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مقدمه

ازییکاینکهمعتقدندواستآنهابدنچربیذخایرمیزانازبرآوردیشیریگاوهای(BCS)بدنیاسکور

.(2009همکاران،وRoche)باشدمیگاوهاایتغذیهوضعیتتعیینبرایمدیریتیابزارهایکارآمدترین

ذخایرنایازسریعبرداشتودارندزیادیبیولوژیکیاهمیتزاتازهشیریگاوهایبرایبدنچربیذخایر

.کندایجادآنهابرایسالمتیومثلیتولیدمشکالتتواندمی

اولین.شدمعرفیشیریگاوهایبرایبدنیاسکورتعیینسیستمچندین1980و1970هایدههدر

یریشگاوهایبدنیاسکورتعیینبرایبود،گوشتیگاوهایبهمربوطکهایشماره4هایسیستمازبار

در.شدمعرفیانگلستاندر1977سالدرMulvanyتوسطایشماره5سیستمسپس.شداستفاده

ازاسترالیادر.دادندقراراستفادهموردراایشماره5سیستم(1982)همکارانوWildmanنیزآمریکا

منتشرمقاالتاغلبدر.شدپیشنهادایشماره10سیستم(2001)نیوزلنددروایشماره8سیستم

ایراندر.استشدهاستفادهگاوهابدنیاسکورتعیینبرایایشماره5سیستمازاخیردههدودرشده

گاوهایبطوریکه.شودمیاستفادهایشماره5سیستمازشیریگاوهایبدنیاسکورتعیینبراینیز

.گیرندمینظردر5اسکورراچاقخیلیگاوهایو1اسکورراالغرخیلی

غییرتحیوانوزنگاهیزا،تازهگاوهایمورددرامادارد،زندهوزنبامثبتیارتباطبدنیاسکورهرچند

بدنیوراسکدلیلهمینبه.یابدمیکاهشبدنیاسکورکهحالیدرشود،میهماضافهحتیوکندنمی

عددمتهایبررسیدر.استگاوهابدنچربیذخایربررسیبرایبهتریشاخصبدن،وزنبامقایسهدر

.داردوجودایذخیرهچربیمیزانوبدنیاسکوربینداریمعنیومثبتارتباطکهاستشدهمشخص

%12/65معادلگاوهابدنیاسکوردرتغییرواحدیککهکردندگزارش(همکارانوOtto)1991سالدر

.بودبدنچربیمحتویدرتغییر

انرژیباالنسخشکمادهمصرفبدنی،اسکوربینارتباط

مناسببدنیاسکور،(1973همکاران،وLowmanمثالبعنوان)قدیمیمطالعاتدر
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دورهشروعدرو2/5گیریجفتهنگامدر،3/5زایشهنگامدر(ایشماره4روشبراساس)گاوهابرای

