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مخاطبان نشريه:

پرورش دهندگان گاو شيري
دانشجويان مرتبط

٭ ٭ ٭

هدف از انتشار نشريه:

افزايش  به  منجر  گاو ها  ساالنه  توليدي  شير  افزايش 
نياز غذائي آنها را در طول دوره شده است. براي دستيابي 
زايش هاي  انجام  و  شيردهي  دوره  هر  در  باالتر  توليد  به 
مرتب بعدي، گاودار مجبور است، براي مديريت تغذيه اي 

اين حيوان دقت بيشتري اعمال كند. 
مطالعه اين نشريه به دانش دامداران در موارد ياد شده 

مي افزايد.
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مقدمه

افزايش شير توليدي ساالنه گاو ها نيازغذائي آنها را در طول دوره توليد افزايش داده 

است. از طرفي بلحاظ همزمان بودن توليد شيرو توليد مثل گاو هاي شيري گاودار مجبور 

است براي دستيابي به توليد باالتر در هردوره شيردهي و انجام زايش هاي مرتب بعدي، 

براي مديريت تغذيه اي اين حيوان دقت بيشتري اعمال كند. دامدار بايد بتواند با توجه به 

ميزان توليد حيوانش در هر مرحله، نياز غذائي آنرا تامين نمايد.

از مراحل توليد گاو شيري باعث چاقي حيوان شده و  از حد در برخي   تغذيه بيش 

متعاقب آن كاهش توليد شير، عدم بروز فحلي، عدم گيرائي و آبستني حادث مي شود، 

با افزايش شير  بايد بصورتي دام خود را تغذيه كنند كه فقط همراه  بنابراين گاوداران 

توليدي، آن حيوان قادر باشد غذاي بيشتري بخورد يا غذا هاي باارزش باالتريا غني تر در 

اختيار حيوان قرار دهند تا همگام با توليد، نياز گاو مرتفع گردد. در هيچ مرحله اي از توليد 

حيوان را بيش از نياز تغذيه نكنند تا باعث چاقي شود.

از طرفي تامين نشدن نياز غذائي گاو هاي شيري در هر مرحله از توليد باعث الغرشدن، 

نرسيدن به توليد باال، عدم بروز فحلي و اشكال در آبستني و زايمان آنها مي گردد.

انتخاب دام هاي پرتوليد در چندين دهه اخير باعث افزايش شير توليدي گله ها شده 

است. لذا به گاوداران توصيه مي شود براي تامين نياز دام هاي پرتوليد كه فقط علوفه مورد 

آنها را تامين نمي كند، دانه غالت و پس مانده هاي حبوبات )كنجاله ها( را در جيره  نياز 

حيوانات بعنوان مكمل يا كنسانتره قرار داده تا نياز آن ها را با غليط نمودن جيره برطرف 

نمايند. البته ادامه اين امر يعني مصرف و افزايش كنسانتره به خوراك گاو شيري تا جائي 

كارآئي دارد كه علوفه مورد نياز آن براي فعاليت هاي ميكروبي شكمبه تامين شده باشد.

بازتاب تغذيه مناسب را مي توان با تعيين وضعيت بدني هرگاو يا گله ارزيابي نمود. اگر 

توازن وضعيت بدني هر گاو يا گله در مقايسه با وضعيت بدني مناسب آن در هر مرحله از 

توليد وجودداشته باشد، مي توان انتظار داشت، توليد و توليد مثل آن گله مناسب و درحد 

انتظار باشد.
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بررسي وضعيت نمرة بدني�، معيار مناسب براي ارزيابي 
نحوه تغذيه گاو هاي شيري 

گاو هاي شيري بايد در هر مرحله از توليد داراي وضعيت بدني مناسبي باشند. توجه 

همزمان گاودار به وضعيت بدني گاوها از لحاظ چاقي و الغري معيار مناسبي بر عملكرد 

نحوه تغذيه اي دامها در دوره پيشين بوده و راهنماي دقيقي براي برنامه ريزي تغذيه آنها 

درمرحله بعدي است. بطور كلي بررسي وضعيت نمرة بدني حيوانات مزرعه اي و مخصوصا 

بمنظور  دامداري  مشاورين  و  مديران  دامداران،  براي  عملي  ابزار  مهمترين  شيري  گاو 

ارزيابي سالمتي دامها، نحوه تغذيه و رسيدن به توليد مناسب گله است. 

براي تعيين وضعيت نمرة بدني، ميزان ذخيره چربي و ماهيچه موجود در بدن حيوانات 

ارزيابي مي شود. اگر بطور دائم وضعيت نمرة بدني حيوانات گله ارزيابي شود مي توان با 

تغيير مناسب جيره ها، مديريت تغذيه اي را بنحوي برروي گله اعمال كرد كه در تمامي 

مراحل توليد حيوان داراي وضعيت بدني مناسب باشد.

مهمترين نقاط و مراحل بحراني يك دام كه الزم است در آن مراحل برروي آن ارزيابي 

وضعيت بدني صورت گيرد زمان آميزش، اواسط دوره آبستي، زمان زايش، زمان شيردهي 

و شير گيري بچه آن است. اساسا ارزيابي و اندازه گيري وضعيت بدني بمنظور اقتصادي 

كردن توليد با بهره گيري بهينه از توليد مثل حيوان و بازده غذائي آن همراه است.

