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 1گاوداري صنعتی در ایران و ارائه راهکارها یمدیریت يهامشکل
  

  3و  2علی نیکخواه

  

 چکیده

گاو به شیوه بومی نیاز کشور را  شیر تولید ح فرهنگ، بهداشت و قدرت خرید، به دلیل افزایش جمعیت شهري، بالا رفتن سط
هاي با دیگر زیربخش همگام و در این مدت، این حرفه گذردمی به ایران از ورود گاوهاي شیري صنعتی سال 60حدود . کندنمی تأمین 

نداشتن  که به دلیل هایی در این زمینه وجود داردچنان نارساییهم، ولی داشته است چشمگیريرشد  و صنایع وابسته کشاورزي
ي پیچیده فرایندها درکه  ،پرتولید صنعتی گاواست.  ریتیتولید صنعتی و در نتیجه ضعف مدیهاي گاو پرگیویژ از شناخت کامل

 .هاي محیطی حساس استدر برابر تنشدر مناطق معتدل اروپا و امریکا ایجاد شده است،  و با امکانات غذایی و بهداشتی فراوان زیستی
 هاي درست پرورش گاو و گوساله، مانند فراهم کردنمتفاوت ایران باید از شیوه شیري، در شرایط اقلیمیهاي دهنده گاوورشبنابراین پر

به توجهی کم .کارگیري اصول و فنون نوین را داشته باشده بهداشت آگاه باشد و توانایی باصول  و بهنژاديمکان مناسب، روش تغذیه، 
 ،این مطالعه . دراست دهایجاد کرشیر و تولیدمثل گاو در تولید تاکنون زیادي را  هايتو خسار هاکلمش، گزینش اقلیم مناسب

راهکارهایی براي حل  ،هاي صنعتیوضعیت موجود گاوداري ضمن بررسی معرفی و در مدیریت گاوداري صنعتی کلیدي هاياملع
  پیشنهاد شده است. هامشکل

 

 ریت.گاو شیري، مدی، رطوبت -دماشاخص  تولید،: هاي کلیديواژه

  
 مقدمه

ایجاد اشتغال و کشاورزي پایدار ایجاب  و نیز همیت گاوداري صنعتی در تولید شیرنقش شیر در بهبود سلامت جامعه و ا
ظور پرورش صنعتی گاو، به من دهد که عتی در ایران نشان میتاریخچه گاوداري صن ).6این صنعت برطرف شود ( هايمشکلکه  کندمی

هجري شمسی به دنبال افزایش جمعیت کشور و افزونی نسبت درصد جمعیت شهري، با  1333تأمین شیر براي شهرنشینان در سال 
). سپس، در پی ادامه روند افزایش جمعیت و بالا رفتن توان خرید 14،13ورود نژادهاي گاو شیري پرتولید اروپایی و آمریکایی آغاز شد (

گیري از گاوهاي پرتولید وارداتی، اسپرم و نتاج ). این نیاز با بهره19، 4تقاضا براي تولید شیر افزایش یافت ( و سطح فرهنگ و بهداشت،
کیلوگرم در  62/5چنان در حال گسترش است. افزایش تولید سالانه سرانه از هاي صنعتی مرتفع شد و این روند همها در گاوداريآن

  ).2شخصی با وزارت جهاد کشاورزي ،  گفتگوي گویاي این واقعیت است ( 1392 کیلوگرم در سال 112به  1355سال 
   رانیدر ا يانواع متداول گاودار

 شوند.نگهداري می ʽجرزيʼو  ʽبراون سویسʽ ،ʼهولشتینʼها گاوهاي پرتولید مانندکه در آن نوینهاي صنعتی پیشرفته و گاوداري -1

 .شوندنگهداري می ،اندگري نژادهاي خارجی و ایرانی تولید شدهبا آمیخته رگهدوکه گاوهاي هاي نیمه صنعتی گاوداري -2

 ).16( شودغیره نگهداري میو  ʽسرابیʼو  ʽگلپایگانیʼ ها گاوهايکه در آنبومی  هايگاوداري -3

 
  28/10/1396: یرشپذ یختار                     6/3/1396: فتیادر یختار - 1

 m_nikkhah@modares.ac.ir :یکمسئول، پست الکترون یسندهنو -2 

  .دانشگاه تهران استادعضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامی ایران و  -3 
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با ل شده است که گاو پرتولید صنعتی با استفاده از علوم مختلف در یک دوره زمانی درازمدت به ماشین زنده صنعتی تبدی
). امروزه گاو شیرده 45، 16، 1کند (گاوهاي بومی تولید می در مقایسه بابیشتري شیر و گوشت  ،زیستیفرآیندهاي پیچیده  استفاده از

