  ش مهمياكسيد كربن نقدي

و مشـكل خاصـي    شـود  مـي با دادن نمك، نياز گاو بـه كلـر برطـرف    . كلر در بدن نياز است

 هنگام استفاده از كلر در جيره، بايد به بازده جذب كلـر از منبـع مـورد   . مشاهده نخواهد شد

  .استفاده توجه شود

بدن نقش مهمي در تعادل اسـيد و بـاز، تنظـيم فشـار اسـمزي، تعـادل       پتاسيم در  :پتاسيم

ها، انتقال اكسيژن و دي اكسيد كربن در بـدن را   آب، هدايت امواج عصبي، انقباض ماهيچه

درصد از ايـن عنصـر    6/0گاوهاي در حال رشد و در مراحل پاياني پروار، به . بر عهده دارد

  .در خوراك احتياج دارند

بـه هنگـام تغذيـه از     ،ه علوفـه پايـه مصـرفي را سـيالژها تشـكيل دهـد      كـ  جـز هنگـامي   به

زيـاد   مصـرف خـورد؛ بـه هنگـام     هاي معمولي، كمبود پتاسيم بسيار كم به چشم مي خوراك

اجـزاي  كنسانتره، ممكن است كمبود پتاسيم ايجاد شود كه معلول كم بـودن سـطح پتاسـيم    
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. شـود  اي يافـت مـي   هـاي علوفـه   وراكاست، زيرا پتاسيم در حالت معمولي بيشـتر در خـ    آن

سرانجام بايد دانست كه فراواني پتاسيم جيره، در جـذب منيـزيم و احتمـاالً سـديم، اخـتالل      

  .ايجاد خواهد كرد

ايـن عنصـر در سـاختمان تركيبـات شـيميايي مختلـف و همچنـين سـاخته شـدن           :گوگرد

بـود ايـن عنصـر در    كم. اسيدهاي آمينه گوگرددار در شكمبه نشخواركنندگان شركت دارد

طبق نظر انجمن ملـي تحقيقـات سـال    . شود صورت كمبود پروتئين و الغري ظاهر مي بدن به

هـاي   گـوگرد در جيـره  . درصد از كل ماده خشـك جيـره اسـت    15/0معادل نياز آن  2000

در . شـود  غذايي حيوانات به مقدار كافي وجـود داشـته و معمـوالً كمبـود آن مشـاهده نمـي      

تـوان آن را   صورت مكمل به غذاي حيوان اضافه شـود مـي   شود گوگرد به شرايطي كه الزم

جذب گـوگرد  . استفاده قرار گيرد صورت گوگرد معدني و يا تركيبات سولفاته آن مورد به

شـود و   به شكل سولفيد يا سولفات از دستگاه گوارش، بهتر از تمام اشكال ديگـر انجـام مـي   

بـه هنگـام اسـتفاده از    در ضـمن   .خواهد شدصورت عنصر خالص، چندان جذب ن گوگرد به

اوره در جيره بايد حتماً به فراهم كـردن منبعـي از گـوگرد توجـه داشـت، زيـرا بـراي سـنتز         

غيـر   نيتـروژن اسيدهاي آمينه ازجمله متيونين و سيسـتئين، بـه وجـود گـوگرد در كنـار منبـع       

  .پروتئيني، نياز است

  

  مصرف مواد معدني كم -5-1-5

نياز گاوهاي در حال رشـد و پايـاني   . بدن دام است مهمهاي  از آنزيم آهن، جزئي: آهن

گـرم در كيلـوگرم    ميلـي  50، معـادل  2000پروار، طبق گزارش انجمن ملي تحقيقـات سـال   

خـوني   بدون آهن، حيوان بـه كـم  . برابر نياز به مس است 5جيره برآورده شده كه اين ميزان 

شـبختانه، ايـن عنصـر حيـاتي، در بيشـتر      خو. الغـر و ضـعيف خواهـد شـد    و  شـود  دچار مـي 

مـس بـراي   . گـذارد  نسبت كلسيم به فسفر روي جذب آهن اثـر مـي  . ها وجود دارد خوراك

  .دهد جذب آهن را كاهش مي B6متابوليسم آهن ضروري است و كمبود ويتامين 
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ازجملـه دخالـت در جـذب آهـن، شـركت در       ،مس، در اعمال متعدد مهمـي در بـدن  : مس

و هـاي آنزيمـي    در سيسـتم  ،هـاي قرمـز   لوبين، متابوليسم اكسـيژن در گلبـول  هموگ  ساختمان

بيان كرده  2000انجمن ملي تحقيقات سال . داردهاي مو و پوست گاو نقش  دانه توليد رنگ

گـرم در هـر    ميلي 10نياز گاوهاي در حال رشد و پاياني پروار به اين عنصر، مقدار است كه 

از (رنگ شدن مـو   ويژه در گاوهاي سياه، بي د مس بهعالمت كمبو. كيلوگرم خوراك است

اي  خصوص موهاي اطراف چشم است كه منظـره  به) زرد كمرنگ گرفته تا خاكستري سفيد

  .شود اين حالت در كمبود شديد مس ايجاد مي. كند شبيه عينك را براي گاو درست مي

گردد كـه   سياه ميب ايجاد حالتي در حيوان موسوم به اسهال بنوع ثانويه كمبود مس، س

اندازه كافي در خاك وجود دارد ولي موليبـدن زيـاد در خـاك مرتـع      در اين حالت مس به

معموالً مـواد غـذايي مـورد مصـرف بـراي      . شود باعث عدم استفاده صحيح از اين عنصر مي

تـوان بـراي جلـوگيري از     ولي مي. باشند تغذيه حيوانات داراي مقادير كافي از اين عنصر مي

در عمـل از  . صورت مكمـل غـذايي نيـز در اختيـار حيـوان قـرارداد       احتمالي آن را بهكمبود 

  .باشد مي درصد سولفات مس 5/0تا  25/0شود كه داراي  هاي ليسيدني استفاده مي بلوك

 2000منگنز، ماده معدني مهمي است كه طبق گزارش انجمن ملي تحقيقات در سـال  : منگنز

 20ال رشد و گاوهاي پاياني پروار به ايـن عنصـر معـدني،    ميالدي، مقدار نياز گاوهاي در ح

كمبـود منگنـز در گاوهـاي گوشـتي،     . گرم در هر كيلوگرم ماده خشك خوراك است ميلي

ها به نام آتاكسي  باعث تأخير در رشد، ناهنجاري اسكلتي و نوعي بيماري عصبي در گوساله

  .گردد نوزاد مي

. كنـد  در گاوها نقش مهمي ايفا مي B12ه ويتامين ترين سازند عنوان مهم كبالت، به: كبالت

كمبـود  . شود هاي موجود در شكمبه نشخواركنندگان ساخته مي وسيله باكتري اين ويتامين به

حـالي، كـاهش رشـد و وزن زنـده      خـوني، كـاهش اشـتها، بـي     كبالت در حيوانات باعث كم

كمبـود  . خورنـد  و مـي گردد، افزون برآنكه حيوانات، خاك، چوب و مدفوع را ليسـيده   مي

نياز به كبالت بـراي گاوهـاي در حـال رشـد و     . شود باعث مرگ حيوان نيز مي كبالت شديد
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اين ميزان . گرم در هر كيلوگرم از ماده خشك خوراك است ميلي 1/0اندازه  پاياني پروار به

  .دقيقاً برابر مقدار نياز گاوهاي مزبور به عنصر سلنيوم است

. هاي متداول مصرفي براي پيشگيري از كمبود كبالـت اسـت  كملسولفات كبالت ازجمله م

اكسـيد  . انـد از كلريـد، نيتـرات و كربنـات كبالـت      هاي موجود كبالـت عبـارت   ديگر مكمل

هـاي   گوساله. براي دام داردكبالت كمتر محلول است و قابليت دسترسي كمتري در شكمبه 

كبالـت  . جوان و گاوهاي با رشد سريع، نسبت به كمبـود كبالـت حساسـيت بيشـتري دارنـد     

زيادي در جيره به شكل مكمل باعث كم شدن مصرف خوراك، هيپركرومميا و درنهايـت،  

  .گردد خوني مي كم

ع پسـتانداران  يد نقش مهمي در تنظيم متابوليسم سلولي بدن گاو گوشـتي و ديگـر انـوا    :يد

) هورمون تيروكسـين (و تترايدوتيرونين ) تري يدوتيرونين(اين عنصر، سازنده . كند بازي مي

كه يد در غذاي حيوان به مقدار كـافي نباشـد، غـده تيروئيـد بـراي       درصورتي. در بدن است

اينكه بتواند به ميزان الزم هورمون تيروكسـين بسـازد، افـزايش حجـم پيـدا كـرده و بـزرگ        

گاوهاي در حال رشـد و پايـاني پـروار، بـه     . گردد د و درنتيجه عارضه گواتر ظاهر ميشو مي

  .گرم يد در هر كيلوگرم ماده خشك جيره نياز دارند ميلي 5/0

روي، . شـود  هاي مختلفي در بدن دارد و در تمام نقاط بدن گاو يافت مـي  روي نقش: روي

هـا، ليپيـدها و اسـيدهاي     كربوهيدارت هايي است كه در متابوليسم مهم بسياري از آنزيم ءجز

گـرم در كيلـوگرم    ميلـي  30گاوهاي در حال رشد و پاياني پروار بـه  . نوكلئيك مؤثر هستند

سـطوح  . شـود  جذب روي، عمدتاً از روده كوچك انجـام مـي  . ماده خشك جيره نياز دارند

ايش دادن البته، بـا افـز  . شود باالي كادميوم در خوراك، باعث كاهش ميزان جذب روي مي

  .توان به اين مشكل فائق آمد سطح روي در جيره، مي

 Eوجـود سـلنيوم بخصـوص بـراي جـذب و مورداسـتفاده قرارگـرفتن ويتـامين         : سـلنيوم 

يعنـي كمـي    Eضروري بوده و عوارض حاصل از كمبود آن مشابه عوارض كمبود ويتامين 

له قادر بـه ايسـتادن   و در اين حالت گوسا مي باشدالغري عضالني و ضعف كلي بدن  ،رشد
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گرم در هر  ميلي 1/0سلنيوم در جيره گوساله پرواري به ميزان . روي پاهاي خود نخواهد بود

  .است موردنيازكيلوگرم جيره 

هاي معدني شامل سلنيت مكمل. صورت آلي و معدني هستند كننده سلنيوم به منابع تأمين

 .با سلنيوم جزء منابع آلي است شده و مخمر غني سديم، سلنات سديم و سلنيت كلسيم است

منابع آلي سلنيوم نسبت به منابع معدني آن، باعث افزايش بيشـتر غلظـت سـلنيوم در خـون و     

هـاي علوفـه    بـرگ . دهنـد شوند و فعاليت گلوتاتيون پراكسيداز را بيشتر افزايش مي بافت مي

هـا هنگـام    ريخـتن بـرگ   برابر سلنيوم بيشتري بوده، بنـابراين  5/1ـ   2ها، داراي  نسبت به ساقه

 .گردد درو كردن علوفه، باعث اتالف مقدار زيادي از اين عنصر مي

  

 ها ويتامين -5-1-6

هـا باعـث بـروز     ها در بدن بسـيار گونـاگون بـوده و كمبـود هركـدام از آن      نقش ويتامين

ها بـه دودسـته    طور كه در فصل قبل اشاره گرديد، ويتامين همان. گردد عوارض متعددي مي

  .شوند تقسيم مي) Kو  A ،D ،E(و محلول در چربي ) Cو  B(آب ول در محل

ايـن ويتـامين، نقـش    . احتماالً بيشترين اهميت كاربردي را در تغذيه گاو دارد Aويتامين 

كـه بـدون آن،    طـوري  هـاي مخـاطي دارد بـه    و غشـا ) پوششـي (مهمي در حفظ بافت اپيتليال 

شـود   ها مـي  اد شده مستعد ابتال به انواع عفونتغشاهاي مذكور دژنره شده و بدن در ناحيه ي

كوري اسـت و درنهايـت دام    ، سرماخوردگي و شب)الريه ذات(ها پنوموني  ترين آن كه مهم

  .گردد حال مي ضعيف و بي

كيلـوگرم مـاده خشـك    هـر   در Aالمللـي ويتـامين    واحد بـين  2200گاوهاي پرواري به 

في گاوهــاي گوشــتي، ايــن ويتــامين هــاي معمــول مصــر در خــوراك. خــوراك نيــاز دارنــد

كمبـود ويتـامين   . خود موجود نبوده و پيش ساز آن به شكل بتاكاروتن وجـود دارد  خودي به

A دار و تازه كه حاوي پيش ساز ويتـامين   هاي برگ تواند با مصرف علوفه ميA   و ويتـامين

E نيز با تجويز خوراكي يا تزريقي ويتامين  و هستندA بديل كـاروتن بـه   چون ت. از بين برود

. شـود  ترجيح داده مي Aبازده بااليي ندارد، در مواقع كمبود، استفاده از ويتامين  Aويتامين 
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نســبت بــه تجــويز  Aدر شــكمبه و شــيردان، تزريــق ويتــامين  Aبــه علــت تخريــب ويتــامين 

  .خوراكي آن بازده باالتري دارد

كلسـيم از اسـتخوان    جبسـي در جذب كلسيم و فسفر، تشـكيل اسـتخوان و در    Dويتامين 

كلسـيفرول در عملكـرد   دي هيدروكسـي كولـه   25و  1همچنـين بـه شـكل    . موردنياز اسـت 

در گاوهـاي گوشـتي    Dميـزان موردنيـاز ويتـامين    . هاي ايمني نقش تنظيم كننده دارد سلول

در  Dكمبـود ويتـامين   . باشد المللي در هر كيلوگرم ماده خشك خوراك مي واحد بين 275

استئوماالسـيا   هاي اسكلتي و استخواني شده و ريكتز در گوسـاله جـوان و   سيبگاو، باعث آ

هاي حركتي انحنا داشته؛ مچ و زانو متورم بوده و پشت گـاو   اندام. شود در گاو بالغ ديده مي

  .گردد هم قوسي شكل مي

شـكلي از ويتـامين   . توكوفرول در مواد خوراكي وجـود دارد صورت آلفا بيشتر به Eويتامين 

E نياز ويتـامين  . توكوفرول استات است ،گردد كه در صنعت از آن استفاده ميE   در جيـره

همچنـين  . آمينـه حـاوي گـوگرد و سـلنيوم بسـتگي دارد     ها، اسـيدهاي  اكسيدان به ميزان آنتي

) منـابع روغـن  (وجود سطوح باالي اسيدهاي چرب غيراشباع با چند پيوند دوگانـه در جيـره   

ترين آسيبي است كـه در   هاي عضالني مهم آسيب. گردد مي Eامين سبب افزايش نياز به ويت

نكـروز كبـدي    Eدر كالبدگشايي پس از كمبود ويتـامين  . شود كمبود اين ويتامين ديده مي

 50-100هاي درحال رشد و پايـاني پـروار ميـزان نيـاز روزانـه       در گوساله. گردد مي هشاهدم

  .واحد است

يكـي از  . هسـتند  B 12بات هستند كه داراي فعاليـت  شامل گروهي از تركي B 12ويتامين 

شـكل طبيعـي   . باشـد  كبالـت مـي   درصـد  5/4اين است كه حاوي  B 12هاي ويتامين  ويژگي

هـاي گيـاهي و    باشـد كـه در بافـت    آدنوزيل كوباالمين و متيل كوبـاالمين مـي   B 12ويتامين 

ويتامين است كه پايدار سيانوكوباالمين شكل توليد شده مصنوعي اين . حيواني وجود دارند

  .و در دسترس است

هـا   ها، چربي متابوليسم اسيدهاي نوكلئيك و پروتئيندر  شركت B 12نقش اوليه ويتامين 

هـاي   ها، انتقـال گـروه   ها و پيريميدين اين ويتامين در سنتز پورين. باشد ها مي و كربوهيدرات
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در  B 12ويتـامين  . نقـش دارد هـا   ها و كربوهيدرات متيل، تشكيل پروتئين و متابوليسم چربي

ويتـامين   بـه  نياز نشخواركنندگان. نشخواركنندگان در متابوليسم اسيدپروپيونيك نقش دارد

12 B ــه غ ــرنســبت ب ــاالتر اســت  ي ــل  . نشــخواركنندگان ب ــين عام ــره اول ــت جي ســطح كبال

 عالئم كمبود اختصاصـي نبـوده  . باشد در شكمبه مي B 12محدودكننده سطح توليد ويتامين 

در كمبودهـاي شـديد   . باشد و شامل كاهش اشتها، كاهش رشد و شرايط بدني نامطلوب مي

  .گردد شدن اعصاب محيطي مشاهده مي 1ضعف عضالني و بدون ميلين

تيـامين  . كنـد  عنـوان كـوآنزيم كربوكسـيالز عمـل مـي      هـا بـه   در تمام سلول )B1( تيامين

ربس اسـت و سـبب تـامين انـرژي     مسئول كربوكسيالسيون تمام آلفاكتواسيدها در چرخه ك

عنــوان كـوآنزيم در مســير پنتـوز فســفات در    تيـامين همچنــين بـه  . گــردد موردنيـاز بــدن مـي  

پلي انسفالومالسيا كه يك ناهنجاري سيسـتم عصـبي مركـزي در    . متابوليسم قندها نقش دارد

ين در شـكمبه  گاوهاي تغذيه شده با غله است، با فعاليت تياميناز يا توليد آنتي متابوليت تيـام 

گـرم بـه ازاي هـر     ميلـي  2/2( يـامين رگـي ت حيوانات مبـتال بـه تزريـق درون   . در ارتباط است

  .دهند پاسخ مي) كيلوگرم از وزن بدن

توليد تيامين توسط ميكروفلور شكمبه تعيين احتياجات آن را در شـكمبه مشـكل سـاخته    

سـبب  و  گـردد  ز مغـز مـي  چون كمبود تيامين منجر به نقص در تـأمين انـرژي موردنيـا   . است

 ناهمـاهنگي ضـربان  ساير عالئـم شـامل ضـعف و    . هاي سيستم مركزي خواهد شد ناهنجاري

سـبب كـاهش رشـد     تيـامين  كمبـود  ،هاي محلول در آب همانند ساير ويتامين. باشد قلبي مي

  .خوني و اسهال خواهد شد كم

و پـروتئين  در متابوليسم كربوهيدرات، چربي  NADPو  NADبه شكل  )B3( نياسين

ويـژه در سـميت زدايـي از آمونيـاك خـون       نياسين در نشـخواركنندگان بـه  . كند شركت مي

هـا در هنگـام كتـوز     سرخرگ باب و تبديل آن به اوره و همچنين در متابوليسم كبدي كتون

  .گردد نياسين سبب بهبود توليد پروتئين ميكروبي در شكمبه مي. موردنياز است

                                                           

1 Myelin 
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نياسـين جيـره، تبـديل تريپتوفـان بـه      : گـردد  از سه منبع تأمين مي نياسين در نشخواركنندگان

شـود ولـي    اگرچه نياسين بـه مقـدار كـافي در شـكمبه سـاخته مـي      . نياسين و سنتز در شكمبه

 در بـدن  عواملي مثل تعادل اسيدهاي آمينه، سطح انرژي جيره، فاسدشدن جيره، سنتز نياسين

واركنندگان بـه نياسـين را تحـت تـأثير قـرار      و دسترسي نياسين موجود در خوراك نياز نشخ

دهـد   زيـاد بـودن لوسـين، آرژنـين و گاليسـين ميـزان نيـاز نياسـين را افـزايش مـي          . دهـد  مي

هـاي پرانـرژي    جيره. گردد كه افزايش تريپتوفان جيره سبب كاهش نياز به نياسين مي درحالي

  .گردند مي هاي خاص سبب افزايش نياز به نياسين بيوتيك و استفاده از آنتي

كولين در ساختمان و حفـظ سـاختار سـلول در كـل بـدن و بـراي توليـد اسـتيل كـولين          

كـولين بـا نقـش ليپوتروپيـك خـود از تجمـع غيرطبيعـي چربـي جلـوگيري          . موردنياز است

تمـام  . گردنـد  هاي متيل ناپايدار توسط كولين در ساخت متيونين استفاده مي كند و گروه مي

فراهمـي كـولين    ولين هستند ولي اطالعات كمـي دربـاره زيسـت   هاي طبيعي حاوي ك چربي

توانـد توسـط    كـولين مـي   ،هـا  برخالف بيشتر ويتـامين . موجود در مواد خوراكي وجود دارد

چـون نشـخواركنندگان قـادر بـه سـاخت كـولين       . توليد گردد ي دامي در بدنها بيشتر گونه

خـوراكي تنهـا زمـاني حـائز اهميـت      كولين مواد . ها تعيين نشده است هستند، نيازي براي آن

ضعف، تنفس سخت و عـدم توانـايي ايسـتادن     .اي فرار كند است كه بتواند از تجزيه شكمبه

  .باشد ها مي از عالئم كمبود كولين در گوساله

  

 جيره غذايي متعادل -5-2

كه به مقـدار و نسـبت    اقالم خوراكياي از  جيره غذايي متعادل عبارت است از مجموعه

بـه   دامو چنانچه به مقدار كافي به حيوان خورانده شود احتياجات  تركيب شده ا همب صحيح

 سـاعت  24را در  هـا  ويتامين وپروتئين، كربوهيدرات، چربي، مواد معدني شامل  مواد مغذي

  .كند به نحو مطلوب تأمين مي آينده
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ات غـذايي  جـداول اسـتاندارد احتياجـ    مسـتلزم اسـتفاده از  هـاي غـذايي متعـادل     جيـره  تنظيم

 مـواد مغـذي  سـاير   دهنده مقدار انـرژي و  در حقيقت اين جداول نشانكه  مي باشد حيوانات

  .است موردنياز حيوان

عوامل مختلفـي در   مواد خوراكيگيري در مورد انتخاب انواع  در جيره نويسي براي تصميم

  :شود نظر گرفته مي

 در دسترس بودن مواد خوراكي )1

 ارزش غذايي آن ازنظر ميزان مواد مغذي يسه باقيمت خوراك در بازار در مقا )2

كه مقدار خوراك مصرفي هر حيـوان متناسـب بـا     نحوي نسبت مواد خوراكي در جيره به )3

 .نياز آن باشد

افزار كامپيوتري انجام گيرد، معموالً به هنگام جيـره   جيره نويسي ممكن است دستي يا با نرم

افزار در ارتباط با تنظيم  ترين نرم شود و مهم استفاده مي 1نويسي دستي از روش مربع پيرسون

 ,NRC( 1996افزار ارائه شده توسط انجمن تحقيقات ملـي در سـال    هاي پرواري نرم جيره

  .باشد مي) 1996

  

 هاي پرواري در گوساله) ماده خشك مصرفي(مقدار مصرف خوراك  -5-3

مـديريت، سـن،   هـاي پـرواري بسـتگي بـه      مصرف خوراك و افزايش وزن روزانـه گوسـاله  

طـوركلي   وهـوايي دارد ولـي بـه    و شـرايط آب  جيـره  خـوراكي  هـا، خـوش   وضعيت گوسـاله 

وسيله علوفـه و مـابقي از طريـق     قسمتي از احتياجات روزانه به) طور كه قبالً اشاره شد همان(

رو دانسـتن مقـدار كنسـانتره مصـرفي در روز و نسـبت آن بـا        ازاين. گردد كنسانتره تأمين مي

