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  پرورش تليسه هاي جايگزين
از بزرگترين و مهمترين سواالتي آه محققين در آشورهاي استراليا، اروپا و امريكاي شمالي 

ن اثرات سطح تغذيه و سن تليسه در هنگام اولين زايمان بر ي مسئله تعي،با آن روبرو هستند
ق شده باشند مانند تليسه هايي آه بيش از حد چا. باشد روي ميزان توليد و آارآيي حيوان مي

تليسه . توانند به توليد مورد نظر برسند آنهايي آه آمتر از حد اپتيمم خود رشد آرده باشند نمي
دهند و نيز از سطح رشد   ماهگي اولين زايمان خود را انجام مي٢٧ – ٢٤هايي آه در سنين 

ژاد آوچكتر  و براي گاوهاي ن٧/٠ – ٦/٠براي گاوهاي هلشتين  ( هستندمناسبي برخوردار 
معموال داراي توليد بيشتري در طول عمر )  آيلوگرم در روز٥/٠ – ٤/٠مانند جرزي 

حيوانات . باشند تا آنهايي آه در زمانهاي ديرتري زايمان انجام داده اند اقتصادي حيوان مي
سريع الرشدتر، راندمان بيشتري در تبديل غذا دارند، چون قسمت آمتري از غذاي مصرفي را 

. گردد حيوان مي)  رشد ( آند و بدين ترتيب بيشتر غذا صرف توليد  گهداري خود ميصرف ن
برخي ديگر  ولي ،تئوريها تليسه ها هر چه زودتر و سريعتر رشد نمايندبرخي بر طبق اگرچه 

آزمايشات زيادي در . حداقل سني را نيز براي آبستن شدن و زايمان حيوان تعيين نموده اند
 ها انجام شده و نشان داده اند آه تليسه هايي آه خيلي زودتر از موعد رابطه پرورش تليسه

دست پيدا نمايند، و نيز پس ) پتانسيل خود ( زايمان انجام داده اند نتوانستند به توليد مورد نظر 
اند، در مقابل به وزن مناسبي نيز دست پيدا نكرده اند ده از زايمان دچار مشكالت فراواني هم ش

هيچ با تمام اين اوصاف توصيه هاي براين است آه ). شده اندناسبي نيز برخوردار ناز رشد م( 
 ماهگي زايمان آنند، ولي بعد از اين سن هرچه سريعتر باشد ٢٣گاو هلشتيني نبايد زودتر از 

 نشان داده شده آه به ازاي هر يك ماه تاخير در زايمان تليسه ها در يدر تحقيق. مي باشدبهتر 
  افزايش توليد (FCM) آيلوگرم شير تصحيح شده  ٧٣ روزه بطور ميانگين ٣٠٠يك دوره 

 ماهگي ادامه داشته است، بنابراين زايمان در بيش از ٢٩اين تاثير تا . براي گله ايجاد آرده اند
  . گردد باشد و توصيه نيز نمي  ماهگي سودمند نمي٢٩

    .را نشان مي دهد) يسه ها تل( دوره شيردهي گاوها  اولين بر ، زير تاثير سننمودار
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جدول زير افزايش توليد شير به ازاي هر آيلوگرم افزايش وزن زنده حيوان در اولين زايمان، 
  .هد دوره شيردهي را نشان ميد٣اندازه گيري بيش از 
براي هر آيلوگرم افزايش ) به ازاي هر دوره ( ميانگين شير توليدي شماره دوره شيردهي

 وزن زنده در اولين زايمان
 جمع تجمعي  آيلوگرم٥٠به ازاي  به ازاي هر آيلوگرم 
٤٣٥ ٤٣٥ ٧/٨ ١ 
٨١٥ ٣٨٠ ٦/٧ ٢ 
١١٤٥ ٣٣٠ ٦/٦ ٣ 

  
يوان بر روي توليد بعدي حيوان تاثير اندازه و وضعيت بدني تليسه در هنگام اولين زايمان ح

 توليد پاييني نيز خواهند قرار دارندتليسه هايي آه از لحاظ وضعيت بدني در حد پاييني . دارد
. له مقادير بااليي از علوفه تامين شده باشديداشت، بخصوص وقتي آه اغلب نيازهاي او بوس

نشان تحقيقات .  نشان داده شده استنمودار زيرتاثير اندازه بدن حيوان در اولين زايمان در 
  ليتر٣٠٦ آيلوگرم افزايش وزن زنده حيوان قبل از زايمان بيش از ٥٠داده آه به ازاي هر 

 آيلوگرم شير ١/٦و يا  روز شيردهي به آل توليد حيوان ٣٠٠شير تصحيح شده در طي 
 مقادير ي ديگرتحقيقدر . افزوده شده استتصحيح شده به ازاي هر آيلوگرم وزن زنده 

 ليتر شير به ازاي هر آيلوگرم افزايش وزن زنده قبل از ١٢ – ١٠باالتري از توليد شير، 
  . زايمان نيز عنوان شده است

توليد در اولين دوره شيردهي در مقابل وزن زنده بدن براي يك گله گاوهاي شيري در شكل 
  .زير نشان داده شده است
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توليد و  هفتگي تا زايمان، بر روي عمر اقتصادي ١٤تاثير ميزان رشد تليسه هاي هلشتين، از 
  .شير در جدول زير خالصه شده است

ميزان  تيمارها
رشد 

روزانه 
 ١٤از 
– ٣٩ 

 هفتگي

تصحيح شير ( توليد به ازاي هر دوره شيرواري  زايمان
 آيلوگرم) شده 

وزن   
 زنده

 (   سن
 )هفته 

جمع آلچهارمين سومين دومين اولين

١١٦٣٢ ٣٢١٠ ٣٥٤٥ ٢٩١٨ ١٩٥٩ ٩/٤٢ ٣٠٢ ٠٨/١ ١
٨٩٧٨ - ٣٣١٠ ٣٢١٦ ٢٤٥٠ ٤/٧٨ ٤٤٣ ٩٨/٠ ٢ 
١٣٣٧٠ - ٤٨١٣ ٤٩٩٤ ٣٨٦٣ ١/٧٨ ٣٥٣ ٦١/٠ ٣

 
تواند باعث توليد شير  مي) يلي چاق البته نه در حالت خ( وزن زيادتر حيوان در هنگام زايمان 
دو دليل براي اين مسئله وجود دارد، اول اينكه حيوانات . بيشتر در همان دوره شيرواري گردد

تواند در طي   آه مي،ت توليد آتي خواهند داشتيبا وزن زيادتر ذخيره بيشتري را براي حما
حمايت نمايد، اين زماني است آه اولين دوره شيرواري و در سه ماهه اول اين دوران توليد را 

دوم اينكه حيواناتي آه . از طريق خوراك قادر به تامين نياز حيوان نخواهد بودانرژي مصرفي 
 به وزن هنگام بلوغ خود نزديكتر ،باشند در هنگام زايمان از وزن زنده باالتري برخوردار مي

د و به وزن و اندازه زمان بلوغ  در اين دوران آه براي رش،بنابراين نياز انرژي آنها. هستند
تليسه هايي آه در .   آمتر خواهد بود و بيشتر صرف توليد شير خواهد شد،خود نياز دارند
رشد آرده باشند نه تنها در اولين دوره شيردهي خود شير توليدي بطور مناسب  ،هنگام زايمان

 اين مسئله در ؛د بود بلكه از پشت شير بيشتري نيز برخوردار خواهن،بيشتري خواهند داشت
اين مسئله در مقايسه . تواند ادامه يابد دومين و حتي در سومين دوره شيرواري حيوان نيز مي

  .  اند و يا الغرتر بوده اند به آزمايش گذارده شده استهبا تليسه هايي آه نسبتا وزن آمتري داشت
هنگام زايمان هم در بهبود افزايش وزن زنده و متعاقب آن افزايش ذخيره قابل تبديل بدني در 

 از طرف ديگر افزايش بيش از ؛ و نيز عمر اقتصادي حيوان تاثير خواهد داشتي،شير توليد
 ٤٥/٠ آيلوگرم براي نژادهاي بزرگ و ٨/٠بيش از ( افزايش وزن زنده حيوان مربوط به حد 

 باري را بر تواند عواقب زيان قبل از بلوغ جنسي مي) آيلوگرم در روز براي نژادهاي آوچك 
و آنهم در سال اول اين امر بخصوص براي تليسه ها . روي توليد شير به همراه داشته باشد