براي ارزيابي نمرة بدني بايد بدقت به حيوان نگاه كرد و اگر حيوان پوشش بدني بلندي 

داشت با دست آنها را پس زده و بدن حيوان را لمس نمود. تعيين و ارزيابي ماهيچه و 

ذخيره چربي در هشت نقطه در بدن حيوان براي ارزيابي نمرة بدني ضروري است. ارزيابي 

و مقايسه وضعيت اين نقاط در هر مرحله با وضعيت ايده آل اين نواحي در مراحل مناسب 

ارزيابي  باشد.  حيوان  مديريتي  يا  غذائي  وضعيت  تغيير  براي  خوبي  راهنماي  مي تواند 

نمرة بدني حيوانات موضوعي كامال دركي و تجربي است. ارزياب بايد برروي 8 نقطه از 

بدن براي ارزيابي ميزان ماهيچه، ذخيره چربي و استخوان و ظاهر آن تمركز كند. نقاط 

مورد نظر در شكل زير آمده است.

�  - Body Condition Score (BCS)
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شكل 1- نقاط مهم روي بدن دام براي ارزيابي وضعيت نمرة بدني 

اولين نقطه اي كه ارزياب بايد در نظر بگيرد ناحيه سينه است. شانه ها، دنده ها و پشت 

حيوان در ناحيه كمر نقاط بعدي هستند. استخوان مهره لگني در ناحيه بعد از فرو رفتگي 

نقاطي  جمله  از  نشيمنگاه  استخوان  و  )دمگاه(  دم  اتصال  محل  و  زير شكم  ناحيه  شكمي، 

هستند كه ارزياب بايد برروي آنها قضاوت كند. بعد از ارزيابي تمامي اين نقاط نمره وضعيت 

بدني توسط ارزياب به حيوان داده مي شود. بايد سعي شود از زواياي مختلف از جلوي رو، 

پهلو و پشت حيوان را مورد ارزيابي قرار داد.

براي ارزيابي بايد به صورت سيستماتيك بترتيب از ناحيه جلو به عقب حيوان توجه كرد 

و به حيوانات بصورت انفرادي نمره داد و در مراحل مختلف آميزش، زايش و شيردهي كه در 

باال به آن اشاره شد، اين امررا دنبال كرد. تا در طي مراحل مختلف با تنظيم جيره حيوان به 

بهترين نمرة بدني برسد.

 سه نكته براي ارزيابي حيوانات بايد در نظر داشت تا ارزياب دچار مشكل نگردد. اين نكات 

شامل پر بودن شكم بعد از تغذيه و مدت آبستني، مقدار الياف پوششي و موي روي بدن و مقدار 

ماهيچه بدن حيوان است. البته حيواناتي كه تغذيه شده و سير ترند يا آبستني سنگين دارند 

چاق تر بنظر مي رسند و نمره باالتري را مي گيرند و بالعكس حيواناتي كه گرسنه هستند از حد 

معمول نمره پائين تري را اخذ خواهند نمود، كه تصحيح آن بعهده قضاوت كننده است.
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كنترل و ارزيابي نمرة بدني گاو هاي شيري

نمرة بدني 1 گاو هاي خيلي ضعيف
به اشكال زير توجه كنيد، اين اشكال وضعيت عمومي گاو هاي بسيار الغر با نمرة بدني 

BCS=1 را نشان مي دهند.

همانطوري كه در باال مشاهده مي شود، به الغرترين و ضعيف ترين دام ها نمرة بدني 1 

داده مي شود. اين حيوانات از سايرحيوانات گله كامال متفاوت بوده در اين حيوانات ستون 

حيوان  كوتاه  دنده هاي  است.  نمايان  كامل  بصورت  ماهيچه ها  فرورفتن  با  از پشت  فقرات 

كامال برجسته و هيچ آثاري مبني بر وجود ذخيره چربي در اين ناحيه و ناحيه لگن مشاهده 

 شكل 2: 
نمره بدني 1 گاو هاي 

خيلي ضعيف از زواياي 
مختلف
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لمس هستند. شيب  قابل  بوضوح  لگن همگي  ناحيه  استخوان  و  كوتاه  دنده هاي  نمي شود. 

ناحيه كپل يا رمپ حيوان بدليل الغري زياد بصورت" V" نمايان شده و محل اتصال دم به 

بدن كامال فرورفته است.

نمرة بدني 2 گاو هاي ضعيف
دراين گروه نيز حيوان بدني اسكلتي دارد. اشكال زير قسمت هاي مختلف بدن اين نوع 

دام ها را بخوبي نشان داده است. 

كامال  فقرات  ستون  و  حيوان  كوچك  دنده هاي  دام ها  اين  در  فوق  اشكال  به  توجه  با 

مشخص است ولي مقدار جزئي ذخيره چربي در اين ناحيه و ناحيه لگن حيوان وجوددارد. با 

دست گذاشن و كمي فشار دادن اين نواحي مي توان استخوان ها را بوضوح لمس كرد. ناحيه 

كپل يا رمپ حيوان خالي و يك فرورفتگي مشاهده مي شود. در ناحيه اتصال دم مقدار جزئي 

ذخيره چربي وجوددارد.