فیدبکیاثربدنچربیکهدادنشان1980دههدرشدهانجاممطالعاتاما.استشدهتعیین3خشکی

قویارتباطیککهدادنشان1990دههاوایلدرشدهانجاممطالعهچندین.داردخوراکمصرفبرمنفی

وربطگاوهر.داردوجودشیردهیاولهایهفتهدربدنیاسکورتغییروزایشزمانبدنیاسکوربین

.افتدمیاتفاقزایشازپسهفته12تا10بفاصلهحدوداکهاستهدفبدنیاسکوریکدارایژنتیکی

.شودمیکمبدناسکورویابدمیکاهشخوراکمصرفباشد،هدفاسکورازبیشترگاوبدنیاسکوراگر

هدفاسکوربهتادهدمیافزایشراخوراکمصرفحیوانباشد،هدفاسکورازکمترگاوبدناسکوراگر

برایژنتیکیپتانسیلاندازهبههدفاسکوربهرسیدنبرایبیولوژیکیریزیبرنامهرسدمیبنظر.برسد

رفمصباشند،چاقزایشزماندرکهگاوهاییرو،ایناز.استقدرتمندشیرتولیدپیکبهرسیدن

هابررسی.برسندهدفاسکوربهتادهندمیدستازبیشتریاسکوروداشتخواهندکمتریخوراک

میقرارجیرهترکیبتاثیرتحتهدف،بدنیاسکوربهرسیدنبرایگاوهاتواناییکهاستدادهنشان

بدنیوراسکوشوندانرژیمثبتباالنسواردتوانندمیالغرگاوهای،انرژیپرهایجیرهمصرفبا.گیرد

.هنددمیدستازاسکوروگیرندمیقرارانرژیمنفیباالنسشرایطدرچاق،گاوهایاما.آورنددستبه

غرالگاوهایوشودمیمحدودشکمبهفیزیکیگنجایشبهخوراکمصرفانرژی،کمهایجیرهارایهبا

خایرذازبرداشتچاقگاوهای.آورنددستبهراشیرتولیدنیازهایتامینبرایالزمانرژیتوانندنمی

دنشترطوالنیموجبموضوعاینوکنندحمایترازیادشیرتولیدتادهندمیافزایشراخودبدنی

.شودمیآنهادرانرژیمنفیباالنسمدت

انزمدرگاوهابدنیاسکوربینارتباط:1شکل
اسکورتغییراتبا(ایشماره4سیستم)زایش
شیردهیابندایهفته12تا10دربدن

(Garnsworthy and Wiseman, 2006)
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ایگاوهدروبیشتررابدنیاسکوردادندستازچاقگاوهایدرزیاد،پروتئینباهایجیرهمصرف

جیرهمصرف.افتدمیاتفاقهماسکورافزایشحتیوکندمیکمتررابدنیاسکوردادندستازالغر

درنیبداسکورافزایشموجبخونانسولینافزایشبااحتماالپرنشاستهوفیبرکممقداردارایهای

.شودمیچاقگاوهایدربدنیاسکوردادندستازکاهشوالغرگاوهای

زیرا.شودمیکنترللپتینهورمونکمکباخوراکمصرفبربدنیاسکورفیدبکیاثرکهمعتقدند

میوراکخمصرفافزایشازمانعهیپوتاالموسدرسیریمرکزبرتاثیربالپتینکهاستشدهمشخص

تریپیچیدههایمکانیزمکهاستدادهنشانهابررسیوجوداینبا.(2001همکاران،وVernon)شود

ازهاهورمونردیگبامتقابلاثربااشتها،کنترلبرعالوهلپتینکهشودمیگفتهمثالبعنوان.داردوجود

تیروئیدیهایهورمونوهاسیتوکین،IGF1گلوکوکورتیکوئیدها،رشد،هورمونگوکاگن،انسولین،جمله

غلظتد،زیابدنیاسکوردارایگاوهایدر.گذاردمیتاثیربدنمختلفهایبافتبهمغذیموادانتقالبر

بامقایسهدر(≤3BCS)چاقگاوهایدر.استزیادشیردهیاولهفتهدووآبستنیاواخردرخونلپتین

.یابدمیکاهشبیشتریسرعتبازایشازپسخونلپتینغلظت،(>3BCS)الغرگاوهای

مثلتولیدوسالمتبدنی،اسکور

بدنیکوراسزیرا.هستندکتوزیسوچربکبدبهابتالمستعدبیشترزایش،زماندرچاقخیلیگاوهای

شرایطگاوهاییچنین.شودمیانجامبسرعتبدنذخایرازبرداشتوشدهاشتهاکاهشموجبزیاد

هابیماریبهآنهاابتالیشانسودارندکممثلتولیدبازدهدهند،مینشانراانرژیشدیدمنفیباالنس

میمشخصکبدوزنگرمکیلوهردرگرم50ازبیشتربهچربیغظتافزایشباچربکبد.استبیشتر

گاوها%54کهگردیدمشخصشد،انجامهلنددرگاوگله9در2001سالدرکهمطالعهیکدرشود

بودکبدوزنگرمکیلودرگرم50ازبیشترکبدشانچربیغلظتزایشازپس17تا6روزهایفاصلهدر

(Jorritsma2005همکارانو).زماندرگاوهابدنیاسکورچنانچهکهدهدمینشانهاگزارش

.یابدمیافزایششدتبهچربکبدبروزریسکباشد3/5ازبیشترزایش
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بیشتربدنیاسکورکهدادنشانمطالعهیکنتایجواستارتباطدرکتوزیسباچربکبدمواردبیشتردر