 هفتگي تا هنگام زايمان بر روي توليد در جدول ١٤اثر ميزان رشد از . استمهم زندگي بسيار 
 دهند آه، تحت رژيم هاي شان مي نجدولاين اطالعات موجود در .  نشان داده شده استباال

، شد عمر اقتصادي بيشتري خواهد ، منجر به، زايمان زودتر )٢ و ١تيمارها ( رشدي مشابه 
اگر چه توليد اولين دوره شيرواري حيوان ممكن است خيلي آمتر از حيواناتي باشد آه در 

 ، همانطوريكه اشاره شد افزايش بيش از حد اضافه وزن روزانه.سنين باالتر زايمان آرده اند
( شود تواند باعث زيان شديد به توليد شير و عمر اقتصادي حيوان  نگام زايمان ميقبل و در ه
در مقابل، زايمان در اوزان پايين سبب پايين آمدن  ). ٣  در مقايسه با تيمار ٢ و ١تيمارهاي 

توليد در اولين و دومين دوره هاي توليدي حيوان گردد آه بخاطر نرسيدن حيوان به وزن 
 و نيز صرف انرژي بيشتر براي رشد و ،باشد  در طي اين دورانها ميهنگام بلوغ جسمي

تليسه هايي آه به اندازه آافي رشد نكرده باشند بيش از تليسه هاي . رسيدن به بلوغ جسمي است
  . گردند داراي وضعيت هاي مناسب به مشكالت پس از زايمان دچار مي
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زايش بيش از حد چربي در بافت پستاني  به سبب اف،آاهش توليد در رابطه با رشد سريع حيوان
. گردد  آه باعث جلوگيري از افزايش بافتهاي ترشح آننده شير در پستان مي؛باشد حيوان مي

مهمترين زمان براي تكامل بافتهاي ترشحي تا هنگام آبستني، در هنگام بلوغ و يا حتي زودتر 
ند و هيچگاه دچار چاقي نشده اند غدد پستاني تليسه هايي آه بطور مناسب رشد آرده ا. باشد مي

 از لحاظ وزني ، آيلوگرم در روز بوده است٧٤/٠ ماهگي حدود ١١و افزايش وزن آنها تا 
بيشتر از تليسه هايي آه از افزايش وزن %  ٦٨و از لحاظ ظرفيت بافت ترشحي % ٣٩حدود 
ليزي از اطالعات در جدول زير آنا. آند داشته اند رشد مي)  آيلوگرم در روز١حدود ( بااليي 

مربوط به غدد پستاني در تليسه هاي آبستن، پرورش يافته در مقادير افزايش وزن روزانه 
متفاوت آورده شده است، و نشان داده شده آه مقادير بااليي از افزايش وزن روزانه در تليسه 

متعاقب آن تواند باعث باال رفتن بافت چربي در غده پستاني و  ها، قبل و در هنگام بلوغ، مي
از طرف ديگر مقادير . محدوديت در تكامل و رشد بافت ترشح آننده شير در طي آبستني گردد

تواند باعث آاهش تقسيم سلولي در غده  آم و پايين افزايش وزن روزانه در طي آبستني مي
در عمل ازدست دادن بافت مترشحه شير در . پستاني و از دست دادن بافت مترشحه شير گردد

دهد آه ميزان   نشان ميجدول زير. است مساوي با از دست دادن شير و توليد حيوان پستان
تحت تاثير قرار داده و منجر به آاهش افزايش وزن روزانه باال، قبل از بلوغ، توليد حيوان را 

برخالف قبل از بلوغ ( مقادير افزايش وزن روزانه باالتر در طي دوران آبستني . آن خواهد شد
  .تن توليد حيوان را به دنبال خواهد داشتباال رف) 
  

 اطالعات مربوط به غدد پستاني تليسه هاي هلشتين آه با مقادير متفاوتي از افزايش وزن 
  . در زير آورده شده روز آشتار شدند٢٥٠روزانه در طي 

  
  تيمارها

LL LH HL 
 ٨/٦ ٩ ٤/٦ )آيلوگرم( وزن غده 

 ٢/٣ ٤/٥ ٤ )آيلوگرم( وزن بافت پارانشيم 
 ٦/٤٩ ٦١ ٧/٦٣ درصد

 ٣٩/١ ٨٢/١ ٥٣/١ ورن غده بعنوان درصدي از وزن زنده
(  ماهگي ١٢افزايش وزن روزانه تا 

 )آيلوگرم در روز
٠٣/١ ٥٨/٠ ٥٨/٠ 

( افزايش وزن روزانه در طي آبستني 
 )آيلوگرم در روز

٥٨/٠ ٨٤/٠ ٦٨/٠ 

    
  

LL  =  اط حيوان و بدنبال آن  افزايش وزن افزايش وزن روزانه پايين براي اولين سال حي
  .روزانه پايين در طي آبستني

LH  =  افزايش وزن روزانه پايين براي اولين سال حياط حيوان و به دنبال آن افزايش وزن
  .روزانه باال در طي آبستني

HL  =   افزايش وزن روزانه باال در طي اولين سال تولد حيوان و به دنبال آن افزايش وزن
  .پايين در دوران آبستنيروزانه 

   
ارتباط بين توانايي توليد شير و افزايش وزن روزانه در طي دو مرحله از رشد نمودار زير 

  .  را نشان مي دهدحيوان



  ٣١

  
 

 ها در سال اول زندگي خود از سرعت رشد آمتري شود آه تليسه بدين ترتيب توصيه مي
 ٤٥/٠ آيلوگرم در روز براي گاوهاي هلشتين و ٧٥/٠ميزان رشد بيش از . برخوردار باشند

. عامل تكامل ناقص پستان در گاوها باشدمي تواند آيلوگرم در روز براي گاوهاي نژاد جرزي 
تواند در به اپتيمم  يش ازحد ميايجاد تعادل در وزن بين چاقي بيش از حد و نيز الغري ب

در اين راستا تئوري وزنهاي . رساندن توليد شير در دوره هاي اول و بعدي به گاوها آمك آند
جدول . تواند به خوبي پتانسيلهاي توليدي حيوان را ظاهر سازد مطرح شده است هدف آه مي

الزم اوداران قرار گيرد، د مورد استفاده گنتوان داده است آه مينشان اوزان هدف را اين  زير
 بلكه اعداد داده شده در اين ،آه از اين اعداد نبايد بعنوان ميانگين استفاده نمودبه ذآر است 

 ٧٠ تا ٦٠با توجه به جدول زير اگر بتوانيد در . جدول اهدافي هستند آه بايد به آنها رسيد
اين روند خواهيد توانست تا درصد موارد در گله خود به وزن هنگام تلقيح دست پيدا آنيد، با 

وضعيت بدني حيوان در هنگام زايمان يكي از .  درصد به وزن هنگام بلوغ نيز دست يابيد٩٠
وضعيت . داشته باشداثر تواند بطور موثري بر روي توليد شير  عوامل مهمي است آه مي

يوان در توان بوسيله روش خاصي آه بعدا توضيح داده خواهد شد براي ح بدني حيوان را مي
  .نظر گرفت



  ٣٢

   
  منحني رشد تليسه هلشتين و جرزي 

  
  

  اوزان هدف براي تلقيح و زايمان 
وزن  نژاد

تولد 
)kg(   

وزن هنگام تلقيح 
)kg(  

 kg/day(رشد 
(  

وزن هنگام 
  )kg(زايمان 

( رشد 
kg/day(   

   ماهگي٢٤   ماهگي١٥  
  هلشتين
  ايرشاير
  گرنزي
 جرزي

٤٠  
٣٢  
٣٠  
٢٥ 

٣٦٠ – ٣١٠  
٢٨٠ – ٢٥٠  
٢٥٠ – ٢٣٠  
٢٣٠ – ٢٠٥ 

٠٧/٠-٦/٠  
٥٥/٠ -٥/٠  
٥/٠ -٤٥/٠  
٤٥/٠ -٤/٠ 

٥٦٠-٥١٠  
٤٨٠-٤٤٠  
٤٣٠-٣٩٠  
٣٩٠-٣٥٠ 

٨/٠ -٧/٠  
٧/٠ -٦٥/٠  
٦٥/٠-٦/٠  
٦/٠ -٥٥/٠ 

   ماهگي٢٧   ماهگي١٨  
 ٨/٠ -٧/٠ ٥٨٠ -٥٥٠ ٦٢/٠– ٥٦/٠ ٣٨٠ -٣٥٠ ٤٠ هلشتين

    
 در هنگام ٥/٣ تا ٥/٢تحقيقات نشان داده اند آه بهترين امتياز وضعيت بدني براي تليسه ها بين 