 شكل 3: 
نمره بدني 2 گاو هاي 
ضعيف از زواياي 

مختلف
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نمرة بدني 3 گاو هاي با وضعيت متعادل
در رابطه با اين دام ها همانطوري كه درشكل زير مشخص است بدن حيوان در نواحي 

پشت و دنده هاي كوچك داراي شيب مناسبي است. كپل يا رمپ تقريبا فررفته و U "" شكل 

است.

ذخيره چربي  اليه  مي باشند. يك  لمس  قابل  تاحدودي  مهره ها  فقرات  ناحيه ستون  در 

نازك وكم عمق روي دنده هاي كوچك را گرفته كه باعث شده استخوان هاي اين نواحي خيلي 

تيز بنظر نرسند ولي باكمي فشار دست برروي اين نواحي استخوان ها قابل لمس هستند. 

ناحيه اتصال دم گودي ماليمي دارد وتاحدودي با اليه چربي پر شده است. در اين وضعيت 

بدني استخوان هاي لگن و نشيمنگاه حيوان قابل مشاهده ميباشند.

 شكل 4: 
نمره بدني 2 گاو هاي 
با وضعيت متعادل از 

زواياي مختلف
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نمرة بدني 4 گاو هاي با وضعيت بدني چاق
به شكل زير توجه كنيد در اين حالت هيچ زايده اي از استخوانها ي ستون فقرات حيوان 

قابل مشاهده نيست. 

استخوان  است.  وصاف  ندارد  فررفتگي  مهره ها  بين  پشت  ناحيه  در  حيوانات  اين  در 

تهيگاهي را مي توان به علت پوشش اليه چربي برروي آن با فشار لمس كرد. ناحيه كپل يا 

رمپ حيوان فرورفتگي ندارد. درناحيه اتصال دم به بدن دام بافت چربي ذخيره شده كامال 

مشخص است. دنده هاي كوچك حيوان قابل مشاهده نيست.

 شكل5: 
نمره بدني 4 

گاو هاي چاق از 
زواياي مختلف
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نمرة بدني 5 وضعيت گاو هاي خيلي چاق
در اين گاو ها همچنان كه در شكل زير قابل مشاهده است نواحي پشت، دنده ها و كپل 

يا رمپ حيوانات خيلي چاق كامال برجسته و گوياي ذخيره بسيار باالي چربي در زير پوست 

است. 

در اين حيوانات دنده ها حتي با فشار دست قابل لمس نيستند. ناحيه اتصال دم به بدن 

نيز از ذخيره چربي پر است وحيوان كامال چاق بنظر مي رسد.

 شكل 6:
نمره بدني 5 گاو هاي 
خيلي چاق از زواياي 

مختلف
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تغذيه گاو هاي موجوددر گله با توجه به وضعيت بدني
تجربه نشان داده است كه گاو هاي شيري در دو تا سه ماه اول بعد از زايش نمي توانند 

آورد، چرا كه  فراهم  توليد  ميزان  به  توجه  با  را  نيازشان  كنند كه  آن حد مصرف  به  را  غذا 

پذيرش حجم زيادي از غذا در مقايسه با ساير گاو ها در همين سطح توليد در مراحل بعدي 

براي آنها امكانپذير نيست. بهمين دليل بين 2-4 هفته بعد از زايش حيوان پرتوليد دچار 

كمبود مواد غذائي مي شود. و بعلت مصرف مواد ذخيره بدني حيوان در اين دوره الغر مي شود. 

البته مقدار كمي از ذخيره بدني براي اين منظور مي تواند مصرف شود، در اين مورد مصرف 

ذخيره چربي بعنوان ماده انرژي زا راحت تر از برداشت مواد پروتئيني از ذخائر بدن است. 

بدين لحاظ جيره اين حيوانات بايد داراي پروتئين باالتري باشد.

اگر بتوان از كاهش وزن حيوان در اين دوره تاحدودي جلوگيري كرد مي توان به توليد 

بيشتري در آن دوره توليد دست يافت، در اين صورت توازن انرژي در بدن دچار مشكل نبوده 

و توليد مثل بهتري از حيوان انتظار خواهيم داشت.

هر يك كيلوگرم چربي ذخيره بدني تنها براي توليد 7كيلوگرم شير با چربي 3/5در صد 

بكار مي آيد ولذا گاو هاي پرتوليد با هر وضعيت بدني اگر به جيره مناسبي در اول دوره زايش 

بنابراين  برسند.  توليد  اوج  در  خود  توليد  ماكزيمم  به  نمي توانند  باشند  نداشته  دسترسي 

پيشنهاد مي شود گاوهاي مسن در زمان زايش 3/5تا4 و تليسه ها 3تا3/5 نمرة بدني داشته 

باشند، در غير اين صورت اين حيوانات به اوج توليد نخواهند رسيد. در صورتيكه نمرة بدني 

گاو ها در اين دوره باالتر باشد سخت زائي حادث مي شود و ميزان توليد در اوج دوره پائين 

خواهد بود. اين حالت براي گاوهائي با نمرة بدني پائين) نمرات يك و دو( نيز صادق است. 

