اهمیت اسکور یا نمره دهی بدن گاو شیری

نمره وضعیت بدن یا امتیاز دهی به وضعیت بدن )(Body Condition Scoring/BCS
 تعيين نمره وضعيت بدني بر اساس خصوصيات ظاهری حيوان از  1تا  5با فاصله هر 0/25نمره
 ارزیابي چشمي و لمسي نقاط خاصي از نواحي لگني و کمری برای نمره دهي

 :Hook/Hipاستخوان لگن
 : Pinاستخوان سوزني
 :Short Ribsدندههای کوتاه
)Ribs
،(Shortران
 :Thurlمفصل
 :Tailhead Ligamentرباط ساکرال
یا خاجی
 :Tailhead Ligamentرباط دنبالچهای

 ارزیابي (چشمي -لمسي) ميزان ذخایر چربي زیر پوست در نواحي نامبرده لنگي و کمری(ميزان چربي زیر پوست گاو،
بيانگر ذخيره انرژی حيوان برای افزایش سطح توليد شير در هر دوره شيردهي ميباشد).
 وسيلهای برای تنظيم دقيق مصرف خوراک و همچنين شاخص بلند مدت تنظيم انرژی در گله ميباشد.
 ميزان چربي ذخيره ای بدن حيوان ،تا حد باالیي مي تواند معرف نوع تغذیه و سالمت حيوان باشد.
هدف از تعیین وضعیت بدنی
بهبود سالمت گله ،توليد شير ،بهبود فرآیند توليد مثلي و سوددهي
زمان تعیین وضعیت بدنی
در شروع و پایان دوره خشکي و حداقل در  4تا  5توبت در طول دوره شيردهي (ترجيحاهر دو هفته) ،مدت زمان الزم برای
امتياز دهي به هرگاو توسط فرده زبده  10تا  15ثانيه
 گاوهای چند شکم زایيده :در طول ماه اول بعد ازایمان ،اواسط شيردهي -انتهای شيردهي
 تليسهها 6 :ماهگي ،نزدیک سن جفت گيری ،سه ماه قبل از زایش
1

نحوه امتیازدهی بدنی
الف) تقسیم بندی دام به دو گروه چاق و الغر
 .1بين سه استخوان  Hook ،Pinو  Thurlیک خط ارتباطي فرضي رسم کنيد( .شکل )1
 .2چنانچه این خط زاویه دار و شکل  Vیا  7بود ،گاو در گروه الغر و دارای نمره وضعيت بدني  3یا کمتر است( .شکل )1
 .3اگر یک خط بدون زاویه یا  Uتشکيل شود،گاو در گروه چاق با نمره وضعيت بدني بيشتر از  3مي باشد( .شکل )2
 .4اگر زاویه دیدتان از عقب دام به جلو باشد و فاصله بين استخوان  Pinو  Hookبه شکل ) (Lباشد گاو الغر (شکل،)3
ولي اگر ) (Uباشد گاو چاق ميباشد(.شکل )4

Pin

Hook

Thrul

شکل 1

شکل 2

2
شکل 4

شکل 3

ب) نحوه امتیاز دهی بدنی در گروه الغر ( 3و کمتر)
 -1باید زاویه  7بين  Hook ،Pinو  Thurlباشد تا گاوها در گروه الغر( 3و کمتر) قرار گيرند.

 -2در گاوهای گروه الغر ) ، (Vاگر استخوان ( Hookلگن) به شکل منحني باشد نمره وضعيت بدني دام  3ميباشد.

-3اگر استخوان  Hookزاویه دار باشد(وضعيت بدني کمتر از  ،)3در این مرحله به استخوان  Pinنيز توجه نمایيد ،که چنانچه
ذخيره چربي در  Pinبه صورت صفحه تخت به اندازه کف دست به نظر آید ،نمره وضعيت بدني  2/75است.

Hook

Pin

3

-4اگر استخوان  Hookزاویه دار باشد و ذخيره چربي در  Pinبه صورت صفحه مثلي شکل مشاهده شود ،نمره وضعيت بدني
کمتر از  2/75است.

 -5اگر استخوان  Hookزاویه دار باشد و قسسمت خلفي (پشتي) استخوان  Pinرا با دست لمس نمودید و الیه نازکي از چربي
را در زیر پوست آن احساس کردید ،نمره وضعيت بدني  2/5است.

-6اگر استخوان  Hookزاویه دار باشد و در استخوان  Pinهيچگونه چربي مشاهده نشود و همچنين برجستگي و تيزی نصف
دندههای پشتي دام از قسمت عقب دام قابل مشاهده باشند ،نمره وضعيت بدني گاو مورد نظر برابر  2/25ميباشد.

4

-7چنانچه استخوان  Hookزاویه دار و  Pinبدون چربي ،همچنين  75درصد دنده های پشتي دام از قسمت عقب دام قابل
مشاهده باشند ،نمره وضعيت بدني گاو مورد نظر برابر  2ميباشد.

-8مشاهده آسـان تيـزی و برجـستگي اسـتخواني در ناحيه  Short Ribs ،Thurl ،Hookو  Pinمشخصه نمره وضعيت بدني
کمتر از  2ميباشد ،که گاوهای بسيار الغر در این دسته با نمره بدني  1قرار ميگيرند .

ج) تعیین نمره بدنی در گاوهای چاق (بیشتر از )3
 -1همانطور که قبال نيز ذکر شد ،گاوها در دسته چاق ،دارای زاویه  Uشکل بين سه استخوان  Thurl ،Hookو  Pinميباشند.