. داشته باشددر پي تواند اثرات زيانباري را   براي تليسه ها مي٢ يا ٤امتيازات . استزايمان 
نخواهد داشت آه وجود ، اين امكان استا متفاوت اوزان بلوغ براي تك تك گاوهاز آنجايي آه 

از اين جهت استفاده از امتياز . دست يافت) درج شده در جدول ( هدف دقيقا بتوان به اوزان 
گاوها در و نيز افزايش و يا آاهش وزنهاي متناسب رشد وضعيت بدني براي اطمينان از 

؛ چرا آه در  باشدآارآمدار مراحل مختلف زندگي پس از دوران تليسه گي مي تواند بسي
صورت آنترل وزن گاوها بخصوص در ابتداي شيردهي و نيز زمان تلقيح تليسه ها توليد شير 

 از اوزان هدف، امتياز وضعيت توامبطور خالصه بايد گفت آه با استفاده . افزايش خواهد يافت
ر رسيدن به پتانسيل  تليسه اي خوب را پرورش داد و انتظا،توان بدني و ميزان رشد تليسه مي

  . توليدي حيوان را داشت
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  خوراك و خوراك دادن

  
توان در جداول  نيازهاي غذايي گوساله ها از هنگام از شيرگيري تا اولين زايمان را مي

مقادير رشد به  . ) NRC(مربوط به انجمن ملي تحقيقات در رابطه با گاوهاي شيري يافت 
ي توان رسيد ولي به نظر مي رسد در بسياري از موارد طرح شده در جداول مباالتر از 

 با اين ديدگاه در ادامه مختصري در خصوص تغذيه .موارد اين آار مقرون به صرفه نمي باشد
   . اين گروه از حيوانات بحث مي شود

  
  : تغذيه گوساله هاي تازه از شيرگرفته شده

بايست نسبت به  ه جمعي ببريم مي روز قبل از اينكه گوساله ها را به جايگاههاي دست٥چهار تا 
 پوند از ٥/١ تا ١رد آه حيوانات بتوانند ي، ولي اين آار زماني بايد انجام گآنيمقطع شير اقدام 

برخي از .  روز متوالي مصرف آنندسهجيره شروع آننده را بطور روزانه و به مدت 
  در روز تقليل ميدامپروران در طي ماه دوم زندگي حيوان مقدار مصرف شير را به يك بار

در دسترس قرار دادن آب .  دهند تا اينكه مصرف جيره شروع آننده را به نوعي افزايش دهند
گوساله هاي تازه از شيرگرفته . تواند مصرف ماده خشك را افزايش دهد پاك بصورت آزاد مي

يافت از شيرگيري در مرحله شده بايد بصورت آزاد از همان جيره شروع آننده اي آه قبل از
 پوند ٨/١ – ٥/١ميزان افزايش وزن روزانه براي اين گوساله ها بايد . آردند مصرف آنند مي

توانند  گوساله ها در اين دوران مي. در روز باشد تا اينكه از چاق شدن حيوان جلوگيري شود
 آزاد از علوفه را در روز مصرف ي پوند از جيره شروع آننده را به همراه مقادير٥مقدار 

مقدار آنجاله .  درصد باشد١٨ – ١٦مقدار پروتئين خام موجود در جيره شروع آننده بايد . دآنن
 آه اين محدوديت است،توان وارد نمود محدود  پنبه دانه اي آه در جيره اين حيوانات مي

 آه براي گوساله ها سمي ، اين مادهباشد بخاطر وجود گسيپول موجود در اين ماده خوراآي مي
بايد دراراي ساقه هاي ) تازه از شيرگرفته شده (  مصرفي براي اين گوساله ها يونجه. است

 ٥٤آن حداقل  )  TDN( نرم، پربرگ، سبز، و خوشخوراك بوده و آل مواد مغذي قابل هضم 
  .   درصد ماده خشك باشد٩٠درصد و نيز داراي 

  
  : ح ازشيرگيري تا هنگام تلقي، روز پس از٣٠برنامه تغذيه گوساله ها از 

 از شيرگيري به خوردن علوفه خشك و جيره شروع آننده ،گوساله ها معموال تا يك ماه پس از
 درصد ١٤توان با آنسانتره اي حاوي  پس از اين مدت گوساله ها را مي.  دهند ادامه مي

توانند از جيره   روزگي، گوساله ها مي١٢٠بعد از . پروتئين خام و نيز مواد خشبي تغذيه نمود
نيز استفاده نمايند، هرچند برخي از دامپروران با موفقيت از  ) TMR( امال مخلوط هاي آ

 ١٨٠نيازهاي مربوط به رشد بعد از . زمانهايي زودتر نيز با اين جيره ها شروع آرده اند
توان با جيره هايي حاوي علوفه با آيفيت باال و خوراآهاي فيبري ديگر نيز  روزگي را مي

 پوند افزايش وزن روزانه ٨/١ تا ٥/١ن خصوص شايد براي رسيدن به در اي.  تامين نمود
با استفاده از ميزان رشد و نيز امتياز . بتوان از برخي از دانه ها بعنوان مكمل استفاده نمود

 توان به مناسب بودن و يا نبودن جيره هايي آه در اختيار حيوان قرار مي وضعيت بدني مي
توان در جيره اين  در صورت نياز مي. ح آنها اقدام نمود و نسبت به اصال،گيرد پي برد

  .حيوانات از نمك و يا مواد معدني بصورت بلوك و غيره استفاده نمود
  

  : تغذيه از هنگام تلقيح تا زايمان
 تليسه هاي آبستن معموال از جيره هايي حاوي علوفه باال تا چند هفته قبل از زايمان استفاده مي

 ٢٤ زايمان حيوان در ،ر خصوص گاوهاي هلشتين بايد مد نظر قرار دادهدفي را آه د. آنند
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 پوند، امتياز وضعيت بدني در محدوده ١٤٥٠ – ١٣٥٠ماهگي با وزن قبل از زايماني حدود 
در سالهاي اخير ( . باشد  اينچ مي٥٢، و ارتفاعي حدود ٥ تا ١ در مقياس ٧٥/٣ – ٢٥/٣

  ) آه مي توان به آنها نيز اشاره داشتتغييراتي نيز در اين مقياسها ايجاد شده
  

  سالمتي پرورش و مديريت
ياري بطور مطلوب تواند ما را در راه پرورش حيوان  داشتن تسهيالت و مديريت مناسب مي

 ريشه در مديريت جايگاه، هستندخيلي از بيماريهايي آه گوساله ها با آنها مواجه . دهد
استرسهاي محيطي و در راس آنها وضعيت . دو استرسهاي محيطي دارتغذيه اي آمبودهاي 

توانند از عوامل پيش ساز بيماري حتي در بهترين شرايط مديريتي به شمار  آب و هوايي مي
  .دنآي
  

  : سن از شيرگيري 
توان در يك ماهگي از شير يا جانشين شير گرفته و به جايگاههاي گوساله  گوساله ها را مي

از )  روزگي ٦٠گاها (  روزگي ٥٥ – ٤٥ معموال در سن ولي. هاي از شيرگرفته روانه نمود
اگر گوساله ها را مانند . شوند ميجديد  روز بعد روانه جايگاههاي ١٠شير گرفته شده و حدودا 

تر  گوساله هاي ما سنگين،  روزگي٩٠ مثال در ،بعضي از دامپروران ديرتر از شير بگيريم
.  تا به رشد مناسب با سن حيوان برسيم،واهد رفتشده و در نتيجه نيازهاي ايشان نيز باالتر خ

گوساله هاي بزرگتر آود و ادرار بيشتري توليد خواهند آرد، پس به بستر بيشتري نياز دارند و 
.  داشتن آن بايد آار و هزينه بيشتري را صرف نموده به اين ترتيب براي خشك و تميز نگ

. آندتواند تغيير  د، سن از شير گيري ميزماني آه ميزان تولد گوساله هاي ماده ثابت نباش
مثال، اگر تعداد زيادي از گوساله هاي ماده متولد شوند و تمامي جايگاههاي مربوط به گوساله 