 میانگینکیلوگرم و  12000 ،کند؛ یعنی در سالکیلوگرم شیر در یک دوره شیردهی تولید می 20هر کیلوگرم وزن زنده،  درممتاز 
جهی به این مهم، باعث توکم ).17از علوم و فنون لازم استفاده کند ( ،پرورش گاو صنعتیدر گاودار باید  بنابراین، کیلوگرم. 39انه روز

شمار زیادي از این واحدها شده و در برخی موارد، به دلیل ناآگاهی مدیریتی، تنگناهاي زیادي را نیز به وجود آورده و  کاهش بازده
در پرورش گاوهاي صنعتی و شیوه  مؤثر هايعاملسرمایه ملی شده است. هدف این بررسی، شناساندن مجموعه موجب هدر رفتن 

  است.برداري بهینه ها براي بهرهاستفاده مناسب از آن
 مقایسه مصرف سرانه شیر در دنیا و ایران

و  7/7، 6/6 با شیر سالانه در ایران را برابر کل تولید ،بار و کشاورزيشمسی) سازمان خوار 1392میلادي ( 2013گزارش سال 
ها ). مصرف سرانه دنیا و ایران در این سال37، 35اعلام کرده است ( 2013و  2012،  2011هاي براي سال ،میلیون تن به ترتیب 5/7

  .)1(جدول  به شرح زیر بوده است
 .مصرف سرانه در دنیا و ایران برحسب کیلوگرم در سال - 1جدول 

  سال میلادي دنیا کشورهاي توسعه یافته کشورهاي در حال توسعه †ایران
0/91 7/71 6/234 2/105 2011 
0/90 0/74 0/236 3/107 2012 
0/101 6/75 1/236 2/108 2013 

بز به  ند وهاي بومی و نیمه صنعتی و با پرورش گوسفآن در گاوداري %70هاي صنعتی و شیر تولیدي در ایران در گاوداري %30حدود †
  ).37، 35آید (دست می

  
 هاي گاوداري صنعتیویژگی

قیمت، تولید شیر زیاد و بازده غذایی بالاست که نتیجه آن تأمین پروتئین حیوانی ارزان ،هاي مهم گاوهاي صنعتیاز ویژگی
 به تقریب 1944نعتی در سال تولید شیر هر رأس گاو ص ،مصرف آب کمتر، کاهش فشار به مراتع و ایجاد اشتغال است. براي نمونه

امروزه براي تولید یک لیتر شیر در گاوداري  ).37، 35( (با پرورش به روش معمول) بوده است 1914معادل تولید سه رأس گاو در سال 
در نعتی، گاو در گاوداري ص .)24( پذیر شده استامکان کربن کمتر 1انتشار %64آب کمتر و تولید  %65زمین کمتر،  %90صنعتی، 
چند ساعت  پس ازهاي نوزاد را گوساله ،هاي پیشرفتهکند. در گاوداريبرابر مقدار شیر مورد نیاز گوساله شیر تولید می 12 میانگین

 ).46( کنندتغذیه می کنند و دستی یا ماشینیساعت) از مادر جدا می 12 بیشینه(

آمده براي تولید زیاد و بازده غذایی بالا در گاوهاي صنعتی، موجب شده است هاي به عمل باید توجه داشت که کوشش - هامحدودیت
 شرط). بنابراین، 48( ها نیاز به مراقبت و مدیریت ویژه داشته باشدو پرورش آن بوده هاي محیطی حساستنش در برابرتا این گاوها 

 صنعتی رعایت نکاتی به شرح زیر است: موفقیت در گاوداري

  1( باید برپایه شرایط محیطی، اقتصادي و اجتماعی کشور باشدتولید شیر.( 

 ،کسب گرددو دانش و تجربه لازم  اطلاعات  شود و ف مشخصاهداباید  پیش از تأسیس. 