وسـيله   علـت تـأمين قسـمتي از احتياجـات بـه     . باشـد  اين حيوانات داراي اهميت مي علوفه در

درصد وزن بدن خود ماده  2-3طور متوسط  توانند به كنسانتره اين است كه اين حيوانات مي

چون علوفه حجيم بوده و عموماً ميزان پروتئين و انرژي آن نيـز كـم   . خشك مصرف نمايند

، به علـت حجـيم بـودن علوفـه     گردنديوانات فقط با علوفه تغذيه باشد، بنابراين چنانچه ح مي

                                                           

1 Pearson square 



 131/  تغذيهمديريت  – پنجمفصل   

ماده خشـك  ) درصد وزن بدن 3(حيوان قادر نخواهد بود كه به ميزان حداكثر ظرفيت خود 

همچنين به علت كمي انرژي و پروتئين علوفه، ممكن است، احتياجات حيوان . مصرف كند

  .تظار حاصل نگردداز اين لحاظ نيز تأمين نشده و افزايش وزن مورد ان

روزه پرواربندي از فرمـول   300عنوان مثال متوسط كل خوراك موردنياز براي يك دوره  به

  .زير قابل محاسبه است

  كل خوراك موردنياز براي يك دوره پرواربندي) = وزن اوليه+ وزن نهايي/ (2× درصد  5/2× تعداد روزهاي پرواربندي 

  روزه پرواربندي 300كل خوراك موردنياز براي يك دوره ) =200+ 500/ ( 2×  درصد 5/2×  300= كيلوگرم  2625 

مقدار محاسبه شده كل ماده خشك موردنياز در طول دوره پروار است كه جهت تبديل آن 

  .به خوراك مصرفي بايد بر اساس ميزان رطوبت خوراك تصحيح گردد

  

  تغذيه در دوره پروار -5-4

در تغذيـه  . اي باشد اي با چندمرحله تواند يك مرحله يمطي دوره پروار ها  گوسالهتغذيه 

در . درصد كنسانتره دريافت دارند 60-70اي شامل توانند جيره ها مياي گوسالهيك مرحله

مـرور جيـره پـرواري     عنوان دوره سازگاري كـه طـي آن بـه    روز به 10-14ابتداي دوره بايد 

كن است چند روز اول اين دوره بـه  مم. گردد در نظر گرفت جايگزين جيره مصرفي دام مي

توصـيه  . ها صرفاً با يونجه خشك تغذيه شوند دليل انتقال گوساله از فواصل طوالني، گوساله

حتـي  (نشـده باشـد    ريـ اي جيـره باكيفيـت و تخم   بخـش علوفـه  گـردد اوايـل پرواربنـدي     مي

 ، چـون )ها قبـل از رسـيدن محصـولي تخميـري مصـرف كـرده باشـند        كه گوساله درصورتي

محصول تخميري ممكن است بـوي ناخوشـايندي داشـته باشـد كـه سـبب كنـدي بيشـتر در         

بسيار سـاده   )تنهايي تغذيه علوفه به( اين روش. ها به خوراك جديد گردد سازگاري گوساله

سـبب افـزايش ضـريب تبـديل غـذايي و افـزايش        بـا افـزايش سـن حيـوان     بوده ولي معموالً

  .شود اي ميهاي تغذيه هزينه

مرحلـه از جيـره بـا كنسـانتره      بـه  اي در پرواربندي، جيره مرحله در تغذيه چندمرحلهابل در مق

اين روش طرفـداران زيـادي دارد و عقيـده    . يابد كم به سمت جيره با كنسانتره زياد تغيير مي

بر اين است كه اين روش با طبيعت رشد گوسـاله مطابقـت دارد ولـي عيـب عمـده آن ايـن       
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رسـد روش   به نظر مـي  	.براي دامداران مشكل است) بار 3تا  2داقل ح(است كه تغيير جيره 

در اين روش در هـر  . اي از نظر بازده اقتصادي و بازده توليد روش مناسبي باشدتغذيه مرحله

طـور كـه    همان(گردد؛ براي مثال  ارائه مي به دام مرحله از پرواربندي جيره خاص آن مرحله

، گوساله به پروتئين بيشتري نيـاز دارد و بـا افـزايش سـن     ائينپدر سنين ) قبالً نيز ذكر گرديد

اي در ايـن روش   تعـداد مراحـل تغذيـه   . يابـد  درصد پروتئين موردنيـاز كـاهش مـي    ،گوساله

 2روش معموالً به دليل مـوارد ذكـر شـده، اسـتفاده از     . شود در نظر گرفته مي 3يا  2پرورش 

  ).2-5جدول (شود  در پرواربندي گوساله ترجيح داده مي ايمرحله

در ايـن مرحلـه   . شـود  ماهگي شـروع مـي   4تا  3سن و  پرواربندي ورهد اول از ابتدايمرحلة 

هاي مختلف بدن در حال رشد و نمو هستند و سـرعت رشـد گوسـاله    ها و دستگاه هنوز اندام

طـول  . از ساير مراحـل پرواربنـدي اسـت   بيش در اين مرحله نياز به پروتئين . چشمگير نيست

كيلوگرم از ايـن جيـره    270 يال 250ها تا وزن حدود  دوره متغير بوده و معموالً گوساله اين

  .ندنك مصرف مي

  اي احتياجات و اطالعات الزم در روش پرواربندي دومرحله -2-5جدول 

  مورد

  مرحله

  دوم  اول

  6- 7  4- 3  )ماه( شروعسن 

پايان دوره   6- 7 خاتمه دوره
 1000-1200 800-900  )گرم در روز(افزايش وزن روزانه 

 60- 70 50- 60 درصد كنسانتره در جيره

  75/7  91/4  )مگاكالري در روز(انرژي خالص موردنياز براي نگهداري 

  340  202  )گرم در روز(پروتئين قابل متابوليسم موردنياز براي نگهداري 

  07/5  28/2  )مگاكالري در روز(انرژي خالص موردنياز براي رشد 

  295  256  )گرم در روز(وتئين قابل متابوليسم موردنياز براي افزايش وزن پر

  NRC 1996افزار  بر اساس نرم :مأخذ

در . اسـت  دومطول دورة پرواربندي مربوط بـه مرحلـة    اي، بيشترين در روش چندمرحله

ولـي   اسـت  اولمرحلـة   پروتئينـي نيازهـاي   كمتـر از گوسـاله   پروتئينـي نيازهـاي   اين مرحلـه 

. يابـد  سـطح كنسـانتره در جيـره افـزايش مـي      طي اين مرحله. يابد هاي انرژي افزايش مينياز
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گـرم   1200تـا   1000 معمـوالً بـيش از  هاي اصـيل در ايـن دوره    روزانه گوساله	افزايش وزن

  	.است

طـي ايـن   . ممكن است در برخي موارد دوره پاياني در پروار گوساله در نظر گرفته شود

كنسـانتره بـه حـداكثر ميـزان خـود      مصـرف   كشـتار اسـت،   روز قبل از 60 تا 45دوره كه از 

اين دسـته از    و بخش عمده جيره )درصد 90درصد و حتي در مواردي تا  85تا  80(رسد  مي

  .ها از دانه غالت تشكيل شده است گوساله

پرواربنـدان بـه تجربـه    	)اي اي و چند مرحله تغذيه يك مرحله(عالوه بر موارد ذكر شده 

اي  و از جيـره  انداي از زندگي خود با فقر غذايي روبرو بودههايي كه در دوره اند دامتهدرياف

اي، خـوراك را  با بهبود شـرايط تغذيـه  . نمايند كه از نظر مواد مغذي ضعيف است تغذيه مي

به اين پديـده اصـطالحاً رشـد     يابد، افزايش ميسرعت رشد  و كنند بسيار مؤثرتر استفاده مي

اي از هاي رشد جبراني بـر ايـن اسـت كـه گوسـاله دوره      اساس در برنامه. گويند مي 1جبراني

كنـد و سـپس از جيـره متـراكم و باكيفيـت تغذيـه        اي تغذيـه مـي  جيره كم كيفيـت و علوفـه  

منظور استفاده از مواد مغذي محدود موجود در علوفه نسبت رشد  در دوره اوليه به. نمايد مي

باشـد و در ايـن دوره دسـتگاه گـوارش      بـدن بيشـتر مـي    دستگاه گوارش نسبت به رشد كـل 

الغـر شـوند؛    هـا  گوسـاله ولي ممكن است افزايش وزن صـورت نگيـرد و يـا     يابد توسعه مي

هاي الغري خواهند بود كـه تقريبـاً رشـد اسـتخواني نسـبتاً كـاملي        حاصل اين دوره گوساله

از خـوراك متـراكم در   دوره دوم حيـوان بـا داشـتن دسـتگاه گـوارش توسـعه يافتـه        دارند؛ 

اختيار، حداكثر استفاده را خواهد نمود و افزايش وزن بيشتري نسبت به حالت عادي خواهد 

ميزان رشد جبرانـي بـه سـن    . گردد در منحني رشد مي) پله(و سبب ايجاد شيب تندي  داشت

معموالً هر چـه در مرحلـه اول   . حيوان و شدت و طول دوره محدوديت غذايي بستگي دارد

وديت بيشتر باشد و هرچه كيفيت جيره در مرحله دوم بهتر باشـد، ميـزان رشـد جبرانـي     محد

ده زرشد جبراني از طريق تركيبي از كاهش نيازهاي نگهداري، افزايش بـا . بيشتر خواهد بود

  .نمايد رشد، افزايش ذخيره پروتئين و بهبود مصرف خوراك عمل مي

                                                           

1 Compensatory Growth 
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  هاي پرواري پرورش گوساله پديده رشد جبراني در -1-5نمودار

  

 سازي جيره آماده -5-5

سـازي خـوراك قطعـاً بـر      نحوه و كيفيت آمـاده . سازي جيره مرحله بسيار مهمي است آماده

سازي مـواد خـوراكي    ميزان مصرف خوراك و ضايعات آن مؤثر خواهد بود؛ بنابراين آماده

، خـوراك كامـل   م اسـتفاده از بـه هنگـا  و تهيه جيره غذايي بايد با نهايت دقت انجام شـود و  

  .يكنواختي در مخلوط نمودن خوراك مهم است

 يهـا  با هم و يا جداگانه به مصرف دام برسـند، روش كنسانتره معموالً بسته به اينكه علوفه و 

خوراك دادن به دو روش تغذيه جداگانه علوفه و كنسانتره و يا جيره كامالً مخلـوط تقسـيم   

. باشــد صـورت جيـره كـامالً مخلـوط مـي      وش تغذيـه بـه  شـوند، درهرصـورت بهتـرين ر    مـي 

دهند مخلوط كردن مواد متراكم و علوفه با يكديگر و تهيـه جيـره كـامالً     تحقيقات نشان مي

مخلوط باعث افزايش مصرف خوراك و افزايش قابليـت هضـم و اسـتفاده از مـواد غـذايي      

تمـام مـواد   اك نمـوده و  قادر به انتخاب اجزاي خور گوساله حالتخواهد شد؛ زيرا در اين 

  .طبق جيره تهيه شده به مصرف دام خواهد رسيدخوراكي موردنظر 

اصـطالح  . باشـد  خوراك كامل يك تجربه سنتي قديمي در اغلب روستاهاي ايـران مـي  

كـاه مـال، همـان    . از نقـاط كشـور دارد   بسـياري سابقه قديمي در فرهنگ دامداران  كاه مال
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اي تهيه آن ابتدا كاه را مرطوب نمـوده و سـپس آن را   باشد كه بر مخلوط كامل خوراك مي

در مـورد  . دهنـد  خوبي مخلوط و در اختيار دام قرار مي ها به هاي آسياب شده و مكمل با دانه

صورت بلوك يا آجرهاي ليسـيدني بـه    ها را به توان آن ها مي نياز يا ريزمغذي مواد مغذي كم

  .دام داد

هاي پرواري مدنظر قـرار گيرنـد    گوسالهراك دادن به تهيه خوراك و خو نكاتي كه بايد در

 :شامل موارد زير است

 خوراك روزانه ساخته شود �

 .ها قرارداده شود صورت جيره كامالً مخلوط در اختيار دام خوراك به �

هـا   بايد روزانه بين دو تا سه نوبت و به فواصـل مسـاوي و در سـاعت مشـخص بـه گوسـاله       �

كيلوگرم به ازاي هـر رأس در   12اگر قرار است، روزانه  خوراك داده شود، بدين طريق كه

كيلـوگرم خـوراك در اختيـار حيـوان قـرار       4سه نوبت تغذيه شوند، بهتر است در هر وعده 

 .گيرد

از آخـور  ) پـس آخـور  (قبل از ريختن خوراك جديد، باقيمانـده خـوراك   بار  روزي يك �

 .ور تميز شودساعت آخ 24بايد در كمتر از  .)1-5شكل (آوري گردد  جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تميز نمودن آخور - 1-5شكل 
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طـول قطعـات از عـرض    . (يكنواختي در قطعات و خرد كردن كاه و يونجـه رعايـت شـود    �

  .)پوزه حيوان بيشتر نباشد، در حد طول انگشت اشاره

هـا   بهتر است، در روزهاي گرم و طوالني تابستان در اوقات خنك مانند صبح زود و شـب  �

 .گيرد قرار  ختيار دامخوراك در ا

چنانچه بتوان از علوفـه سـيلو شـده اسـتفاده نمـود، خـوراك كامـل مخلـوط شـده حـاوي            �

خوراكي باالتري خواهد داشـت، در غيـر ايـن صـورت افـزودن مـواد        رطوبت بوده و خوش

. شـود  خوراكي مرطوب نظير تفاله چغندرقند خيس شده، مالس و يا آب به جيره توصيه مي

 .باشد درصد مي 55تا  45اسب خوراك ميزان رطوبت من

در هـواي گـرم   ويـژه  بـه آبشـخور   در مصرف خوراك وابسته به مصرف آب بـوده و كمـي آب   �

طور كه آبشخور يخ زده در هـواي بسـيار سـرد نيـز      گردد، همان سبب كاهش مصرف خوراك مي

 .ميزان مصرف خوراك را كاهش داده و بعضاً باعث قطع مصرف خوراك خواهد شد

 شيرين ده از مواد بافري مانند جوشاستفا �

 .الزم است، بررسي وضعيت آخور در تمام اوقات شبانه روز انجام شود �

ــه خــوراك و مــدفوع صــاف و طوســي    مــدفوع صــاف و قهــوه  � اي نشــانگر مصــرف بهين

 41تـا   27كيلـوگرم، روزانـه    454يـك گـاو گوشـتي بـه وزن     . باشـد  دهنده اسيدوز مي نشان

 .كند درصد توليد مي 90 كيلوگرم مدفوع با رطوبت

هـاي   در گوسـاله  ايعنـوان عامـل كليـدي در برنامـه تغذيـه      مصرف مطلوب خوراك بـه  

 موردنيـاز دام  مـواد مغـذي   كننـده چنانچه خوراك دريافتي تأمين؛ شود محسوب مي پرواري

گر مجموع مواد خـوراكي دريـافتي مـازاد    و ا را در پي خواهد داشت گوساله نباشد، الغري

عـواملي  . شـود  صورت چربي در بدن ذخيـره مـي   انرژي مازاد به ،باشددام هاي غذايي بر نياز

گردنـد شـامل مـوارد ذيـل      هـاي پـرواري مـي    در گوساله مصرف خوراككاهش سبب كه 

  :باشند مي

 هضم خوراك قابليتحجيم و باال بودن مواد اليافي خوراك و پايين بودن  �

 )متر سانتي 5حد مناسب (طويل بودن اندازه قطعات خوراك  �
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 محدوديت دسترسي حيوان به خوراك �

 زدگي خوراك بد طعم بودن و كپك �

 كمبود فضاي آخور �

 زا هاي سم، پا و ساير عوامل بيماري ناراحتي �

 تنش گرمايي �

يكي از مسائل مهم در پرواربندي گوساله تنش گرمايي است و طي آن آسايش و ميزان   

بـر   جهت تخفيف اثـرات تـنش گرمـايي   مهم مواردي . يابد مصرف خوراك دام كاهش مي

  :عبارت است از هاي پرواري مصرف خوراك گوساله

هاي خوراكي به جيره مانند بافرهـا يـا مخمرهـا و حـذف مـواد غيـر        اضافه نمودن افزودني �

 خوراك خوش

 تغذيه علوفه با قابليت هضم باال �

 تعبيه سايبان در طول آخور �

 ها اضافه كردن آب به خوراك خشك گوساله �

  دسترس قابلخنك و ين آب سالم، تام �

هاي خنك روز مانند صـبح زود، غـروب و    ها در زمان در مناطق گرم بهتر است تغذيه دام �

  .انجام شود) به ميزان بيشتر(شب 

 سيستانينژاد  مناطق گرم مانند گاو در مقاوم به تنش گرمايي استفاده از نژادهاي �

زيرا وجود حشرات تنش گرمـايي   د،دار يدر مناطق گرم اهميت بيشتر كهكنترل حشرات  �

  .كند را تشديد مي

هـاي نصـب    تـوان از آبفشـان   براي كنترل حرارت سقف در تابستان و يا در مناطق گرم مي �

آب  پخـش  جهـت   پـاش  مه و هاي سقفي همچنين استفاده از فن. شده در سقف استفاده كرد

 .ر درنظر گرفته شودارتفاع جايگاه نيز در اين مناطق بهتر است بيشت. شود توصيه مي
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 و نمونه جيره مصرفي ضريب تبديل خوراك --5

دهي پرواربندي گوساله، ضريب تبديل است يا همان مقدار خـوراك  عامل مهم در سود  

هر چـه مقـدار مصـرف مـواد     . باشد كيلوگرم وزن زنده مي يكمصرف شده جهت افزايش 

ار سـود واحـد پرواربنـدي افـزايش     خوراكي نسبت به وزن زنده توليد شده كمتر باشد، مقد

مجموع خوراك مصرفي برحسب مـاده خشـك    ،براي محاسبه ضريب تبديل. خواهد يافت

  :دگردكل افزايش وزن زنده تقسيم مي به

 
  ضريب تبديل)= مجموع ماده خشك مصرفي/ (كل افزايش وزن زنده 

 
صـرفي از  نظـر از خـوراك م   هاي پـرواري صـرف   ممكن است براي مقايسه عملكرد دام  

  :گردد افزايش وزن روزانه استفاده شود كه با استفاده از فرمول زير محاسبه مي

 
 ميانگين افزايش وزن روزانه)= وزن پايان پروار - وزن شروع پروار / (تعداد روزهاي پروار 

  

هـاي نـر هلشـتاين     و گوسـاله  5/8هاي نر سيستاني حدود  ضريب تبديل خوراك گوساله  

 200هاي سيستاني در يـك دوره پرواربنـدي از وزن    گوساله. ده استگزارش ش 5/7حدود 

كيلوگرم راندمان بسيار مطلوبي در رشد روزانـه، ضـريب تبـديل خـوراك، بـازدهي       400تا 

اي از صفات نظير راندمان الشـه و گوشـت    دهند كه در پاره الشه و گوشت از خود بروز مي

  .كند برابري مي هاي پرواري هلشتاين تا حدود زيادي با گوساله
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  جيره هاي پيشنهادي براي گوساله هلشتاين در طول دوره پروار  - 3-5جدول 

  )دو مرحله اي(

 مواد خوراكي

  )بر حسب ماده خشك(جيره 

  )كيلوگرم(جيره دوره اول

  )ماهگي 8ماهگي تا  4از (

  )كيلوگرم(جيره دوره دوم

  )ماهگي 13تا  8از (

  1/1  2/2  يونجه

  1  7/0  سيالژ ذرت

  4/0  2/0  كاه گندم

  1  5/0  ذرت

  1  1  جو

  5/0  1/0  سبوس گندم

  0  25/0  كنجاله كلزا

  5/2  7/0  نان خشك

  35/0  25/0  پودر چربي

  08/0  02/0  اوره

  05/0  05/0  جوش شيرين

  04/0  04/0  نمك

  04/0  04/0  كربنات كلسيم

  06/0  06/0  مكمل معدني و ويتاميني

      مشخصات جيره

  13  1/14  )صددر(پروتئين خام 

مگاكالري در (انرژي  قابل متابوليسم 

  )كيلوگرم ماده خشك جيره
61/2  86/2  

مگاكالري (انرژي خالص براي رشد 

  )در كيلوگرم ماده خشك جيره
07/1  28/1  

گرم در (افزايش وزن مورد انتظار 

  )روز
1050  1220  

 NRC 2000 بر اساس نرم افزار :مأخذ
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  ي گوساله پرواري در اوزان مختلفجداول احتياجات غذاي --5

كيلـوگرم وارد سيسـتم    150هاي هلشتاين كه با وزن  احتياجات غذايي ذيل براي گوساله  

كيلـوگرم كشـتار    550كيلوگرم و حـداكثر وزن   500شوند و با ميانگين وزن  پرواربندي مي

  .محاسبه شده است ،شوند مي

  احتياجات نگهداري: الف

  

  هاي پرواري هلشتاين در اوزان مختلف داري گوسالهاحتياجات نگه - 4-5جدول 

  مورد

  )كيلوگرم(وزن بدن 

150  230  310  390  470  550  

  انرژي خالص براي نگهداري

  مگاكالري در روز

96/3  46/5  83/6  11/8  33/9  49/10  

  پروتئين قابل متابوليسم

  432  384  333  281  224  163  گرم در روز

  كلسيم

  9/16  5/14  0/12  5/9  1/7  6/4  گرم در روز

  فسفر

  9/12  1/11  2/9  3/7  4/5  5/3  گرم در روز

 NRC 2000: مأخذ
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  احتياجات رشد: ب

  هاي پرواري هلشتاين در اوزان مختلف احتياجات رشد گوساله - 5-5جدول 

  مورد

  )كيلوگرم(وزن بدن 

150  230  310  390  470  550  

  نياز براي رشد، مگاكالري در روزانرژي خالص موردكيلوگرم (افزايش وزن روزانه 

4/0  78/0  08/1  35/1  60/1  84/1  07/2  

6/0  22/1  68/1  10/2  50/2  88/2  24/3  

8/0  67/1  31/2  89/2  43/3  94/3  44/4  

0/1  14/2  95/2  69/3  38/4  04/5  67/5  

2/1  61/2  60/3  50/4  35/5  15/6  92/6  

  

  )گرم در روز(پروتئين قابل متابوليسم موردنياز براي افزايش وزن 

4/0  123  125  128  122  108  94  

6/0  182  184  188  177  155  133  

8/0  241  242  246  231  200  171  

0/1  299  299  303  283  244  206  

2/1  357  356  359  334  286  240  

  

  )گرم در روز(كلسيم موردنياز براي افزايش وزن 

4/0  0/12  7/10  6/9  5/8  5/7  6/6  

6/0  7/17  8/15  0/14  4/12  8/10  3/9  

8/0  5/23  8/20  4/18  1/16  0/14  9/11  

0/1  1/29  8/25  7/22  8/19  0/17  4/14  

2/1  8/34  6/30  9/26  3/23  0/20  8/16  

  

  )گرم در روز(فسفر موردنياز براي افزايش وزن 

4/0  8/4  3/4  9/3  4/3  0/3  7/2  

6/0  2/7  4/6  7/5  0/5  4/4  8/3  

8/0  5/9  4/8  4/7  5/6  6/5  8/4  

0/1  8/11  4/10  2/9  0/8  9/6  8/5  

2/1  0/14  4/12  9/10  4/9  1/8  8/6  

 NRC 2000: أخذم
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  تركيب مواد مغذي تشكيل دهنده برخي از اقالم خوراكي - 6-5جدول شماره 

