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تعيين شرايط بدني  

گاو شيري
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تعيين شرايط بدني   

در هر گاوداري گاوهائي وجود دارند آه    •
 و چاقبراي دوره شيرواري خود خيلي  

عدم شناسائي .  هستند الغريا خيلي 
اين گاوها و عدم اقدام صحيح در اين 

مورد از جهت مداواي بيماريها، از دست  
دادن توليد و آاهش راندمان توليد مثل     

.هزينه زيادي در بر دارد  
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 BCSتعريف
ذخيره هاي      شرايط بدني در حقيقت نشانگر            •

اين چربي ها      .   در بدن گاو مي باشد         چربي   
در زمانهائي آه گاو قادر نيست به اندازه                  

.   نيازش بخورد مورد استفاده او قرار مي گيرد                 
در گاوهائي آه توليد شير آنها باال است،                

اين امر در اوايل دوره شير دهي اتفاق مي                  
افتد ولي در زمان مريضي، يا وقتي آه غذا              
آيفيت خوبي ندارد و يا اينكه غذا به اندازه                  

آافي به گاو نمي رسد نيز ممكن است            
. ديده شود      
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چگونه شرايط بدني را تعيين مي آنيم؟    

براي نمره دادن عالوه بر نگاه آردن به نقاط مختلف   •
، آمر،  (Backbone)گاو،  بايد استخوان هاي پشت 

از .  را نيز لمس آرد(Rump)و آفل  (Loin)راسته 
، سر استخوان (Pin)آنجائي آه استخوان سوزني 

، نوك تيغه (Hooks))مفصل خرگوشي (ران 
 و آمر، و  (Spine)استخواني مهره هاي پشت

 داراي (Short ribs))آاذب (انتهاي دنده هاي آوتاه 
بافت ماهيچه اي پوشاننده نمي باشند، هرگونه    
پوششي آه مشاهده و يا لمس شود چيزي جز  

. پوست و چربي ذخيره شده نيست   
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ارزيابي شرايط بدني از طريق لمس بسيار                    •
ابتدا نوك انگشت ها را روي           . آسان است    

استخوان پشت، استخوان سوزني و             
لگني -استخوان مفصل راني      

(Hipbone)     در جلوي سر      .  فشار دهيد
استخوان ران، محلي آه دنده هاي آوتاه از             

ستون فقرات جدا شده در حاليكه چهار                 
انگشت خود را روي راسته قرار داده ايد                

انگشت شست را زير سر دنده هاي آوتاه                   
با فشار دادن اين نقطه مي توان            .  قرار دهيد    

. به ميزان چربي ذخيره شده پي برد                   

چگونه شرايط بدني را تعيين مي آنيم؟    
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بايد عمل نمره دهي بطور مرتب و منظم انجام  •
شود تا نمايانگر تغييرات در ميزان ذخيره چربي در  

بطور ايده آل . هر مرحله از دوره شيرواري باشد 
بايد گاوها را در هنگام شروع و پايان دوره خشكي 

و حداقل چهار يا پنج بار در طول دوره شير واري  
نمرات بايد بر اساس مرحله .  نمره دهي آرد

روزهاي شير (شيرواري مورد ارزيابي قرار گيرد 
در سيستم هاي ارزيابي   ). دهي و يا خشكي

، )سيستم آمار برداري آامپيوتري (پيشرفته تر  
روزهاي مانده به زايمان بعدي نيز بايد در آمار 

.منظور شوند

چه زمان مناسب تر است؟    
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 نمره     .نمرات وضعيت بدني از يك تا پنج است                •
 نشانگر گاوي است بسيار الغر و بدون               ١

 گاوي است آه    ٥و نمره    .  ذخيره چربي        
نمرات بدني ايده آل          .  بسيار چاق مي باشد         

 در زمان خشكي و زايمان           ٤-٥/٣بين دامنه      
 مي  ٣-٥/٢بوده و در زمان پيك شير دهي به                

رسد و هيچ گاوي نبايد نمره بدني اش در                
طي دوره شيردهي بيشتر از يك درجه آم                    

. شود  

سيستم نمره دهي 
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اگر اين آار توسط يك فرد با تجربه انجام             •
 ١٥ الي ١٠فقط شود، نمره دادن به هر گاو           

 طول آشيده آه اطالعات زيادي در باره                   ثانيه   
براي به دست آوردن          .  گاو به ما مي دهد      

اطالعاتي راجع به نتايج تغذيه و مديريت گله                      
بايد بطور دائم و منظم نسبت به دادن نمره                    

. شرايط بدني گاو اقدام آرد         

توسط چه آس و چگونه اين آار انجام مي            
شود؟  
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اسامي قسمت هاي مختلف بدن گاو آه در نمره دادن بكار مي روند     

مفصل 
خرگوشي 

دنده هاي آوتاه  

)پشتي  (ليگامان ساآرال   

استخوان سوزني 

خاصره

مفصل 
استخوان سوزني خرگوشي 

ليگامان  ابتداي      
دم 
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ما بايد به آدام نقاط بدن نگاه آنيم؟           

.ابتدا ناحيه لگن را از دو طرف نگاه آنيد •
خطوط منتهي به مفصل خرگوشي،  •

مفصل خاصره و دو استخوان سوزني
(pin) را به دقت نگاه آنيد .
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روش آار

اگر مفصل خاصره مشخصُا ديده شده و تيغه پشتي   •
، )مثل دندانه هاي شانه سر (دندانه شكل مي باشد  

BCS  است٢ آمتر از  .