به اين . فتر گرمي توان از شيهاي از شير گرفته نيز پر باشند، تعدادي از گوساله ها را 
در اين مورد . ر گرفتن گوساله ها باشدتواند عاملي براي زودتر از شي ترتيب آمبود جايگاه مي

بايد توجه داشت آه براي از شيرگيري گوساله ها زودتر از موعد مقرر بايد برنامه غذايي 
  .  مناسب و نيز جايگاه تميز و خشك در اختيار داشت

  
  : تلقيح

ين مهمترين عامل در ا.  توان براي آبستن نمودن تليسه ها استفاده نمود از تلقيح مصنوعي مي
اقدام نمود، فحل ) دام فحل ( زمينه اين است آه بموقع نسبت به شناسايي دام آماده براي آبستني 

از طرف . و اقدام به تلقيح تليسه ها آمك نمايدتوليد مثل تواند ما را در آنترل  يابي صحيح مي
. ام نموداقدنيز توان بوسيله روشهاي همزماني نسبت به آنترل سيكل تناسلي حيوانات  ديگر مي

اگر تليسه اي به  . توان با روشهاي آاشت پروژسترون و يا تزريق آن انجام داد اين آار را مي
تلقيح مصنوعي جواب نداد و آبستن نشد بايد بوسيله تلقيح طبيعي نسبت به آبستن نمودن حيوان 

يص علت اين آار پس از معاينه دستگاه تناسلي حيوان از طريق رآتوم براي تشخ.  اقدام نمود
ازم به ذآر است آه براي تليسه ها بايد از اسپرمها و يا گاوهاي ال .گيردمي عدم آبستني انجام 

  . آنند استفاده نمود نري آه گوساله هايي با وزن پايين تر و نيز سخت زايي آمتري را ايجاد مي
  

  : شناسايي و رآورد برداري
ستيكي گوش اولين قدم را براي شناسايي گوساله ها مدت آمي پس از تولد توسط شماره هاي پال

تواند بطور جداگانه از شماره  شود هم مي شماره هايي آه در گله به آنها داده مي. دارند برمي
هاي ساير افراد گله باشد آه بعدا اصالح شده و شماره هاي جديدي به آنها داده شود و يا اينكه 

 در راستاي شماره هايي باشد آه ،گردد مي قشماره هايي آه در بدو تولد به گوش حيوان الصا
به هر حال . شود با ورود گوساله به گله تا انتهاي سن اقتصادي آن در گله از آن استفاده مي
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. گوساله هاي ماده در زمان اولين زايمان خود بايد توسط شماره هاي دائمي شناسايي گردند
گوساله نيز بر روي شماره گوش درج  زمان تولد ،مفيد خواهد بود آه عالوه بر شماره گوساله

توان نسبت به سرعت رشد و نيز زمان تلقيح آن ارزشيابي   چرا آه به اين وسيله مي،شود
گوساله هاي ماده يك شماره فلزي را عالوه بر شماره اي آه در بدو تولد .  سريعي داشت
و توسط   )  S19(  و آن هم زمان واآسيناسيون ، دريافت خواهند نمود،آنند دريافت مي
 يكسان در  هاي از شمارهاتبدين وسيله حيوان. باشد مي) يا اآيپ واآسيناتور ( دامپزشك 

رآوردبرداري شديدي انجام عمليات  روي تليسه ها معموال .منطقه نيز برخوردار خواهد شد
ي در برخ. زمان تولد و مرگ حتما بايد ثبت گردد. اين آار انجام گيرد استشود ولي بهتر  نمي

. گردد از دامداريها با ثبت رايانه اي تولد حيوان رآوردبرداريهاي مربوط به حيوان شروع مي
چرا آه در  هستند،رآوردهاي مربوط به درمانهاي انجام شده بر روي حيوان از اين لحاظ مهم 

 نسبت به سالم بودن گوشت آن براي انسان صورت حذف و انتقال حيوان به آشتارگاه بتوان
از رآوردهاي ديگري آه بايد نسبت به ثبت آنها اقدام نمود، زمان تلقيح، .  حاصل نموداطمينان

از . و نتايج تشخيص آبستني است استفاده شده،در هنگام تلقيح شماره گاونر و يا اسپرمي آه 
فقيت آميز آارمان راهنمايي آند ثبت امتياز وتواند ما را در ادامه م ديگر رآوردهايي آه مي

  . مي باشدني، ميانگين افزايش وزن روزانه، اورام پستاني و ديگر مشكالت سالمتي وضعيت بد
  

  : برنامه هاي واآسيناسيون
از آنجا آه در آشورهاي مختلف و حتي در مناطق مختلف يك آشور برنامه هاي مختلفي از 

 و يا ،عه در اين رابطه با دآتر دامپزشك مزر،گردد  توصيه مي،واآسيناسيون به اجرا در ميآيد
  .  و نسبت به اخذ برنامه واآسيناسيون مزرعه خود اقدام گردد،ادارات مربوطه تماس

  
  : آنترل انگلها و مگسها 

رطوبت، مواد آلي .  آنند مگسها در محيطهاي مرطوب و گرم به سرعت رشد و توليد مثل مي
ل مگسها ايجاد تواند محيطي مناسب را براي توليد مث موجود در بستر، و انباشتگي آود مي

آنترل مگسها . توانند باعث ايجاد استرسهاي زيادي براي گوساله ها گردند مگسها مي. نمايد
 اين آار توسط حرآت متناوب و منظم ،بايد بر اساس انهدام الرو اين حشرات استوار گردد

و و الر.  در بستر ميسر خواهد بود،انفرادي گوساله ها و جلوگيري از تجمع آودجايگاه هاي 
د، بخصوص در مناطقي آه آرام باشد مناطقي همچون نآن شفيره مگسها در آود زندگي مي

.  انفراديجايگاه هاي خطوط علفهاي هرز آنار حصارها، اطراف آبشخورها ونيز پشت 
 ، در البالي آاه، علوفه و ديگر مواد آلي باقيمانده در گوشه و آنار،بعضي از گونه هاي مگس

داشتن و نيز برداشت منظم و مرتب  بدين ترتيب پاك و تميز نگه.  آنند يتوليد مثل مرشد و 
تواند به آاهش  نفرادي ميجايگاه هاي اآود و مواد زائد از جايگاهها، زير حصارها و پشت 

با استفاده از حشره آشهاي مخصوص آه معموال بصورت . تعداد مگسها در مزرعه آمك آند
تواند به آاهش تعداد مگسهاي بالغ در جايگاه گوساله ها   ميگيرند پودر مورد استفاده قرار مي

توان بصورت اسپري نيز در مكانهاي مختلف مثل بهاربندها  اين حشره آشها را مي. آردآمك 
آنترل شيميايي مگس تنها روش براي مبارزه با . و هانگارهاي نگهداري علوفه استفاده نمود

شهاي شيميايي بايد به غيرقابل مصرف بودن ولي در خصوص استفاده از رو. مگسها نيست
  . شير و گوشت دامها تا گذشت دوره اي بخصوص توجه نمود

  
  

  : تا هنگام تلقيح ه ماه٦گوساله هاي 
 ماهگي ميرسد، داراي شكمبه اي شده آه از لحاظ عملكرد ٦گوساله ماده اي آه به سن 

 نيازهاي مربوط  آمتر،هضمابليت با ق آه بتواند از مواد خوراآي ،آنقدر تكامل پيدا نموده
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استفاده از علوفه با آيفيت باال .  تامين نمايد، برخالف گوساله هاي جوانتر،به رشد خود را
ولي عالوه بر علوفه . تواند آليد موفقيت در پرورش گوساله هاي ماده در اين سن باشد مي

نوان  آنسانتره در جيره بعرا نيز توان مخلوطي از دانه ها  براي تامين نيازهاي حيوان مي
ميزان مورد استفاده قرار دادن اين مخلوط به سن حيوان و آيفيت علوفه . دبكار برحيوان 

توان بصورت  اآثر مواد خشبي، به جز سيلوي ذرت را مي. آند مصرفي بستگي پيدا مي
به اين دليل خيلي از . ار حيوان قرار داد در اختي،آزاد و بدون نگراني از مصرف زياد آنها

. گوساله هاي ماده به مواد خشبي در تمام زمانها دسترسي دارند بخصوص علوفه خشك
براي گوساله هاي ماده در اين سن استفاده از علوفه لگومه و يا مخلوط لگوم و گراس 

