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 نمره بدنی گاوهای شیری منعکس کننده ذخایر چربی بدن آنها است. کوفی و همکاران در سال
 ۲۰۱۷ بیان کردند که عواملی مانند نوع جیره و کارایی آن، و تراکم گله بر نمره بدنی گاوها تاثیر
 میگذارند. توروپ و همکاران در سال ۲۰۱۲ ضمن تاکید بر اهمیت نمره بدنی گاوهای شیری به
 عنوان یک شاخص مدیریتی مهم در مزرعه نشان دادند که این شاخص چگونه با تعادل انرژی
 و ذخیره چربی در بدن دام در گاوهای شیری مرتبط است و در طول یک دوره شیردهی تغییر
ارزیابی گله استفاده میشود از مهمترین شاخص هایی است که در  ]۱[. نمره بدنی یکی   میکند 
 و میتواند جهت تشخیص مشکالت تغذیه ای مورد استفاده قرار گیرد. چبل و همکاران در سال
 ۲۰۱۸ بیان کردند که تغییرات غیرمعمول و ناگهانی دراسکور بدنی می تواند نشانه ای از مشکالت
 متابولیکی مانند بیماری ها و یا مشکالت مدیریتی باشد. بنابراین به مزرعه داران توصیه می شود
 تا نمره بدنی گاوهای خود را بطور مرتب و طبق یک برنامه به منظور تشخیص و یا جلوگیری از

. بیماری های متابولیک و مشکالت مدیریتی ارزیابی کنند ]۲[

 زمانهای مختلفی برای تعیین اسکور بدنی گاوها پیشنهاد شده است. به منظور بهره برداری از
 امتیاز بدنی، گاوها را به هفت دسته تقسیم بندی می کنند. این گروه ها شامل گاوهای خشک
 )ابتدای دوره خشکی(، گاوهای انتظار زایمان و نزدیک زایمان، گاوهای تازه زا )از ۱ تا ۳۰ روزگی(،
 گاوهای پیک تولید )از ۳۱ تا ۱۰۰ روز شیردهی(، گاوهای اواسط دوره شیردهی )از ۱۰۱ تا ۲۰۰ روز
 شیردهی(، گاوهای اواخر شیردهی )از ۲۰۱ تا ۳۰۰ روز شیردهی( و گاوهایی که به سمت خشکی
 می روند )بیش از ۳۰۰ روز شیردهی( باشند. بعد از این دسته بندی، میانگین نمره بدنی و روزهای
با شرایط گله و اعداد استاندارد هر گروه تصمیم های با مقایسه  را محاسبه و   شیردهی دامها 
 مناسب جهت تغییر یا حفظ نمره بدنی اتخاذ میگردد. برای مثال، امتیاز مناسب گاوهای دوره
 خشکی بین ۳/۲۵ تا ۳/۷۵ و یا در گروه های تازه زا ۲/۷۵ تا ۳/۲۵ است. اگر نمره بدنی گاوها
 از این میزان کمتر و یا بیشتر باشد باید در مورد جیره استفاده شده این گاوها در دوره اواخر

 شیردهی تجدید نظر کرد.

 نمره بدنی معموال توسط افراد ماهر و با تجربه و از طریق یک پروتکل مشخص، تعیین می شود.
 برای تعیین نمره بدنی از یک سیستم اسکوردهی پنج نمره ای استفاده می شود که نمره ۱ بسیار
 الغر و نمره ۵ بسیار چاق می باشد. کیفیت و دقت نمره دهی بدنی توسط افراد، به مهارت آن فرد
 در تشخیص و تمایز گاوها با شرایط بدنی مختلف بستگی دارد. برای این کار مزرعه داران باید یا
 افراد ماهر برای این کار استخدام کنند و یا اینکه از افرادی که در گله خود با این روش آشنایی
 دارند استفاده کنند. از معایب این روش می توان به وقت گیر بودن و هزینه بر بودن آن اشاره کرد.
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 عالوه براین، معموال افراد مختلف با توجه به تجربه خود در مورد نمره بدنی نظر میدهند. مثال شاید
 یک گاو از نظر یک کارشناس نمره بدنی ۳/۵ داشته باشد و از نظر کارشناس دیگر نمره بدنی ۳/۲۵
 داشته باشد و این می تواند در تفسیر نتایج مشکل ایجاد کند. بنابراین ارزیابی منظم نمره بدنی گاوها

 به خصوص در گاوداری های بزرگ بسیار مشکل و وقت گیر است.