 
1. Emission                                                                  
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       هاي جایگاه مناسب، نحوه نگهداري، روش تغذیه، به عبارت دیگر، گاودار باید از روش صحیح پرورش گاو و گوساله، ویژگی
ن ا) و در غیر این صورت از مشاور23( کارگیري اصول و فنون نوین را داشته باشدهو توانایی ب اشدب با اطلاع غیره، بهداشت و يبهنژاد

 ).57، 20( برجسته در این رشته استفاده کندمتخصص و 

است. براي نمونه، تعدادي  هاي پرورش گاو صنعتی تخریب محیط زیستیکی از محدودیت -رابطه گاوداري صنعتی و محیط زیست
همراه با گازهاي دیگر  2یتروکسیدن و ، متان1دي اکسید کربناي زیاد به وسیله گاوها مانند از کشاورزان به علت تولید گازهاي گلخانه
  ). 22، 5، 4تمایلی به پرورش گاوهاي صنعتی ندارند (

  
 هاي صنعتیدر مدیریت بهینه گاوداري مؤثر هايعامل

تواند با ایجاد اختلال در تولید، بر درآمد نهایی ) می1(شکل  گاوداري در مدیریت بهینه مؤثر هايعاملجهی به تأثیر توکم
 بگذارد. بدتأثیر 

  

  
 .هاي صنعتیبر مدیریت بهینه گاوداري مؤثر هايعامل  -1شکل 

  
 عملکرد گاو شیرياقلیم و جایگاه: اثر تنش گرمایی بر  - 1

اي از این محیطی، با نیازهاي حیوان هماهنگ باشند. نمونه هايعاملشود که همه عملکرد بهینه حیوان زمانی حاصل می
لازم  ،گیرد. بنابراینتأثیر سوء تنش قرار نمیزیرعملکرد  شود ومیمین أ، رفاه حیوان ت3تنش گرمایی است. در دامنه آسایش هاعامل

 ر از دامنه آسایش گاو به شرح زیر آگاهی داشته باشد.است گاودا

تر تولید خوبی دارند ولی در دماي پایین  سلسیوس درجه  24تا  4، در دماي دیگرانو  ʽبراون سویسʽ ،ʼهولشتینʼگاوهاي 
درجه  32در دماي  ʽهولشتینʼگاو  براي نمونه،یابد. ها کاهش میتولید آنسلسیوس درجه  25و بالاتر از سلسیوس درجه  - 10از 

تولید خوبی دارند و هنگامی که سلسیوس درجه  27-15شیر داشته باشد. گاوهاي زیبو در دماي  ،افِت تولید %50تواند تا میسلسیوس 
 ).45، 36، 15، 10( بالاتر رود، افِت تولید خواهند داشت سلسیوسدرجه  25دما از 

شود که بسته به شدت و طول دوره تنش، هاي گرم و مرطوب، حیوان دچار تنش میقلیمهاي گرم به ویژه ابنابراین در اقلیم
شدت یا زمان تنش، آثار سوء  بودن دهد. در صورت کم) از خود نشان میغیرههایی (رفتاري، فیزیولوژیکی، ایمنی و حیوان واکنش
دهد ولی ن حالتی حیوان به روند زندگی معمول ادامه میشود. در چنیمی جبران ش رفتاري و تا حد کمی فیزیولوژیکبیشتر با واکن

یابد. در صورتی که شدت یا طول دوره تنش از آستانه تحمل حیوان گیرد و تولید آن اندکی کاهش میتأثیر تنش ملایم قرار میزیر

 
1.  CO2                                                                      2. Nitro oxide                                                             3. Comfort zone   
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 آن عملکرد شود.می حیوان مختلانجام وظایف مورد انتظار . آوردبه وجود می ایمنی و ، فیزیولوژیکی هاي رفتاريخارج شود، آسیب
تنش شدید خواهد بود (شکل  بیند. تنش، بسته به شدت و طول مدت تنش، تنش متوسط یاآسیب می حیوان و سلامت یابدمی کاهش

همسو کردن بدن با جهت تابش خورشید، جستجوي سایه، امتناع از خوابیدن، کاهش خوراك مصرفی  شامل هاي تنش گرمایینشانه )2
بیشتر، تجمع پیرامون آبشخورها، آشفتگی و ناآرامی، کاهش یا توقف نشخوار، دهان باز و به سختی  هايدفعهخوردن مقادیر کمتر در یا 

  ).54( استیدن، تراوش بیش از اندازه بزاق نفس کش
  

  
  .)6( زا بر عملکرد و سلامت گاوهاي پرتولیدمحیطی تنش هايعاملاثر  - 2شکل 

  
  1بترطو - شاخص دما

شود. این شاخص یکی از بهترین استفاده می رطوبت-براي سنجش تأثیر دما و رطوبت بر عملکرد گاو از شاخص دما
عملکرد تولید شیر و تولید مثل گاو  68بالاتر از  رطوبت-شاخص دمادما و رطوبت است. در  با همنشانگرهاي درجه آشفتگی گاو از تأثیر 