اگر دندانه ها در سه چهارم راه بين سر آزاد آنها و نوك    •
 ٢ مساوي BCSتيغه مهره هاي آمر ديده مي شوند  

. است

به دندانه هاي نوك دنده هاي آوتاه در جائي آه پوشش       •
اگر دندانه ها در نيمه     .چربي تمام مي شود توجه بكنيد

راه بين سر آزاد آنها و نوك تيغه مهره هاي آمر ديده مي   
.  است٢٥/٢ مساوي BCSشوند 

 ٥/٢ آمتر از  BCS ها را چربي نگرفته است Pinاگر روي •
. است
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اگر مفصل خرگوشي  
مساوي   BCSگرد است 

.  مي باشد  ٣

اگر مفصل خرگوشي زاويه دار است   
.   مي باشد ٧٥/٢ از BCSآمتر  

.  استخوان هاي سوزني را چك آنيد   
اگر چربي روي آنها را گرفته است    

BCS  مي باشد  ٧٥/٢ مساوي  .
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BCS ≤ ٣ زاويه باز دارد )   است٧آه شبيه  (اگر اين خط  
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≤ BCS با زاويه باز مي باشد Uو اگر همين خط هاللي شكل بوده و يا شيبه   3.25
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اگر ليگامان هاي ساآرال و ابتداي              
BCS = 3.25دم قابل رؤيت باشند       

اگر ليگامان هاي ساآرال قابل رؤيت              
باشند ولي ليگامان ابتداي دم بطور            

BCS = 3.5آامل قابل رؤيت نباشند      
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اگر ليگامان ساآرال به         
سختي قابل رؤيت      

بوده و ليگامان ابتداي          
دم قابل رؤيت نباشد         

BCS = 3.75  .   اگر هر
دو ليگامان ذآر شده          

قابل رؤيت نباشند         
BCS = 4.0 .
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اگر نوك دنده هاي آوتاه به  .BCS > 4.0اگر باالي لگن پر باشد    
اگر باالي لگن پر بوده و  .BCS = 4.25سختي قابل رؤيت باشد   

اگر مفصل . BCS = 4.5 آامال از چربي پوشيده باشد   PINاستخوان 
اگر تمامي . BCS = 4.75خرگوشي به سختي قابل رؤيت باشد   

. BCS = 5.0برآمدگي هاي استخواني آامال گرد باشد    
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 گاو بسيار   .١نمره بدني  
انتهاي دنده    . الغر است

هاي آوتاه در هنگاهم 
لمس تيز بوده و نسبت به    

راسته گاو شبيه به يك  
. طبق به نظر مي رسد

مهره ها در محل زائده تيغه   
پشتي آامال بيرون زده  

مفصل خرگوشي و  . است
استخوان هاي سوزني 

. آامال مشخص مي باشند   
ناحيه مفصل خاصره و ران    

فرو رفته به داخل مي   
.باشند 
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١نمره بدني   

. ناحيه مقعد و فرج گاو آامال مشخص و بيرون زده است  •
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٢نمره بدني  

اين يك گاو الغر با نمره     
انتهاي  .  مي باشد  ٢بدني  

دنده هاي آوتاه را مي توان  
لمس آرد ولي آنها و   

همچنين مهره ها آمتر از    
حالت قبل مشخص و بيرون       

دنده هاي  . زده هستند 
آوتاه همانند گاو قبلي   

. طبقي شكل نمي باشند 
مفصل خرگوشي و  

استخوان هاي سوزني 
پشت لگن مشخصا 

. بيرون زده اند 
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. اما فرورفتگي لگن خاصره آه بين آنها واقع شده است آمتر است       •
.فضاي اطراف مقعد فرورفتگي آمتري دارد و فرج آمتر بيرون زده است  
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اين يك . ٣نمره بدني 
گاو با شرايط بدني 
با . متوسط مي باشد

فشار اندآي مي توان 
دنده هاي آوتاه را   

اين .  احساس آرد
دنده ها اصال حالت  
. طبق مانند را ندارند

شيار استخوان هاي 
پشت روي راسته و   

آفل پهن شده و مهره  
و نه ( ها حالت گرد 

.  دارد) نوك تيز
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استخوان پشت آامال گرد است و مفصل خرگوشي و سوزني عقب گاو آامال                     
ناحيه مقعد پر به نظر مي رسد ولي عالمتي از چربي               .  گرد و صاف است      

. ذخيره شده به چشم نمي خورد   

٣نمره بدني 
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 يك گاو  .٤نمره بدني 
تك تك    . سنگين و چاق 

دنده هاي آوتاه را فقط با   
فشار انگشتان مي توان   

اين دنده ها گرد    . لمس آرد  
و پر بوده و با هم يك طبق  

شيار استخوان . مي سازند
پشت در نواحي راسته و   

آفل آامال پر بوده و 
پوشيده از چربي مي 

روي مفصل  . باشد 
خرگوشي صاف و پر به نظر   

حد فاصل بين       . مي رسد
دو مفصل خرگوشي روي 

استخوان لگني پشتي 
.پهن و صاف است    



.اطراف استخوان هاي سوزني عقب گاو را چربي احاطه آرده است27

.٤نمره بدني 
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 اين يك گاو .٥نمره بدني 
ساختمان  . چاق است

استخواني پشت، 
استخوان هاي سوزني 

عقب، و دنده هاي آوتاه 
ذخيره   . قابل رؤيت نيست 

هاي چربي استخوان 
هاي دم و روي دنده ها  

. آامال ديده مي شوند 
رانها به سمت بيرون  

جناغ  . انحناء پيدا آرده اند  
سينه، و پهلوها سنگين و   
پر بوده تيغه پشتي دنده   
ها گرد شده و استخوان  
. بنده آن ديده نمي شود 
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٥نمره بدني  