قبل از اينكه گاو ها به دوره خشكي برسند بايد نمرة بدني آنها را به اين سطح و يا نهايتا 

به 4 رسانيد. در زمان خشكي بهترين حالت مديريت تغذيه اي آنست كه نمره وضعيت بدني 

حيوان بدون تغيير و يا نهايتا فقط در حد 0/5 نمره اضافه شود.

در  كه  گرفت  خواهد  تعلق  يك  نمرة بدني  آن  به  باشد  الغر  خيلي  گاو  كه  شرايطي  در 

هيچ يك از مراحل توليد چنين وضعيتي مناسب نيست و تصور آنست كه چنين گاوي يا در 

گرسنگي حاد بسر مي برد يا سالمت آن زير سوال است. اين گاوها بايد مورد توجه خاص 
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قرار گيرند و با جيره اي غني تر تغذيه شوند تا نمرة بدني آنها به سطح مطلوب برسد. 

در حالتي كه گاو خيلي چاق باشد به آن نمرة بدني 5 تعلق خواهد گرفت كه البته در هيچ 

يك از مراحل توليد اين گاو نيز با چنين وضعيتي مناسب نيست و انتظار مي رود چنين گاوي 

يا زياد تغذيه شده است، يا مدتها در حالت خشكي بدون توليد بوده و غذاي گاو هاي شيري 

را مصرف نموده است. براي موزون كردن وضعيت بدني و به توليد مناسب رسانيدن چنين 

گاو هائي بايد از قبل بفكر بود تا به اين وضعيت نرسند، در صورتيكه با چنين گاو هايي مواجه 

شديد. با ارائه جيره متوازن و كمتر از حد نياز مي توانيد نسبت به الغر كردن حيوان اقدام 

كنيد بشرط آنكه دام آبستن نباشد. چرا كه گرسنگي مفرط ممكن است باعث سقط جنين 

گردد. اگر دام آبستن سنگين بود بايد با سرعت كمتري اين عمل دنبال شود.

 مواد خوراكي دام ها و تقسيم بندي آنها
بر اساس ارزش غذائي

غذا به ماده اي گفته مي شود كه حيوانات بتوانند پس از خوردن آن را هضم و جذب كرده 

و بمصرف برسانند. ولي به بخشي از غذا كه به مصرف واقعي حيوان مي رسد مواد مغذي 

گفته مي شود.

از ابتدا براي  هريك  از مواد مغذي  خوراك  وظايف  خاصي  متصور بودند، لذا براساس وظيفه اي  

كه  به  هريك  از آنها داده  مي شد، اين  مواد به  دو گروه  نيروزا و سازنده  تقسيم  مي گرديدند. 

موادنيروزا  به موادي گفته مي شدكه در بدن  تجزيه  شده  و در اثر آن  انرژي  توليد مي شود. در 

اين گروه قندها، چربيها و همچنين  مازاد پروتئين ها معرفي  مي گرديدند. در مقابل  مواد نيروزا، 

تركيبات  سازنده  قرار مي گرفتند كه  اسيدهاي  آمينه ، اسيدهاي  چرب  مختلف  و مواد معدني  

جزء آنها بودند. امروزه  چنين  تقسيم  بندي  مفهوم  خود را از دست  داده  است ، ولي اين  تقسم  

بندي  در عمل نسبتا مناسب است.

شكمبه  نشخواركنندگان  براي تجزيه  سلولز ساخته شده است . در كنار سلولز، همي سلولزها، 

مواد نشاسته اي و ساير قندهاي چند تائي در خوراك ، بهترين  مواد اوليه  تخمير مي باشند. در 

يك  تقسيم  بندي  ابتدائي  مواد غذائي  دام  را به علوفه  ها و كنسانتره  ها تقسيم  مي كنند. 
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بطوركلي :

٭ علوفه  ها به  مواد غذائي  گفته  مي شود كه  بيش  از 20% الياف  خام  را داشته  باشند و براي 

تخمير در شكمبه نشخواركنندگان ضروري هستند. يونجه، كلش، قصيل جو، سيلوي ذرت و 

انواع پس مانده هاي زراعي در اين دسته جاي مي گيرند. حيات گاو شيري به تغذيه اين مواد 

وابسته است و بدون تغذيه كافي اين دسته از مواد سالمتي گاو شيري دچار مشكل خواهد 

شد. بايد سعي نمود حداقل 45 تا50% ماده خوراكي خشك مصرفي گاو شيري در هر مرحله 

از توليد با اين دسته از مواد تامين گردد.

٭ كنسانتره  ها به  موادي اتالق  مي گردد كه  از لحاظ  يكي  از مواد مغذي  داراي  مقدار باالتر 

از حد معمول  علوفه ها بوده  و فيبر كمي داشته باشد. بطور كلي  به  مواد متراكم كنسانتره  گفته  

مي شود.

 اگر چه مصرف تفاله خشك چغندر در كنسانتره معمول است ولي دقيقا نمي توان اين 

ماده غذائي را در اين گروه جاي داد، اين خود يك علوفه است.

كنسانتره  ها را اگر با تعريف  قبل  در نظر بگيريم  به  آنها مكمل هاي  غذائي  نيز گفته  مي شود. 