*ماده خوراكي

  

ماده 

  خشك

  )درصد(

ME 
Mcal/k

g 

NEm 
Mcal/k

g  

NEg 
Mcal/k

g  

TDN 

  )درصد(

CP 

 )صددر(

NDF 

  )دصدر(

Ca 

  )درصد(

P 

  )درصد(

  نجه يو

91  17/2  31/1  74/0  60  17  91/18  39/1  24/0  

  شبدر

89  17/2  31/1  74/0  60  15  36  45/1  33/0  

   سيالژ ذرت

29  46/2  57/1  97/0  62  3/8  52  31/0  27/0  

  05/0  17/0  9/78  5/3  41  11/0  64/0  48/1  88  كاه گندم

  07/0  3/0  5/72  4/4  40  08/0  6/0  45/1  91  كاه جو

  38/1  13/0  51  1/17  70  03/1  63/1  53/2  89  سبوس گندم

  1/0  73/1  33  9/8  70  53/2  63/1  53/2  5/90  سبوس برنج

  35/0  05/0  1/18  2/13  84  4/1  06/2  04/3  88  دانه جو

  32/0  03/0  8/10  8/9  90  55/1  24/2  25/3  88  دانه ذرت

  44/0  05/0  8/11  2/14  88  5/1  18/2  18/3  89  دانه گندم

  10/0  68/0  6/44  8/9  74  14/1  76/1  68/2  91  قندتفاله چغندر 

مالس 

  چغندرقند

9/77  71/2  79/1  16/1  72  5/8  0  15/0  03/0  

  24/0  15/0  18  9  89  52/1  21/2  22/3  92  ماند نانوايي پس

كنجاله تخم 

  پنبه

92  82/2  88/1  24/1  78  44  28  16/0  76/0  

  2/1  7/0  2/27  9/40  69  1  6/1  49/2  92  كنجاله كلزا

  71/0  4/0  9/14  9/49  84  4/1  06/2  04/3  89  كنجاله سويا

 NRC 2000: منبع

  .اعداد جدول عيناً از منبع مذكور اخذ شده اند و مسلماً با تركيب اقالم خوراكي داخل كشور تفاوت هايي وجود دارد* 
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  منابع براي مطالعه بيشتر

نشـر  . اصول علمي و عملي پرورش گاوهـاي گوشـتي  . 1390. و شريفي، مجيد اكبر يعلخادم،  •

 .دانش نگار چاپ دوم

اصول كاربردي پرورش گوساله، انتشـارات  . 1396. دهقان بنادكي، مهدي و عليميرايي، مسعود •

 سازمان جهاد دانشگاهي تهران

  ، اصول پرواربندي گاو در ايران، انتشارات سروا1392. رفيعي يارندي، حسن •

  ارات كاج طالييپرواربندي گوساله، انتش. 1393.سلحشور، احمد .شاكري، فرهنگ •

 تغذيه گاو گوشتي، نشر آييژ. 1390. عطريان فر، پژمان •
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  جايگاه پرواربندي گوساله – مششفصل 

  

بازده توليد گوشت جايگاه نگهداري  و در سودمندي پرواربنديمؤثر يكي از عوامل 

هدف از ايجاد جايگاه فراهم نمودن شرايط محيطي مناسب براي تأمين آسايش . دام است

شود  هايي گفته مي مانجايگاه به ساختمان يا ساخت .دام به منظور حداكثر نمودن توليد است

. استها ساخته شده  كه براي به وجود آوردن شرايط مناسب زندگي و توليد براي دام

اندازه كافي، هواي كافي و حفظ  شرايط مناسب زندگي و توليد شامل عرضه خوراك به

  .باشد و يا نور شديد خورشيد مي ، گرماحيوان در برابر سرما

 انتخاب محل پرواربندي -6-1

جهت اقتصادي بودن توليد الزم  وتلقي شود  اهميت كماب محل پرواربندي نبايد انتخ

  :است قبل از هرگونه اقدامي موارد ذيل مدنظر قرار گيرد

 كشور پروري دامدارا بودن ضوابط نظام  �

 برق و مخابرات ،دسترسي به راه ارتباطي مناسب �

 شدهدام پروار ها و عرضه  تأمين نهاده، دسترسي به آب بهداشتي �
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 امنيت واحد پرواربندي �

سطح  هاي اطراف بلندتر و يا هم شود بايد از زمين زميني كه براي جايگاه دام انتخاب مي  �

 .ها جلوگيري شود به محل نگهداري دام سطحي هاي روانابآن باشد تا از ورد 

به داخل  شديد و طوفانساختمان جايگاه بايد طوري ساخته شود كه از وزش بادهاي  �

همچنين مسير وزش باد هميشه از طرف اماكن مسكوني به سمت . جلوگيري شودجايگاه 

 .جايگاه باشد

 .بادوام و غير لغزنده باشد، كف جايگاه بايد محكم  �

، اطراف پرواربندي محيطي، آسايش و راحتي ساكنين زيستمنظور كاهش آلودگي  به

ها، نكات اصلي مربوط  ها و همچنين كاهش تنش دام پيشگيري از انتشار آلودگي و بيماري

به شرح  باشند جايگاه كه براي صدور پروانه تأسيسات پرواربندي موردنياز ميبه احداث 

  :شود توضيح داده ميذيل 

  رعايت فواصل) الف

يك واحد پروابندي الزم است فاصله مناسب با ساير مراكز و تأسيسات  يسبراي تأس

  :باشد ر ميطور خالصه به شرح زي رعايت شود، اين فواصل به

 متر 50- 100 ،حداقل فاصله با حريم رودخانه �

 متر 1000 يا،حداقل فاصله با حريم در �

 متر 200 ،آهن حداقل فاصله با حريم راه �

 متر 150متر، اتوبان  50-100حداقل فاصله با حريم جاده فرعي  �

 و 1000، 500المللي به ترتيب  اصلي و بين - اي حداقل فاصله با حريم فرودگاه منطقه �

 متر 2000

 متر 1000و  500، 200متوسط و بزرگ به ترتيب  -حداقل فاصله با صنايع كوچك �

 متر 500و  2000حداقل فاصله با محدوده شهر و شهرك  �

 متر 250 - 500 ،حداقل فاصله با محدوده روستا �

 متر 500 ،حداقل فاصله با كشتارگاه دام و طيور �
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 متر 400 ،يدان عرضه دامحداقل فاصله با كارخانه خوراك دام و طيور و م �

 متر 200 ي،كش كارخانه جوجه حداقل فاصله با �

 متر 3000-100 ،حداقل فاصله با مرغداري �

 متر 100 ،ها حداقل فاصله با مركز پرورش اسب و ساير تك سمي �

 متر 200 ،حداقل فاصله با گوسفندداري صنعتي �

 متر 500 ،ي صنعتيرحداقل فاصله با گاودا �

 متر 1000 ،اصالح نژاد دام حداقل فاصله با مراكز �

 

  رعايت اصول بهداشت  ) ب

 .هاي ورودي جهت ضدعفوني ضروري است ساخت حوضچه �

ديوار، سقف و كف جايگـاه در صـورت امكـان از مـوادي ماننـد سـنگ، آجـر و سـيمان          �

هــا در جايگــاه كــم و تميــز كــردن و ســاخته شــود تــا امكــان زنــدگي حشــرات و ميكــروب

 .ضدعفوني آن راحت باشد

 .هايي نظير حفر چاه دفن الشه انجام شود ها با روش بهداشتي الشه انهدام �

مندي از اثرات نور خورشيد به  ها در مناطق سردسير و معتدل به خاطر بهره جهت ساختمان �

 .سمت جنوب و در ساير مناطق با رعايت مسير وزش باد به سمت جنوب شرقي باشد

 .مساحت جايگاه باشد يد متناسب باتعداد دام با �

 

 انواع جايگاه پرواربندي -6-2

 3هاي مختلف پرواربنـدي در فصـل    روش. نوع جايگاه بستگي به روش پرواربندي دارد

  :گردد مورد بررسي قرار گرفتند و بسته به هر روش نوع جايگاه به شرح ذيل تعريف مي

  

  فضاي آزاد صورت بهجايگاه در پرواربندي  -6-2-1

نر از زمـان تولـد تـا سـن كشـتار در مرتـع پـرورش        هاى  گوساله در اين سيستم پرورشي

بـراى   نياز به ساخت جايگاه و تأسيسات چندانى نيست و معموالً يك سرپناه موقت. يابند مي
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ى از عضـ در ب. كنـد و باران و يا تابش مستقيم خورشيد كفايت مي ها از بارش برف حفظ دام

ها فـراهم   موقت براى گوساله جايگاه هاى سردسير الزم است تا براى زمستان گذرانى بخش

ماهگى پروار شده و عـالوه بـر شـير      19الى   11ها تا سن  در پرواربندى مرتعى گوساله.  شود

مادر از علوفه موجود در مرتع و يا در فصل زمسـتان از مقـدارى علوفـه و كنسـانتره اسـتفاده      

ها از آخورهـاى موقـت   در مرتع براى ارائه كنسانتره و يا خوراك اضافه به گوساله. كنند مي

همچنين براى فراهم كـردن آب موردنيـاز   . شود حمل و يا آخورهاي ثابت استفاده مي و قابل

. شـود  بينـي مـي   هـاى مختلفـى از مرتـع پـيش     آبشخورهاى موقت و يا دائمي در بخش ،ها دام

زيـرا بـه دليـل     ؛اي حـل شـده اسـت    انـدازه  ها در پرواربندى مرتعى تا مديريت كود گوساله

آوري  ش شـده و نيـازى بـه جمـع    خـ مختلفى از آن پ يها ها در بخش سعت مرتع، كود دامو

سيسـتم  . كنـد  كمـك مـي   يـز ها به حاصـلخيزى بيشـتر مرتـع ن   سالهكود نيست، بلكه كود گو

هـاى پرواربنـدى گوسـاله بـوده و بـه كمتـرين        ترين سيسـتم  پرواربندى مرتعى يكى از ارزان

هـا، حفاظـت    توجه در جايگاه مرتعـى گوسـاله   مورد قابلتنها . تأسيسات ممكن نيازمند است

هـا در مرتـع و    جلوگيري از پراكنده شـدن و گـم شـدن دام    ،ها از حمله حيوانات وحشى آن

از  هـا  گوسـاله منظـور حفـظ گـاو و     به. وسيله افراد سودجو است ها به پيشگيرى از سرقت آن

و يـا پيشـگيرى از سـرقت احتمـالى     ها، برآورد حـريم مرتـع    جانوران درنده، كنترل بهتر دام

داراي جريان بـرق بـه ارتفـاع     هاي يمخاردار يا س صورت سيم توان از حصارهايى به ها مي آن

  .متر در پيرامون مرتع استفاده نمود 5/1تا  2/1

  

  صورت متمركز جايگاه در پرواربندي گوساله به -6-2-2

جـه بـه شـرايط محـيط پـرورش،      هـا بـا تو   ر پرواربندي متمركز، جايگاه پروار گوسـاله د  

وهوايي و ميزان سرمايه اوليه دامدار ممكـن اسـت بـه    فراواني مصالح ساختماني، شرايط آب

براي ساخت جايگاه متمركـز در  . هاي مختلف ساخته شوندهاي گوناگون و با طراحيشكل

پرواربنــدي گوســاله، رعايــت يــك ســري اســتانداردها و توجــه بــه نيازهــاي فيزيولوژيــك  

ها در پرواربندي متمركـز،  جايگاه پرورش گوساله. ناپذير استهاي پرواري اجتنابلهگوسا



 149/  جايگاه پرواربندي گوساله – مششفصل   

و يا بسته طراحي شود كه در ادامـه بررسـي خصوصـيات ايـن      باز نيمهصورت  ممكن است به

  .دو نوع جايگاه ارائه شده است

  

  باز نيمهجايگاه  -6-2-2-1

ها، بيشتر مخصوص منـاطق گرمسـير   براي پرواربندي گوساله باز نيمهاستفاده از جايگاه 

 كف جايگاه استراحت. شود طور آزاد وارد مي هوا و نور به جايگاهدر اين  و معتدل است؛ و

هـا هنگـام   شود تا گوسـاله  ها معموالً با يك بستر نرم و خشك پوشانيده ميگوساله )اصطبل(

گـاه اسـتراحت،   در مجـاورت جاي . استراحت آسيب نبينند و احساس راحتي بيشـتري نماينـد  

هـا از آن بـراي راه    شود كه فاقد سقف بـوده و دام  طراحي مي بهاربندعنوان  بخش ديگري به

تواننـد  هـا مـي   دام؛ كننـد رفتن، آفتاب گرفتن و بازي و گـردش در هـواي آزاد اسـتفاده مـي    

هزينــه ســاخت  .صــورت آزادانــه بــين محــل گــردش و محــل اســتراحت حركــت كننــد  بــه

ها از تهويـه  گيري گوسالهبسته، كمتر بوده و امكان بهره گاهينسبت به جا زبا نيمههاي  جايگاه

  )1-6 شكل( .طبيعي و نور خورشيد در اين سيستم، بيش از جايگاه بسته است

  

  

  

  

   باز مهينجايگاه  - 1-6 شكل

  در پرواربندي گوساله

  

  

      )سرپوشيده(اصطبل  -الف

ــت و ه   ــل اســتراحت و نشــخوار دام اس ــت از  بخــش مســقف مح ــين جهــت حفاظ مچن

-9گيرد؛ و معموالً بـين   استفاده قرار مي تشعشعات نور خورشيد و نزوالت جوي و باد مورد

سـه ديـوار در    بـاز  نيمه هاي در جايگاه. دارد دما با محيط بيرون اختالف سانتي گراد درجه 5
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هـا   اهقسمت باز ايـن جايگـ   .اطراف اصطبل و طرف چهارم باز است و به بهاربند متصل است

طـرف جنـوب    و در منـاطق گرمسـير بـه   ) جنوب(طرف آفتاب  در مناطق سردسير و معتدل به

  .باشد منطقه مي درشرقي و پشت به مسير بادهاي موسمي غالب 

ها، بهتـر   براي جلوگيري از ورود آب و فضوالت از محل گردش به محل استراحت دام

همچنـين  . ل گردش در نظر گرفتـه شـود  سانتيمتر باالتر از مح 10تا  5است ارتفاع اين محل 

بهتر است شيب كف محل استراحت به سمت محل گردش يا كانال فاضالب باشد تا آب و 

  .هاي جمع نشودفضوالت در محل استراحت گوساله

ارتفـاع   .باشـد ) سـيماني ( يـت ايرانو ) فلـزي (صورت شـيرواني   تواند به سقف اصطبل مي

يگاه هرقدر بيشتر باشد دام هـواي بيشـتري دريافـت    ديوار جايگاه يا فاصله سقف از كف جا

صورتي باشد كه با ايجاد فضاي الزم امكان استفاده  درهرحال ارتفاع جايگاه بايد به .كند مي

وجود داشته باشـد كـه بـراي     عملياتي نظير شعله دادنآالت جهت برداشت كود و  از ماشين

درجـه   30-45شـيب سـقف   . اشـد ب متـر مـي   3-5/3متر و گرمسـير   5/2-7/2مناطق سردسير 

كنـد و ثابـت    درجـه هـوا روي بـدن گـاو حركـت نمـي       30مناسب بوده و در شيب كمتر از 

كنـد و روي دام پخـش    درجه باد و هوا زير سقف حركت مـي  45ماند و در شيب باالي  مي

  . بستگي به تعداد دام دارد آن متر و طول 8-10بين  بخش مسقف عرض. شود نمي

  

  بهاربند -ب

در اغلـب  . پردازنـد زنند و به رفتارهـاي طبيعـي خـود مـي    ها قدم ميگوساله بهاربنددر 

هـا را در محوطـه گـردش در نظـر     محـل آخـور و آبشـخور گوسـاله     ،بـاز  نيمـه هـاي   جايگاه

محـل مصـرف خـوراك و نوشـيدن آب      بهاربنـد ، بـاز  نيمـه هـاي   لـذا در جايگـاه  . گيرنـد  مي

روز را در سـاعت از شـبانه   12تا  8صورت متوسط  بهها  شود و دام ها نيز محسوب ميگوساله

اگر فضاي كافي در محل استراحت وجود نداشته باشد و يا  .)2-6 شكل(كنندآن سپري مي

دهنـد بيشـتر   ها ترجيح مياين محل از تهويه، نور و يا دماي مناسب برخوردار نباشد، گوساله

ها در محوطه كن است گوسالهدر اين شرايط مم. وقت خود را در محل گردش سپري كنند
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اسـتراحت نرونـد؛ بنـابراين، تجمـع      گـاه يگردش خوابيده و بـه اسـتراحت بپردازنـد و بـه جا    

  .ها در محل گردش، شايد دليل ناكارآمدي طراحي محل استراحت باشدازحد گوساله بيش

اهميــت نظافــت و پــاكيزگي محــل گــردش كمتــر از اهميــت نظافــت محــل اســتراحت  

ها در محل گردش بيشتر اسـت و بـه   ؛ زيرا معموالً دفع كود و ادرار گوسالهها نيستگوساله

، بـيش از محـل اسـتراحت در    بهاربنـد هـا در ايـن محـل، كـف     علت وجود آبشخور گوساله

ها بايد داراي شيب كـافي  لذا محل گردش گوساله. معرض خيس شدن و رطوبت قرار دارد

  .باشد و كانال فاضالب و زهكش مناسب) درصد 5تا  2(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بهاربند - 2-6 شكل

  فضاي موردنياز  ) ج

ازنظـر اقتصـادي نيازمنـد هزينـه      نيـاز كه قـرار دادن فضـاي وسـيع و بـيش از      طور همان

هـاي  وليـد و گسـترش بيمـاري   تافت  سببنيز  فضاي محدودگزافي است، نگهداري دام در 

اصيل پرواري  هاي بزرگ جثهبه ازاي هر رأس گوساله نژاد. گردند ميعفوني و غير عفوني 

مترمربـع   3مترمربـع مسـقف و    2مترمربع غير مسقف و نژاد آميخته  5/4مترمربع مسقف و  3

  .)1-6جدول (بيني گردد  پيشبايد غير مسقف 

هـاي پـرواري،   بر اساس يك قاعده كلي، ابعـاد موردنيـاز بـراي محـل گـردش گوسـاله      

هـا   داكثر دو برابر مساحت محل اسـتراحت آن ها و ح حداقل برابر با ابعاد محل استراحت آن
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هـا در پايـان دوره پرواربنـدي    اعداد اين جدول با توجه به نياز گوسـاله  .)1-6جدول ( است

مقدار زمين قابل دسترس دامدار، نوع كف جايگاه و امكانات مالي و سليقه . ارائه شده است

  .ؤثرندهاي پرواري مدامدار در تعيين مساحت جايگاه پرورش گوساله

و ) اصيل( يساختمان و تأسيسات موردنياز واحدهاي پرواربندي صنعت - 1-6جدول 

  )مترمربع: واحد(به ازاي هر رأس دام پرواري ) آميخته( يصنعت نيمه

  تأسيسات موردنياز  رديف
  )آميخته( صنعتي واحد نيمه  )اصيل( واحد صنعتي

  غير مسقف  مسقف  غير مسقف  مسقف

1  
  3  2  5/4  3  جايگاه گوساله نر

2  
  -   5/0  -   8/0  انبار كنسانتره

3  
  -   2/0  -   3/0  علوفه سايبان

4  
  2/1  -   8/1  -   سيلو

5  
  -   3/0  -   4/0  خانه كارگري

6  
  2/4  3  2/6  5/4  جمع كل زيربنا

  پروري كشور نظام دام :مأخذ

و  )اصـيل ( يبيني شده براي هريك از واحـدهاي پرواربنـدي گوسـاله بـه شـيوه صـنعت       حداقل ظرفيت پيش*

  .باشد رأس مي 50) آميخته( يصنعت نيمه

  

اي  گونـه  هـا بايـد بـه   درهاي اصلي و فرعي در جايگاه استراحت و محل گردش گوسـاله 

منظـور   آالتي نظيـر تراكتـور بـه   ها و ماشين وآمد كارگرها، دامطراحي شوند كه امكان رفت

معموالً درهايي . ر باشدپذيراحتي امكان ها به آوري كود و يا توزيع خوراك و بستر دامجمع

هـا،  بهتـر اسـت در هـر يـك از ايـن بخـش      . متر براي اين منظور مناسـب هسـتند   3به عرض 

وآمد افراد در نظر گرفته شود تا كارگرها براي سركشي به راهروهاي مخصوصي براي رفت

 اين موضوع بـه . ها شوندها مجبور نباشند مستقيماً وارد محل استراحت و گردش گوساله دام

هاي پرواري بخصوص در اواخر دوره پرواربندي كه بـه حـداكثر   دليل آن است كه گوساله

بهاربنـد در منـاطق سردسـير و معتـدل رو بـه      . رفتارهاي تهاجمي دارنـد رسند، وزن خود مي

  . گردد جنوب و در مناطق گرمسير با رعايت مسير باد در جهت جنوب شرقي احداث مي
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 ان از مصـالح سـاختماني گونـاگون ماننـد آجـر، بلـوك و      تـو  حصاركشي بهاربنـد مـي   براي

هاي ثابت با فاصـله   هاي فلزي، ميله فلزي استفاده كرده و در صورت استفاده از لوله يها لوله

در . متـر نصـب نمـود    سـانتي  40ها لوله به فاصـله   متر و بين آن 5/1-6/1متر و به ارتفاع  3-2

  .شود احداث ميد در محيط بهاربنآخور  باز نيمههاي  جايگاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  باز مهيناصطبل و بهاربند در جايگاه  - 3-6شكل 

 
  جايگاه بسته -6-2-2-2

هـاي  بسـته، تمـام جوانـب سـاختمان اسـتراحت، توسـط ديـوار و يـا پنجـره           در جايگاه

قابل تنظيم بـوده  تا حدي ها ورود جريان هوا به محل استراحت گوساله. پوشانيده شده است

 جايگـاه ها، ميزان تهويه و دمـاي  ها و خروجيبا كاهش يا افزايش وروديتواند و دامدار مي

هاي بسته و بخصوص در فصول سرد سال، استفاده از  در جايگاه. را تحت كنترل داشته باشد

  . ناپذير استاجتناب نفسيتهويه مصنوعي براي جلوگيري از بروز مشكالت ت

وساله ها به صـورت گروهـي در   ممكن است به شكلي باشد كه گبسته طراحي جايگاه 

همچنين ممكـن اسـت    .بهاربند تحت كنترل باشدجايگاه نگهداري شوند و دسترسي آنها به 

  يـك جايگـاه مجـزا در نظـر گرفتـه      هـا ، بـراي هـر يـك از گوسـاله    بستهدر طراحي جايگاه 
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دلخـواه از   هبـ  توانندمي ها در محل جايگاه انفرادي بسته شده و نگوسالهدر اين حالت . شود

  ).5-6شكل(نامندمي 1تاي استالآن خارج شده و يا به آن وارد شوند، اين نوع جايگاه را 

استفاده از جايگاه استراحت انفـرادي در سيسـتم پرواربنـدي گوسـاله مقبوليـت چنـداني       

نداشته و با استقبال اندكي روبرو شده است، زيرا اوالً در پـرورش گوسـاله پـرواري، انـدازه     