داشت در اين خصوص بايد به مرحله بر. استبصورت خشك و يا هي الژ بسيار عالي 
با . علوفه مصرفي نيز دقت آنيد تا مواد مغذي مورد نياز حيوان را بتوان تامين نمود

 ، آلسيم و فسفر در آن آاهش و  TDNرسيدن علوفه به مرحله بلوغ، ميزان پروتئين، 
 ،شوند از ارزش غذايي هر چه علوفه بالغ تر مي. دب  افزايش ميا ADFميزان 

   ). زيرجدول ( شود  آاسته ميخوشخوراآي و در نتيجه مصرف آن 
 تغيير در ميزان مواد مغذي در يونجه در مراحل مختلف رشد

 ١٠٠( آفتاب خشك 
 )ماده خشك% 

CP ( %)   TDN  
(%)  

Ca(%)   P(%)   ADF(%)   

در ابتداي مرحله 
 رشد

٢٨ ٣٥/٠ ٨/١ ٦٦ ٢٣ 

 ٢٩ ٢٩/٠ ٥٤/١ ٦٣ ٢٠ انتهاي مرحله رشد
 ٣١ ٢٢/٠ ٤١/١ ٦٠ ١٨ ابتداي گل دهي
 ٣٥ ٢٤/٠ ٤١/١ ٥٨ ١٧ اواسط گل دهي
 ٣٧ ٢٢/٠ ٢٥/١ ٥٥ ١٥ اواخر گل دهي

   ١٩٨٨    NRC منبع از 
  

توان در برنامه غذايي گوساله هاي ماده استفاده نمود، ولي به خاطر  از ذرت سيلو شده مي
تفاده داشته باشيد آه از يك مكمل پروتئيني نيز براي تامين پروتئين مورد نياز حيوان بايد اس

در اين ) در نتيجه چاق شدن تليسه ( براي اجتناب از باال رفتن امتياز وضعيت بدني . آنيد
  . حيوانات سيلوي ذرت نبايد بصورت آزاد در اختيار حيوان قرار گيرد

  
  : تليسه هاي جوان

 اگر سيستم نگهداري بصورت چرا در مراتع ،در گوساله هاي جوان آمتر از يك سال
. تواند نيازهاي حيوان را تامين نمايد داشته باشيد آه چرا به تنهايي نمي به خاطر ،باشد

تواند پاسخگوي نيازهاي  حتي اگر وضعيت مرتع بسيار عالي باشد، ميزان مواد مغذي نمي
مراتع بهاري از لحاظ پروتئين و مواد معدني و نيز ويتامينها . مربوط به رشد حيوان باشد

مراتع   در بالغگياهان. مي باشنداي انرژي دچار آمبود  ولي از لحاظ محتوهستند،غني 
 ، خواهند داشت نيز نيازتابستاني به مواد خشبي و آنسانتره با پروتئين باال بصورت مكمل

  .تا بتوانند جيره هاي متعادل براي تليسه هاي جوان تامين نمايند
  

  : تليسه هاي مسن تر
 ١٦ تا ١٤ يك جيره بصورت مكمل با  ماهه آه از مراتع به همراه١٢ – ٦تليسه هاي 

 از رشد مناسبي در اين دوران برخوردار خواهند ،آنند درصد پروتئين خام استفاده مي
توانند از يك  در انتهاي بهار و اوئل تابستان، تليسه هاي يك ساله و يا مسن تر مي. بود

 آاسته شود متعاقب ولي اگر از آيفيت مرتع. مرتع با آيفيت خوب به تنهايي استفاده نمايند



  ٣٧

شود و در اين حالت بايد از يك علوفه و آنسانتره به  آن از رشد حيوان نيز آاسته مي
تليسه هايي آه بر . عنوان مكمل براي رسيدن به رشد مورد نظر در اين سن استفاده نمود

بايد توسط مكملهايي از نمكهاي مواد معدني آمياب و مكمل ند روي مراتع به چرا مشغول
آمبود فسفر در جيره اين حيوانات باعث آاهش عالئم فحلي در . يم وفسفر تغذيه شوندآلس

توان از يك دانه و يا مخلوطي از  در مخلوط آنسانتره اين حيوانات مي. حيوان خواهد شد
تواند با آيفيت علوفه اي آه  ترآيب اين آنسانتره مي. استفاده نمودطور مطلوب دانه ها ب

اگر علوفه با آيفيت باال در اختيار تليسه ها . آندر يگيرد تغي ار ميدر اختيار حيوان قر
 نسبت به تامين نيازهاي حيوان ، پوند از يك آنسانتره٤ – ٢توان با   مي،گيرد قرار مي

 پوند در روز مورد نياز ٦ – ٤ نيست،اطمينان حاصل نمود، ولي اگر آيفيت علوفه خوب 
روتئين خام و ديگر مواد مغذي آنسانتره بسته مقادير پبايد خاطر نشان نمود آه . خواهد بود

؛ به اين ترتيب نسخه واحدي را نمي توان براي تمامي آند به آيفيت علوفه تغيير مي
  زيرمخلوط دانه ها با توجه به آيفيت علوفه مصرفي در جدول. گوساله ها توصيه نمود

  .بصورت راهنما آورده شده است
 ٦تليسه هاي مسن تر از نمونه مخلوط دانه ها براي 

 ماهه
 محتواي پروتئين خام

٨%A ١٢%B١٧%C٢٨%D
اجزاء 
 خوراك

 پوند
٠٨/٨٧٤٦/٧٧٧٥/٦٣٣٠/٣٠  Eذرت 

آنجاله سويا 
)٤٤(% 

٥٩ ٢٧ ١٥ ٥/٤ 

 ٥ ٥ ٥ ٥  Fمالس
نمك مواد 
معدني آمياب

٢/١ ١ ١ ١ 

فسفات سديم 
)٢٥(% 

٣/٠ ٨/١ -- -- 

دي آلسيم 
 فسفات

-- -- ٤/٠ ٥/٠ 

 ٤/٢ ١ ٢٢/٠ -- آهك
 ٣/٠ ٥/٠ ٢٥/٠ ١٢/٠ اآسيد منيزيم

G مكمل 
ويتامينهاي 

A,D,E   

٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ 

 ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ Hمكمل سلنيم
  

A با مخلوط علوفه لگومينه همراه شود .  
B با مخلوط مواد خشبي يا همراه با سيلوي ذرت و لگوم و يا مخلوطي مساوي براساس 

  .علوفه همراه شود
C  با علوفه گراس همراه شود .  
Dبا سيلوي ذرت و علوفه گراس به تنهايي يا ترآيب همراه شود  .  
E جايگزين شود% ٢٥ ميتواند با ديگر دانه ها تا بيش از.  
F درصد تغيير آند١٠ ميتواند از صفر تا .  
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G ويتامين ) : واحد بين المللي به ازاي هر پوند(  شاملA  ويتامين ٢٥٠٠٠٠٠ ، D – 
   ٢٥٠٠ – E ، ويتامين ٥٠٠٠٠٠

H در مناطقي آمبود سلنيم وجود دارد مصرف گردد .  
  

   :مشاهده مصرف مخلوط دانه ها توسط تليسه ها در جايگاههاي دسته جمعي
خيلي از سيستمهاي مديريتي، تليسه هاي ستيزه جو تر بيشتر از ديگر تليسه ها در  

 آمتر ويا اصال آنسانتره دريافت نمي و تليسه هاي جوانتر  آنندآنسانتره مصرف مي
براي . در نتيجه، ميزان رشد روزانه در گروه تليسه ها به شدت متغير خواهد بود. نمايند

توان گروههاي تليسه را بر اساس سن و  رفع اين مشكل و يا به حداقل رساندن آن مي
ر سال اول زندگي  آه بتوان داستيك برنامه موفق تغذيه اي اين . اندازه تقسيم بندي نمود

حيوان بهترين رشد را از تليسه ها گرفت و در سال دوم نسبت به آم آردن هزينه ها براي 
شود اين است آه چه مقدار رشد  سوالي آه مطرح مي. رسيدن به رشد مورد نظر اقدام آرد

توان براساس وزن و ارتفاع  ؟ ميزان رشد تليسه ها را مياستبراي تليسه ها مطلوب 
 ميزان وزن و ارتفاع حيوان در نژاد بزرگ جثه براي زيرجدول . عيين نمودحيوان ت