شاخص ( %5و رطوبت نسبی سلسیوس درجه  25در دماي  دهد کهنشان می 2). براي مثال، جدول3شکل  ،2یابد (جدول کاهش می
به  %60رطوبت نسبی  ) وسلسیوسدرجه  25آن بالاست، در حالی که در همان دما ( و تولید است گاو بدون تنش )67 = رطوبت-دما
گاو  ،%10و رطوبت نسبی صفر تا سلسیوس درجه  3/38یابد. در دماي می گیرد و تولید آن کاهشگاو در مرز تنش متوسط قرار می بالا،

به بالا مرگ  %95و رطوبت نسبی سلسیوس درجه  3/38کم است ولی در دماي  به نسبتدر مرز تنش متوسط قرار گرفته و تولید آن 
 ).2(جدول  رسدحیوان فرا می

تولید  اثر سویی بریی که در ادامه آمده است، هادلیلبه  بالا رطوبت- شاخص دماافزایش دماي بدن و میزان تنفسی در 
 ):21( گذاردمی و تولیدمثلهاي حرکتی اندام براي تولید آینده، و نیز سلامت  بدون شیرگاوهاي شیرده، گاوهاي 

 
1. Temperature-humidity index (THI) 
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ود که به نوبه خود شدر اواخر آبستنی، موجب کاهش رشد رویان می - 2به مرگ رویان شود.  تواند منجرتنش گرمایی حاد می -1
(کوتاه شدن طول دوره  کاهش شدت فحلیباعث  -3پی داشته باشد. شده را در هاي تازه تولدتواند افزایش تلفات گوسالهمی

 ).42، 36 ،32 ،27، 25، 20 ،10( شودمواجه می مشکلشناسایی گاو فحل با و  می شودفحلی)
 

 
  .)54( رطوبت-دماواکنش تولید شیر به افزایش شاخص  - 3شکل 

  
(مرطوب کردن محیط)،  استفاده از سایبان، استفاده از رطوبت - مز تنش در گاوهاي شیري در هواي گرهاي جلوگیري از بروراه

 در خروجی  يآبخوري جلودر جاهایی که هوا جریان نداشته باشد. نصب  ویژهمصرف آب آشامیدنی خنک، استفاده از حصار به 
منطقه نگهداري،  اقلیمبسته به  هاي صنعتیمصرفی در گاوداري ). باید توجه داشت که شیوه آب دادن و مقدار آب12( است شیردوشی

  ).49، 24، 10) (4(شکل  کندفرق می هادیگر عاملتولید و سطح نوع خوراك مصرفی، 
  

  
  

 
  
  

  .در بدن گاو شیردهشیوه توزیع آب ورودي  - 4شکل 
  

 هاي گوناگون کشورپرورش گاو صنعتی در اقلیم

گاو  %9/27) و ʽهولشتینʼها آن بیشترگاو خارجی ( %7/65هاي صنعتی دهد، در گاوداريشمسی نشان می 1392آمار سال 
اوداري صنعتی در مناطق معتدل رونق پیدا در ایران در چند سال گذشته، گ ).43، 32، 11( است موجود بودهبومی  گاو %7/6آمیخته و 

در کشور تولید شیر  ،ها رایج شده است. امروزدر گاوداريفناوري کرده است و تا اندازه زیادي به حد مطلوب تولید رسیده و استفاده از 
 ).13، 7، 5پذیر شده است (در مناطق معتدل امکان بیشتر با نگهداري تعداد گاو کمتر پر تولید

 هايطقههاي صنعتی، در هواي گرم و خشک مانند استان یزد (روز داغ و شب خنک) و منوهاي پرتولید، در گاوداريگا  
، 4) (3 و 2هايکنند (شکلشیر بیشتري تولید می غیرهدر مقایسه با نقاط داراي هواي گرم و مرطوب مانند بندرعباس، اهواز و  معتدل

آب آشامیدني و آب موجود در خوراک مصرفي

دن  یر از ب د شیرتبخ مصرف جھت تولی
دن  روجي از ب آب خ

(ادرار و مدفوع)
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 -دما و رطوبت، دقت در شاخص دما نظرهاي صنعتی (پرتولید) از مکان براي پرورش گاوداري در گزینش ).58،  50،  38، 26 ،5
اي به رطوبت  مهم است. زیرا این شاخص، در امر تولید و تولیدمثل نقش اساسی دارد. بنابراین، پیش از انتقال گاو پرتولید از منطقه

