
بسھ تعالی

قضاوت گاوھای شیرده 





برای موفق بودن یک صنعت دامداری و حداکثر استفاده از •
تغذیھ و اصالح نژاد، دامدار باید بتواند با  مشاھده گاوھا،  

.آنھا را مورد ارزیابی قرار دھد
در صورتی کھ یک دامدار فاقد قوه یک ارزیابی خوب  • در صورتی کھ یک دامدار فاقد قوه یک ارزیابی خوب  •

برای دامھای خود باشد،  شاید از اساسی ترین ابزار 
.  مدیریت در دامداری محروم خواھد بود

بنابراین برای مدیریت صحیح در صنعت گاوداری، گاودار •
باید توانائی قضاوت و مقایسھ تک تک دامھای  خود را 

. داشتھ باشد



یک داور خوب باید آگاھی کامل بھ صفات مربوط بھ تولید و تیپ  •
.را باید داشتھ باشد

باید بداند کھ برای  مثال چھ صفاتی مربوط بھ عمر اقتصادی و  •
ھای دست و یا پستان  - تولید و چھ صفات دیگر مربوط بھ ناراحتی

.و غیره ھستند
صفات مرتبط با طول عمر اقتصادی و تولید شیر در گاو ھلشتاین • صفات مرتبط با طول عمر اقتصادی و تولید شیر در گاو ھلشتاین •

اتصال قوی پستان، ارتفاع و پھنای پستانھای عقب،  اندازه  –
.مناسب سرپستانھا و محل قرار گرفتن آنھا می باشد

صفات مرتبط با کاھش عمر مفید و تولید گاو•
زمحتی قمست جلوی بدن، انقباض و گرفتگی عضالت، عدم استحکام –

پستان،  پستانھای خیلی ) ھای نگھدارنده- رباط(لیگامنتھاتی نگھدارنده 
بزرگ و کارتیھ ھای عقبی خیلی شل



موارد موثردر ایجاد تکنیک ارزیابی تیپ
گیری صحیح، توانایی - دقت نظر، مقایسھ اندیشمندانھ، تفکر سازمان یافتھ، تصمیم•

توضیح شفاھی و کتبی
برای انجام یک ارزیابی دقیق و توانایی قرار دادن ھر دام مورد ارزیابی در •

.کالس مربوط بھ  خود ، دانستن حالت مناسب و دلخواه اندامھای بدن الزامی است
ھا و ھنرھا می باشد کھ نیاز بھ آگاھی از -تکنیک قضاوت ترکیبی از دانستھ•

.استاندارھا و دقت نظر داورھا دارد



بھترین داوران §
دارای تجربیات زیادی در پرورش دامھای مورد قضاوت  

.خود ھستید
این تجربیات امکان شناخت صفات مثبت و منفی را  

.کند-برای آنھا بیشتر مھیا می
یک داور خوب باید تیپ عمومی دام مورد قضاوت را کھ غالب بر 

جمعیت آن نژاد است بشناسدجمعیت آن نژاد است بشناسد
با مشاھده تعداد زیادی از دامھای  

حالتھای نرمال جامعھ را تشخیص بدھد
این بھ گاودار  امکان قراردان دامھای مورد ارزیابی                          

در باالی حالت نرمال یا زیر حالت نرمال را 
.خواھد داد



سال  ۵برای تمام نژادھا متوسط عمر گاوھای شیرده حدودًا •
بعد از شروع تولید آنان است

.باشند- ھای خشکی آنان حدود یکسال می-مجموع دوره –
درصد  ١٠(زمانی کھ مبنای انتخاب تنھا تولید شیر باشد •

)تاپ)تاپ
کاھش طول عمر مفید گاوھا –

روز ٣٠۶و در نسل دھم  ١۵٣در نسل پنجم  •
در مقابل زمانی کھ انتخاب بر پایھ تولید و تپیپ انجام   •

شود، افزایش طول عمر گلھ
روز دھم ۵١٠روز در نسل پنجم و  ٢۵۵ –



نسل صفت

نسل دھم ۵نسل  نسل اول نسل حاضر براساس تولید 
شیر

٨٧٠٨ ٧٧۶٠ ٧٠٠٠ ۶٨١٠ تولید شیر
٧٣.٨ ٧۶.٨ ٧٩.٢ ٧٩.٨ امتیاز
٣٠۶ - ١۵٣ - ۵١- سال ۶ - ٣٠۶عمر گلھ ١۵٣ - ۵١- سال ۶ عمر گلھ

بر اساس 
تولید و تیپ

٨٢۶٢ ٧۵٣۶ ۶٩۵۵ ۶٨١٠ تولید شیر
٨٩.٩ ٨۴.٧ ٨٠.٨ ٧٩.٨ امتیاز
۵١٠+ ٢۵۵+ ۵١+ سال ۶ عمر گلھ



فاکتورھایی دارای بیشترین اثر در قیمت تلیسھ •
بینی  - تیپ مادر تلیسھ، میزان تولید چربی شیر و اختالف پیش–

پدر تلیسھ برای تولید شیر، و  (Predicted difference)شده 
تیپتیپ

درصد از کل قیمت فروشی تلیسھ کھ مربوط بھ فاکتور•
۴۴.٩= تیپ    –
۵۵.١= تولید   –



تیپ نباید جایگزین تولید تلقی شود•
اما بھ عنوان یک ارزش واقعی بایستی بھ صفات در برگیرنده تولید مطلوب افزوده  –

.  گردد

تیپ خوب با تولید ناکافی وضعیت غیرقابل قبول می باشد•
گاوھای پرتولید با صفات و تیپی غیرقابل قبول دارای–

.عمر کوتاه تولید ، عدم پایداری و استقامت و غیر اقتصادی  •

تمام پرورش دھندگان گاو شیری بھ اھمیت و فوائد صفات اصلی تیپ بھ •
عنوان

خصوصیات شیرواری نظیر اتصاالت پستانی، مخصوصًا لیگامانھای نگھدارنده پستان  –
.و ھمینطور دست و پا وغیره باید واقف باشند


