
body condition scoreامتیاز وضعیت بدنی در گاوها

-با فشار اندکی مـی   .  باشداین یک گاو با شرایط بدنی متوسط می
ھا اصال حالـت طـبـق      این دنده.  ھای کوتاه را احساس کردتوان دنده

ھای پشت روی راسته و کـپـل پـھـن       شیار استخوان.  مانند را ندارند
استخوان پشت کامال گـرد اسـت و       .  ھا حالت گرد داردشده و مھره

ناحیه مـقـعـد    .  ھای لگنی عقب گاو گرد و کامال صاف استاستخوان
رسد ولی عالمتی از  چربی ذخیره شـده بـه چشـم          پر به نظر می

خوردنمی

کمیته فنی اتحادیه  گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي

توان لمس کرد ولـی  ھای کوتاه را می، انتھای دنده٢الغر با نمره بدنی گاو 

. ھای کمر از حالت قبل مشخص و بـیـرون زده ھسـتـنـد         آنھا ھمچنین مھره
ھـای  اسـتـخـوان   .  باشـد ھای کوتاه ھمانند گاو قبلی طبقی شکل نمیدنده

اما فرو رفتگی لگن خاصره که بـیـن     .  اندزدهلگنی پشت لگن مشخصا بیرون
فضای اطراف مقعد فرورفتگی کمتری دارد .  آنھا واقع شده است کمتر است

.و فرج کمتر بیرون زده است

ھای کوتاه در ھنگام لمس تیز انتھای دنده.  گاو بسیار الغر است
. رسـد بوده و نسبت به راسته گاو شبیه به یک طبق به نظر می

. ھا در محل زائده تیغه پشـتـی کـامـال بـیـرون زده اسـت               مھره
ناحـیـه مـفـصـل        .  باشندھای لگنی کامال مشخص میاستخوان

ناحیه مقعد و فرج گـاو  .  باشدخاصره و ران فرو رفته به داخل می
.کامال مشخص و بیرون زده است

ھای کوتاه را فـقـط بـا      یک گاو سنگین و چاق تک تک دنده

ھا گرد و پـر      این دنده.  ان لمس کرد. تفشار انگشتان می

شیار استخـوان پشـت     .  سازندبوده و با ھم یک طبق می

در نواحی راسته و کپل کامال پر بوده و پوشیده از چـربـی     

ھای لگنی صاف و پـر بـه نـظـر             روی استخوان.  باشدمی

حد فاصل بین دو استخوان لگنی پشتی پھن و   .  رسدمی

ھای سوزنی عـقـب گـاو را          اطراف استخوان.  صاف است

.چربی احاطه کرده است

سـاخـتـمـان اسـتـخـوانـی پشـت،              .  این یک گاو چاق است

ھای کوتاه قابل روئـیـت   ھای سوزنی عقب، و دندهاستخوان

ھـا  ھای دم و روی دنـده ھای چربی استخوانذخیره.  نیست

ھا به سمت بـیـرون انـحـا پـیـدا             ران.  شوندکامال دیده نمی

جناغ سینه، و پھلوھا سنگیـن و پـر بـوده تـیـغـه               .  اندکرده

-ھا گرد شده و استخوان بندی آن دیـده نـمـی     پشتی دنده
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