 -2شناسایي و مشاهده رباط ساکرال یا خاجي ) (Sacral Ligamentگاوهای چاق و بررسي پوشش چربي این رباط :این
ليگامنت بين استخوان مهره های پشت و استخوان لگني ) (Hookقرار دارد.
 -3شناسایي و مشاهده رباط دنبالچه) (Tailhead Ligamentدر گاوهای چاق و بررسي پوشش چربي این رباط  :ليگامنت
بين استخوان دنبالچه و  Pinقرار دارد.
Sacral Ligament
لیگامنت ساکرال یا خاجی

Tailhead Ligament

5

لیگامنت دنبالچه

-4چنانچه ليگامنت ساکرال و دنبالچه به وضوع قابل رویت باشند ،نمره وضعيت بدني برابر با  3/25ميباشد.

لیگامنت دنبالچه

 -5اگر ليگامنت ساکرال به وضوح قابل مشاهده اما ليگامنت دنبالچه به سختي قابل رویت باشد نمره وضعيت بدني  3/5ميباشد.

-6چنانچه ليگامنت ساکرال و دنبالچه به وضوح قابل رویت نباشند نمره وضعيت بدني  3/75ميباشد.
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-7در گاوهای چاق چنانچه ليگامنت ساکرال و دنبالچه قابل رویت نباشد ،همچنين ناحيه بين استخوان  Hookو استخوان Pin
از چربي پر و فقط نوک دندههای کوچک قابل مشاهده باشد ،نمره وضعيت بدني برابر  4ميباشد.

-8در گاو چاق اگر ليگامنت ساکرال و دنبالچه قابل رویت نباشد و ناحيه بين استخوان  Hookو استخوان  Pinاز چربي پر
شده باشد(نگاه از بغل) ،همچنين نوک دندههای کوچک به سختي قابل رویت ميباشد ،در این حالت نمره وضعيت بدني گاو
برابر  4/25ميباشد.

 -9اگر ليگامنت های ساکرال و دنبالچه ای قابل رویت نباشند و ناحيه بين اسـتخوان هـای لگني  Pinنيز از چربي پر شده باشد،
از سویي دیگر نوک دنده های کوچک و استخوان  Pinبـه سـختي قابل رویت باشد ( نگاه از بغل ) در این حالت نمره وضعيت
بدني گاو برابر  4/5خواهد بود
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 -10اگر ليگامنت های ساکرال و دنبالچه ای قابل رویت نباشند و ناحيه بـين اسـتخوان هـای لگني و Pinاز چربي پر شده باشد
و نوک دنده های کوچک و استخوان Pinو استخوان ( Hookلگني) قابل رویت نباشد ( نگاه از بغل ) در این حالـت نمـره
وضـعيت بـدني گـاو برابـر  4/75ميباشد.
 -11چنانچه تمام سطح استخوان های قسمت خلفي پوشيده از چربي باشد ،به طوری که قابل رویت نباشند ،دراین حالت نمره
وضعيت بدني گاو برابر با  5مي باشد ،که گاوهای بسيار چاق در این دسته قرار ميگيرند .

امتیاز بندی ایده آل برای دورههای مختلف شیردهی
 دوره خشکی

3-3/5

 زمان زایمان
 اوج تولید

3-3/5
2

 زمان تلقیح و جفت گیری

2 /5

 اواسط دوره شیردهی

2 /5

 اواخر دوره شیردهی

3-3/5

ارزیابی نمره بدنی گاو شیری


نمره بدني  1گاوهای خيلي ضعيف



نمره بدني  2گاوهای ضعيف



نمرةبدني  3گاوهای با وضعيت متعادل



نمرةبدني  4گاوهای با وضعيت بدني چاق



نمرةبدني  5وضعيت گاوهای خيلي چاق
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خصوصیات گاو شیری با امتیازات بدنی متفاوت
 امتياز بدني کمتر از ( 2گاو بسيار الغر) :توليد شير کمتر در هنگام زایمان ،پيک (اوج) توليد شير کوتاهتر و فحلي دیرتر
 امتياز بدني باالتر از ( 4گاو بسيار چاق) :مستعد به سخت زایي ،جفت ماندگي ،تب شير ،کتوز  ،سندروم کبد چرب و
مشکالت در جفت گيری و تلقيح مصنوعي
 امتياز  3تا  : 3/5وضعيت بدني مطلوب ،و بهبود سوددهي گله
مزایای تعیین وضعیت بدنی
 تعيين وضعيت بدني موجب جابه جایي گاوها در بين گروههای کم توليد ،متوسط توليد و پر توليد خواهد شد.
 شناسایي دام با وضعيت بدني نامناسب و اتخاذ برنامه مدیریتي و تغذیهای الزم برای آن درصورت امکان و حذف دام
خيلي الغر و خيلي چاق
 بهبود سالمت گله ،توليد شير ،بهبود فرآیند توليد مثلي و سود دهي با تعيين وضعيت بدني و برنامه ریزی مدیریتي و
تغذیهای بر اساس آن
 امتياز بدني خوب باعث باال رفتن ضریب کارایي گله و افزایش سودهي ميشود.
 دقت در خرید گاوهای جدید با امتياز بدني مناسب ( )3-3/5و دسته بندی درست آنها جهت تغذیه مطلوب
 فروش گاوهای حذفي (بسيار الغر و بسيار چاق) جهت جلوگيری از هزینه درمان و تغذیه
 جلوگيری از بروز بيماریهای مزمن متابوليکي
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