      ).25شود (باعث کاهش بازدهی می موارد توجهی به اینگرفته شود زیرا کم لازم باید در نظر هايامکانمنطقه دیگر شرایط طبیعی و 
  

  .)54رطوبت ( -شاخص دما - 2جدول 
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 مدیریت خوراك و خوراك دادن - 2

 هزینه پرورش را شامل  %80تا  60هاي صنعتی بیش از هزینه تغذیه براي تولید شیر در گاوداري در حال حاضر در ایران
گونه که در کشورهاي پیشرفته مانند همان ،تواند. در حالی که این رقم می)1395شخص با گاوداري ممتاز ایران کانیه (م شودمی

گاوداران به کیفیت و کمیت خوراك و نحوه خوراك دادن بر مبناي تعریف  اکثریتتوجهی باشد. کم %45حدود  ،شودآمریکا مشاهده می
مغذي لازم را به اندازه کافی و نسبت بهینه، براساس استانداردهاي  کیبی از مواد خوراکی که کلیه موادمتوازن: تر یرهج[جیره متوازن 

کیفیت به در حالی که  کندمی تأمین  شرایط فیزیولوژیکی ویژه از قبیل دوران رشد، آبستنی یا تولید دراي ویژه، توصیه شده براي گونه
 %28اصلی غیرفعال شدن  هايعلتیکی از است که دلیل اصلی بالا بودن هزینه تغذیه  ].)21شده باشد ( توجهو کمیت تولید نیز 

، 57، 43مهم و کلیدي است ( هايعاملبوده است. بنابراین مدیریت خوراك و خوراك دادن از  1392هاي صنعتی در سال گاوداري
بندي شود که هر گروه متناسب وزن، سن، مرحله رشد، تولید و روهاي گ). در این راستا لازم است ترکیب گله گاوشیري، به شیوه58

 بتواند برحسب نیاز جیره متوازن خود را دریافت کند.  هادیگر عامل

آبستن، آبستن سنگین،  بدون شیرترکیب گله گاوشیري استاندارد صنعتی شامل: گاوهاي شیري (شیرده، شیرده آبستن، 
یک هاي نر زیر ، گوساله%18 یک سالهاي ماده زیر ، گوساله%16) یک سالهاي ماده بالاي (گوساله ، تلیسه%46غیرآبستن)  ریبدون ش

تلفات  و %20گاوهاي شیرده، میزان جایگزینی گاوها در سال  %85و گاوهاي آبستن در گله  %2، گاو نر پرتولید (ممتاز) %18 سال
 است. %8ماهگی  24تا  صفرگوساله از 

 :باشد مؤثرتواند در موفقیت گاودار زیر نیز می مواردتوجه به  ،این رابطهدر 

 شود. مقدار تولید شیر، موجب کاهش بازده می و قیمت بدون توجه به مرحله شیردهیهاي گرانمصرف افزودنی رویه ازاستفاده بی
، 9سازي ضروري است (هاي مکملوسیله کارخانه هاي آماده شده بهبنابراین آگاهی از ماهیت مواد خوراکی، مقدار و ارزش مکمل

17 ،47.( 

 ویژه علوفه (هنگام درو ه دارد، در ایران به کیفیت خوراك ب هادیگر عاملتولید و  ،که خوراك نقش اصلی را در نگهداريبا این
آور مانند زیان هايعاملشود. براي نمونه، آلوده شدن مواد خوراکی با آوري و نگهداري) توجه چندانی نمیکردن، جمع
را   هادیگر عاملو  4زا، جهش3زامواد سرطانآلودگی با هاي کبدي است، یاختهکننده که تخریب 2هپاتوکسین و 1آفلاتوکسین

 توان نام برد.می

 هافرمول ایننویسی از چربی در موارد مختلف از جمله هنگام جیره %5/3سنگ کردن شیر تولیدي برحسب براي تصحیح و هم 
 :)53( توان استفاده کردمی

 FCM) %5/3)= ( 4324/0 × شیر ) + (کیلوگرم216/16 ×چربی  (کیلوگرم

     ECM) %5/3)= (86/12 ×چربی ) + (کیلوگرم04/7×ینئپروت )+ (کیلوگرم3246/0 ×شیر (کیلوگرم
  FCM) %4)= ( 4/0×  ) + (کیلوگرم شیر15 ×(کیلوگرم چربی 

 پذیرتغییر جیره غذایی در برنامه یا تغییر جیره غذایی انعطاف خطرهايجهت کاهش  تلاش در. 