مصرف  اكثر  حد  هستند.  معدني   و   زا  انرژي   پروتئيني،  مكمل  هاي  شامل   هاي غذائي   مكمل  

كنسانتره يا مجموع تركيب متوازني ازاين مكمل ها در تغذيه گاو هاي شيري 55-50% ماده 

خشك مصرفي حيوان، بسته به هر مرحله از توليد آن است.

مكمل  هاي پروتئيني 
به  مواد غذائي  اتالق  مي شود كه  بيش  از 20% پروتئين  خام  دارا باشند. مصرف اين دسته 

از مواد بايد در حد نياز حيوان باشد، زيادي آن ممكن است دفع شود يا بصورت چربي در بدن 

ذخيره گردد و حيوان را چاق كند. انواع كنجاله ها، دانه كامل سويا، پنبه دانه، پودر گوشت و 

ماهي در اين گروه قرار مي گيرند. اين دسته از مواد در بازار قيمت باالئي دارند.

كمتر  و  خام   الياف    %20 از  كمتر  كه   مي شود  گفته   غذائي   مواد  انرژي زابه   مكمل  هاي   

از 20% پروتئين  خام  را دارا باشند. انواع دانه غالت )گندم، جو و ذرت و ارزن(، نشاسته 

و مالس در اين گروه دسته بندي مي شوند و اضافه مصرف آنها باعث چاق شدن حيوان 

مي گردد.

مكمل هاي  معدني  نيز تامين  كننده  مواد معدني  پرنياز وكم  نيازهستند. مصرف بيش از حد 

برخي از آنها باعث مسموميت حيوان مي گردد.
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گروه بندي گله براي اعمال مديريت تغذيه 
گاودارهائي كه چند راس گاو دارند وهمچنين در گاوداري هاي بزرگ گاوها را براساس توليد، 

مرحله شير دهي، زمان زايش و وضعيت نمرة بدني تقسم بندي مي كنند تا مديريت تغذيه بهتري 

بر كل گله اعمال گردد. اين تقسيم بندي به ركورد گيري دقيق، دائمي و ثبت كامل وقايع در 

دامداري بستگي دارد. در اين رابطه توجه خاص به گاو هاي تازه زا براي به اوج تو ليد رسياندن 

شيرآن ها در 1تا 2 ماه پس از زايش و دستيابي به گله اي سالم و توليد مثلي باال ضرورت دارد.

علوفه  كيفيت  هفته  بمدت1تا3  و  گيرند  قرار  گروه  يك  در  بايد  زا  تازه  گاو هاي شيري 

مصرفي آنها را با ال برد و بتدريج كنسانتره آن ها را افزايش داد تا از حادث شدن بيماري هاي 

متابوليك جلوگيري شود. سپس اين گروه را به جايگاه گاوهاييكه بصورت آزاد تغذيه مي شوند، 

هدايت كرد و بمدت110تا150روز در اين گروه نگهداري نمود. اگر پس از اين زمان نيز 

وضعيت بدني آن گاو بنوعي است كه مي تواند در اين گروه با توجه به توليد و وضعيت بدني 

بماند آنرا بايد همچنان در آن گروه نگهداري كرد.

اگر بتوان به هر گاو در حد نياز يا منطبق با توليد مواد غذائي رساند مي توان توليد باالئي 

را از آن انتظار داشت. گروه بندي گاوها براي دامدار اين موقعيت را فراهم مي كند ولي در 

صورتيكه تعداد گاو در واحد كم باشد، تغذيه انفرادي برابر نياز توليدي حيوان، بهتر صورت 

خواهد گرفت. در يك برنامه ريزي خوب تغذيه اي و گروه بندي مناسب گاو ها، فقط 2تا 3 بار 

جابجائي يك دام در گله درگروههاي مختلف الزم مي شود. براي تغذيه مناسب گله ممكن 

است گاو ها را بصورت زير تقسيم بندي نمود.

٭ گاو هاي با توليد باال ٭ گاو هاي پر توليد   ٭ گاو هاي تازه زا  

٭ گاوهاي خشك ٭ گاو هاي كم توليد  ٭ گاو هاي با توليد متوسط 

در گاوداري هاي كوچك و حتي در سامانه تغذيه انفرادي اين عمل بسيار راحت تر است چرا كه 

مي توان به گاوها در هر وضعيتي كه هستند بصورت انفرادي غذا داد و موارد فوق را رعايت كرد.

در اين رابطه سوال اين است كه در هر روش گروه بندي تليسه هاي تازه زا در كدام گروه قرار 

مي گيرند. تليسه ها بايد در زمان زايش مشابه ساير گاوها در گروههاي مربوطه قرار گيرند. 

براي كم شدن استرس تليسه ها براي مدتي آنها را در اواخر آبستني در بهاربند گاو هاي 
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خشك قرار مي دهند. بدين صورت حيوان با محيط جديد آشنا مي شود، مورد مراقبت بيشتري 

قرار مي گيرد وآموزش مي يابد. بعد از گذشت چندروز از زايش گاو هاي شكم اول در گروه 

در صورتيكه  نشوند.  چاق  حيوانات  اين  بود  مواظب  بايد  البته  مي شوند،  داده  قرار  پرتوليد 

جمعيت گاو هاي زايش اول در گله باال بود، مي توان بصورت اختصاصي در بهاربند جدائي آنها 

را قرار داد تا مديريت بهتري براي تغذيه آن ها اعمال گردد.