كه ممكن اسـت   طوري به. ها در طول مدت پرواربندي، دائماً در حال تغيير استوسالهبدن گ

كيلـوگرم در اواخـر دوره    700تـا   500كيلـوگرم در اوايـل دوره بـه     150ها از وزن گوساله

هـا، كـار   پرواربندي برسد؛ بنابراين تعيين يك اندازه ثابـت بـراي جايگـاه انفـرادي گوسـاله     

و همچنـين دفعـات    دفـع شـده   پايشـان ها از زير  ادرار آن اينكه كه دليل دوم. دشواري است

بــروز و هميشــه احتمــال مرطــوب شــدن بســتر و  شستشــو در ايــن نــوع جايگــاه بيشــتر اســت

سـاخت جايگـاه اسـتراحت    ضـمناً  . در جايگاه انفرادي وجـود دارد  مشكالت سمي و لنگش

نيازمند صـرف هزينـه بيشـتري    هاي پرواري، انفرادي نسبت به جايگاه گروهي براي گوساله

معاينـه   تسـهيل رعايـت بهتـر بهداشـت و نظافـت      سببانفرادي  جايگاهاستفاده از البته . است

  .گردد ميزمين موردنياز براي ساخت دامداري در  جوييصرفه ها و نيز گوساله

اختصاص يافته به يك گوساله پرواري، بايد معـادل حـداكثر فضـاي الزم     ابعاد جايگاه

نژاد، طول هر جايگاه انفـرادي معمـوالً    بسته به. گوساله در پايان دوره پرواربندي باشد براي

  .شود متر در نظر گرفته مي 3/1تا  2/1متر و عرض آن بين  5/2تا  2/2بين 

  

  

  

  

  

  پرورش در  - 5-6شكل 

  )تاي استال(بسته جايگاه 

                                                           

1 Tie-Stall 
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  آخور و آبشخور در پرواربندي گوساله -6-3

  آخور) الف

هـا بتواننـد    گوسـاله همـه  اي باشـد كـه    گونـه  خور موجود در پرواربندي بايـد بـه  اندازه آ

آخورهـاي مورداسـتفاده در پرواربنـدي گوسـاله بـه دو      . زمان از خوراك اسـتفاده كننـد   هم

در احـداث آخورهـاي    .سـطح و بـدون لبـه هسـتند     دار و آخورهاي هـم  شكل آخورهاي لبه

دار، ارتفـاع   در آخورهـاي لبـه  . باشـد  ردتوجه مـي دار سه بعد ارتفاع، عمق و عرض آن مو لبه

متـر بـاالتر از سـطح بهاربنـد      سـانتي  60تـا   40لبه داخلي آخور متفاوت بوده و ممكن اسـت  

بـاالتر از سـطح و   يمتر سانت 40-30متر، ارتفاع كف آخور  سانتي 60-70عرض آخور . باشد

متـر در سـنين مختلـف     سانتي 70تا  40متر و طول موردنياز  يسانت 70- 60ارتفاع لبه خارجي 

سطح لبه آخور بايـد بـه شـكل قوسـي و بـدون زاويـه باشـد، كـف آخـور حالـت           . باشد مي

آن باقي نمانده ي صاف و صيقلي بوده تا خوراك در زوايا حد امكاناي داشته و تا  دايره نيم

در نظر گرفتن يـك خروجـي فاضـالب بـراي دفـع      . راحتي ضدعفوني شود و كف آخور به

  .)6-6شكل (كند كمك مي  كف آخوربه نظافت بيشتر آن يصل از شستشوآب حا

  

  

  

  

  

  

  )چپ(و بدون لبه ) راست( دار لبهآخور  - 6-6شكل 
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هـا تقريبـاً    گوسـاله  كه با حالت طبيعي تغذيـه دام منطبـق اسـت،    سطح در آخورهاي هم

سطح زمـين بـاالتر    متر از سانتي 15تا  10و كف آخور  دارند يخوراك را از روي زمين برم

بينـي شـود تـا خـوراك از      متـري پـيش   سـانتي  10در بخش داخلي بهتر است يك لبـه  . است

  . آخور بيرون نريزد

شده براي ساخت آخور به ازاي هر رأس گوساله  اندازه توصيه - 3-6جدول شماره 

  )متر سانتي( يپروار

  عرض آخور  طول آخور  سن گوساله

  60  40-50  ماهه 10تا  3

  60-70  50-60  ماهه 18تا  10

  60-70  60-70  ماهه 24تا  18

 1391. مهدي خجسته كي: مأخذ

 50تـا   40هاي عمـودي از هـم    متر، فاصله نرده سانتي 60تا  50ها از لبه آخور  ارتفاع نرده

هاي عمودي بـين دو رديـف نـرده افقـي ممكـن اسـت        نحوه استقرار نرده. باشد متر مي سانتي

توان از سيستم  كشي آخورها مي در نرده. يا مورب طراحي شود) پلكاني( يصورت عمود به

ها هنگام مصرف خـوراك در پـاي    مهار مركزي استفاده كرد كه در آن امكان مهار گوساله

مثل واكسيناسيون و يـا معاينـه برخـي     اموردر اين صورت انجام برخي از . آخور وجود دارد

صـرف خـوراك مـزاحم يكـديگر     مهنگـام   ها ها وجود داشته و در ضمن گوساله از گوساله

وجود سـايبان بـر روي آخـور از ريـزش بـرف و بـاران بـر روي خـوراك         ضمناً . شوند نمي

هـا را از تـابش مسـتقيم نـور خورشـيد حفـظ        كند و در منـاطق گرمسـيري دام   جلوگيري مي

  .كند مي

  آبشخور-ب

و انـدازه  ) فصـل (ه وهوايي منطق توليد، نوع تغذيه، شرايط آبسطح آب موردنياز دام به 

ها بايد در قسمتي از جايگاه پرورش قرار گيرد كـه   آبشخور گوساله. ها بستگي دارد بدن آن

آخور و در اصـطبل در   آبشخور دام در جلوي بهاربند و كنار. راحتي در دسترس دام باشد به
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اي و بـا اسـتفاده از آجـر و     آبشـخورها معمـوالً حوضـچه   . شـود  راهروهاي فرعي ساخته مـي 

هاي آبشخور بايد هاللي و سـطح رويـه آن سـيماني يـا سـراميك       لبه. شوند سيمان ساخته مي

اندازه حوضچه با توجه به تعداد دام موجود در يك جايگاه متفاوت بـوده ولـي طـول    . باشد

بتواننـد از آبشـخور    زمـان  هم هاي بهاربنددرصد از دام 10اي باشد كه  اندازه آبشخور بايد به

منظـور جلـوگيري از آسـيب شـناور كنتـرل آب، بـا        ها بـه  معموالً در گاوداري .استفاده كنند

  )7-6شكل ( كنند حفاظ فلزي آن را محصور مي

و طول آن به ازاي هـر   متر سانتي 40اي بايد حداقل عرض و عمق آبشخورهاي حوضچه

جهـت   رأس و 20هـاي بـاالي   براي ظرفيت. باشدسانتيمتر  60-50رأس گوساله حداقل  20

هـاي دامـداري دو    هـا، بهتـر اسـت، در هـر يـك از بخـش       لوگيري از رقابت بـين گوسـاله  ج

جلـوگيري از آلـوده شـدن     سـهولت مصـرف و   همچنين بـراي  .آبشخور در نظر گرفته شود

جهـت  . گـردد  متر لحاظ  سانتي 70و حداكثر  55آب، ارتفاع آبشخور از سطح زمين حداقل 

هاي آب را در عمـق زمـين    هاي باز لوله جايگاه ممانعت از يخ زدن آب در فصل زمستان در

در . شـوند  كـاري مـي   هاي سطحي با پشم شيشـه و يـا عـايق مناسـب، عـايق      دفن نموده و لوله

عـالوه  . متر نصـب شـود   5/1مناطق گرمسير بهتر است، روي آبشخور يك سايبان به عرض 

  .زم استتعبيه يك منفذ در كف آبشخور براي خالي كردن و شستشوي آن ال اين بر

  

  

  

  

  

  

  

  

  با حفاظشناور كنترل آب همراه  - 7-6شكل 
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  يا حوضچهآبشخور  - 8-6شكل 

  

بايد هـر هفتـه آب حوضـچه را تخليـه و كـف حوضـچه و       جهت تداوم تأمين آب سالم 

سولفات (توان از كات كبود  براي ضدعفوني آبشخور مي. كامالً تميز نمود آن را ديوارهاي

تـوان از   براي اينكه آبشخور هميشه داراي آب كافي باشـند مـي  . هك استفاده كردو آ) مس

نيز در پـرورش  آبشخورهاي اتوماتيك اگرچه  .شناورهاي كولر با حفاظ آهني استفاده كرد

زدگي در زمسـتان و   گيرند ولي به دليل مشكل يخ مورداستفاده قرار ميهاي پرواري  گوساله

معمـوالً يـك آبخـوري     .شـوند  هـا توصـيه نمـي    وشي گوسـاله نيز خراب شدن ناشي از بازيگ

  .رأس گوساله پرواري كافي است 25 تا 20 يبرا اتوماتيك،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  هاي پرواريبراي گوساله و عدم كارايي آنها آبشخورهاي اتوماتيك استفاده - 9-6كل ش
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 يشده براي ساخت آبشخور به ازاي هر رأس گوساله پروار اندازه توصيه - 4-6جدول 

 )متر سانتي(

  عرض آبشخور  طول آبشخور  سن گوساله

  40-60  3  ماهه 10تا  3

  40-60  3-5  ماهه 18تا  10

  60-100  7-5  ماهه 24تا  18

 1391. مهدي خجسته كي: مأخذ

 
 

  عوامل محيطي مؤثر بر عملكرد گوساله -6-4

  دما -الف

حساسيت گاو و گوساله به هـواي گـرم بيشـتر اسـت و در مقابـل هـواي سـرد مقاومـت         

زير  ياي مناسب باشد، درجه حرارت كم و حت تغذيه كه اگر شرايط طوري د، بهنبيشتري دار

تـا   -5كند درجه حرارت مناسب براي جايگـاه گوسـاله پـرواري     خوبي تحمل مي را بهصفر 

  .باشد گراد مي درجه سانتي 27

  تهويه -ب

كيلــوگرم در پايــان دوره پــروار در فصــول تابســتان و  500يــك رأس گوســاله بــا وزن 

 .مترمكعـب بـه هـواي تـازه احتيـاج دارد      100و  200زمستان به ترتيب در هر ساعت حداقل 

 8/0تـا   4/0طوركلي به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده گوساله پرواري در فصل تابستان بـين   به

. مترمكعب جريان هوا در هر ساعت الزم است 3/0تا  2/0مترمكعب و در فصل زمستان بين 

لذا براي تعويض هواي آلوده، كنترل مقدار رطوبت و كم و زياد كردن درجه حرارت بايـد  

  .نموداز تهويه استفاده 

اسـتفاده از  ( يعـي و يـا طب ) اسـتفاده از هـواكش  ( يكيصـورت مكـان   تهويه ممكن است به

و يا باز بـودن ديـوار متصـل بـه     ) هاي طبيعي در سقف جايگاه هاي تهويه و يا هواكش پنجره

بهاربند در يك متر مانده به سقف صورت پذيرد كه با توجه به گران بودن انرژي اين روش 
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رأسـي گوسـاله پـرواري در     100حجم هواي موردنياز در يـك واحـد   . شود ترجيح داده مي

و در نظر گرفتن حـداكثر حجـم تهويـه الزم، از     يلوگرمك 500فصل تابستان با متوسط وزن 

 :شود رابطه زير محاسبه مي

  

  100 × 4/0×  500=  20000) مترمكعب در ساعت( رأس 100حداقل حجم هواي موردنياز 

 رطوبت ) ج

ي در محيط به درجه حرارت هوا بستگي دارد، هرقدر رطوبـت نسـبي   مقدار رطوبت نسب

رطوبـت نسـبي مناسـب بـراي     . شـود  تـر مـي   ها مشـكل  تحمل گرما براي گوساله ،بيشتر باشد

بـراي  . درصـد اسـت   75و  50و مقدار حداقل و حـداكثر آن بـه ترتيـب     60جايگاه گوساله 

  :ي استجلوگيري از زياد شدن رطوبت جايگاه اقدامات زير ضرور

 ها در واحد سطح ازحد دام عدم تراكم بيش �

مـدفوع  ( يازلحـاظ انـرژي، پـروتئين و مـواد معـدن      متـوازن هاي غـذايي   استفاده از جيره �

 ).باشد مي شل و آبكي، شوند هاي داراي كنسانتره زياد تغذيه مي هايي كه با جيره دام

 استفاده از آهك در بستر �

 نور  ) د

پـروري الزم   هـاي دام صيت ضدعفوني براي سـاختمان نور آفتاب به دليل روشنايي و خا

درصـد در   7تـا   5ها نسبت به سطح كف جايگاه  است براي تأمين نور طبيعي مساحت پنجره

هاي پالسـتيكي   جاي شيشه از طلق ها بهتر است به براي عبور نور از پنجره. شود نظر گرفته مي

تا  40وات براي هر  100المپ  همچنين براي تأمين نور مصنوعي در شب يك. استفاده شود

  .شود گرفته ميمترمربع در نظر  50

  

 تأسيسات پرواربندي -6-5

جايگاه پرورش، سيلو، هانگار علوفه، انبـار كنسـانتره، بيمارسـتان و    : اين تأسيسات شامل

  .باشد آالت و اتاق كارگري مي داروخانه، دفتر كار، نگهباني، تعميرگاه، هانگار ماشين



 161/  جايگاه پرواربندي گوساله – مششفصل   

  

 انبار كنسانتره -  10-6ل شك
  

  )كنسانتره(انبار مواد متراكم  -6-5-1

ها در اثر رطوبـت   براي ذخيره كردن مواد متراكم و جلوگيري از فساد و از بين رفتن آن

بـراي  . بايـد از انبارهـاي مسـقف اسـتفاده نمـود     ) ...مـوش، پرنـدگان و   (و برخي موجودات 

در منـاطق  (متر از سـطح زمـين    5/0تره به ارتفاع جلوگيري از نفوذ رطوبت، انبار مواد كنسان

آالت جهــت تخليــه و  بــراي ورود و خــروج ماشــين. شــود ســاخته مــي) متــر 3/0گرمســيري 

هاي ورودي و خروجي آن طوري طراحـي   باشد و درب متر مي 6بارگيري ارتفاع وسط آن 

از بتـون سـاخته   كـف انبـار بايـد    . راحتي داخل و يا خارج شـوند  نقليه به يلشوند كه وسا مي

ظرفيـت انبـار   . هاي تهويه و هواكش در آن ضـرورت دارد  شود و جهت تهويه، نصب پنجره

بـه تعـداد   ) هـاي  هـاي فرعـي كارخانـه    شامل انواع غالت، كنجاله ها و فراورده( مواد متراكم

ها بستگي دارد و به ازاي هـر رأس گوسـاله پـرواري     ها و همچنين مدت تغذيه دستي آن دام

  .)1-6جدول ( باشد مترمربع مي 5/0و آميخته  8/0اصيل 

مساحت اختصاص يافته بـراي انبـار كنسـانتره و ظرفيـت آن در واحـدهاي پرواربنـدي       

گوساله بـه عوامـل متعـددي ازجملـه ظرفيـت پرواربنـدي، طـول دوره پرواربنـدي، سـرمايه          

اقـع اسـت و   اي كـه دامـداري در آن و  دامدار، ميزان دسترسي به علوفه و خوراك در منطقه

بـراي محاسـبه حجـم انبـار كنسـانتره، بايـد خـوراك        . نوع سيسـتم پرواربنـدي بسـتگي دارد   

مصرفي يك گوساله در طول يك دوره پرواربندي را مشخص نمود و سپس حجـم انبـار را   
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خريد خوراك، براي يك گـروه  زمان پيش بيني مدتبا توجه به قدرت خريد دامدار و پيش

صـورت   مقدار كنسانتره مصرفي يك گوساله از ابتدا تا انتهـاي دوره بـه  . ها تعيين كرد از دام

بر ايـن اسـاس   ). با توجه به نوع سيستم پرواربندي(كيلوگرم متفاوت است  12تا  5روزانه از 

  .كندكيلوگرم كنسانتره مصرف مي 4000تا  2000يك گوساله طي يك سال، حدود 

  

 انبار علوفه -6-5-2

باشـد ولـي عمومـاً در منـاطق      ر علوفـه يـك سـاختمان بسـته مـي     در مناطق سردسير، انبـا 

علوفه ممكـن اسـت   . شود براي ذخيره علوفه استفاده مي) سرپناه(گرمسير و معتدل از هانگار 

تـدريج توسـط    در انبار قرارگرفته و هنگـام مصـرف بـه   ) پرس( يمعمول يبند صورت بسته به

كـامالً  (هانگـار  . ه انبار منتقل گـردد كوب شده ب كوب خرد شود و يا در مزرعه خرمن خرمن

گيرد و انبار كـردن   بندي شده مورداستفاده قرار مي هاي بسته تنها براي انبار كردن علوفه) باز

ظرفيـت  طـوركلي   بـه  .ديوار با مشكل مواجه است نبودها به علت  هاي خردشده در آن علوفه

مترمربع به ازاي هـر   3/0در طول سال  ها ها و تغذيه دستي آن انبار علوفه با توجه به تعداد دام

  .باشد مترمربع براي نژاد آميخته مي 2/0رأس گوساله پرواري اصيل و 

  

  انبار علوفه - 11-6 شكل
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هاي پرواري، به ميزان علوفه مصـرفي  مساحت و حجم انبار علوفه موردنياز براي گوساله

ه بـه روش پرواربنـدي، معمـوالً    بـا توجـ  . يك گوساله در يك دوره پرواربندي بستگي دارد

ها در ابتداي دوره پرواربندي نسـبت بـه انتهـاي دوره    سهم علوفه در خوراك روزانه گوساله

 و همچنـين هـاي پـرواري موجـود در يـك دامـداري      تعداد گوسـاله . پرواربندي بيشتر است

يـا  خريد علوفه بـراي يـك مـاه، يـك دوره     زمان پيش بيني مدتقدرت خريد دامدار و پيش

يك سال نيز بر مساحت نهايي انبار علوفه، مؤثرند، زيرا اگـر يـك دامـدار علوفـه موردنيـاز      

مـاه   6صورت يكجا خريداري كند، نسبت به حالتي كه علوفه را هر  يك سال دامداري را به

  . تري خواهد داشت نمايد، نياز به حجم انبار بزرگبار تأمين مي يك

بـار علوفـه را بايـد بـا توجـه بـه حـداكثر علوفـه         بر اساس يك توصـيه عمـومي، حجـم ان   

مصرفي، حداكثر طول دوره پرواربندي و حداكثر ظرفيت دامداري تعيين نمـود تـا در هـيچ    

  .زماني دامدار با كمبود فضاي انبار مواجه نشود

  وزن هر مترمكعب مواد خوراكي - 5-6جدول شماره 

  در هر مترمكعب كيلوگرم  نوع مواد خوراكي

  650  ذرت ژسيال

  206  سبوس گندم

  721  دانه ذرت

  617  دانه جو

  412  دانه يوالف

  721  دانه چاودار

  721  دانه سورگوم

  772  دانه گندم

  244  تفاله چغندر

  1236  مالس

  772  دانه سويا

  96-160  )بندي شده بسته(يونجه خشك 

  91-128  )خرد شده(كاه گندم و جو 

  64-80  )بندي شده بسته(گندم و جو  كلش
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  سيلو -6-5-3

همـراه بـا   (صـورت آبـدار    به علوفهسيلو ساختماني است كه جهت ذخيره و انبار كردن 

اسـتفاده  . سيالژ گويند مواد ذخيره شده در سيلو را مواد سيلويي يا. شود احداث مي) رطوبت

 از علوفه سيلوشده در تغذيه گوساله پرواري در منـاطقي كـه امكـان تهيـه سـيلو وجـود دارد      

توانـد علوفـه سـيلو شـده را در سـيلوهاي       يك پرواربند مي. صرفه و اقتصادي است به  مقرون

  .هاي پالستيكي تهيه نمايد ، رو زميني و يا در كيسه)زيرزميني( يگودال

  

 سيلوهاي خندقي -الف

در برخي از مناطق كه سـطح آب زيرزمينـي پـايين اسـت از سـيلوهاي خنـدقي اسـتفاده        

درون زمـين حفـر    )در برش طـولي (اي شكل  صورت گودالي ذوزنقه بهاين سيلوها . شود مي

  .شوند مي

و  شـده وارد سيلو  يجتدر گونه است كه مواد سيلويي به ينپر كردن اين سيلوها بد روش

 و پـس از  كوبند يخوبي م به لودربراي خروج هوا، آن را با وسايل مكانيكي مانند تراكتور و 

نايلون و سپس روي آن را  بيدن مواد سيلويي، روي سيلو را بااين كار و اطمينان از كو جامنا

بطوريكـه سـطح فوقـاني    . پوشـانند  مي ...گل، گلش، آجر، تاير و  با مواد و مصالحي مثل كاه

سيلو شكل محدبي به خود بگيرد و اين تحدب از سطح زمين قدري باالتر باشـد تـا از جمـع    

معموالً جهت جذب شيرابه حاصل . ري شودجلوگي) در مواقع عدم استفاده(شدن آب باران 

كف سـيلو   .استفاده نمود چغندرقندتوان از مواد جاذب رطوبت نظير كاه يا تفاله  از سيلو مي

بايـد   نيـز  بـراي ورود و خـروج كـاميون بـه سـيلو و تخليـه علوفـه       . باشـد بايد سـيمان انـدود   

تراكتـور يـا   آمـد  باشد تـا رفـت و    وجود داشته درصد 25دار  يك سطح شيب ،طرف ازيك

سـطح زمـين   از ديوارهاي جانبي سـيلو  معموالً . راحتي انجام گيرد به آن به آالت ساير ماشين

 .هستندمتر بلندتر  چند سانتي
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 )كلش و آجرچين(نحوه پوشاندن روي سيلو  - 12-6شكل 

  

  سيلوهاي روي زميني - ب

يـا آجـر در سـه طـرف     براي ساخت سيلوهاي روي زميني ديوارهايي از جـنس بـتن و   

متـر نيـز    5تـا   3ارتفاع اين ديوارها با توجه به ظرفيت سيلو به . شود محل موردنظر ساخته مي

آن بـراي ورود   طـرف  يـك شـود و   سيلو از سه طرف با اين ديوارهـا محصـور مـي   . رسد مي

نباشته و علوفه به اين محل وارد شده و بين سه ديوار ا. ماند وسايل نقليه و تخليه علوفه باز مي

  ).13-6شكل ( شود متراكم مي

را  لـودر ديوارهاي سيلوي روي زميني بايد تحمل فشار ناشـي از حركـت تراكتـور و يـا     

هـا   كنند كه شـيرابه  براي دفع شيرابه سيلو، شيب كف سيلو را طوري طراحي مي. داشته باشد

ع شـود، ايـن شـيب    ها خارج شده و از طريق كانال فاضالب دف بر اثر شيب زياد از زير علوفه

  .درجه است 6تا  4معموالً 
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  سيلوي رو زميني - 13-6شكل 

اي روي سـطح زمـين    باشد و مواد علوفه زميني فاقد ديوار ميي نوع ديگر سيلوهاي رو

شـود و در ايـن نـوع     ريخته و كوبيده شده و باالي آن نيز همانند سـاير سـيلوها پوشـيده مـي    