نه تنها اندازه .  بدون باال رفتن وضعيت بدني حيوان را نشان ميدهد،رسيدن به حداآثر رشد
گيري ارتفاع و وزن حيوان مهم مي باشد، بلكه وضعيت بدني حيوان نيز حائظ اهميت 

  .دن آارآيي حيوان مد نظر قرار گيرامل بايد در تعيينوهمه اين ع. است
ميزان رشد ، وزن بدن ، وارتفاع توصيه شده براي 

 تليسه هاي بزرگ جثه
 )پوند ( وزن  )اينچ( ارتفاع  )ماه(سن 
١٧٠ ٣٢ ٢ 
٢٧٠ ٣٦ ٤ 
٣٧٠ ٤٠ ٦ 
٥٠٠ ٤٢ ٨ 
٦٠٠ ٤٥ ١٠ 
٧٠٠ ٤٦ ١٢ 
٨٠٠ ٤٨ ١٤ 
٩٠٠ ٤٩ ١٦ 
٩٩٠ ٥٠ ١٨ 
١٠٥٠ ٥١ ٢٠ 
١١٧٥ ٥٢ ٢٢ 
١٢٥٠ ٥٣ ٢٤ 

  
  :تلقيح تا زايمان

تواند بعد از   مي،شود عموما، همان برنامه اي آه در هنگام تلقيح براي تليسه ها اجرا مي
 هفته قبل از زايمان ادامه ٤ – ٢ ، نيز مورد استفاده قرار گيرد، اين برنامه تامرحلهاين 

حيط و جيره مربوط به  آخر آبستني تليسه ها را بايد با مهدر چند هفت. پيدا خواهد آرد
را تا هنگام زايمان ميزان آنسانتره مصرفي براي اين حيوانات . گاوهاي شيري عادت داد

براي ).  پوند در روز١٠ – ٧(   درصد وزن بدن حيوان باال برد١ – ٧٥/٠بايد بتدريج تا 
نات قرار اجتناب از ادم پستان در تليسه هاي بهاره، نمك را نبايد بطور آزاد در اختيار حيوا

اگر با آاهش نمك باز هم مشكل ادم پستان در گله پابرجا بود، بايد نسبت به آاهش . دهيم
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مقادير آم نمك دريافتي از . دانه مصرفي براي آاهش مصرف نمك در جيره اقدام نمود
 .تواند باعث ايجاد ادم در پستان گردد طريق آنسانتره قبل از زايمان مي

 
  رشد تليسه هاي شيريشاخص 
رشد تليسه ها و تكامل آن ما را مطمئن خواهد آرد آه به اهداف خود در پرورش شاخص 

 پوند در هنگام زايمان، ١٣٥٠اين اهداف عبارتند از رسيدن به وزن رسيده ايم يا نه، تليسه 
 ( ٥/٣ – ٢٥/٣ ناحيه جدوگاه، و امتياز وضعيت بدني حدود از اينچ ٥٤داشتن قدي حدود 

   ). نمودار زير(  ماهگي ٢٤در ) اي  شماره ٥در مقياس 
Error!

  
به نحوي است آه بايد نسبت به آاهش آنها به  پرورش تليسه هاي شيري  هايهزينه

 روزهاي رسيدن به هنگام يكي از اين روشها آاهش تعداد. مطلوب ترين طريق اقدام نمود
دامپروران با تعقيب منحني هاي . زايش و نيز روزهاي بدون توليد بودن حيوان مي باشد

د به نتوان مربوط به رشد حيوان و ايجاد يك سيستم خاص جمع آوري اطالعات مي
تعداد سلولهاي بدني تليسه در مراحل مختلف زندگي، اطالعات مربوط به توليد شير، وزن 

 دست يافته و در مديريت مزرعه براي رسيدن به اهداف اقتصادي ، يا روزهاي بازدر شير
تحقيقات آقاي هافمن و همكارانشان در دانشگاه ويسكانسين نشان داد آه . از آنها استفاده آنند

عالوه بر ميزان و نحوه تغذيه حيوان در اين سنين عواملي همچون انگلها، بيماريها، تهويه 
براي تحقق اين تئوري . دنيين آنعد سرعت رشد حيوان را تنتوان غيره ميدر جايگاهها و 

، اين باشد نياز به در اختيار داشتن نحوه رشد تليسه در آليه مراحل زندگي حيوان مي
اطالعات به شما اين امكان را خواهد داد تا بتوانيد با مديريت صحيح، نسبت به آنترل 

 و در نتيجه حيوان نه خيلي سريع، نه خيلي آند و نه عوامل تاثير گذار بر رشد اقدام آرده
   .غير اقتصادي رشد آند

  
  : بلوغ در تليسه ها

. گيرد بلوغ و عالئم آن نشان دهنده زماني است آه اولين تخمكريزي حيوان صورت مي
در زمان مناسب متعاقب اولين تخمكريزي، تليسه بايد دوره فحلي و عالئم مربوطه را 
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زماني آه يك تليسه اولين . دهد  روز يكبار رخ مي٢١هر معموال عالئم  اين شروع آند،
تاخير در . داند دهد زماني است آه خود را آماده تلقيح مي عالئم فحلي خود را نشان مي

. شود رسيدن به بلوغ باعث تاخير در زمان آبستني و در نتيجه تاخير در زايمان و توليد مي
 ماهگي، زمان ١٠ – ٩ دادن بلوغ در تليسه هاي هلشتين در اين راستا بهترين زمان نشان

 ماهگي و ١٥ – ١٤شروع عالئم فحلي و سيكل تناسلي حيوان، اولين تلقيح در سنين 
   .)جدول زير ( باشد   ماهگي مي٢٤ – ٢٣زايمان در سن 

  
  توصيه هاي مربوط به وزن و سن حيوان در هنگام تلقيح

 ) ماه ( سن  ) پوند ( وزن  نژاد
 ١٥ -١٤ ٧٨٥ لشتينه

 ١٥ -١٤ ٧٨٥ براون سوئيس
 ١٥ -١٤ ٧٥٠ شورت هورن شيري

 ١٥ -١٤ ٦٨٥ گرنزي
 ١٥ -١٤ ٦٨٥ ايرشاير
 ١٣ – ١٢ ٥٥٠ جرزي

  
مهمترين دوران براي رشد تليسه و بافت پستاني  ماهگي ١٠ – ٩ تا حداآثر ، ماهگي٣از 

 برابر ديگر ٥/٣مل آن در طي اين دوره زماني، رشد پستان و تكا. حيوان مي باشد
در تليسه هايي آه در اين  آه داده اند،تحقيقات نشان . است بدن  و بخش هايسيستمها
بافت ، بافت ترشح آننده شير آاهش و به جاي آن ه اندباالتراز وضعيت نرمال بوددوران 

تواند براي  بعد از بلوغ يك دوره آوتاه افزايش وزن سريع مي. ه استچربي جايگزين شد
آمك بسيار )  ماه سن ٢٤ پوند وزن و ١٣٥٠( سيدن حيوان به وزن و سن مناسب زايمان ر

)  ماهگي ٩ – ٣( بهرحال، افزايش وزن روزانه حيوان در اين زمان بحراني . خوبي باشد
سن تليسه در زمان رسيدن به .  پوند در روز باالتر نرود٧/١بايد تحت آنترل بوده و از 
 ) ADG(  طرح تغذيه اي و ميانگين افزايش وزن روزانه حيوان بلوغ بستگي به برنامه و

طرح و نقشه تغذيه اي و يا . تواند به تاخير افتاده و يا جلو بيافتد بنابراين بلوغ مي. دارد
اختالف در اين برنامه ها نشان دهنده گوساله اي است آه از لحاظ دريافت مواد مغذي و 

گيرد و داراي رشدي باال، متعادل و يا  ين قرار ميانرژي در سطوح باال، متوسط و يا پاي
  ) جدول زير( گردد  پايين مي

  
  ميانگين افزايش وزن روزانه و سن در هنگام بلوغ

پوند در ( ميانگين افزايش وزن روزانه 
 )روز

 در هنگام بلوغ) ماه(سن تليسه 

٧ ٢ 
 ٩ ٧/١ و ٥/١
١٢ ٢/١ 
١٤ ٨/٠ 
  

 درصد از وزن در هنگام بلوغ ٥٠ تا ٤٠ه حيوان دهد آ  معموال زماني رخ مي،بلوغ
سن رسيدن به بلوغ در زماني آه حيوان از جيره هايي . جسمي خود را بدست آورده باشد
 چرا آه افزايش وزن روزانه حيوان در ،تواند به تاخير افتد با انرژي پايين تغذيه شود مي