با توجه به منحني كاهش وزن اجتناب ناپذير گاوها در ابتداي دوره توليد بايد هر كاهش 

وزني در آخر دوره شير واري جبران شود، تا تغييرات وزن در دوره خشكي حداقل باشد. البته 

حالت عمومي گاو ها نيز با اين امر منطبق است.

گاوهاي خشك
اكثر محققين عنوان مي كنند كه دوره خشكي يك گاو بايد بين 45تا60 روز باشد. افزايش 

اين دوره باعث افزايش وضعيت نمرة بدني حيوان مي گردد. كاهش اين دوره باعث مي شود 

ذخائر بدن و بافت پستاني زمان الزم را براي بازسازي پيدا نكند واين مورد براي توليد گاو 

در دوره بعدي مناسب نخواهد بود. دردوره خشكي به گاو اجازه داده مي شود تا بافت پستاني 

را ترميم نمابد.

  شكل 7: ماده خشك مصرفي، غير توليدي و تغييرا ت وزن بدن
 يك گاو شيري در ارتباط با يك دوره توليد
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 تغذيه گاو هاي پرتوليد بمنظور رسيدن
به ماكزيمم توليد و توليد مثل

انرژي،  پروتئين،  يا  مغذي  مواد  به  يافت  افزايش  گاو هاي شيري  توليد  ميزان  زمانيكه 

مواد معدني وويتاميني بيشتري نياز دارد و تامين آنها بمنظور باال نگهداشتن سطح توليد ويا 

بايد فاز هاي مختلف شيردهي يك گاو را در نظر  افزايش بيشتر آن ضروري است. دامدار 

گرفته و تامين نياز هاي غذائي را برآن اساس و مواد غذائي در دسترس با توجه به گروه بندي 

مواد غذائي، بمنظور دستيابي به باالترين توان توليد و توليد مثل حيوان انجام دهد. 

چراكه عالوه بر توليد شير توليد مثل گاو هاي شيري نيز تحت تاثير نحوه تغذيه حيوان در 

دوران خشكي و اوايل دوره شيردهي است.

برداشت  ميزان  باالترين  تا  داد  ارائه  گاو  به  مناسبي  و  متوازن  جيره  بايد  زايش  از  بعد 

حيوان از مواد غذائي حادث شود. دو هفته طول خواهد كشيد تا اگر مصرف غذاي يك گاو كه 

در اوايل زايش 15كيلو گرم است به 20كيلوگرم افزايش يابد، اوج مصرف غذاي يك گاو در 

12-10هفتگي بعد از زايش خواهد بود. بايد توجه داشت كه اين مورد 6- 8 هفته بعد از اوج 

شير واري اتفاق مي افتد و اين خود باعث تعادل منفي انرژي در بدن گاو مي گردد. پايداري اين 

تعادل منفي انرژي به وضعيت نمرة بدني گاو در زمان زايش، شكم و مقدار شير توليدي بستگي 

دارد. اگرچه بعضي از گزارشات عدم برداشت ميزان مناسب انرژي را توسط حيوان عامل 

اصلي مي دانند ولي بطور كلي مديريت مناسب گله مي تواند اين نارسائي را بهبود بخشد.

اگر نمره وضعيت بدني يك گاو در دوره اول شيرواري تا رسيدن به اوج توليد تا 0/5واحد 

كاهش يابد مشكلي براي توليد مثل حيوان بوجود نخواهد آمد. در صورتي كه بيشتر از اين 

مقدار گاو در اين دوره الغر شود، رشد تخمك كاهش مي يابد. گزارش شده است كه كاهش 

براي رشد تخمك  تا مقدار هورمونهاي الزم  باعث مي شود  اين زمان  در  نمرة بدني  بيشتر 

LH نيز كاهش يابد. همچنين گزارش شده است پايداري يا نيمه عمر هورمون هاي مادينگي 

)استروئيدي( در گاو هاي پرتوليد بشدت كمتر است. براي مثال اگر گاوي 30 كيلوگرم شير 

كيلو  به 40  توليد  اگر  و  پايداري هورمون وجوددارد  بدنش  در  براي 14ساعت  فقط  بدهد، 

گرم برسد اين پايداري به 5 ساعت خواهد رسيد و دوره فحلي حيوان را كوتاه خواهد كرد 
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و متابوليسم چربي، كربوهيدرات و پروتئين را كاهش خواهدداد و بهمين جهت توليد شير 

كاهش مي يابد )1(. 

متخصصين و جداول استاندارد مواد غذائي توصيه مي كنند جيره اي كه به گاو هاي شيري 

در زمان اول زايش ارائه مي شود داراي مقادير باالي انرژي باشد و بدين لحاظ الزاما پرو 

اول شيردهي حتي  هفته هاي  در  و  نياز است  در جيره  زمان  دراين  باالئي هم  تئين عبوري 

ميزان پروتئين باالتري بايد به حيوان داد چراكه برداشت حيوان از مواد غذائي كمتر است و 

 NRC1989 گاو از انرژي ذخيره بدني استفاده مي كند كه درجيره منظور نشده است )توصيه

مبني بر 60تا65 درصد پروتئين تجزيه پذير و 35تا40 درصد پروتئين عبوري در اين مرحله است(. 