همکارانوGillund)کندمیبیشتربرابر2/8تا2/3راشیرگاوهایدرکتوزیسبروزشانس3/5از

Al)2010سالدرآزمایشیکنتایج.(2005 Ibrahimبدنیاسکورباگاوهایکهدادنشان(همکارانو

تابولیکیمشرایطبیشترخشکمادهمصرفدلیلبهاماداشتندکمتریشیرتولیدزایش،زماندرکمتر

یس،کتوزوچربکبدبرعالوه.بودکمترنیزآنهاکبدیگلیسریدهایتریودادندنشانرابهتری

شدهگزارشلیواست،متغیربسیارارتباطاینگرچه.دارندارتباطگاوبدنیاسکوربانیزدیگربیماریهای

وتانپسورمشیر،تبمتریت،ماندگی،جفتزایی،سختبازایشزماندرزیادبدنیاسکورکهاست

.داردهمبستگیلنگش

میزاهتازگاوهایدرانرژیمنفیباالنسبروزموجبنیزبدنچربیذخایرازکمیمقداربرداشتحتی

رژی،انمنفیباالنسکهاستدادهنشانمطالعهچندین.دهدمیکاهشراآنهاباروریموضوعاینوشود

کمغلظتوخون(NEFA)شدهاسترفیهغیرچرباسیدهایافزایشبدن،چربیذخایرازبرداشت

میکاهشراآبستنینرخوهستندزایشازپسریزیتخمکاولیندرتاخیرباارتباطدرپالسماانسولین

ازاسکور0/5ازکمترشیردهیاولروز30درکهگاوهاییکردگزارش2005سالدرButler.دهند

درکهگاوهاییوداشتخواهندراریزیتخمکاولینزایشازپسروز30تامتوسطبطوربدهند،دست

50تابدهنددستازاسکور1ازبیشترکهآنهاییوروز36تابدهنددستازاسکور1تا0/5مدتاین

باطارتانرژیمنفیباالنسکهاستشدهگزارش.دهندمیانجامراریزیتخمکاولینزایشازپسروز

برخینتایج.داردخونIGF-Iوانسولینگلوکز،کاهشوLHهورمونهایپالسکاهشبازیادی

بازوزهایرتواندمیشدیدانرژیمنفیباالنسوبدنیاسکورکاهشکهاستدادهنشانبخوبیمطالعات

.دهدافزایشروز11حدودتارا

هاتلیمفوسیضعیفعملکردازناشیتواندمیانرژی،منفیباالنسدچارگاوهایدرباروریکاهش

بهنسبتچاقگاوهایدرکهاستدادهنشانهابررسی.باشداکسیداتیوتنشبروزو

.استبیشترBHBAوNEFAغلظتالغرگاوهای
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ژنتیکیشایستگیوبدنیاسکور