 حیوان  هايدر نتیجه هزینه تولید ویابد می )، مقدار مصرف آن افزایشچوبیمواد  به ویژهوسازي خوراك (با کاهش انرژي سوخت
  .)23، 10( رود) بالا میهادیگر عامل(شیر، گوشت و 

 چنین، حرکت شوند و همبیشتر در بدن می منجر به تولید گرماي زیاد، به دلیل قابلیت هضم پایین حاوي الیافهاي خوراك
 ).38دهند (هاي دستگاه گوارش را افزایش میماهیچه

 
1. Aflatoxin                              2. Hepatoxin                                       3. Carcinogens                                        4. Mutagens 
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  یشنهاد در هواي داغ و مرطوب مانند خوزستان پ ویژهبه هادیگر عاملدر جیره غذایی گاوهاي پرتولید استفاده از غلات، چربی و
 ).7شود (می

 براي گاوهاي با تولید بالا  2آمیخته شدههاي جیرهکل دهنده جیره، برداري و تجزیه فیزیکی و شیمیایی از مواد تشکیللزوم نمونه
  ).19، 1شود (می تأکید

 مدیریت تولیدمثل - 3

داشتن تلیسه کافی براي جانشینی گاوهاي بقاي گاوداري و تولید شیر به تولیدمثل بستگی دارد. بهبود ژنتیکی نیز بستگی به 
زایی بهینه و دستیابی به میزان گوسالهاهمیت بر بهبود ژنتیکی گله دارد.  حذفی دارد. بنابراین، بازدهی زیاد تولیدمثل تأثیر شایانی

روز  365زایی بیش از الهکند که هر ماده گاو، سالی یک گوساله زنده و سالم تولید کند. اگر فاصله گوسبیشترین سوددهی ایجاب می
 1393 در سال زایی بسته به سطح تولید شیر در گلههاي اقتصادي زیادي در پی دارد. زیان حاصل از افزایش فاصله گوسالهباشد، زیان

ازده غذایی، ها بیشتر در اثر کاهش تولید شیر، ب). این زیان25، 10، 9هزار تومان در روز برآورد شده است ( 10تا  5بین  1394تا 
   شود.ایجاد می هادیگر عاملزایی و میزان گوساله

هاي حاصل از شوند. زیانباروري، از گله گاوهاي شیري حذف می هايمشکلتولیدي و تعداد زیادي گاو نیز به دلیل کم
). با 1394 ، سال(مطالعه شخصی تتومان در سال براي هر گاو گزارش شده اس 2200000حدود  به طورمتوسط باروريباروري یا کمنا

  ).5(شکل  بنیان تولیدمثل نقش مهمی در پرورش گاوداري صنعتی داردتوجه به مراتب فوق، مدیریت دانش
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .هاي صنعتیمدیریت علمی و کاربردي تولیدمثل در گاوداري - 5شکل 
  

روز پس از زایش  60گاوها تا  %85 ،در شرایط مطلوب .هستند لتولیدمث بر مؤثراصلی  هاياملعپیشگیري  و تغذیه دیریت،م
بار تلقیح به  3تا  2با  به طور معمولدر ایران چنین نیست و  شوربختانهها آبستن شوند که آن %70باید فحل شوند و با اولین تلقیح 

 ).44، 41، 31روز) است ( 90تا  75ال دهروز (ای 100یابند. در گاوداري پیشرفته، روزهاي باز کمتر از این میزان دست می

 
2. Total mixed ration 
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 گاوهاي صنعتی بهنژاديمدیریت  - 4

 به طور معمولانتخاب نژاد متناسب با شرایط اقلیمی، اقتصادي و اجتماعی اهمیت زیادي دارد. براي نمونه،  ،در مرحله اول
 ند.براي مناطق گرمسیري مناسب هست 2براي مناطق معتدل و گاوهاي زیبو 3گاوهاي اروپایی

تفاوت درآمد بیشتر گاوي که  ،هدف گاودار پرورش گاوهایی با تولید بالاتر براي سود بیشتر است. براي نمونه ،در مرحله دوم
کند اهمیت توجه به لیتر شیر با همان کیفیت تولید می 20روزانه  ،دهد در مقایسه با گاوي که در همان شرایطلیتر شیر می 40روزانه 

 ).41، 18است ( بهنژاديژنتیک و  دانشکند. راه رسیدن به این هدف استفاده از یرا مشخص م بهنژادي