اي از اطـراف مـواد سـيلويي خـارج      و شيرابه حاصل از كوبيدن مواد علوفه سيلوها آب باران

مقدار رطوبت الزم براي علوفـه سـيلويي   . باشد شده و نيازي به آبراه و چاهك فاضالب نمي

 ).14-6شكل (استدرصد  70تا  65بين 
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  )ي و برداشتساز آماده(سيلوي رو زميني بدون ديوار   - 14-6شكل 

  

  ابعاد سيلو

و فشـار وارد بـر آن بسـتگي    ز مواد سـيلويي موردنيـا   نوع علوفه، ابعاد سيلو به تعداد دام،

ارتفاع سيلو براي انـواع  . كيلوگرم است 650 يلومعموالً وزن سيالژ در هر مترمكعب س ؛دارد

درصد  15متر، ديوارها با شيب  سانتي 10متر، ضخامت بتن حداقل  5تا  3خندقي و روزميني 

مصالح مورداسـتفاده آجـر، سـنگ، بـتن بـوده و الزم      . باشد هاي اطراف مي و بلندتر از زمين

متـر و   6/3حـداقل  ورودي سـيلو  عـرض  . متـر سـيمان شـود    سـانتي  2حـداقل   يوارهـا است د

مترمربــع  2/1و آميختــه  8/1مســاحت ســيلوي موردنيــاز بــه ازاي هــر رأس گوســاله اصــيل  

تـر   وي كوچك از يـك سـيلوي طويـل و بـزرگ راحـت     معموالً مديريت چند سيل. باشد مي

ونقل مواد سيلويي بهتر اسـت كـه محـل سـيلو نزديـك بـه محـل         جهت سهولت حمل. است

  .ها انتخاب شود نگهداري دام

  

  پالستيكي هاي در كيسه سيلو شدههاي  علوفه –ج 

هـاي   و علوفـه مسـتقيماً داخـل كيسـه     باشـد  در اين روش نياز به احداث سـاختمان نمـي  

در تهيـه   هـاي پالسـتيكي   كيسـه مزايـاي اسـتفاده از    ).15-6شـكل (شود الستيكي ذخيره ميپ

  :به شرح ذيل است علوفه سيلو شده

 هاي ثابت كاهش هزينه �
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 سازي آسان سيالژ تهيه و آماده �

 عدم نياز به تجهيزات و ادوات خاص براي تهيه سيالژ �

 ونقل آسان سيلوهاي پالستيكي حمل �

 رو(سيلويي و مواد حاصل از تخمير در مقايسـه بـا سـاير سـيلوها     جلوگيري از اتالف مواد  �

 )زميني و زيرزميني

 سيلو انواع آسان بودن مديريت نگهداري نسبت به ساير �

 شود زدگي كمتر مشاهده مي در صورت تهيه اصولي، كپك �

هـا در   سازي سيلوهاي پالستيكي بايد از قرار گرفتن آن پس از تهيه و آماده :نكته مهم

تابش شديد نور خورشيد، باران، سطوح زبر و ناصاف، حشـرات و حيوانـات مـوذي    معرض 

در كمتـرين زمـان   ژ همچنين بايد پس از بازگشـايي، سـيال  . جلوگيري شود... موش و : مانند

  .ممكن به مصرف دام برسد

  

  

  

  

  

  

  

  

  پالستيكي يها سهيكشده در سيلوي ها علوفه - 15-6شكل 

  قرنطينه -6-5-4

 و خش قرنطينه دور از جايگاه نگهداري گوسـاله وجـود داشـته باشـد    الزم است يك ب

تـا در صـورت مبـتال بـودن      هفتـه در آن قـرار گيرنـد    3بـه مـدت    الورود هاي جديد گوساله

در . هـا جلـوگيري نمـود   هاي جديد به بيماري خاص از سرايت آن به سـاير گوسـاله   گوساله

هـا   شم صورتي، لنگش يـا سـاير بيمـاري   ها بايد توسط دامپزشك نسبت به چ قرنطينه گوساله
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ها بايـد   گوساله. موردبررسي قرار گيرند و با يك داروي ضد انگل وسيع الطيف تيمار شوند

و  A ،D ،Eعليه هر نوع بيماري شناخته شده محل زندگي قبلي واكسينه شـوند؛ و ويتـامين   

12B ز ايجـاد صـدمه بـه    براي جلوگيري ا. ها تزريق گردد صورت عضالني به تمام گوساله به

كـه اختـه    درصـورتي . باشـد  الشه، ناحيه گردن يا گوش بهترين ناحيه براي واكسيناسيون مـي 

  .كردن جزء برنامه پرورشي باشد، بايد در اين مرحله صورت گيرد

ها به سـاخت  درصد از كل مساحت محل استراحت و گردش گوساله 5معموالً معادل 

  .يابد ميقرنطينه اختصاص 

  

  

  

  

  

 قرنطينه گوساله  - 16-6 شكل

  درمانگاه -6-5-5

هـاي بيمـار، بيمارسـتان     ها در گلـه و نگهـداري دام   منظور جلوگيري از اشاعه بيماري به

محل بيمارستان نظير جايگاه قرنطينه بايـد دورتـر از آغـل بـوده و جلـوي      . شود مي بيني پيش

. باشـد  الزم ميعمق جهت مايع ضدعفوني كننده  درب ورود و خروج آن يك حوضچه كم

در . شـود  مترمربع توصيه مي 2/0معموالً مساحت درمانگاه به ازاي هر رأس گوساله پرواري 

تجهيزاتي مثل باكس انفرادي، لوازم دامپزشكي، آخور و آبشخور  محل درمانگاه الزم است

  .بيني شود پيش

  

  سكوي بارگيري -6-5-6

ونقـل الزم اسـت،    حمـل  جهـت هـاي حـذفي و فروشـي     اين سكو براي سواركردن دام

اي باشد كه غالباً مورداستفاده قـرار   ارتفاع آن در قسمت جلو معادل ارتفاع كف وسيله نقليه
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معمـوالً دو  . شـود  سـطح مـي   تدريج با شيب مناسب در قسمت عقب با زمين هم گيرد و به مي

هنگام سـوار  ها  كنند تا دام متر محصور مي 5/1هاي فلزي به ارتفاع  طرف اين سكو را با نرده

  .)17-6شكل (منحرف نشوند شدنيا پياده 

  

  

  

  

  

  

  

  سكوي بارگيري دام  - 17-6شكل 

  

  هاي ضدعفوني درب ورودي و پاشور حوضچه -6-5-7

آالت و همچنـين بـراي    منظور جلـوگيري از ورود آلـودگي توسـط افـراد يـا ماشـين       به

هـاي   واربندي حوضچهها معموالً در ابتداي درب ورودي واحد پر دام ضدعفوني كردن سم

اندازه درب ورودي  متر كه عرض آن به سانتي 25متر و به عمق  5بزرگ ضدعفوني به طول 

دار باشـد تـا آب از داخـل آن    دو طرف حوضچه بايـد شـيب  . گيرند واحد است، در نظر مي

 .)18-6شكل(خارج نگردد

 
  التآ انبار تجهيزات و ماشين -6-5-8

. شـود  ها طراحـي مـي   اين انبار برحسب وسايل و تجهيزات موجود و همچنين تعداد دام

اسـت و بـراي   ) بـاز  طـرف  يكسه طرف مسدود و (باز  صورت نيمه آالت به ساختمان ماشين

 .شود پوشش سقف آن از مواد سبك و ارزان استفاده مي
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 حوضچه ضدعفوني  -18- 6شكل

  

  دفتر كار و خانه كارگري -6-5-9

ــه ــاتر،   ب ــداري دف ــور نگه ــنامهمنظ ــدارك و شناس ــرايش   م ــين اف ــرادي و همچن ــاي انف   ه

  بـراي  . بازده نيـروي انسـاني شـاغل، وجـود دفتـر كـار در واحـد پرواربنـدي ضـرورت دارد         

  هـاي كـارگري اسـتفاده كـرد؛ زيـرا در ايـن صـورت         توان از طبقـه دوم خانـه   اين منظور مي

  رابنـدي نيـز وجـود    هـاي پرو  عالوه بر نزديكي به درب واحـد، ديـد كـافي بـه تمـام قسـمت      

  .خواهد داشت

خانه كارگري بايد با تأسيسات پرورش حيوانات فاصله كافي داشته و امكانات بهداشتي 

بهترين مكان بـراي سـاخت خانـه كـارگري محلـي در نزديكـي درب       . الزم را نيز دارا باشد

 . كنترل باشد خوبي قابل ورودي واحد است تا رفت و آمد افراد و وسايل نقليه به

  

  ديوار محوطه واحد پرواربندي -6-5-10

منظــور جلــوگيري از ورود افــراد متفرقــه، حيوانــات اهلــي يــا وحشــي بــه محوطــه   بــه 

 ييك ديوار مناسـب بايـد داراي ارتفـاع كـاف    . پرواربندي ساخت ديوار بسيار ضروري است
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رب اصـلي  اي ساخته شود كه افـراد تنهـا از د   گونه و استحكام الزم باشد و به) متر 2حداقل (

همچنـين در صـورت امكـان بايـد      .واحد پرواربندي امكان ورود به محوطه را داشـته باشـند  

تـرين مصـالح بـراي     فراوان. روي ديوار محوطه توري ضخيم به ارتفاع يك متر كشيده شود

هاي سـيماني هسـتند    ساخت ديوارهاي اصلي و يا ديوارهاي داخلي دامداري، آجر يا بلوك

 .هاي مختلف در بازار موجودند ازهكه در انواع و اند

  

  منبع آب -6-5-11

كشـي   اگـر آب از لولـه  . تأمين آب مناسب براي واحـد پرواربنـدي گوسـاله مهـم اسـت     

منظـور تـأمين    بزرگ كه در محل مرتفـع بـه   رعمومي تأمين نشود بايد در يك منبع و يا تانك

رسـاني   اري و به سيسـتم آب ك منبع ذخيره آب بايد عايق. فشار الزم مستقر شده، ذخيره شود

ظرفيـت منبـع   . متصل باشد تا در تمامي اوقات آب تميز و غير راكد در دسترس قـرار گيـرد  

 . آب بايد متناسب با ظرفيت پرواربندي باشد

 
 

  تجهيزات واحد پرواربندي -6-5-12

تجهيـزات سـاخت   : تجهيزات موردنياز يك واحد پرواربنـدي گوسـاله عبـارت اسـت از    

كننـده   و تجهيزات ضـدعفوني ) ، ميكسر، دستگاه علوفه خردكن، باسكولآسياب(خوراك 

 .)پاش و شعله افكن سم(

 
  

  تجهيزات الزم براي ساخت خوراك و خوراك دادن -6-5-12-1

. كننـد  دام تهيه ميهاي خوراك ها را از كارخانه عموالً پرواربندان كنسانتره موردنياز دامم

هاي خـوراك دام معتبـر و مطمـئن تهيـه نماينـد زيـرا        خانهپرواربندان بايد كنسانتره را از كار

هــاي باكيفيــت پــايين موجــب ضــرر اقتصــادي زيــادي بــه پرواربنــدان   اســتفاده از كنســانتره

در صورت اطمينان نداشتن به كنسانتره بهتر است پرواربند تمام اقالم جيره را تهيه . گردد مي
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 يكسـر ه وسـايلي ماننـد آسـياب، م   جهـت تهيـه خـوراك گوسـاله پـرواري بـ       .و آماده نمايد

هـاي غـالت و    از آسـياب جهـت بلغـور كـردن دانـه     . باشـد  و باسكول نياز مـي ) كن مخلوط(

جهـت مخلـوط كـردن اجـزاي كنسـانتره       خردكردن تفالـه خشـك چغندرقنـد و از ميكسـر    

تـوان اجـزاي كنسـانتره را     هـاي كوچـك و متوسـط مـي     البته در پرواربندي. شود استفاده مي

  .باشد بيل مخلوط كرد و خريد ميكسر ضروري نمي وسيله به

  علوفه خردكن) الف

  .)19-6شكل(شود از اين وسيله جهت خرد كردن يونجه خشك و امثال آن استفاده مي

  

  

  

  

  

  

  

  دستگاه علوفه خردكن از يهاي نمونه - 19-6شكل 

  

  )ترازو(باسكول  )ب

تـوان   وجود باسكول نمـي بدون . شود از باسكول جهت توزين اجزاي جيره استفاده مي 

همچنين بـراي  . اجزاي جيره را وزن كرد و جيره را فرموله و نسبت اجزاي آن را تعيين نمود

 ).20-6شكل (شود هاي دام كش استفاده مي تعيين وزن دام از باسكول
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  )ترازو(باسكول  -20- 6شكل

  فيدر) ج

و ريخـتن خـوراك در    فيدر دستگاهي است كـه بـراي تهيـه خـوراك كـامالً مخلـوط      

ايـن دسـتگاه پشـت    . شـود  آخورها در واحـدهاي بـزرگ پرواربنـدي گوسـاله اسـتفاده مـي      

  .گيرد گردد و مورداستفاده قرار مي تراكتور وصل مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دستگاه فيدر -21-6شكل 
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ورت مـايع، پـودر و گـاز    ص هاي شيميايي ممكن است ازنظر فيزيكي به ضدعفوني كننده

  .اين مواد ازنظر شيميايي تركيبات متفاوتي دارند. مورداستفاده قرار گيرند

  پاش سم) الف

شود كه در دو نـوع   پاش استفاده مي منظور پخش مواد شيميايي مايع در سطوح، از سم به

ي پاشـ  هنگـام سـم  فـرد  بايد دقت نمـود   .شوند پاش موتوري استفاده مي و سمدستي پاش  سم

طـرف   پـاش بـه   هاي خـارج شـده از دسـتگاه سـم     پشت به باد قرارگرفته تا ذرات و ريز قطره

  .پاشي كننده باز نگردد صورت فرد سم

  شعله افكن) ب

و  دار موتوري هستند پاش داراي انواع دستي، پشتي موتوري و چرخ شعله افكن نيز مانند سم

  .گيرد جهت سوزاندن بستر مورداستفاده قرار مي

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  شعله افكن - 22-6 شكل

ضدعفوني كننده تجهيزات -6-5-12-2
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  اصول بهداشت و امنيت زيستي – هفتمفصل 

  

  

امنيـت  . ت، ايجاد سالمت جسـمي، روانـي و اجتمـاعي در حيـوان اسـت     بهداشهدف از 

شود كـه گسـترش عوامـل عفـوني را در      اي از اقدامات مديريتي گفته مي زيستي به مجموعه

يـك منطقـه يـا يـك     رساند يا از ورود حيوانات آلوده به يـك گلـه،    يك گله به حداقل مي

دام شـامل نكـاتي   و امنيـت زيسـتي   از اين منظر رعايـت بهداشـت   . كند كشور جلوگيري مي

است كه لحاظ نمـودن آن در سيسـتم مـديريت پرواربنـدي حـائز اهميـت بـوده و منجـر بـه          

ها اصـل كلـي ايـن    گردد؛ بنابراين در رابطه با بيماري كاهش تلفات و افزايش سودآوري مي

تر از درمان بـوده و بـا كنتـرل و رعايـت نكـات بهداشـتي و       پيشگيري ارزاناست كه هميشه 

اي دارنـد،  هـا كـه عامـل ميكروبـي و تغذيـه     بيمـاري از تـوان از بـروز بسـياري    اي مـي تغذيـه 

قبل از شروع پـروار و طـي    است كه رعايت موارد بهداشتي شامل اقداماتي. جلوگيري نمود

ايـن مـوارد در طـول فصـول قبلـي اشـاره شـده اسـت و         به بسياري از . است الزمدوره پروار 

  .در اين فصل مورد بررسي قرار مي گيرندتفصيل  به وبرخي از موارد نيز به شرح ذيل 

  



 گوسالهاربندي پروراهنماي /  178

  جايگاه دام مديريت بهداشتي - 7-1

  درب ورودي -7-1-1

شود تا تمام  كننده استفاده مي هاي حاوي مواد ضدعفوني در مدخل دامداري از حوضچه  

درون . ورودي، از اين حوضچه عبور نموده و ضدعفوني شوند يها سايل نقليه و دامافراد، و

، )درصـد  1تـا   5/0بـه نسـبت   (، ليزول )درصد 2تا  5/0به نسبت (ها از كرئولين  اين حوضچه

   .شود استفاده ميديگر  كننده آهك غليظ و يا مواد ضدعفوني آب

  

 محل نگهداري دام -7-1-2

جايگـاه بايـد وضـعيت آخـور، آبشـخور،        ها به ه قبل از انتقال داممعموالً حدود يك هفت

هـا را كـامالً بررسـي نمـود و در صـورت       هـاي بهاربنـد و فضـاي گـردش دام     سايبان و نـرده 

خـوبي تميـز و بـا اسـتفاده از      دام را بـه  بهاربنـد بايـد  . ها را برطرف نمـود  مشاهده نواقص، آن

تـوان   فضـاي جايگـاه و ديوارهـاي آن نيـز مـي     از شعله دادن . سموم مناسب ضدعفوني كرد

بايسـتي توجـه نمـود از وسـايلي كـه      . ديگري جهت ضدعفوني استفاده نمـود  عنوان روش به

) دسـتي و بيـل   ون، چرخغفرلودر، تراكتور، مثل (شود  آوري فضوالت استفاده مي براي جمع

تفاده تميـز و ضـدعفوني   و يا اينكه قبل از اسـ  علوفه و كنسانتره استفاده ننمود جابجاييبراي 

چـون مرطـوب   . در پرواربندي بايد به خشك بودن محل توجه خاصـي داشـت  ضمناً . شوند

هـاي   هـا و انگـل   هـا، ويـروس   اين اقدامات ميكروب. كندها كمك مي بودن به شيوع بيماري

احتمالي را از بين بـرده و روش مناسـبي بـراي مبـارزه عليـه عوامـل توليدكننـده        زاي  بيماري

 .شود هاي واگيردار محسوب مي ريبيما

  

  

  

  

از نظر بهداشت چه موارد منفي در  -1- 7شكل

  شود؟اين تصوير مشاهده مي
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  انبار خوراك دام -7-1-3

و بـراي هـر    نمـود استفاده اقالم خوراكي منظور نگهداري  از انبار خوراك تنها به بايستي

 هــا اتــالف آن وريخــت و پــاش و از نــوع مــواد غــذايي جــاي مخصوصــي در نظــر گرفــت 

ضمناً بايستي توجه داشت اقالم خوراكي تا انتهاي محموله موجـود مصـرف   . پيشگيري نمود

   .ها جلوگيري نمود شوند تا از آلودگي و احياناً رشد كپك در آن

عــالوه بــر خســارت  زيــرا ،از ورود پرنــدگان و جونــدگان بــه انبــار ممانعــت نمــود بايــد

الزم اسـت در ايـن مـوارد    . دنشـو  ها در دامـداري مـي  بيماريبرخي از اقتصادي باعث شيوع 

  .ها به داخل انبار شد مانع از نفوذ آن

  

 دامپزشكي بيمارستان بهداشت -7-1-4

 يـا  تـردد  سبب به .است بهبود زمان تا مشكوك يا بيمار دام نگهداري محل بيمارستان، �

 .دارد وجود بيماري انتشارامكان  بيمار، هاي دام نگهداري

بـا    آب بـا  شستشـو بـه طـور مثـال    : گيـرد  صـورت  بايـد  بيمارسـتان  وزانـه ر ضـدعفوني  �

 دادن شعله درنهايت و %5 سود از استفاده سپس فشارقوي،

  .شود انجام بيمارستان ضدعفوني بيمار، دام خروج از پس �

  .پذيرد كار صورت اتمام از پس چكمه، و كار لباس كار، وسايل ضدعفوني و شستشو �

 

 هالش سازي معدوم -7-1-5

 .گردد كالبدگشايي گاوداري، محوطه در نبايد شده، تلف دام �

 .صـورت گيـرد   دامپزشـك  توسـط  كالبدگشـايي  بيمـاري،  انتشـار  از جلـوگيري  جهت �

 .گردد مبذول ويژه توجه شاربن، به مشكوك موارد در خصوص به

 .باشد داشته استقرار گاوداري، از محل دورترين در محل دفن الشه بايد �

 .شود محدود بايد الشه به خواران گوشت و حشرات دسترسي �

 آن روي خشـك،  آهـك  اليـه  يـك  سـپس  .پوشـاند  فنـل،  يا نفت با را الشه روي بايد �

 .پوشاند را آن روي خاك، با بايد درنهايت شود و ريخته
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 آب ورود از و باشـد  نفـوذ  غيرقابـل  آب بـه  نسـبت  است تا الزم آهني محكم درپوش �

 .كند جلوگيري باران

 .شود جلوگيري گودال، خارج به بو ارانتش از بايد �

  

  هاي ضدعفوني جايگاه دام روش -7-3-6

 شعله دادن: الف 

 ممكن اسـت  هاي موجودي است كه ها و انگل شعله دادن روشي براي از بين بردن ميكروب

شـته  هـا وجـود دا   در اماكن و بسترهاي آلوده و درز و شكاف ساختمان و تأسيسات دامداري

كود و فضوالت از محل تخليه و در صورت امكـان   صحيح اين عمل بايد براي انجام. باشند

از ريختن نفـت يـا گازوئيـل بـر      بايد .ندحرارت به تمام سطوح نفوذ ك شستشو انجام شود تا

بـوده و   اثـر الزم فاقد  يراشود، ز اجتنابها  و آتش زدن آن قسمت مسقفسطح بهاربند و يا 

  .سوزي نيز وجود دارد احتمال خطر آتش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها ها و انگل شعله دادن جهت از بين بردن ميكروب - 7-2

 سوزاندن: ب

هاي الشه سـوز   شده و با استفاده از كوره اين روش براي از بين بردن الشه حيوانات تلف

  .شود انجام مي
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  تصوير كوره الشه سوز - 3-7شكل 

 كننده مواد ضدعفوني: ج

يـا نـابود كـردن عوامـل      و وگيري از گسـترش موادي هسـتند كـه جهـت كـاهش و جلـ     

  .شوندزا در مواد غذايي، آب، جايگاه و محيط زندگي دام استفاده مي بيماري

هـا،   از بـين برنـده اجـرام، كشـنده بـاكتري     : ها به انواع مختلفـي ازجملـه   كننده ضدعفوني

دائي آب، كننـده بـراي گنـدز    از مـواد ضـدعفوني  . شوندتقسيم مي ...ها و  ها و قارچ ويروس

زا،  نگهداري مواد غذايي، ضـدعفوني وسـايل كـار، جلـوگيري از گسـترش اجـرام بيمـاري       

  .توان استفاده كردضدعفوني جايگاه مي

  

  ها كننده انواع مواد ضدعفوني و پاك

  هاي فيزيكي كننده ضدعفوني) الف

  .مانند جوشانيدن، داغ كردن و دستگاه شعله افكن :هاي حرارتي كننده ضدعفوني -1

نور مستقيم آفتاب كه به خـاطر داشـتن اشـعه مـاوراءبنفش      :هاي نوري كننده ضدعفوني -2

 .دارد كشي يكروبخاصيت م

  هاي شيميايي كننده ضدعفوني) ب

-يكي از مواد قليايي كه در ضدعفوني جايگاه كاربرد دارد سود سوزآور مـي  :مواد قليايي

در ) درصـد  2تا  5/0محلول (اين ماده را جهت مصرف، معموالً  .)درصد NaoH 94(د باش
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ذكـر اسـت    قابـل . كنندآب جوش حل كرده و در جايگاه بسته به ميزان آلودگي استفاده مي