اگر چه مصرف جيره اي حاوي 18-20% پروتئين براساس ماده خشك نيز براي مدت طوالني 

بر باروري و روزهاي باز تاثير منفي دارد.

 در سالهاي اخير روند باروري در گاوهاي شيري حدود 0/5 درصد در سال بلحاظ افزايش 

توليد كاهش يافته است )1(. در يك تحقيق در دانشگاه كرنل با تقسيم بندي گاو ها براساس 

توليد در گروههاي 6800 كيلوگرمي، 6800 تا 8600 كيلوگرمي و بيش از 8600 كيلوگرم 

مشاهده شد كه كمترين باروري مربوط به گروه پرتوليد است. در مطالعه ديگري كه گاوها 

باروري  اگر  بودند مشاهده شد كه  و باالي9000 كيلوگرم تقسيم كرده  به دو گروه زير  را 

اين دوگروه را كه با عمل تلقيح مصنوعي در دوره صد روزاول شير دهي صورت گرفته است 

مقايسه كنند اختالف معني دار است ولي اگر بعد از 100روز زايش باروري را مقايسه كنند 

اختالف باروري در دو گروه معني دار نيست، هرچند توصيه براين است كه زمان تلقيح بعد از 

زايش بايد تا 60 روز باشد و تاخير در آن جايز نيست. گاو هاي پرتوليد جسم زرد كوچكتري 

را توليد مي كنند و لذا ميزان پروژسترون در اين گاو ها كمتر از گاو هاي كم توليد و لذا پايداري 

آبستني آن ها نيز كمتر است)1(.

وضعيت بدني گاو هاي خشك
اعمال تغذيه مطلوب و مناسب در زمان خشكي باعث مي شود كه گاوها در زمان زايش 

داراي وضعيت بدني مناسبي باشند. گاو ها در دوره خشكي بايد داراي وضعيت بدني 3تا3/5 

باشند. نمرة بدني گاو درزمان زايش نيز در همين حدود يا اندكي باالتر توصيه شده است. 
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نمرة بدني  وتغيير  وزن  تغيير  به  نياز  كه  شود  تغذيه  خشكي  زمان  در  گاو  بنحوي  بايد  لذا 

افزايش  اين دوره  در  نمرة بدني گاو  تا 0/5 واحد  داده مي شود  اجازه  و فقط  باشد  نداشته 

يابد و بنابراين رمز موفقيت آنست كه در زمان زايش نمرة بدني گاو 3تا4 باشد چراكه در 

تغيير وزن دام  و  توليدي  برداشت مواد غذائي، شير  بر  اين وضعيت  اين صورت است كه 

كامال موثر است. اگر دوره خشكي را به دو بخش ابتدائي كه زمان ترميم بافت پستاني و 

همچنين رشد نهائي جنين است و دوره دوم كه رشد سريع تر جنين حادث مي شود، تكثير 

سلولهاي ترشح شير صورت مي گيرد و تغييرات هورموني براي عمليات زايش و شيردهي 

حادث مي شودتقسيم كنيم، مديرت تغذيه اي گله راحت تر خواهد بود.

 نشان داده شده است كه گاو هاي چاق در دوره بعد از زايش برداشت غذاي كمتر، شير 

كمتر، جفت ماندگي بيشتر، ورم پستان بيشتر و كيست تخمداني بيشتري دارند. چاقي بيش 

از حددراين دوره باعث جگر چرب شده و توليد مثل حيوان دچار اختالل مي گردد.

تغذيه گاو هاي خشك
تغذيه مناسب گاو هاي خشك براي رسيدن حيوان به اوج توليد شير ضروري است. در اين 

زمينه براي تغذيه علوفه ها و مواد معدني مديريت خاصي الزم است. يكي از داليل عدم توجه 

به اين مسئله تغييرات مواد غذائي موجود در علوفه ها و تامين مواد معدني بصورت ساده براي 

گاوهاي شيري است. در اينجا مواد معدني قابل بحث كلسيم، فسفر، منيزيوم، فسفر، منگنز 

و پتاسيم ونمك طعام است. براي مثال مصرف مقدار زيادي از نمك و پتاسيم باعث ادم در 

پستان ها و عدم توازن كلسيم، فسفر و منگنز باعث تب شير مي گردد. عدم ارائه مناسب 

علوفه خشبي به حيوان در زمان خشكي باعث پيچيدگي شيردان مي شود. علوفه هاي مناسب 

و محصوالت  محدود سيلو 9-12كيلوگرم  مقدار  مرغوب،  علف خشك  زمينه شامل  اين  در 

فرعي كشاورزي مثل پوسته تخم پنبه است. مالك اين عمل مصرف مقدار كمي غذا بمنظور 

حفظ اندازه شكمبه و وضعيت بدني حيوان در دوره خشكي است. در اين دوره توصيه مي شود 

از مصرف زياد موادغذايي مثل دانه ذرت، سيالژ ذرت و يونجه پرهيز كرد. جيره مندرج در 

جدول زير براي دوره خشكي توصيه مي شود.