که به تنهایی از عهده گاودار  نیاز داردها و منابع گوناگونی را آوري زیرساخت لازم، مهارتبهبود ژنتیکی افزون بر نیاز به فراهم
ها فراهم شود تا بنابراین لازم است که زیرساخت .گیري کندواند تصمیمتها میآید. گاودار تنها در مورد گزینش والدین گوسالهبرنمی

هاي را به عهده گیرند و سازمان بهنژادينژادي، مسئولیت امور پیچیده و دقیق  به هايانجمن و نژادي و تلقیح مصنوعیهاي بهسازمان
  ).41، 32در تلقیح مصنوعی در کنترل کیفی دخالت کنند ( دولتی فعال در امور دام نیز با نظارت بر کیفیت گاوهاي نر مورد استفاده

 مدیریت جایگاه مناسب گاوهاي صنعتی - 5

و تجربه نشان داده است که تولید دام در شرایط محیطی بهینه دما، رطوبت و  پژوهش -هاي نگهداري گاوهاي شیريساختمان
باشد که  ايتعدیل شرایط محیطی به شیوهباید ساختن جایگاه،  گذاري برايیابد. بنابراین دلیل عمده سرمایهتهویه افزایش می

. در ضمن لازم است این جایگاه ضمن )53، 10، 6( شود شرایط محیطی با تولید بیشتر جبران هاي اضافی براي بهینه سازيهزینه
 ی شود که بهداشت، راحتی براي گاوطراحچیدمان به نحوي  لحاظاز  ، و نیزانور و فض ینتأمهماهنگی با شرایط اقلیمی منطقه، از نظر 

فضاي کافی، اگر فضاي آخور براي هر  ینتأمدر ارتباط با  ،انجام کار براي کارکنان با بازدهی بالا فراهم شود. براي نمونهامکان گاودار و  و
  ). 56، 53، 31، 9( یابدکاهش می %35به  %70متر کاهش پیدا کند، شناسایی گاوهاي فحل از سانتی 30متر به سانتی 60گاو از 

  مدیریت دیگر موارد -6
دهی است. لازم در مدیریت گاوداري و افزایش سود مؤثر هايعاملها یکی از مهمترین پیشگیري از بیماري -رعایت بهداشت گله

دامپزشک داشته باشد و در اجراي آن  از ها با استفادهو درمان بیماريتشخیص  ،بهداشتی براي پیشگیري اياست که هر گاودار برنامه
  ).39، 38 ،30، 23، 19تلاش کند (

  
 صنعتی کشور هايوضعیت موجود گاوداري

گاوداري صنعتی از  ،داشته است. در حقیقتدر ایران ، نقش مهمی در کشاورزي و صنایع وابسته به آن صنعت گاوداري شیري
در  ).36، 12، 10، 9وجود آمده است (ه سایل مکانیکی و بهداشتی در دنیا و سپس در ایران ب، وفناوريبین واحدهاي تولیدي،  3تلفیق

، به باروري، سلامتچندانی  گذشته و تا حدود زیادي در زمان حال، توجه صنعت گاوداري درایران به مقدار شیر تولیدي بوده و توجه
). شواهد 50( شودوبیش به این مسائل بیشتر توجه میکم هاما خوشبختانه امروز .نشده است هادیگر عاملطول عمر، امتیاز بدنی و 

، 5( پذیر استدهد که در حال حاضر تولید شیر بیشتر با نگهداري تعداد گاو کمتر با این روش در مناطق معتدل ایران امکاننشان می
   تصویر روشنی از وضعیت موجود این حرفه را نشان  ،ح زیربه شر 1392هاي صنعتی کشور در سال ). نتایج آمارگیري گاوداري7، 6

  .)2(دهدمی
  .س گاوأمیلیون تومان براي هر ر 16 یش ازمیزان سرمایه گذاري: ب

  گاو. رأس میلیون تومان براي هر  16میزان سرمایه گذاري: بالغ بر 

 
3. Bos taurus                                                  2. Bos indicus                                                               3. Integration 
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 مربوط به گاوهاي شیري و  رأس  2164000ظرفیت  واحد با 16295 ) 25352 ( تعداد واحد و ظرفیت: از تعداد واحدهاي موجود
فعال  رأس  2957299واحد با گنجایش  18299، تعداد رأس  3264593واحد مربوط به واحدهاي پرواربندي با ظرفیت  9060

 ) بوده است. %28غیرفعال ( رأس  691524واحد و  7054)، و تعداد 72%(

 رأس  507466تن گوساله و گاوپروار شده  3793000تولید شیر  :پروار شده مقدار تولید شیر و گوساله و گاو . 