 .باشدكه درصدهاي باالتر اين ماده خطرناك مي

  :اشندب كننده شيمايي موجود در بازار به شرح ذيل مي انواع مواد ضدعفوني

تـوان از آن بـراي ضـدعفوني زخـم     كننده قـوي اسـت كـه مـي     تنتوريد ضدعفوني :تنتوريد

باشـد كـه   درصـد يـدور پتاسـيم مـي     10درصـد يـد و    5محلول بتـادين داراي   .استفاده كرد

  .باشدكننده خوبي براي بدن دام مي ضدعفوني

 2محلـول  . است درصد تشكيل شده 7/5درصد و كلر هگزيدين  5/37ستريمايد ز ا :ساولن

  .شود درصد آن براي جايگاه استفاده مي 5درصد آن را براي شستشو و پانسمان و محلول 

ها  ها، قارچ كننده براي ميكروب سل، بروسلوز، ويروس يك محلول ضدعفوني :مايكو جرم

هاي گـرم مثبـت و منفـي     همچنين عليه تمام ميكروارگانيسم. باشد و بيماري مسري طيور مي

  .شود ها مي ه و باعث نابودي آنمؤثر بود

كننده قليايي، آهك است كـه از محاسـن آن ارزانـي و     يكي ديگر از مواد ضدعفوني :آهك

كيلـوگرم پـودر    18آن بـه نسـبت    محلـول . باشدمي خاصيت ضدعفوني كنندگي خوب آن

در جايگــاه  و شــود تهيــه مـي ليتــر آب  30كيلــوگرم نمــك معمـولي در   7آهـك همــراه بـا   

هاي  همچنين آهك براي مدفون نمودن دام. گردد استفاده ميمايع پاشي يا اسپري صورت  به

بـراي ايـن   . شـود  اسـتفاده مـي   ...هاي واگيردار نظيـر شـاربن، سـل و     بيماري در اثرشده  تلف

  .شود ها ريخته مي منظور پس از دفن الشه مقدار كافي از پودر آهك خشك بر روي آن

هـاي ريـز    سولفات مس است و بـه شـكل كريسـتال    ،بودتركيب شيمايي كات ك :كات كبود

 مـوارد هـا و   از اين ماده براي درمان گنديدگي سم در پرواربنـدي . باشد سبز مايل به آبي مي

بنـابراين بايـد در پانسـمان     شدت مسموم كننده اسـت،  كات كبود به. شود لنگش استفاده مي

همچنين كات كبود در از بـين   .ها توسط كات كبود دقت كافي نمود زخم اطراف و بين سم

صـورت پـودر آبشـخورهاي دام     ها و گياهان آبـي نقـش دارد و از آن بـه    بردن انواع جلبك

اي باشـد كـه سـبب مسـموميت      انـدازه  شود، البته مقدار حل شده در آب بايـد بـه   استفاده مي

  .ها نشود دام
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گرم در ليتـر   1تا  5/0كاربردهاي مختلفي دارد، مثالً براي ضدعفوني آب مصرفي كلر  :كلر

  .گرم در ليتر كاربرد دارد 2ها، محلول شود و براي شستشو و ضدعفوني زخم استفاده مي

از تقطير غـالت بـه   (و اتيل الكل ) آيداز تقطير چوب به دست مي(شامل متيل الكل  :ها الكل

-بين مـي را از  اجرامهاي خوب هستند و كننده باشد كه از ضدعفونيمي... و ) آيددست مي

خاصـيت ضـدعفوني كننـدگي بيشـتري خواهـد      بيشـتر باشـد    برد، هرچه ميزان كـربن الكـل  

كند، البته بايسـتي توجـه داشـت    متيل الكل بهتر عمل مي نسبت به داشت، درنتيجه اتيل الكل

هـا جهـت ضـدعفوني     معمـوالً از الكـل  . بـرد  نمـي ميكروب را از بين ) تخم(كه الكل، اسپور 

  .شود يكردن زخم استفاده م

  

   مناسب كننده هاي يك ضدعفوني ويژگي

  .طيف وسيع ضد ميكروبي داشته باشند  �

هنگام وجود چرك و بافت مرده و يا در جاهاي چرب، فعاليـت و اثـر خـود را از دسـت       �

 .ندهند

 .قدرت نفوذ زياد داشته باشند  �

 .خطر باشند تأثير سوئي روي بافت بدن نداشته و براي انسان و دام بي  �

 .ن باشندارزا  �

 .اثري روي اشياء فلزي نداشته باشند  �

 .راحتي شناسايي شوند داراي يك رنگ مشخص باشند كه در موقع مصرف به  �

 .يه نشوندزسرعت تج در برابر نور، حرارت و هوا مقاوم بوده و به  �

 .ها باشد بدون بو و فاقد خاصيت تحريك مخاط  �

 .ها نشود مقاومت ميكروبمصرف طوالني مدت آن حساسيت ايجاد نكرده و سبب   �

  

  :باشدزير مي شامل موارددهد كننده را تغيير مي فاكتورهايي كه اثر ضدعفوني) 3

  كننده غلظت مواد ضدعفوني )1
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 .زمان سپري شده بعد از تاريخ مصرف و بعد از عمليات ضدعفوني )2

 ).در حرارت باالتر اثر سم بيشتر است(درجه حرارت محيط و حالل مصرفي  )3

 ميكروب مقدار و حجم )4

  .نوع محيط يا محل ضدعفوني شونده) 5

  

  هاي خارجي ها و مبارزه با انگل خوراندن داروهاي ضد انگل به گوساله

هـاي خـارجي و    شـوند عمومـاً داراي انگـل    هايي براي پرواربندي خريداري مـي  گوساله

 منظـور كنتـرل   هاي خورانيدن داروهـاي ضـد انگلـي بـه     به همين جهت برنامه. داخلي هستند

  .هاي انگلي بايستي موردتوجه قرار گيرد بيماري

در ابتداي پرواربندي الزم است از يـك داروي ضـد انگلـي وسـيع الطيـف جديـد و در       

جهت جلوگيري از ايجاد مقاومت در (اواسط پرواربندي نيز از يك داروي ضد انگل ديگر 

نيـز بايـد معاينـه     هاي خارجي ماننـد جـرب، كنـه و شـپش     ازنظر انگل. استفاده شود) ها انگل

توان سريعاً جلـوي آنـرا    در اين مورد تشخيص سريع عارضه اهميت زيادي دارد و مي. شوند

پاشـي   و يـا سـم  ) اوايـل بهـار  (ها  زمان با شروع فعاليت كنه ها هم گرفت كه با حمام دادن دام

  .باشد ميهاي مؤثر در مبارزه با اين حشرات  ها و جايگاه دام با سموم مجاز از راه بدن دام



 185/  زيستي يامنيتو  صول بهداشتا – هفتمفصل   

  منابع براي مطالعه بيشتر

اصـول  . 1391. اصغر مقدم، ابراهيم نوريان سرور مصطفي رزمجو، علي. پويان مهر، مهرداد •

 دانشگاه رازي: كرمانشاه. چاپ دوم. بهداشت دام و طيور

  پرواربندي گوساله، انتشارات كاج طاليي. 1393. شاكري، فرهنگ و سلحشور، احمد •
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  دانش نگار

  





  

  

  

  هاي گوساله پرواريبيماري – تمشهفصل 

  

هـاي   وجـود بيمـاري   همچنينهاي مختلف بر بازده توليدي دام و  تأثير بيماري با توجه به

هاي مختلف، نحوه پيشگيري و  پروران محترم با بيماري آشنايي دام مشترك بين انسان و دام

در ايـن فصـل در   . رسـد  به نظر ميها امري ضروري  اجرايي جهت كنترل بيماري مهم موارد

  .هاي مهم گوساله پرواري شرح داده شده است حد امكان بيماري

  

  سالم يگوساله پروار مشخصات -8-1

 ءجـز هـا  و اطالع از وضع ظاهري و جسماني آن سالمشناخت مشخصات عمومي گوساله 

د بـا عالئـم و   پرواربنـد بايـ  . ترين مواردي است كه پرواربنـدان بايـد از آن آگـاه باشـند     مهم

هاي طبيعي يك گوساله سالم و تفاوت آن با حالت بيماري و يا بيمارگونه يك حيـوان   نشانه

متوجـه   آشنايي داشته باشد تا چنانچه تغييري در حالت طبيعي گوسـاله بـه وجـود آمـد فـوراً     

در  تأمين سالمت حيوانات گله يـك عامـل مهـم سـودآوري    . شده و درصدد رفع آن برآيد
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بررسـي حـاالت فيزيولوژيـك آن    نيـز  سالمتي دام از طريق مشاهدات ظـاهري و  . است گله

  .شود ها توضيح داده مي تشخيص است كه در مورد آن قابل

  

  كلي دام ظاهر

نظـر   دام سـالم از . تـرين راه جهـت تشـخيص سـالمت دام اسـت      مشاهده ظـاهري سـريع  

و روي چهـار پـاي خـود    گيـرد   دام سـر را بـاال مـي   . آيـد  عيب بـه نظـر مـي    ظاهري كامالً بي

اگـر دامـي از گلـه    . ايستد و حواس دام كامالً جمع است و متوجه صداهاي اطراف است مي

حيـواني كـه بـه    . بيمـار اسـت  دام غيرعادي است و احتماالً رفتاري معموالً  گيري كند،كناره

 راحتـي راه  بـه  سـالم  حيـوان . مشكلي دارداطراف خود اهميتي ندهد و حركتي نكند معموالً 

گوساله خريداري شده نبايد نواقصي مانند فتق، بدشـكلي  . گونه لنگشي ندارد رود و هيچ مي

  .هاي اضافي داشته باشد فك، نهان بيضگي و سرپستانك

  

  شكل گوش، چشم و بيني

زمـاني كـه حشـرات روي    . كند دام سالم افراشته بوده و به سمت صدا حركت مي  گوش �

ايـن   مزاحمـت دهـد تـا از    ت گوش خـود را تكـان مـي   سرع نشينند دام به گوش دام سالم مي

  .حشرات رها شود

 .ها نبايد ترشحاتي جاري شود هاي دام سالم بايد شفاف باشد و از چشم چشم �

 .ها نبايد گود رفته يا بيرون زده باشند چشم  �

 .بيني دام سالم تميز و بدون ترشحات است �

هـا   هـاي مختلفـي را بـه دام    اريتوانند بيم ها مي كنه :ها در سطح داخلي گوش حضور كنه �

توانـد   خراش و آزردگي دائم گوش بـه همـراه يـا بـدون وجـود ترشـحات مـي       . منتقل كنند

  .ي حضور جرب كه يك انگل است باشد نشانه

ي  ها و اطراف فك براي پيدا كردن اثر زخم ناشي از بـاز شـدن عقـده    ي زير گوش ناحيه �

هـا   ايـن دام . قـرار گيـرد  بازرسي  ايد موردب ي سفت شده لنفاوي چركي شده و يا خود عقده
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 خريـداري  بايـد از كه اين بيماري درمـان نـدارد،    ازآنجايي. خواهند شد  باعث آلودگي گله

 .آنها اجتناب نمود

 

 

  

  

  

  

  

  

 و پوزه گوساله  ي شكل گوش، چشم و بيني اين تصوير نشان دهنده - 1-8 شكل

  .باشد سالم مي

  پوزه

  .تميز و بدون آبريزش استدر حيوان سالم پوزه حيوان   �

پوزه به دليل ليسيدن مكرر، مرطوب و خنك اسـت و گـرم و خشـك بـودن      ،وسالهدر گ �

 .دار بودن حيوان است آن نشانه تب

  

  اشتها و تغذيه

. كاهش تغذيه از عالئم بيمـاري اسـت  . بخورد و غذا طور معمول آب حيوان سالم بايد به �

  .باشدهاي گوارشي  بودن با بيماري درگيرتواند اشكال در جويدن و يا  علت كاهش مي

قطع مصرف خوراك ممكن است به علت كمبودهاي جيره غذايي مانند كمبـود كبالـت    �

  .ايجاد شود

هاي متابوليكي  روده و در بعضي بيماري يهاي انگل هاي پانكراس، در بيماري در نارسايي �

  .شود افزايش مصرف خوراك مشاهده مي
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هاري و كمبودهاي برخي از مواد معدني مثل فسفر تغيير  ،توزها مانند ك در برخي بيماري �

 .گردد مشاهده مي 1در عادت غذايي

  

  بزاق

  .شكمبه دارد pHنقش مهمي در تثبيت  �

هاي مربوط به التهاب مخـاط دهـان و زبـان ماننـد تـب برفكـي،        افزايش بزاق در بيماري  �

بلـع و نيـز در مسـموميت بـا     طاعون گاوي و همچنين دردهاي محوطه دهاني و يا ناتواني در 

 .شود يد، سرب، مس، ارسنيك، جيوه و غيره ديده مي ي مثلفلزات

  

  نشخوار 

ساعت بعد از خوردن خوراك و اخـتالل در نشـخوار    5/1تا  5/0شروع نشخوار معموالً  �

 .باشد به دليل مشكالت در دهان، مري و يا پيش معده مي

  .وجود بيماري باشد تواند دليلي بر نشخوار نكردن دام مي اصوالً �

ايـن اسـت كـه     نشخوار خوب نشانه. درستي نشخوار كند اگر دام سالم باشد بايد بتواند به �

 .شود خورد، شكم آن متورم مي خوبي غذا مي دامي كه به. خوبي غذا بخورد تواند به دام مي

م ايـن نشـانه سـال   . كنيد بايد نصف گله شما در حال نشـخوار باشـند   وقتي به گله نگاه مي �

 .بودن گله شما است

 .كند اگر جويدن دام آرام يا ناقص باشد احتماالً دام با مشكلي دست و پنجه نرم مي  �

  

  پوست

عنوان عضو المسه بوده و در تنظيم درجه حـرارت بـدن،    پوست اولين سد دفاعي بدن به  �

  .و محافظت بدن در مقابل عوامل مضر فيزيكي و شيمايي نقش دارد Dساخت ويتامين 

  .ست خشك، صاف و درخشان نشانه سالمتي دام استپو  �

                                                           

1 Pica 
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ريزش پوشش خارجي، تغيير . زنند طور معمول پوست خود را ليس مي گاو و گوساله به  �

  .تواند دليلي بر بيماري باشد در رنگ، بو، خارش و غيره مي

هايي مانند اسهال به دليل از دست  ولي در بيماري ،پوست سالم، نرم و قابل ارتجاع است �

  .رود خاصيت ارتجاعي پوست از دست مي ،ميزان زياد آب نرفت

كشـيدن و   صـورت آزمايش االستيسيته پوست جهت تعيين ميزان از دست دادن آب بـه   �

پوست سالم نرم و قابـل  . گيرد كردن پوست در ناحيه گردن و يا آخرين دنده انجام مي جمع

 ،ت دادن ميـزان زيـادي آب  هايي مانند اسـهال بـه دليـل از دسـ     ارتجاع است ولي در بيماري

 .رود خاصيت ارتجاعي پوست از دست مي

  

  ادرار 

وهـوايي، ميـزان و نـوع     به عوامل متعددي نظير شـرايط آب   حجم ادرار دفع شده در دام �

ليتـر   ميلي 10-40توليد بستگي دارد و حدود سطح خوراك مصرفي، مقاومت دام به گرما و 

  .باشد ت ميساع 24به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده طي 

رنـگ زرد كـاهي اسـت ولـي رنـگ آن در حـاالت        بـه ادرار گوساله در حالت طبيعـي   �

اي مايـل بـه زرد و زرد    كاهش و يا افزايش حجم به ترتيب به رنـگ زرد طاليـي و يـا قهـوه    

  .شود رنگ تبديل مي روشن و يا بي

دفـع  . شـد با ليتـر مـي   8-12نوبت و حجم كلـي   8تا  5طور طبيعي  دفعات ادرار روزانه به �

 .تواند دليلي بر بيمار بودن دام باشد ادرار كدر و يا دفع منقطع مي

  

  مدفوع

كيلوگرم مدفوع بـا قـوام نيمـه مـايع      20تا  12 مجموع درنوبت و  5-10گوساله روزانه   �

بوي بـد  و عواملي نظير عدم دفع مدفوع، دفع مكرر مدفوع آبكي، تغيير رنگ و  كند دفع مي

  .د بيماري استدهنده وجو نشان مدفوع
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هـاي موسـين    مدفوع بايد ازنظر وجود غالت هضم نشده، رنگ، بـو، حبـاب هـوا، لختـه     �

 .بر مبتال شدن گله به اسيدوز باشد دليليتواند  وجود اين عالئم مي. موردتوجه قرار گيرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گوساله مبتال به اسهال -2-8 شكل

  رفتار

حالي، فشـردن پـوزه    عضالني، بي يها رزش، شاخ زدن، لقراري يمانند ب يرطبيعيرفتار غ �

  .بايد موردتوجه قرار گيرد ...بر روي اشياء و 

چنـين دامـي داراي تحـرك بـوده و سـر      . دام سالم نسبت به محيط اطراف هوشيار است �

نسـبت بـه   (دهـد   اندازد و نسبت به اتفاقات پيراموني خود واكنش نشان مي خود را پايين نمي

 ).دهد ش نشان ميصدا و حركات اطرافش واكن

. شـود  كنـد و از بقيـه جـدا نمـي     هاي گله حركت مي دام سالم در مرتع همراه با ساير دام �

 .درواقع عقب افتادن دام از گله ممكن است نشانه بيمار بودن آن باشد

  

  تنفس

دام در حـال حركـت و نيـز    . تعداد تنفس در حالت استراحت و آرامش بايد منظم باشـد  �

  .كند شتري تنفس ميهواي گرم با سرعت بي

  .باشد بار در دقيقه مي 50تا  20بار در دقيقه و در گوساله  35تا  15تنفس در گاو بالغ  �
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. يابد قلبي تعداد تنفس افزايش مي هاي ييخوني، نارسا در زمان تب، آبستني سنگين، كم �

خـس   عالوه بر تعداد تنفس، عمق تـنفس و صـداهاي تـنفس غيرطبيعـي مثـل عطسـه، خـس       

البتـه شـمارش   . توجـه قـرار گيـرد    ناس، سوت كشيدن، ناله و سرفه نيز بايد موردكردن، خر

بـا   نيـز  قرار دادن كف دست روي پهلوي راست يا چـپ و ، تنفس با مشاهده منخرين حيوان

 .گوشي قابل انجام است

  

  نبض

بهتـرين روش  . گيـري اسـت   وسيله يك شريان جداري مناسب قابل اندازه ضربان نبض به �

  .باشد ورتي در سطح جانبي فك پايين ميلمس شريان ص

در دقيقـه، گاوهـاي جـوان و    بار  110تا  90هاي شيرخوار  تعداد ضربان نبض در گوساله �

  .باشد در دقيقه ميبار  70تا  60در دقيقه و گاو نر بزرگ بار  90تا  70آبستن 

 .هرگونه تغيير در تعداد ضربان نبض نشانه اختالل در سالمت عمومي دام است �

  

  رجه حرارت بدند

بـا   و از طريق ركتومدماي بدن   �

 و گيـري اسـت   دماسنج قابل انـدازه 

ــالغ   ــاو بـ ــا  38در گـ ــه 39تـ  درجـ

تا  5/38ها  و در گوساله گراد يسانت

 .باشـد  گـراد مـي   درجه سانتي 5/39

 بـاالتر از ايـن دامنـه   درجه حرارت 

 .باشد دهنده تب مي نشان

  

                

  بدن ي دمايريگ اندازه -3-8شكل         
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وسيله تكان دادن و يـا قـرار    ي دماسنج را به درجهبايد ابتدا  دماي بدن، گيري اندازه يبرا �

بـا آب و يـا    بدنـه آن  و سـپس  بيايـد ترين نقطـه   دادن نوك آن در الكل يا آب سرد به پايين

و  مـي گيـرد   درون ركتـوم قـرار   دماسـنج با باال گرفتن دم دام، دوسوم  .گرددصابون لغزنده 

دماسـنج از ركتـوم دام   دقيقـه   2پـس از  چسـبد؛  مـي  ه دست به سقف و مخاط ركتوموسيل به

  .)3-8شكل (گردد  قرائت مي ي بدندما خارج  و

  

  پاها

رشد اضافي سم، گنديدگي سـم، تـاول و رشـد بافـت اضـافي در بـين انگشـتان، باعـث         

  .شود حيوان تمايلي به راه رفتن نداشته باشد مي

   

 

  يعي و غيرطبيعي پاي گوسالهوضعيت طب - 4-8شكل 

  

  مفاصل

ي دقيق نبايد التهـاب، درد و تـورم    ها در مالمسه و مشاهده خصوص شانه و مچ مفاصل به

  .داشته باشند
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  ها متورم است مفاصل دست- 5-8شكل 

  

  

  سر

هـا، كـوري و كـدورت     نبود ترشحات مداوم از بيني، ترشحات طـوالني مـدت از چشـم   

ها در سطح داخلي گوش و عدم تورم سر و صورت از نكاتي هسـتند   نهقرنيه، عدم حضور ك

  .ها توجه كرد كه هنگام معاينه بايد به آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ترشح و ريزش اشك از چشم - 6-8شكل 

  

  ها دندان

  .ها از اهميت بااليي برخوردار است سالمت آن ها و قرارگيري مناسب دندان
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  بررسي دندان گوساله - 7-8 شكل

  

  

  ي سينه ناحيه

تـر از درمـان    يابنـد و پيشـگيري كـردن آسـان     سختي بهبود مـي  ي سينه به هاي ناحيه زخم

  .است

 

  هاي دام بيمار ويژگي

 گير بودن حال و گوشه عدم تمايل به راه رفتن، بي -1

شـود، سـپس روي    تر بيماري، دام با اجبار هم از جـاي خـود بلنـد نمـي     در مراحل شديد -2

 .افتد در مراحل آخر به پهلو ميخوابد و  جناغ خود مي
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افتـد   دارد و نسـبت بـه اتفاقـاتي كـه در اطـرافش مـي       دام بيمار سر خود را پايين نگـه مـي   -3

 .تفاوت است بي

طـور   تواند به كه دام بيمار نمي خوبي بايستد، درحالي دام سالم بايد روي هر چهار پايش به -4

ند و متعـادل راه بـرود بنـابراين هنگـام حركـت      مساوي وزن خورد را روي چهار پا تقسيم ك

 .لنگد مي

رود يا مصرف خـوراك   كاهش اشتها و تغيير در نشخوار دام؛ دام بيمار به سمت غذا نمي -5

  .آن كم است

  تغيير در شكل پوشش خارجي و پوست - 6

ي كمبـود   ؛ اين حالـت نشـانه  ...خوردن مواد غيرمغذي مانند خاك، سيمان، ديوار آغل و -7

ي  براي پيشگيري از بوجـود آمـدن آن هميشـه آجـر ليسـيدني در گوشـه      . استمواد معدني 

 .آخورها قرار دهيد

  

  چه كنيم كه يك گله سالم داشته باشيم؟

 رعايت هرچه بهتر اصول بهداشتي �

هـا؛ بايـد از مصـرف      ي دام ي خوراك مناسب و آب تميز به مقدار كافي براي همـه  تهيه �

 .شگيري نمودها پي هاي كثيف و راكد توسط دام آب

هـا بايـد    ي فضاي كافي، تهويه و نور مناسب؛ آغـل و بسـتر دام   ايجاد محيطي سالم با تهيه �

  .هميشه تميز و خشك باشد

 .ها دور باشند ها و گربه آخور و آبشخور بايد تميز بوده و از دسترس پرندگان، موش �

هفتـه   1مـدت   هاي تازه خريداري شده حداقل به بايستي دام سالم خريداري گردد و دام �

 .از ساير گله جدا نگهداري گردد

ي واكسيناســيون دام تــازه خريــداري شــده اطالعــاتي وجــود نــدارد، بايــد  اگــر از ســابقه �

  .واكسيناسيون دام ها انجام گيرد
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بـا  . رسند تا زمان بهبودي از سايرين جدا نگهداري شوند هايي كه به نظر بيمار مي گوساله �

 .گردد جلوگيري مي  ر گلهاين كار از پخش شدن بيماري د

  

  آب تميز و آبشخور مناسب - 9-8 شكل

 

صورت بسـته نگهـداري شـود؛ يعنـي جـز در مـوارد        از نظر ورود دام به  تا حد امكان گله �

  .ضروري و با رعايت شرايط قرنطينه، دام جديدي از بيرون وارد گله نگردد

 .نزنند صورت صحيح انبار گردد تا علوفه و كنسانتره كپك خوراك به �
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 .سازي خوراك دسترسي داشته باشند ، موش و پرندگان نبايد به انبار ذخيره گربه �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به كپك ذرت ژسيالآلودگي  - 10-8شكل 

  

 متابوليكي هاي ناهنجاري -8-2

 نفخ -8-2-1

هـاي موجـود در شـكمبه، مقـدار      وسيله ميكروارگـانيزم  اي مواد به در اثر تخمير شكمبه

اين گازها با صعود به قسـمت  . شود كسيد كربن و متان توليد ميزيادي گاز آمونياك، دي ا

آروغ بـاز شـدن اسـفنكتر    . شـوند  وسيله رفلكس آروغ به بيـرون رانـده مـي    باالي شكمبه، به

و خروج مقـداري از گازهـاي توليـد شـده در شـكمبه      ) محل اتصال مري به شكمبه( ياكارد

هر علتي قطع شود، موجب انباشتگي ايـن   چنانچه اين عمل به. باشد وسيله مري و دهان مي به

ايـن عارضـه در گـاو بسـيار خطرنـاك      . شود گازها در شكمبه شده و درنتيجه نفخ ايجاد مي

طور ناگهـاني و غـافلگير كننـده ممكـن اسـت، موجـب مـرگ دام گـردد و          بوده و اغلب به

  .شود ساعت پس از خوردن آشكار مي 4تا  2هاي آن معموالً از  نشانه

هاي اين عارضه، آشكار و واضح بوده و با انبسـاط و بـزرگ شـدن شـكمبه      شانهن :عالئم

كه پس از مدت كوتاهي تهيگاه سمت چپ برآمده شـده و صـداي    طوري شود، به شروع مي
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دام از خوردن غذا خودداري كرده و . شود وسيله انگشتان نظير طبل مي آن در موقع ضربه به

 و بـه دفعـات  ادرار و مـدفوع   دفـع درپي،  خوابيدن پي كند، بلند شدن و به زير شكم نگاه مي

شـود،   در ايـن موقـع تـنفس حيـوان دچـار مشـكل مـي       . شـود  زيـاد پديـدار مـي    كـردن  عرق

ها را دور از هم قرارداده و گـردن را كشـيده و    شود دام دست كه اغلب مشاهده مي طوري به

سـاعت   4تـا   3كشد و نزديك بـه  نمايد تا بهتر بتواند نفس ب هاي بيني را كامالً باز مي سوراخ

  :دو نوع نفخ وجود دارد .ممكن است تلف شوددام  شروع عالئمپس از 

در اين نوع نفخ به علت فلج شدن اسفنكتر كاريـا در اثـر مـواد سـمي      نفخ گازي؛) الف

وسـيله انباشـتگي    و يا بسته شدن آن بـه ) مانند اسيد سيانيدريك(موجود در بعضي از گياهان 

مبه، گاز توليد شده در قسـمت بـاالي شـكمبه جمـع شـده و قـادر بـه خـروج         غيرطبيعي شك

  .باشد نمي

صـورت كـف در    هاي كوچك بـه  در اين نوع نفخ، گاز به شكل حباب نفخ كفي؛) ب

صورت بـاد كـردن شـكمبه     و نفخ بهگردد  هاي غذايي در حال هضم محبوس مي وسط توده

  .شود مشخص مي

. گيـرد، نبايـد مرطـوب باشـد     ها قرار مـي  در اختيار داماي كه  يونجه يا علوفه :پيشگيري  

در ايـن   كند و بهتـر اسـت   بوده و اغلب توليد نفخ مي سازيونجه كوتاه و نارس خطرتغذيه با 

در مـوارد مصـرف بـاالي     .مقداري يونجه خشـك نيـز در اختيـار گاوهـا قـرار گيـرد      موارد 

  .گيردكنسانتره افزايش مقدار كنسانتره بايد به تدريج انجام 

توان از دواندن حيوان در سـرباالئي جهـت خـروج گازهـاي     برحسب شدت مي :درمان 

همـراه بـا ايـن كـار بايـد تهيگـاه قسـمت چـپ حيـوان را ماسـاژ داد،           . تخميري استفاده كرد

تـوان از پـارافين مـايع     درنهايت مـي  .ي به نام بلوترول استفاده كرديتوان از دارو همچنين مي

  .كند نيز استفاده نمود كه بسيار سريع اثر مي) مخلوطي از نيم ليتر پارافين و نيم ليتر آب(

  

  

  



 201/  پرواريبيماري گوساله – تمشهفصل   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نفخ در گوساله پرواري - 11-8شكل 

  

در موارد حاد جهت خروج گازهاي موجود در شكمبه از يك سـوند مـري و يـا يـك     

تــر از آخــرين دنــده و بــر روي  كــه در تهيگــاه چــپ و انــدازه يــك دســت عقــب(تروكــار 

اين عمـل در مـورد نفـخ گـازي     . استفاده كرد) شود ترين قسمت تهيگاه فرو برده مي برآمده

كـاهش دهنـده   هـاي  دارواز خيلي خوب مؤثر است، ولي در مـورد نفـخ كفـي بهتـر اسـت،      

طبق تجربيات شخصي نويسندگان بهترين كـار در مـوارد نفـخ     .استفاده كرد كشش سطحي

هـا   تـرين راه  استفاده از شلنگ مـري نيـز يكـي از سـاده     .شديد خوراندن پارافين به دام است

  .باشد جهت خروج گازهاي تجمع يافته در نفخ گازي مي

 
 
 
 
  

  

  

  درمان نفخدر ) چپ( يرمشلنگ و  )راست(استفاده از تروكار  - 12-8شكل 
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  اسيدوز -8-2-2

در . اي و متـابوليكي در گوسـاله پـرواري اسـت     اسيدوز يكـي از اخـتالالت مهـم تغذيـه        

هاي با توليد زياد و رشد سريع نگهداري شوند و  گردد دام پروري مدرن سعي مي صنعت دام

ويژه غالت با قابليت هضـم و تخميـر    تغذيه آنها به سمت استفاده هر چه بيشتر از كنسانتره به

  .باال پيش رفته است

ظرفيـت  هنگامي كه اسيد توليد شـده ناشـي از فعاليـت تخميـر مـواد آلـي در شـكمبه از            

يابـد و در  شـكمبه كـاهش مـي    pHحيوان جهت جذب يا خنثي كردن آنهـا تجـاوز نمايـد،    

اسيدوز حتـي در سـطوح تحـت بـاليني سـبب كـاهش       . شرايطي منجر به اسيدوز خواهد شد

. گـردد در شكمبه و كاهش قابليت هضم كلي خوراك مـي تجزيه كننده سلولز هاي باكتري

كات شكمبه و عملكـرد شـكمبه در مخلـوط كـردن     عالوه بر اين، اسيدوز سبب كاهش حر

مجـاور ديـواره شـكمبه     1شود كه در نهايت سبب كاهش اسيدهاي چـرب فـرار  خوراك مي

همـراه بـا كـاهش حركـات     . يابـد در ادامه جذب اسيدهاي چرب كـاهش مـي  و  خواهد شد

يابـد و كـاهش آن سـبب كـاهش     شكمبه و مخلوط شدن خوراك، نشخوار نيز كـاهش مـي  

  .گردداق به شكمبه ميجريان بز

2اليافيهاي غيرچنانچه كربوهيدرات    

جيـره بـه طـور ناگهـاني افـزايش      ) يعني بخش غله( 

يابـد؛ اگـر اسـيد    يابد، توليد اسيدهاي چرب فرار نيز متناسب بـا آن در شـكمبه افـزايش مـي    

ه بـه  بسـت . يابـد توليد شده متناسب با افزايش توليد سريعاً جذب نگردد، در شكمبه تجمع مي

و  گرددميزان اسيد تجمع يافته در شكمبه مشكالت مختلفي در اثر اسيدوز شكمبه ايجاد مي

  .به پرواربند مي گرددهاي اقتصادي  تلفات و خسارت سبب

توانـد شـامل   مـي  امـا  ،معموالً عالئم اسيدوز تحت باليني متفاوت و گـيج كننـده هسـتند     

وع نـاهمگون از شـل تـا سـفت،     كاهش يا نوسان مصرف خـوراك، كـاهش نشـخوار، مـدف    

  .و لنگش باشد افزايش وزن افتهاي مبهم، افزايش نرخ حذف ناشي از بيماري

                                                           

1Volatile Fatty Acids(VFAs) 
2None fiber Carbohydrates (NFC) 
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الهضـم بـه    هـاي سـهل   ويـژه اضـافه كـردن كربوهيـدرات     ي غـذايي بـه   هرنوع تغيير جيره    

لحاظ كردن مقـدار كـافي مقـداري بيكربنـات سـديم      . تدريج صورت گيرد خوراك بايد به

درصد به كنسانتره هاي حاوي غالت زيـاد در كـاهش بـروز     1 – 5/1 حدود) شيرين جوش(

  . بيماري مؤثر است

  

  هاي عفوني بيماري -8-3

يا طبقه بيماري تب برفكي -8-3-1
1

  

  دهن زخم -دباغ -طبقه: نام محلي بيماري

باشد و سبب كـاهش شـديد    شدت واگير در دام مي تب برفكي بيماري بسيار عفوني و به

عامـل بيمـاري   . هـاي خـام آن دارد   و نقش اساسي در تجارت دام و فـرآورده توليد دام شده 

  .يابد هاي مستقيم و غيرمستقيم انتقال مي باشد و از راه ويروس مي

خصـوص در كشـورهايي كـه     تـرين روش انتقـال و انتشـار بيمـاري بـه      ترين و اصلي مهم

يع دارنـد، انتقـال بـه روش    اي و يا وسـ  هاي منطقه بيماري به فرم بومي حضور داشته و اپيدمي

داراي عالئـم كلينيكـي   و هاي مبتال  دام. باشد مستقيم يعني تماس دام آلوده با دام حساس مي

دار، ويروس را از طريق هوا بـه دام ديگـر انتقـال     بيماري، خصوصاً در مراحل اوليه و فاز تب

سيار زيـاد ويـروس   وجود مقادير ب از نظر. گردد داده و سبب بروز بيماري در دام حساس مي

قبل از بروز عالئم باليني، انتقال مستقيم از ويژه  بههاي آلوده  در ترشحات و هواي تنفسي دام

عنـوان راه انتقـال اوليـه بيمـاري در گلـه       افتـد و بـه   سرعت اتفاق مـي  دام آلوده به دام سالم به

  .گردد محسوب مي

اق هـواي آلـوده بـه دليـل حجـم      برفكي در اثر استنشاستعداد گاو در ابتال به ويروس تب

در انتقال غيرمستقيم ابزار و وسايل آلـوده  . باشد باالي هواي تنفسي چندين برابر گوسفند مي

تواند  ، رفت و آمد وسايل نقليه و تردد افراد ميمورداستفاده ازجمله انواع سرنگ، سرسوزن

                                                           

1 Foot and Mouth Disease 
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ده و تعداد دام مبتال زمان و حجم ويروس پراكنده ش مثل عواملي. سبب انتقال بيماري گردد

  .باشند هاي درگير بيماري در انتقال از طريق هوا مؤثر مي در كانون

هـاي   تـرين ويـروس   ويروس مولد بيماري تب برفكي ازجمله مقـاوم  :ماندگاري ويروس

 40اين ويروس قادر است در خـارج از بـدن دام تـا مـدت     . باشد شناخته شده در طبيعت مي

هـا در خـوراك    زا باقي بمانـد و هفتـه   حات بدن زنده و عفونتروز در فضوالت بستر و ترش

هاي دامي ازجمله پشم و پوست دام زنـده مانـده و از مكـاني بـه مكـان ديگـر        دام و فراورده

هـاي چربـي، حـرارت و رطوبـت بسـيار مقـاوم و        پوشينه ويروس در مقابل حالل. انتقال يابد

ويـروس مولـد    .مانـد  روز زنده باقي مـي  80طوري كه در گوشت منجمد تا  پايــدار است به

سـرعت از   گـراد بـه   درجه سانتي 60تا  50بيماري در حرارت پايين و مستقيم، درجه حرارت 

خسارات بيماري در كشورهايي كه بيماري را بـه   .)دقيقه 30درجه به مدت  56(رود  بين مي

درصـد   5و  هـاي مبـتال   درصد كاهش توليد گوشت در گله 25صورت  شكل بومي دارند به

  .گزارش شده است) جوان(هاي مبتال  تلفات در دام

و لـنگش از عالئـم مشـهود     اشـتهايي  يترشح بزاق از دهان، خمودگي، بـ  :عالئم بيماري

ها، زبـان،   هاي دردناك در بافت پوششي لب عالئم ناشي از وجود تاول. باشد اين بيماري مي

پـس از تركيـدن   . باشـد  ناحيه سم و پستان مي هاي بيني، پوزه و بين انگشتان در ها، سوراخ لثه

  .)12-8 شكل(شود  ها كه كاهي رنگ هستند، در محل تاول زخم قرمز رنگي ايجاد ميتاول

  

  

  

  

  

  

  

  دهان و زبان هيدر ناحي تب برفك يها جراحت - 13-8 شكل
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هـاي   هـاي آلـوده و مبـتال يكـي از راه     قرنطينـه و كشـتن سـريع دام    :كنترل و پيشگيري

. باشـد  همچنين واكسيناسيون نيز در جلوگيري از بيماري مؤثر مي. مبارزه با تب برفكي است

برفكـي بـومي    هاي در گـردش ويـروس تـب    برفكي كه از سويه استفاده از واكسن كشته تب

 بـار  يـك مـاه   4واكسيناسـيون حـداقل هـر     زمان. باشد ترين واكسن مي شود، مناسب تهيه مي

شـوند، تجديـد واكسيناسـيون     بار واكسـينه مـي   هايي كه براي اولين در ضمن در دام. باشد مي

  .الزامي است اوليههفته پس از واكسيناسيون  3تا  2حدوداً 

  

  

  

  

  

  

  

  سم هيدر ناح يتب برفك يها جراحت - 14-8 شكل

 

شستشوي دهـان  . ن تب برفكي تهيه نشده استداروي خاصي تاكنون براي درما :درمان  

خوراندن غذاهاي نرم، . كند ها كمك مي با سركه رقيق و ماليدن گليسيرين يده به التيام تاول

جراحـات  . كنـد  مقوي و علوفه سبز و تازه مشكل جويدن و بلعيدن را تـا حـدودي حـل مـي    

رعايـت اصـول   . سمان كردتوان با سولفات مس و يا تنتوريد ضدعفوني و پان ناحيه سم را مي

اي و بهداشت عمومي، آهك پاشي كامل محوطه و معابر و باالخره مراعات ضوابط قرنطينـه 

بايـد  نيـز  اي دارنـد و بسـتر حيـوان مبـتال      كنترل بيماري و تسريع بهبود بيمـاران نقـش عمـده   

  .همواره تميز و خشك باشد
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زخم شاربن يا سياه -8-3-2
1

  

  ، خون ادرارزخم اهيس، قره يارا: نام محلي بيماري

و انتقال بيماري همراه با انتقال هاگ از طريق  بوده، هوازي و هاگدار 2باكتري عامل بيماري

عالئم بيماري شامل افـزايش درجـه حـرارت بـدن،     . باشد غذاي آلوده و يا نيش حشرات مي

 حالي، جاري شـدن خـون از تمـام مجـاري طبيعـي و مـرگ همـراه بـا تشـنج          اشتهايي، بي بي

ايـن ميكـروب از طريـق پوسـت وارد     . باشد سرايت به انسان نيز مي اين بيماري قابل. باشد مي

  ).14-8شكل (كند  شود و ضايعاتي ايجاد مي بدن انسان مي

گوشـت دام سـفت   . شود خون دام به رنگ تيره بوده و لخته نمي ،به هنگام ذبح دام مبتال

طـور   روز بـه  1-2در مـواردي دام در طـول   . ها تيره است شود و ادرار اين دام و خشك نمي

خـون  ...) مانند بيني، دهـان، مقعـد و  (ناگهاني تلف شده و سپس از منافذ بدن دام تلف شده 

ازحد طحال، ورم و لجنـي شـدن    بزرگ شدن بيش. شود خارج مي) به رنگ سياه(رنگ  تيره

. ه شـاربن اسـت  هاي الشه دام مبـتال بـ   از ويژگي ،آن، گنديدگي، پوسيدگي و گازدار شدن

هـاي تلـف شـده دسـت زد و الزم اسـت       بدون دستكش نبايد به الشه، خون و ترشحات دام

هاي  بايد با استفاده از دستكش در منافذ بدن دام. ها جدا نمود سريعاً دام آلوده را از ساير دام

در داخل پالسـتيك قـرارداد و   در صورت امكان تلف شده پارچه قرارداد و سپس حيوان را 

هـاي بـدن    وجه نبايـد از گوشـت و سـاير قسـمت     هيچ به. را در يك چاله عميق دفن نمود آن

هاي گله كه هنوز عالئمـي از خـود    استفاده شود و ساير دام) ...مانند جگر و (هايي  چنين دام

  .بايد واكسينه شوند ،اند نشان نداده

، عـدم  )سـال  بـار در  يـك (هـا، واكسيناسـيون    توجـه بـه تغذيـه دام    :پيشگيريكنترل و 

هاى آلوده، سـوزانيدن   ها تا دو ماه پس از واكسيناسيون، جدا نمودن دام مصرف گوشت دام

خـواران   هاي آلوده در گـودالي عميـق، جلـوگيري از ورود گوشـت     و يا دفن بهداشتي الشه

هـاي تلـف شـده، جلـوگيري از ورود و      ولگرد به محل شيوع بيماري و خوردن گوشت دام

                                                           

١ Anthrax 
 باسيلوس آنتراسيس 2
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 10به منطقه آلـوده، ضـدعفوني كفـش و لـوازم پرواربنـدي بـا فرمـالين        خروج هرگونه دام 

درصـد و   5-10درصد، گندزدايي زمين و محيط آلوده به ميكروب شاربن با سود سـوزآور  

  .ضدعفوني كردن جايگاه دام در پيشگيري از بيماري شاربن مؤثر خواهد بود

  

  

  

  

  

  

 
  عالئم شاربن در دام و انسان - 15-8شكل 

اگر بيماري سريع تشخيص  ينتيجه است، ول ها بي علت تلف شدن سريع دام به :درمان

هـا   سـيلين از تلـف شـدن دام    داده شود، ممكن است با تزريـق عضـالني مقـدار زيـادي پنـي     

  .جلوگيري شود

ها هرسال در ابتـداي   در مناطقي كه خطر بيماري شاربن وجود دارد، دام :ايجاد ايمني

 .ينه شوندصورت زير جلدي واكس بهار به

  

  شاربن عالمتي -8-3-3

 قره يانيق: نام محلي بيماري

بسـيار حسـاس بـوده و عامـل بيمـاري      آن يك بيماري عفوني است كـه گـاو نسـبت بـه     

عامـل بيمـاري از راه   . است 1هوازي به نام كلستريديوم شوايي باكتري گرم مثبت هاگدار بي

كــرده و حيــوان را مبــتال  خــراش يافتــه ســرايت پوســتمــواد غــذايي و آب و حتــي از راه 

سـالگي   3ماهگي تا  6اغلب مخصوص حيوانات جوان است و در سن  بيمارياين . سازد مي

                                                           

1 Clostridium chauveai 
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عالئـم بيمـاري بـا تـب     . ولي در هر سني ممكن است دام را مبتال نمايـد  ؛شود بيشتر ديده مي

افتـد و   بـاره از نشـخوار مـي    رسد، شـروع شـده و دام يـك    درجه مي 42 - 41شديدي كه تا 

و پس از اين تب ناگهاني، ورمي در ناحيه گردن، ران، كتـف و پهلوهـا    وشه گير مي شودگ

شود كه در هنگام لمس در زير فشار دست صـداي   صورت آماس گرم دردناك ديده مي به

هـا اتفـاق    ساعت پس از آغاز نشانه 36تا  12مرگ حيوان سريع و . كند مخصوصي ايجاد مي

شـود، بعـد از    سـرعت منعقـد مـي    هاي بيني كـه بـه   سوراخ آلود از افتد، خروج خون كف مي

  .افتد مرگ اتفاق مي

 6هفتگـي و تكـرار آن در    3هـا در سـن    كوبي گوسـاله  در مناطق آلوده مايه :پيشگيري

از آهـك   يا هـا در ميـان تـوده    هاي تلف شـده و يـا دفـن عميـق آن     ماهگي، سوزانيدن الشه

  .ناطق جلوگيري كندتواند از انتشار بيماري به ساير م مي خشك

آميـز اسـت ولـي     كمتـر موفقيـت   ، درمانمعالجه به علت سريع بودن سير بيماري :درمان

سـيلين نيـز اگـر بـه مقـدار زيـاد        ، ضمن آنكه از پنـي مي باشدتزريق سرم به مقدار زياد مؤثر 

طور وريدي توأم با تزريق عضالني در ابتداي بيماري و قبل از گسترش جراحات اسـتفاده   به

  .گردد حاصل مي بخش تيود، نتايج رضاش

  

 )بيماري چشم قرمز( كراتيت عفوني گاو -8-3-4

شـود كـه توسـط     اين بيماري به نام تـورم عفـوني قرنيـه گـاو يـا چشـم قرمـز ناميـده مـي         

باشند كه با نشستن روي  حشرات مي ،شود و مؤثرترين عامل انتقال ترشحات چشم منتشر مي

هـاي   نشـانه  .كنـد  آن را به حيوان سالم منتقـل مـي   ،و مبتالترشحات و اطراف پلك چشم گا

 يها، حساسـيت بـه نـور و پرخـون     ترشح فراوان اشك، انقباض پلك: بيماري عبارت است از

  .هاي قرنيه مويرگ

رفتـه بـه زخـم     آيـد كـه رفتـه    در آغاز دومين روز لكه كوچكي در وسط قرنيه پديد مـي 

روز طـول   7تا  6گيرد، اين مرحله حدوداً  را فرا ميتدريج تمامي سطح قرنيه  تبديل شده و به

در پايـان هفتـه   . شود كشد و رنگ زخم از سفيد به سمت نارنجي تا قرمز گلي متمايل مي مي
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شده و مرحله چركـي   كاستههاي التهاب، پرخوني و ترشح آبكي  تدريج از بروز نشانه اول به