تحتدتشبهکهباشدمیتولیدپیکدرهدفبدنیاسکوریکدارایگاوهرشد،گفتهقبالکههمانطور

وبدنیکوراسبینژنتیکیهمبستگیکهاستدادهنشانبخوبیهابررسی.استژنتیکیعواملتاثیر

Pryce)استمنفیهمیشهشیرتولید and Harris،2006)ژنتیکیشایستگیکهگاوهاییبنابراین

اسفانهمت.دهندمیدستازشیردهیاوایلدربیشتریبدنیاسکوردارندشیرتولیدبرایبیشتری

بطورزیراد،کننتعیینگاوهاازیکهربرایراهدفبدنیاسکورتوانندنمیبخوبیژنتیکمتخصصین

تثبشیردهیدورهازمتنوعیهایزماندروباریکفقطگاوهابدنیاسکوربهمربوطهایدادهمعمول

برای(دختر1500ازبیشتر)نرگاو6دخترانبدنیاسکوربهمربوطهایدادهازمطالعهیکدر.شودمی

کهدادنشاننتایجو(1999همکاران،وJones)شداستفادهگاوهااینژنتیکیشایستگیبررسی

دخترانشانیبدناسکورتغییراتمنحنینظرازنرگاوهایبینداریمعنیژنتیکیوفنوتیپیاختالفات

بدنیاسکورمنحنیبراساسرانرگاوهایبتواناحتماالکهدهدمینشاناطالعاتاین.داشتوجود

.کردانتخابهمدخترانشان

خشکیدورهوشیردهیدورهاواخردربدنیاسکور

.ودشمیتاکیدشیردهیدورهطولدرآنتغییراتوزایشهنگامدرگاوهابدنیاسکوربرمعمولبطور

میتاهمتابولیکهایتنشوباروریسالمت،شیر،تولیدبازدهنظرازشیردهیاولهفته20تا10زیرا

کندنمیتغییرشیردهیدورهاواخردرگاوهابدنیاسکورکهاستدادهنشانمطالعاتبرخی.داردزیادی

وشودمیمتنظیآنبرداشتباانرژیدریافتشیردهی،دورهاواخردر.داردکمیبسیارتغییراتیاینکهیا

.نداردچندانیتغیییربدنیاسکوردلیلهمینبه

خونینانسولسطحافزایشازناشیکهیابدمیافزایشحدودیتاگاوهابدنیاسکورخشکی،دورهدر

ازبدنیاسکورخشکیدورهدرکهگاوهاییاستدادهنشانهابررسی.باشدمیخشکگاوهایدر

گلهازشدنحذفاحتمالودارندبیشتریحساسیتزاییسختبهدهند،میدست

.یابدمیافزایش
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بندیجمع

استشیریگاوهایایتغذیهوضعیتتعیینبرایمهممدیریتیابزاریکبدنیاسکور.

بنظروشودمیاستفادهایشماره5بندیاسکورسیستمازدنیابزرگهایگاوداریاغلبدرامروزه

.باشددیگرهایسیستمازکارآمدترکهرسدمی

گاوها،یکشوزنبجایاستبهتروداردبدنچربیمحتویباخوبیبسیارهمبستگیبدنیاسکور

.شودتعیینآنهابدنیاسکور

نقشنبدایذخیرههایچربیکهدهدمینشانبخوبیشیردهیدورهاوایلدربدنیاسکورتغییرات

.داردخوراکمصرفدرمهمی

اسکوربهرسیدنوهستندشیردهیدورهاوایلدرهدفبدنیاسکوریکدارایژنتیکینظرازگاوهای

گاوهایرهجیدرپروتئینوانرژیسطحوزایشزماندربدنیاسکورمانندعواملیتاثیرتحتهدفبدنی

.داردقرارزاتازه

دستازوانرژییمنفباالنسمعرضدربیشترشیر،تولیدبرایباالترژنتیکیشایستگیدارایگاوهای

.هستندشیردهیابتدایدربدنیاسکوردادن

رابازروزهایوکندمیبیشترراآنهابارویمشکالتزاتازهگاوهایدربدنیاسکوردادندستاز

.دهدمیافزایش

گیردقرارگاودارانتوجهموردبایدهموارهخشکگاوهایبدنیاسکوردرتغییر.

است3تا2/75پرتولیدگاوهایبرایزایش،زماندربدنیاسکوربهترین.

برزیرا،دباشگاوهایشیردهیتقویمدرعاملموثرترینزایشزمانبدنیاسکورکهگفتبتوانشاید

میثیرتاگاوهاایمنیتوشیرتولیدزایش،ازپسبدنیاسکورکاهششیردهی،اوایلدرخوراکمصرف

.داردتاثیرلمثتولیدبرمتابولیکیبدالیلاماندارد،اثرآبستنینرخبرمستقیمبطورهرچندوگذارد