 51(نفر  32637بدون مزد و حقوق  ،)%45(نفر  31119با مزد و حقوق  ،نفر 63756جمع کل   :تعداد شاغلان%(.  

  :7/6، و بومی %6/27، دورگه %7/65درصد گاو و گوساله (برحسب نژاد): خارجی ترکیب نژادها%. 

  
 گاوداري صنعتی در ایران (حال و آینده)هزینه 

شود که ) توصیه میتجهیزات، وسایلقیمت دستمزدها، هزینه بالا رفتن به دلیل در آینده ( هاقیمت با توجه به روند تغییر
هزینه  ،%15ی نشده بینهاي متفرقه و پیش، هزینه%15، دستمزد %45جهت داده شوند: تغذیه  گونهاین در ایران پرورش گاو هايهزینه

  ).37 ،11 ،7، 5، 4 ( %5و حقوق مدیریت  %20گذاريسرمایه
 :استبه شرح زیر  هاحلگاوداري صنعتی و ارائه راه هايمشکلنتیجه گیري 

 امساعد اقلیمی برها را دارد. در این راستا، اگرچه شرایط نکه گاودار توان حل آن است یهایمشکلآن دسته از  :درونی هايمشکل - 1
چه که امکان بروز وارد زیادي بازده و عملکرد از آندهد که در مبروز صفات بالقوه تولید گاوهاي پرتولید، اثر سوء دارد شواهد نشان می

است.  در تولید مؤثرهاي لفهؤهاي علمی در رابطه با متوجهی به فراگیري یا کاربري یافتهتوجهی یا بیدارد کمتر است. علت آن کم
براي  ها بحث و راهکاراین روش از قبل هايلباین نوع اطلاعات بایستی به صورت کاربردي در دسترس گاودار قرار گیرد، در مط بیشتر

 ارائه شده است. آن

صی و آید و نیاز به همکاري دولت، بخش خصوها به تنهایی از عهده گاودار برنمیحل آنهایی که راهمشکل: بیرونی هايمشکل - 2
هاي و سازمان هاقانونهاي تولید در صنعت گاوداري کشور، وجود نابسامانی وان بهتبه اختصار میدر این رابطه . )11( دانشگاهیان دارد

آموزشی و پژوهشی در  هايفعالیتنداشتن  کارآییوصی و در بخش خص ایک سیستم کار نبودگیري در بخش دولتی، متعدد تصمیم
نظر در ساختارهاي دولتی، اجرایی و بخش  ، تجدیدهاته. با توجه به این نکاشاره کرداین بخش  هايمشکلو  هاازپاسخگویی به نی

 لازم مرغداري توصیه شده هايمشکلچه براي حل ، مشابه آنآموزشی و پژوهشی مربوط به پرورش گاوشیري هايمؤسسهخصوصی و 
، گاودار با صرف انرژي و وقت بیشتر و آسودگی خاطر به مدیریت گاوداري هامشکلن نوع در صورت حل ای شود.پیشنهاد می )،8( است
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Tackling the Problems of Dairy Cattle Industry Management in Iran 
 

A. Nikkhah1, 2 
 

Milk production by native dairy animals in Iran does not suffice the national demands due to 
increased human population growth, awareness of the health benefits of milk and its by-products, 
and improved living standards. Since1933  that high-producing European and North American dairy 
cattle have been imported to Iran, this new enterprise, despite confronting many problems initially, 
has grown gradually. At present, although 30% of total milk in the country is provided by this 
industry, it still faces many challenges. There is evidence that the most important challenge is the 
lack of scientific approach in the management of high-producing herds, being developed through 
application of diverse scientific approaches over a long period of time. These dairy cattle can 
efficiently produce high amounts of milk and meat under the mild climatic condition of Europe and 
parts of North America, having access to high amount of high-quality feed, and with 
implementation of high sanitation programs. Therefore, producers of imported dairy cattle under 
different climatic conditions of Iran, must be familiar with proper management of dairy cattle and 
calves, such as providing proper housing, feeding and sanitation, as well as being able to implement 
appropriate new technologies such as breeding methods. Low attention to these important points 
resulted in problems in milk production and reproduction. The aim of this paper is to highlight the 
most important factors affecting the management and the methods of applying scientific procedures 
for optimal performance of dairy herds. Here, we have tried to review the current challenges of the 
dairy industry in Iran, and present practical suggestions for mitigating the related problems. 
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