فرار از نـور آفتـاب همـواره    . گردد يگاهي يك و يا هر دو چشم مبتال م. شود شدن آغاز مي

شود، محل زخـم در بيشـتر مواقـع از هفتـه      در طول دوره بيماري در رفتار حيوان مشاهده مي

بهبودي دام در دوره گذارد و  سوم به بعد جمع شده و ترشحات چركي نيز رو به كاهش مي

  .گردد آغاز ميچهارم تا پنجم  يها حدود هفته

سـيلين، استرپتومايسـين،    درمان با داروهـاي پنـي  ، هاي بيمار هجداسازي گوسالبا  :درمان

  .شود صورت تزريق عضالني و معالجه موضعي انجام مي يكلين، جنتامايسين بهاتتراس

  

  

  

  

  

  

  

  بيماري كراتيت عفوني گاو - 16 -8شكل 

  

 )فوترات(گنديدگي سم  -8-3-5

 هـاي  بافـت  آمـاس  آن مشخصـه  كـه  اسـت  گـاو  در عفوني بيماري يك سم گنديدگي

 وقـوع . اسـت  نكروفـوروم  فوزوبـاكتريوم  آن اصـلي  عامـل . اسـت  لـنگش  و پا ناحيه حساس

 وجود بيماري كننده مستعد شرايط كه زماني در اما است انفرادي صورت به معموال بيماري

  .شوند درگير زمان هم تواند مي گله درصد 25 تا باشد داشته

 يـا  مراتـع  آلـودگي  زمان مدت. باشد مي جرم انتشار منبع احتماال مبتال دام سم ترشحات

 آسـيب  يـا  و ها خراش طريق از عفونت. است نشده مشخص كامل صورت به دامداري بستر

 انتشـار  باعث دامداري به آلوده دام ورود مواقع بعضي در. شود مي وارد انگشتان بين پوست

 از انتشـاري  ونـه گ هـيچ  آلـوده،  دام ورود رغـم  علـي  نيـز  مواقع برخي در ولي شده آلودگي

  .است نشده گزارش دامداري در بيماري
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 جايگـاه  و خيسـي  و رطوبـت  شرايط در بيماري بروز مناطق، همه نه و مناطق بسياري در

 شـناخته  مستعدكننده عوامل از انگشتان بين ناحيه در سايش و ضربه. باشد مي بيشتر مرطوب

 بوده مرطوب مرتبا پوست ستا خيس بستر كه زماني. باشد مي سم گنديدگي بروز در شده

 فصول در بيماري اشاعه. باشد مي تر راحت شده متورم پوست به زا يماريب عوامل تهاجم و

 يـا  و خشـك  هـاي  مـاه  در كـه  نيسـت  معني بدان اين البته است بيشتر سال مرطوب و باراني

 لبريـز  و دادنزيـاد  آب خاطر به شرايط اين در گاهي عكس به نيست بيماري از اثري تابستان

  .شود مي مشاهده بيماري موارد نيز فصل همان در و شده گلي بسترها آبشخورها، از آب

ها در واحد سطح، عدم تهويـه مناسـب، رطوبـت زيـاد      ازحد دام عواملي نظير تراكم بيش

ها و عـدم جـذب آن در    ادرار دام ،)به علت مصرف زياد آب در اثر تغذيه كنسانتره(مدفوع 

  .شود در دام مي بروز فوتراتبتني سبب زياد شدن رطوبت بستر و هاي با كف  جايگاه

هـاي حركتـي در گـل و     ، فرورفتن مكـرر انـدام  اين بيماري ساز ترين عامل زمينه متداول 

محـض اينكـه عامـل     بـه . اسـت هـا   لجن، آب، مدفوع يا ادرار، گل و الي اطـراف آبخـوري  

سـرعت درمـان    اگر اين عارضه به .يدنما ميسرعت شروع به تكثير  بيماري وارد زخم شود به

  .نشود، ممكن است منجر به عفونت مفصل شود

  

  

  

  

  

  

  

  گنديدگي سم -17 -8شكل               
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كه با گسترش آن حيوان پاي خـود   طوري تورم حاد و دردناك؛ به :هاي بيماري نشانه

  .تواند بر زمين بگذارد را نمي

ترين اهميـت را دارا اسـت، چـون عوامـل     تشخيص صحيح بيش :نحوه درمان دام مبتال

شـوند، بـراي درمـان ضـمن تراشـيدن و برداشـت        زيادي وجود دارند كه موجب لنگش مـي 

هاي پوسيده و نكروز شده، سم حيوان را با محلول كـات كبـود يـا تنتوريـد همـه روزه       بافت

ون تزريـق سـه ميليـ   . ضدعفوني نموده و الزم است بستر حيوان در تمـام دوره خشـك باشـد   

سيلين همراه با سه گرم استرپتومايسين از راه عضله حداكثر به مدت سه روز نتـايج   واحد پني

هاي درمان شده به مدت يك هفتـه   ازآن الزم است دام پس. درماني بسيار خوبي داشته است

  .در محيط خشك و فاقد بستر نگهداري شوند

  پيشگيري

لت خاصيت جذب رطوبت ريختن آهك خشك در كف جايگاه؛ زيرا آهك به ع )1

  .شود ها مي كشي سبب خشك شدن بستر دام و ميكروب

  فضاي استاندارد براي هر رأس گوساله يت تراكم ورعا) 2

  

 هاي انگلي بيماري -8-4

شـود   هاي داخلي و خارجي آلـوده مـي   گوساله پرواري نيز مانند ساير حيوانات به انگل

هـا كـه سـبب آلـودگي گوسـاله       رين انگـل تـ  گردد كه مهـم  كه سبب ناراحتي اين حيوان مي

  :از اند شوند، عبارت پرواري مي

  

  هاي داخلي انگل )الف

  كرم كدو

فارسـي كـرم   زبـان   دركـه   اسـت  )تنياي گـاو (، كرم پهن گوشت گاو 1ساژيناتا كرم تنيا

. ترين عفونت انگلي است و انسـان تنهـا ميزبـان نهـايي آن اسـت      شود و شايع مي ناميدهكدو 

                                                           

1 Taenia saginata 
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كند و كرمي است سفيد مايل به كرم و نيمه شـفاف، بـه    ر روده انسان زندگي ميكرم بالغ د

موجـود در   يها و كروي يا گالبي شكل و فاقد قالب كه توسط بادكش متر يليم 2تا  1قطر 

اين انگل دو ميزبان دارد؛ ميزبان نهايي انسـان و ميزبـان   . چسبد يسر به مخاط روده باريك م

رور از طريق مدفوع از بدن انسان آزاد شـده و موجـب آلـودگي    بندهاي با. واسط گاو است

شود و گاو به دنبال خوردن گياهـان و علوفـه حـاوي تخـم كـدو آلـوده        گياهان و علوفه مي

 كها شامل سيستي سركوس، سيستي سركوئيدستوروز و كيسـت هيـداتي   اسامي آن. شود مي

هاي آلـوده در كشـتارگاه    همرحله نوزادي سيستي سركوس عامل اصلي ضبط الش. باشند مي

باشد و محل استقرار آن در عضـالت مختلـف اسـت و تشـخيص پـس از كشـتار دام در        مي

  .شود جريان بازرسي گوشت ميسر مي

  .از عالئم بيماري است، ژوليدگي مو و ناراحتي عمومي دام يياشتها كم :الئم بيماريع

  

  آسكاريدوز

شـكل   يا يس كرمي است دراز، استوانهآسكار. آيد در اثر انگل آسكاريس به وجود مي

آسـكاريس مـاده بـالغ بـه     . و دو انتهاي آن باريك، به رنگ سفيد شيري يا گلي رنگ است

 30تـا   15اسـت و آسـكاريس نـر بـه طـول       متر يليم 6تا  3متر و به قطر  سانتي 45تا  20طول 

ايـن انگـل   نگلي است، هاي ا ترين بيماري يكي از شايع. است متر يليم 4تا  2متر و قطر  سانتي

مقابـل  در اند ولي در خشكي و  سرما و رطوبت مقاوم بهاين كرم  يها گذار بوده و تخم تخم

ايـن كـرم در روده كوچـك گوسـاله زنـدگي      . مانند نور آفتاب بيشتر از چند هفته زنده نمي

  .شود كند، تخم اين انگل از راه آب، خاك و غذاي آلوده وارد بدن مي مي

رين عالئم اين بيماري اختالالت گوارشي مانند نفـخ و شـكم درد و كنـدي    ت مهم :عالئم

  .باشد رشد مي

با يكي از داروهاي ضد انگل داخلي آلبنـدازول، مبنـدازول و   درمان اين بيماري  :درمان

  .گيرد يا لواميزول صورت مي
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  اي روده -هاي معدي كرم

متر و از  ميلي 20تا  30ها  ل آنطو. بيشتر داخل شيردان و روده باريك هستند ها اين انگل

اين انگل در حيوان . شوند ها مي ها به الروها باعث انتشار بين دام طريق دفع تخم و تبديل آن

هـاي تنفسـي و اسـهال     خـوني، شـكنندگي مـو، سـرفه، نـاراحتي      سبب الغـري، ضـعف، كـم   

خـوردن علوفـه    و حيوان در اثر هستندها در مناطق پرباران شايع  اين انگل. شود مي سبزرنگ

ها بايد از داروهاي ضد انگل  براي از بين بردن اين انگل. شود مراتع آلوده به انگل آلوده مي

  .مانند آلبندازول، مبندازول و لواميزول استفاده كرد

  

  هاي ريه كرم

متـر و بـه رنـگ     سـانتي  5هـا حـدود    هاي ريه وجود دارند كه طول آن انواع و اقسام كرم

حتـي انسـداد مجـاري هـوا      وهـا   ها باعث جراحت در شش اين كرم. ستندسفيد و نخ مانند ه

خـوني، خـارج    الغري، ضـعف، كـم  . هاي خشك است عالمت مشخصه آن سرفه. شوند مي

هـاي ايـن بيمـاري     هـا و الغـري نيـز از ديگـر نشـانه      شدن ترشحات چسبناك از بيني و چشم

د انگل داخلي ماننـد آلبنـدازول،   ها، داروهاي ض براي مبارزه با اين انگل. گردد محسوب مي

  .منبدازول و لواميزول كاربرد دارد

  

  

  هاي خارجي انگل )ب

شپش كـه در پوسـت    و در بسياري از موارد گوساله پرواري به انواع مختلف جرب، كنه

هـا عـالوه بـر اينكـه بـه حيـوان آسـيب         ايـن انگـل  . شـوند  كنند، آلوده مي حيوان زندگي مي

وسـيله ايـن    هاي مشترك بين انسان و دام به بسياري از بيمارينيز  ردرسانند، در بعضي موا مي

توانند در برخـي از مـوارد سـبب     ها عالوه بر اينكه مي اين بيماري. كند ها انتقال پيدا مي انگل

بـرداري حيـوان از منـابع غـذايي موجـود را نيـز        مرگ حيوان شوند، امكـان اسـتفاده و بهـره   

رو قابل اهميـت اسـت    ها ازاين پيشگيري و مبارزه با آن. ندكن كاهش داده و حتي متوقف مي
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در مـدت كوتـاهي    هـا  آنتوليدمثل نمايند و جمعيـت   سريعتوانند خيلي  كه اين حشرات مي

  .سرعت افزايش يابد به

 .گرددو به آزمايشگاه ارسال  شده آوري جهت تشخيص نوع انگل بايد نمونه انگل جمع

  :دنشو بررسي ميمهم جي هاي خار در ادامه برخي از انگل

  

  كنه

هاي كشور ازجمله واحدهاي پرواربنـدي گوسـاله    يكي از مشكالت بزرگ در دامداري

هـايي ماننـد    تواننـد بيمـاري   ها مي كنه. ها است هاي به وجود آمده از آن وجود كنه و بيماري

خـوني   كمرا به گاو منتقل نمايند و عالوه بر آن موجب  )ساريلق -نام محلي زردي( تيلريوز

هــا دردنــاك اســت و ســبب الغــري و حتــي تلــف شــدن دام  نــيش كنــه. گردنــد در دام مــي

بـا سـموم مجـاز و    ) اوايـل بهـار  (ها  زمان با شروع فعاليت كنه ها هم حمام دادن دام. گردد مي

  .باشد هاي مؤثر در مبارزه با اين حشرات مي پاشي جايگاه دام از راه سم

  

  جرب

تـوان بـا چشـم ديـد و      ها جرب را نمي برعكس كنه. باشند ي ميعامل بيماري گال يا گر

ها به انسان يا دام باعـث خـارش شـديد     حمله جرب. فقط با ميكروسكوپ قابل ديدن هستند

كننـد و سـپس بـا بـه      ها به پوست حمله مـي  جرب. گويند شود كه به آن خارش شبانه مي مي

دچـار    هاي آلوده به جرب يا انسانحيوانات و . روند مي يرپوستوجود آوردن سوراخي به ز

مـو و پشـم آلـوده    . شـود  اين خارش در زير آفتاب شـديدتر مـي  . شوند خسارت شديدي مي

وسـيله شستشـوي    هـا بـه   انگـل . آيـد  هاي شديد زخم به وجـود مـي   ريزد و به دليل خارش مي

بـين بـرده   وسيله تزريق زيرپوستي آيورمكتين از  مواد ارگانوفسفره يا به توسطپوست با فشار 

 .شوند مي
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  عالئم بيماري جرب - 18 -8شكل 

  شپش

كـه دور از بـدن انسـان و دام     طوري هاي خارجي و دائمي حيوان و انسان هستند، به انگل

تـر و كـم مـوي بـدن ماننـد       هاي گـرم  شوند و بيشتر روي قسمت روز تلف مي در مدت چند

گيرنـد و در دام كمتـر در سـر ديـده      مـي بيضه، پستان، زير شكم، كشاله ران و زيـر دم قـرار   

در اثـر حركـت شـپش روي    . گردند شوند و در اثر تماس دام مبتال به دام سالم منتقل مي مي

شود و به دليل خارش شديد هميشه خود را به اطـراف   بدن، دام آلوده كم اشتها و ناآرام مي

. شـود  پوست و مـو مـي   كه باعث آسيب به طوري گيرند، به و پوست خود را گاز مي مالند يم

هاي ضعيف و الغـر كـه خـوب تغذيـه      ، داميابد توليد گوشت كاهش ميدر اثر اين بيماري 

هـا بـا سـموم     ضـدعفوني جايگـاه و حمـام دادن دام   . شوند اند، بيشتر به شپش آلوده مي نشده

  .باشد مجاز در از بين بردن اين حشرات مؤثر مي

  

  مگس

هـاي   شوند بلكه موجب انواع آلودگي ار گاوها ميتنها موجب اذيت و آز اين حشرات نه

هـاي   هـا در اصـطبل بـه هنگـام تابسـتان از مكـان       مدفوع و بستر گوسـاله . گردند ديگر نيز مي

) ميـاز (هـا   باشند و تكثير الرو بعضـي از مگـس   ها به مقدار زياد مي مناسب براي تكثير مگس

توان بدن دام و جايگـاه   ها مي ن مگسبراي از بين برد. شود در بافت حيوانات زنده انجام مي

  .شستشو داد ضدعفوني كنندهرا با مواد 
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  هاي خارجي راهنماي كلي جهت كنترل انگل

داشتن بدن دام با شستشو و سموم مجاز طبق دستور شركت سـازنده و دامپزشـك    تميز نگه �

  محل

 داشتن محيط دامداري تميز نگه �

فوع و فضوالت ديگر از نزديك جايگـاه و  دور كردن زباله، الشه حيوانات تلف شده، مد �

 ها محل جمع شدن دام

توان بـا شـعله دادن و بـا اسـتفاده از      هاي مناسب كه قابل شستشو بوده و مي ساختن جايگاه �

 .مواد شيميايي آن را ضدعفوني نمود

 .شود تغذيه مناسب دام كه سبب بيشتر شدن مقاومت بدن دام مي �

هـــاي الزم و انجـــام دادن  كـــوبي انجـــام مايـــه هـــاي بيمـــار و جداســـازي و درمـــان دام �

هـا كمـك    صورت فوري به بيشـتر شـدن مقاومـت بـدن دام     هاي بهداشتي كه به دستورالعمل

 .كنند مي
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  هاي برخي از داروهاي ضد انگل قابل استفاده جهت نابودي انگل - 1-8جدول 

  دستگاه گوارشي

  نوع انگل گوارشي  نوع دارو

  گرم به ميلي(مقدار مصرف 

  )ي هر كيلوگرم وزن بدنازا

  روش مصرف

  آلبندازول

  دهاني  7- 10سستودها، ترماتودها و 

  دهاني  5- 10  سستودها، ترماتودها  فبانتل

  دهاني  5-7.5سستودها، ترماتودها و   فنبدازول

  دهاني  12.5سستودها، ترماتودها و   منبدازول

  يدهان  44-110  نماتودها  تيابندازول

  دهاني  10- 15  نماتودها  اكسي بندازول

  دهاني  15  ترماتودها و نماتودها  تتراميزول

دهاني،   7.5  ترماتودها و نماتودها  لواميزول هيدروكلرايد

دهاني و با   8- 15  نماتودها  كومافوس

  دهاني  40- 50  نماتودها  هالوگزون

 اي و عضله  10- 15  نماتودها  تري كلروفن

  دهاني  10  نماتودها  مورانتل

  دهاني  25  نماتودها  پيرانتل تارتريت

دهاني،   200-500  ترماتودها و نماتودها  ايورمكتين

  )1390خادم و همكاران، : (مأخذ
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  هاپيوست

 

در  رأس 100به ظرفيت ) آميخته(يك واحد گاوداري پرواري  طرح توجيهي :پيوست الف

  95سال 

 هاي ثابت طرح هزينه -1

 رأس گوساله آميخته 100ها و تأسيسات  هزينه ساختمان - 1-1

 شرح رديف
 هزينه كل هزينه واحد مساحت

 )هزار ريال( )هزار ريال( )مترمربع(

 300000 1500 200 مسقفجايگاه  1

 150000 500 300 بهاربند 2

 20000 1000 20 انبارعلوفه 3

 125000 2500 50 )مواد متراكم(انبار كنسانتره  4

 105000 3500 30 رفاهي اطاق اداري و 5

 40000 40000 - انساني تأمين آب شرب دامي و 6

 100000 100000 - )ترانس يدحق انشعاب و خر(تامين برق  7

 36000 300 120 سيلوي زميني 8

 2.5 )درصد(بيني نشده  پيش 9
 

21900 

 897900 - 720 جمع
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 آالت و تجهيزات هزينه ماشين - 1-2

هزار (هزينه واحد  مقدار/تعداد شرح رديف

 )الير

هزينه كل 

 )اليهزار ر(

 7800 7800 1 پاش موتوري فرغوني سم 1

 1700 1700 1 كيلويي 12 ينشان كپسول آتش 2

 30000 30000 1 )كيلويي 1000(علوفه خردكن  3

 40000 40000 1 آسياب ميكسر 4

متحرك ) كيلويي 2000(باسكول  5

 دار چرخ

1 29000 29000 

 40000 40000 1 دار شعله افكن تك شعله چرخ 6

 6000 6000 1 )ليتري 2000(منبع سوخت  7

 4000 4000 1 )ليتري 1000(منبع ذخيره آب  8

 10000 10000 1 يل اداريوسا 9

 5000 5000 - ...وسايل متفرقه شامل بيل، فرقون و 10

 4338 - 2.5 )درصد(بيني نشده  پيش 11

 177838 - - جمع
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 خريد دام -3

  تعداد گوساله

 پرواري 

 )أ(

 تعداد دوره 

 پروار

وزن گوساله در ابتداي 

  پروار 

گ( ل  )ك

  *قيمت وزن زنده

 )ريال( 

هزينه 

  كل

ا( 100 1 200 143600  2872000 

  .باشد مي 95ها بر اساس اطالعات معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي منتهي به آذرماه  قيمت

 خوراك دام -4

  ميزان مصرف روزانه *اقالم مصرفي رديف

 )كيلوگرم( 

  )ريال(قيمت 

 واحد 

هزار ( هزينه كل

 )ريال

 79898 3288 0.9 كاه گندم 2

 1311390 9714 5 كنسانتره 3

 468787.5 2315 7.5 ذرت سيالژ 4

 2276135 15 - جمع

 .گردد عنوان اقالم رايج و متداول در كشور محسوب مي اقالم خوراكي مصرفي به

  

  

 هاي ثابت مجموع هزينه -2

  هزينه كل شرح رديف

 )هزار ريال( 

 *هزينه استهالك ساليانه

 )هزار ريال(

 35916 897900 ساختمان و تأسيسات 1

 17784 177838 آالت و تجهيزات ماشين 2

 53700 1075738 جمع

 10757375 )ريال(هاي ثابت به ازاي هر رأس  هزينه
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 هاي پرسنلي هزينه -5

 هزينه كل دستمزد ماهيانه تعداد شرح رديف

 )هزار ريال( )هزار ريال(

 214500 15000 1 مديرمزرعه 1

 18000 2000 1 *دامپزشك 2

 143000 10000 1 كارگر ساده 3

 375500 - 3 جمع

  

 هزينه برق و سوخت، تلفن -6

هزار (هزينه ساليانه  )ريال(مصرف ماهيانه  شرح رديف

 5000 500000 برق 1

 6250 625000 )ليتر(نفت سفيد يا گازوئيل  2

 9000 900000 بنزين 3

 2500 250000 تلفن 4

 22750 جمع

 بار مراجعه جهت ويزيت يك يا تههف •

  ها ساير هزينه -7

  )هزار ريال(مبلغ كل   نوع هزينه  رديف

  8000  )نوع واكسن اجباري 4براي ( ونيناسيواكس  1

  10000  ونقل دام و علوفه حمل  2

  28222  **مرگ و مير  3

  40275  **استهالك  4

  39832  گذاري جاري هزينه سود سرمايه  5

  126329  جمع كل

  .ماه منظور شده است 9ك درصد هزينه جاري مرگ و مير و هزينه استهالك براي ي** 
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 هاي جاري ساليانه مجموع هزينه -8

 درصد هزينه )هزار ريال( هزينهمبلغ  شرح هزينه رديف

 49.88 2872000 خريد گوساله پرواري 1

 39.53 2276135.1 خوراك دام 2

 6.52 375500 پرسنلي 3

 0.40 22750 وختس و تلفنبرق،  4

 0.14 8000 و درمان داروواكسيناسيون،  5

 0.17 10000 ها ونقل دام حمل 6

 0.70 40275 استهالك 7

 0.69 39832 جاري گذاري سرمايههزينه سود  8

 0.49 28222 مير مرگ و 9

 1.48 85091 )درصد 1.5(بيني نشده  هاي پيش هزينه 11

 100.00 5757805 جمع

 

  و درآمدهاي طرحتوليدات  -9

 نوع محصوالت رديف

ر مقدا/تعداد

 )كيلوگرم/رأس(

ميانگين وزن 

 انتهاي پروار

گ( ل )ك

قيمت واحد 

 )ريال(

كل درآمد 

  ناخالص

ال( )ا
گوساله  1

 
100 497 118819 5905304 

 95827.05 717 1350 99 كود  2

 6001131 - - - جمع

  

 درآمد خالص طرح -10

 )زيان/سود(درآمد خالص  هاي جاري هزينه اخالصدرآمد ن

6001131 5757805 243326 

 2433 )هزارريال(ارزش اقتصادي هر رأس دام 
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