21

تغذيه عملي گاو هاي شيري

نياز غذائي گاو هاي شيري در زمان خشكي )دو ماهه آخر آبستني(

ده 
 زن

زن
و

رم
وگ

كيل

م/ 
خا

ن 
تئي

رو
پ

رم
گ

ي/
ده

ير
 ش

ص
خال

ي 
رژ

ان

ي
الر

ا ك
مگ

/ T
D

N

رم
وگ

كيل

م/
سي

كل رم
گ

ر/
سف

ف

رم
گ

450100010/44/53218

550112011/85/23623

650126013/25/854127

براي عملياتي كردن جدول فوق مي توان به حيوان متوسط جثه ) 550 كيلوگرمي( 12كيلو 

سيلو، 4كيلو يونجه و 2كيلو كنسانتره )خوراك با 16% پروتئين( داد.

ارائه مي شود مصرف شود. پروتئين عبوري  بايد توجه كرد كه تمامي جيره ايكه به دام 

جيره در زمان خشكي كمتر از آن در دوره اول شيردهي است. سه هفته مانده به زايش بايد 

گاو ها را با جيره اي حاوي كنسانتره بيشتر تغذيه نمود تا حيوان بتواند در زمان زايش هم، 

جيره بيشتري را مصرف كند. در دوره خشكي بايد علوفه مرغوب با قطعات درشت تر مصرف 

شود تا بيماريهاي متابوليك حادث نگردد.

گاوهاي خشك را بايد دردوگروه اوايل و اواخر دوره خشكي قرارداد. در گروه دوم بايد 

بتدريج مصرف كنسانتره را تا سقف 4/5 كيلو درروز باالبرد تا بعد از زايش گاو با مشكل 

تغيير رژيم غذائي مواجه نشود براي جلوگيري از جفت ماندگي بايد در يك ماه قبل از زايش 

به گاو آبستنAD3Eتزريق نمود.
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مرحله انتقال و اوايل زايش
در  دارد.  روزاسترس  چند  براي  مي شود  وارد  شيري  گله  به  گاو  زمانيكه  زايش  از  بعد 

يك دوره خاص كه بعد از زايش گاو ها براي رسيدن به ماكزيمم توليد در يك جايگاه قرار 

نيز علوفه  اين دوره  در  دائما چك كرد.  را  بايد سالمتي حيوانات  اول  مي گيرند، در دوهفته 

مرغوب با قطعات درشت بايد به حيوان خورانيده شود تا مشكل پيچيدگي شير دان حادث 

نگردد. در طول 5- 8 هفته اول زايش كه نياز است تا گاو به حداكثر توليد برسد، حساسيت 

مديريتي باالست، چراكه دستيابي به اوج توليد مناسب و توليد مثل باال ضرورت اين دوره 

است، ممكن است اين دوره دوتا سه هفته بيشتر طول نكشد. توصيه ها در اين زمينه براي 

مديريت  متوازن  جيره  باال،  كيفيت  با  غذائي  مواد  مصرف  شامل  وپايدار  مطلوب  وضعيت 

تغذيه اي خوب، ذخيره خوب مواد غذائي، شيردوشي مناسب و كاهش استرس حيوان است. 

بطور خالصه حيوانات بسته به توان توليد بايد 4-5 ماه بصورتي مناسب تغذيه شوند، پس 

از اين زمان بايد برابر توليدشان به گروههاي پائين تر منتقل گردند.
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خالصه
توليد مثل در گله هاي گاو شيري به اين بستگي دارد كه چگونه گاو ها در دوره 

خشكي و اوايل شيردهي تغذيه شده اند. توصيه شده است كه وضعيت بدني حيوانات 

در اين دوره چك گردد. عالوه بر موارد فوق الزم است نكات زير دنبال شود.

٭ دقيقا برنامه تغذيه گاو هاي خشك چك گردد
٭ وضعيت بدني گاو هاي شيري در زمان خشكي به 3/5تا3 و در زمان زايش 

به 3/5تا4برسد.

٭ گاو هاي خشك به دوگروه 3تا4هفته اول خشكي و گروه آخر خشكي تقسيم 
شود.

٭ جيره مصرفي در اوايل دوره شير دهي از لحاظ انرژي و پرو تئين باال باشد.
٭ تغذيه گاوهاي تازه زا داراي 35تا40درصد پروتئين عبوري باشد.

٭ از جيره هائي با پروتئين تجزيه پذيري باال در زمان اول زايش بلحاظ امكان 
آسيب رسيدن به بافت شكمبه و مرگ اسپرم يا جنين خودداري گردد.

٭ از وسايل كم كردن استرس شامل استفاده از بهاربند مسقف، آب پاشي و 
فن كمك گرفته شود.

تامين گردد، تامشكالت  نياز هاي ويتاميني و معدني حيوان كامال بررسي و  ٭ 
باروري كاهش يابد.

اوايل شيردهي در جيره حيوان استفاده  با ارزش در  از چربي و ساير مواد  ٭ 
شود، تا مشكالت باروري كاهش يابد.
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