فتد، در نتيجه رشد غده پستاني زماني آه سن بلوغ به تاخير ميا. اين مورد آمتر خواهد شد
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هنگام تلقيح و . رسند آندتر خواهد بود نيز نسبت به تليسه هايي آه زودتر به بلوغ مي
وزن  % ٦٠ – ٥٠ و زماني باشد آه حيوان ، ماهگي١٥ – ١٤ بايد در سن ،آبستني حيوان

 ٢٤در  و در نتيجه هنگام زايمان در اين حيوان ،هنگام بلوغ جسمي خود را بدست آورده
تليسه ها بايد دوره شيردهي خود .  پوند رسيده١٣٥٠ماهگي و زماني است آه وزن آن به 

 پوند باشند، بنابراين، حيوان ١٢٥٠ – ١٢٢٥را زماني شروع آنند آه داراي وزني حدود 
 پوند ٨/١ پوند و يا روزانه ٥٠در طول زندگي خود يعني از تولد تا زايمان بايد ماهيانه 

 پوند در روز باعث باال رفتن وزن به ٣/١افزايش وزني حدود . اشته باشندافزايش وزن د
 پوند ٩٥٠شود، در نتيجه بالفاصله پس از زايمان وزني حدود   پوند در ماه مي٤٠ميزان 

  .خواهند داشت
  

  :رسم و نشان دادن رشد تليسه ها
تواند در  ايجاد جدول رشد براي وزن بدن، تكامل اسكلتي، و امتياز وضعيت بدني مي

شكل ( ارزيابي آارايي و نقاط ضعف و مشكالت در مديريت تليسه ها بسيار آارامد باشد 
اگر ما بتوانيم رشد را اندازه گيري آنيم، خواهيم توانست بخاطر داشته باشيد آه  ). زير

 معموال در گاوداريها ما رآوردهايي از ميزان توليد شير، تعداد .آن را مديريت آنيم
 دني در شير، تعداد دفعات تلقيح براي هر گاو و روزهاي باز را جمع آوري ميسلولهاي ب

نشان دادن رشد و تكامل تليسه اين فرصت را به ما خواهد داد آه آوچكترين مشكل . آنيم
را در نحوه مديريت خود شناخته و در رفع آن بكوشيم، اگر اين اندزه گيريها بصورت 

مراحل رشد و تكامل تليسه ها را در گروههاي اين جداول . واقعي و با دقت باشد
تر از  دهند و آاهش تكامل اسكلتي، و وضعيتهاي باالتر و پايين مخصوص خود نشان مي

هاي خوبي براي نشان شاخص تمامي موارد گفته شده . آنند وضعيت نرمال را تعيين مي
  از حد نرمال مي آمتر،بلندي قد. باشد دادن مديريتهاي ضعيف و غير معقول در تغذيه مي

دهد آه حيوان  اين امر معموال زماني رخ مي.  آمبود پروتئين در جيره باشدهتواند نشان
 ، ماه سن داشته و نيز در طي ماههاي تابستان و در سيستمهاي چرا در مراتع٧بيشتر از 

 زماني آه تليسه ها از مراتعي آه داراي علوفه آم آيفيت يا تليسه هايي آه سيلوي ذرت يا
تليسه هايي آه از . مي نمايد بروز ،آنند جيره هايي بدون مكمل پروتئيني مصرف مي
 آه از جيره هاي مي باشند آنهايي هستند،وضعيت بدني باالتر از حد نرمال برخوردار 

سرشار از سيلوي ذرت دريافت آرده و يا جيره هاي غني از انرژي را مصرف آرده اند، 
تواند نشان  امتياز وضعيت بدني مي. باشد هاي شيرده ميچنين جيره هايي مربوط به گاو
براي تليسه ها . و توده بافتهاي بدني حيوان باشد) بلندي ( دهنده تكامل اسكلت بدني حيوان 

 مرتبه نسبت به قرار گرفتن در جداول وزن وقد و نيز امتياز ٥ سالگي ٢بايد تا رسيدن به 
 ضد انگل، تيمارهايوانند در هنگام انجام ت اين زمانها مي. وضعيت بدني اقدام نمود

متاسفانه اين آار در . صورت پذيردديگر واآسيناسيون، تلقيح، اولين چك آبستني و زمان 
گردد، و به زمان  زمان تلقيح و نيز اولين چك حيوان براي آبستني معموال فراموش مي

ازه گيريهاي وزن وقد تحت تليسه ها بايد در اين دوره نسبت به اند. يابد زايمان انتقال مي
رسم جداول وزن وقد .  تا به اهداف پرورشي حيوان بتوان دست يافت،مراقبت قرار گيرند

 در هنگام تلقيح و زايمان ورد نظرتواند اطمينان ما را براي رسيدن به هدف م حيوان مي
 ٣ – ٥/٢تليسه ها بايد اولين وزن آشي خود و اندازه گيري قد را در . دوچندان نمايد

تواند يك ماه زايمان را به تاخير   در اين سه ماهه مي،تاخير در رشد. ماهگي انجام دهند
اندازه گيري .  ماهگي انجام داد٦ – ٥توان در سن  دومين اندازه گيريها را مي. بياندازد

 آه سني مهم در رابطه با شروع بلوغ ، ماهگي بايد انجام گيرد١٢ – ٩بعدي در سن 
 تعيين اندازه حيوان قبل از تلقيح مي. باشد مل مربوط به غده پستاني ميجنسي و نيز تكا

مل مناسب حيوان و آماده بودن حيوان براي آبستني ما را آمك اتواند در راه رسيدن به تك
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.  اينچ ويا بيشتر باشد٤٨ پوند و قد ٨٠٠ تا ٧٧٥ چرا آه در اين زمان بايد وزن حيوان ،آند
 ماه سن دارد انجام گيرد، اين زمان ٢٢ – ١٨زماني آه حيوان پنجمين اندازه گيري بايد 

امتياز وضعيت . تواند ما را به داشتن وزن و قد مناسب در زمان زايمان مطمئن سازد مي
تليسه . باشدمطرح تواند بعنوان ابزاري در تعيين رشد مناسب تليسه ها  بدني حيوان نيز مي

 ماهگي تا هنگام بلوغ را داشته ٣ در طي ٧٥/٢ – ٥/٢متيازي خارج از محدوده اها نبايد 
بعد از . است باالتر از اين امتياز نشان دهنده جايگزين شدن چربي در غدد پستاني ،باشند

 تا بتوان به بهترين  باشد،٣ – ٧٥/٢از وضعيت بدني بايد بلوغ و قبل از آبستني، امتي
است،  قابل قبول ٥/٣ – ٢٥/٣در هنگام زايمان امتياز وضعيت بدني . درصد آبستني رسيد

ند باعث باال رفتن چربي در ناحيه لگني و ايجاد نتوا چون امتيازات باالتر از حد نرمال مي
 .   مشكل در هنگام زايمان در تليسه گردد

 
  اندازه گيري هاي معمول در پرورش تليسه ها

 ماهگي ٢٤ – ٢٢زايمان بين هنگام  در ، براي رسيدن به اندازه اي مناسب،پرورش تليسه
براي دست يابي به چنين هدفي .  در آينده گردد،تواند باعث رسيدن به توليدي سودمند مي

  ایبايد مواد مغذي مورد نياز حيوان را براي او تامين نمود و نيز برنامه مديريت تغذيه
توان در  رشد مناسب و توليد بهينه شير را در صورتي مي. مناسبي را نيز به اجرا درآورد

 آه در سن مناسب به زمانهاي تلقيح و زايمان براي تليسه ها بر طبق ،ترس داشتدس
  . راهنمايي هاي زير دست يافت

 ،در خيلي از مزارع پرورش گاوهاي شيري، مديريت مربوط به پرورش تليسه ها را
دانند، ولي، آوتاهي در رساندن مواد مغذي به تليسه ها،   از نوع روزبروز نمي،مديريتي
تواند اثرات فراواني  ت خوراك دهي، و پيشگيري از ابتال به بيماريهاي مختلف ميمديري

 نتايج حاصل از عملكردهاي متفاوت در اين زمينه مي. را بر روي رشد حيوان داشته باشد
 ماهگي و توليد حيوان بطور قابل مالحظه اي آمتر ٢٤تواند باعث زايمان حيوان ديرتر از 