 با پیشرفت تکنولوژی، این امید بوجود آمده که شاید بتوان از روش های جدیدتری برای ارزیابی نمره
 بدنی گاوها استفاده کرد و استفاده از انسان را در ارزیابی نمره بدنی به حداقل رساند. روش هایی که
 توسعه یافته است روش اولتراسونوگرافی و روش نمره دهی با استفاده از دستگاه های اتوماتیک است.
 اولتراسونوگرافی ضخامت چربی زیرپوستی گاوهای شیری را بطور مستقیم ارزیابی می کند. اگرچه این
 روش برای اندازه گیری میزان چربی بدن کاربردی است، اما باز هم این روش نیاز به کارگر و کنترل
را گاوها  بدنی  اتوماتیک، شرایط  به صورت  ارزیابی توسط ماشین  در مقابل، روش  دارد.  گاو   کردن 
 ارزیابی می کند و نیاز به کارگر ندارد. در این سیستم ها از دوربین های مختلف برای ارزیابی نمره بدنی
 استفاده شده است. برای مثال برکوویچ و همکاران در سال ۲۰۱۳ از دوربین های دو بعدی و هاالچامی
 و همکاران در سال ۲۰۰۸ از دوربین های گرمایی استفاده کردند  ]۳[ ]۴[. همچنین فیشر و همکاران در
 سال ۲۰۱۵ از دوربین های سه بعدی برای ارزیابی نمره بدنی استفاده کردند. این دوربین ها با ارزیابی
زیرپوستی چربی  ذخیره  با  آنها  دوی  هر  که  بدن  فرورفتگی های سطح  و  استخوانی   برجستگی های 
 ارتباط دارند نمره بدنی گاوها را تشخیص می دهند  ]۵[. در این سیستم ها می توان با افزایش تعداد
 دوربین ها دقت ارزیابی را افزایش داد. برای مثال سانگ و همکاران در سال ۲۰۱۹ به اندازه گیری نمره
 بدنی از طریق روش دستی در مقایسه با دستگاه اتوماتیک با سه دوربین پرداختند. این دوربین ها
 در سه زاویه مختلف نصب شده بودند و ۸ نقطه از بدن گاو را از سه جهت باال، پشت و سمت راست
 بررسی کردند. نمره بدنی گاوها از ۱/۵ تا ۴/۵ متفاوت بود. نتایجی که به دست آمد نشان داد که
 می توان از این سیستم ها به خوبی برای ارزیابی نمره بدنی استفاده کرد. بعضی از این سیستم ها این
 توانایی را دارند که گاوها را در حین حرکت ارزیابی کنند و می توان از این سیستم ها در مکان هایی

مانند خروجی شیردوش جهت ارزیابی نمره بدنی استفاده کرد ]۶[.

 در راستای این پیشرفت ها شرکت فن آوری سروین  نیز اقدام به طراحی و ساخت سیستم ارزیابی
 بدنی دام مبتنی بر سیستم بینایی ماشین نموده است که به کمک دوربین نصب شده بر روی محل

 عبور دام توانایی ارزیابی و ثبت نمره بدنی و همچنین اسکور حرکتی دام را در حین حرکت دارد.

 استفاده از تکنولوژی هایی جدید در مدیریت کارآمد مزارع دام شیری امری اجتناب ناپذیر است. با
 توجه به افزایش هزینه کارگری و همچنین خطاهای نیروی انسانی، در تمامی دنیا دامداری های مدرن
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 به سمت استفاده از این تکنولوژی ها روی آورده اند. استفاده از دوربین های سه بعدی و گرمایی
 جهت اندازه گیری نمره بدنی گاوها سیستمی است که امروزه به منظور ارزیابی دقیق شرایط بدنی

گاو مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نکات کلیدی:

نمره بدنی یک شاخص مدیریتی است که برای ارزیابی گله ها مورد  استفاده قرار گیرد.

اصالح سیستم های برای  گله  در یک  گروهی  به صورت  و  زمانهای مختلف  در  باید  بدنی   نمره 
 تغذیه ای و یا مدیریتی استفاده شود.

 در روش های رایج از افرادی با تجربه جهت دادن نمره بدنی استفاده می شود که کاری زمان بر و
 خسته کننده است و احتمال اشتباه در آن زیاد است.

 روش اولتراسونوگرافی روشی است که با اندازه گیری چربی پشت بدن گاو، به اندازه گیری نمره
بدنی کمک می کند اما باز هم نیازمند نیروی انسانی است.

 استفاده از دستگاه هایی که به صورت اتوماتیک نمره بدنی گاوها را ارزیابی کند عالوه بر کاهش
 خطای انسانی امکان برآورد مکرر نمره بدنی را فراهم می کند.
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