آوچكتر بودن تليسه در هنگام . ه عمر اقتصادي حيوان  باشداز پتانسيل آن درطي دور
تواند مشكالت عديده اي را در   بلكه مي،گرددمی زايمان نه تنها باعث آاهش توليد شير 
از طرف ديگر رشد سريع حيوان باعث پر چرب . هنگام زايمان و پس از آن بوجود آورد

تغذيه بيش از . آاهد  اقتصادي آن مي و عمر،شدن بدن و نيز پستان حيوان شده و از توليد
تواند باعث ايجاد اين  حد از آنسانتره يا علوفه با آيفيت باال همچون سيلوي ذرت مي

  .  وضعيت گردد
  

  : اندازه گيريهاي مربوط به تليسه ها
( موفقيت در امر پرورش تليسه ها مربوط به توانايي براي ارزيابي هاي مربوط به وزن و قد 

گوساله هاي ماده و تليسه ها در سنين مختلف و مقايسه اين اطالعات با ) ا رشد تليسه ه
اگرچه بسياري از دامپروران، مشاوران . باشد استانداردهاي مربوط به نژاد مورد نظر مي

وضعيتهاي بدني بيشتر و يا آمتر از حد نرمال را به صورت تجربی، تغذيه اي، و دامپزشكان 
درک اينکه گوساله ای با توجه به سنش دارای جثه و ديداري  ولي بصورت ،دهند تشخيص مي

 از تليسه ها وضعيت های ظاهریاندازه گيريها و ثبت . رشد مناسبی نيز هست مشکل می باشد
 و ،دهند آه بتوانيم مقايسه اي را با استانداردهاي موجود داشته باشيم اين امكان را به ما مي

توان  براي اندازه گيري وزن تليسه ها مي. ع اقدام نماييمنسبت به رفع مشكالت احتمالي به موق
 وزن حيوان را براي ما اندازه ، درصد خطا٧ – ٥از نوارهاي وزني استفاده نمود، آه با حدود 

 به وضعيت  بايد مطمئن باشيد آه حيوانهادر زمان استفاده از اين نوار. دننمايمی گيري 
راحت و با آرامش بايد بسيار زمان وزن کشی در . ستايستاده امناسبی و با سری کامال قائم 
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توان از تعيين  مي. است، ناحيه گذاردن نوار دور سينه بالفاصله بعد از پاهاي جلو عمل نمود
   . نسبت به مناسب بودن رشد حيوان مطمئن شد،تفاع حيوان و مقايسه آن در آنار وزنرا

  
  : جداول رشد

گيري تعداد زيادي از تليسه ها را در رابطه با نژادهاي  نتايج حاصل از اندازه ٧ – ١اشكال 
  . دنده مختلف موجود در اياالت متحده امريكا نشان مي

  
  : ارزيابي جداول رشد در تليسه ها

توانند به ارزيابي ما از عملكرد و آارايي تليسه ها در برابر برنامه  جداول رشد تليسه ها مي
 در رابطه با مشكل و يا وضعيتي آه بوجود آمده انرورهاي مديريتي ما و نيز هشدار به دامپ

همچون آوچكتر، بزرگتر و يا خيلي چاقتر شدن حيوان نسبت به استانداردها براي ما آمك 
عموما باعث آاهش ميزان رشد و ) علوفه خشك و سيلوها ( استفاده از علوفه آم آيفيت . است

 انتره مناسب و نيز جايگاههاي شلوغ مي، اما عدم وجود آنسمی شودآارايي تليسه هاي جوان 
 مقدار انرژي و پروتئين به کاهش آمبودهاي تغذيه اي باعث .دنتواند اين مشكل را تشديد نماي

 ، وتواند باعث رشد ضعيف حيوان جايگاه نامناسب و نيز بدون تهويه مي.  شودنياز حيوان مي
ث عدم آارايي برنامه هاي تغذيه تواند باع در نتيجه مشكالت غير ملموس تنفسي گردد، و مي

  . تواند تاثير به سزايي روي رشد تليسه داشته باشد سطح مديريتي و بهداشتي نيز مي. اي گردد
اين . تواند در خيلي از گروههاي سني رخ دهد  اما رشد نامناسب اسكلتي مي،وزن مناسب

ت و سيلو ها را در دهد آه ما جيره هايي متكي بر علوفه هاي بي آيفي مشكل زماني رخ مي
هر دو گروه از اين مواد خوراآي داراي . آليه مراحل زندگي حيوان براي حيوان آماده آنيم
استفاده از آنسانتره هاي حاوي دانه هاي .  پروتئين، مواد معدني و ويتامينهاي پاييني مي باشند

انه ها در قالب جيره  پوند از مخلوط د٤ – ٢تغذيه . آم آيفيت باز هم آار را بدتر خواهد نمود
. تواند اين مشكل را حل نمايد اي متعادل از نظر پروتئين، انرژي و مواد معدني و ويتامينها مي

توان براي جبران رشد تليسه ها از جيره هايي آه از حد نرمال باالتر هستند   مي،در اين حال
تواند   در اسكلت مياز مشكالت ديگري آه وزن باالي حيوان بدون رشد مناسب. استفاده نمود

 آه باعث جايگزين شدن  چربي در غدد ،باشد  ماهه مي٨ – ٦بروز دهد، در تليسه هاي 
 آه ميزان پروتئين جيره رخ می دهد، زمانیاين وضعيت معموال . گردد پستاني حيوان مي

 ما احتماال از سيلوي ذرت ،در اين حالت. استتقريبا مناسب ولي ميزان انرژي مصرفي باال 
 و نيز علوفه با آيفيت خوب تا عالي و ، آنسانتره اي معمولي  بصورت محدود،صورت آزادب

تواند اين مشكل  محدوديت در مصرف علوفه خشك معموال مي. کره ايمبصورت آزاد استفاده 
  . را حل نمايد

  
  : رشد جبراني

 رشد در رشد جبراني واژه اي است آه افزايش رشد حيوان را پس از يك دوره با محدوديت
اين محدوديت رشد معموال بوسيله تغذيه جيره هاي آم آيفيت . نمايد زندگي حيوان تعريف مي

تواند به تليسه هاي ضعيف اين  رشد جبراني مي. گردد  ايجاد ميکوتاهدر يك محدوده زماني 
 توانند نيازهاي  در زمان تلقيح به وزن مورد نظر برسند، اين جيره ها مي،اجازه را بدهد آه

افزايش غلظت . حيوان را در رابطه با پروتئين، انرژي، مواد معدني و ويتامين برطرف نمايند
 درصد رشد جبراني را محقق خواهد نمود، ولي در خصوص اين جيره ٢٠ – ١٠اين جيره ها 

رشد جبراني . ها بايد توجه نمود آه ميزان ماده خشك عامل محدود آننده براي مصرف نگردد
تواند براي رسيدن به وزن مناسب در هنگام زايمان  يي آه آبستن شده اند نيز ميبراي تليسه ها

تواند حيوان  سه يا چهار ماه رشد جبراني مي. و نيز توليد مناسب بعد از زايمان آارساز باشد
  .  در يكي از دوره هاي زماني آماده نمايد، و رشد مناسب اسكلتي،را براي رسيدن به وزن
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  : ني تليسه هاامتياز وضعيت بد

امتياز وضعيت بدني يك ابزار مورد استفاده براي ارزيابي نوع تغذيه و مديريت برنامه هاي 
البته مشكالتي در اين زمينه وجود دارد آه استفاده از اين ابزار را . استمربوط به تليسه ها 

 زيركل محدوده توصيه شده براي امتياز وضعيت بدني براي تليسه ها در ش. آند محدود مي
 ٥ در مقياس ٥/٢ -٢ ( هستندگوساله هاي جوان معموال داراي طبيعتي الغر . آورده شده است

 – ٢٢در سنين .  در هنگام تلقيح افزايش يابد٣اما امتياز وضعيت بدني بايد تا نزديكي ) واحده 
در . تاس ٧/٣ – ٥/٣دهد امتياز ايده آل براي تليسه ها   ماهگي آه حيوان زايمان انجام مي٢٤

اين حالت حيوان مقادير مناسبي از چربي را براي استفاده در ابتداي دوره شيردهي خود در 
  .تواند پشتوانه مناسبي براي توليد حيوان باشد  آه مي،بدن ذخيره نموده است
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