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 مقدمه .1

 یطیرامجموعه ش یگاو به معن شیگاو مبذول شده است. آسا شیبه موضوع آسا یتوجه خاص ایدر دن ریدو دهه اخ یط

 ییهامبحث شاخص نی. در اباشدیخود م یکیژنت لیزم، قادر به بروز پتانسال ییغذا است که گاو بسته به آن و با مصرف مواد

از استال  گاو، شاخص استفاده شیآسا . شاخصبرندیگاو از آنها نام م شیآسا یهاشده است که تحت عنوان شاخص فیتعر

گاو، از جمله  یرفتارها یدر گله بر رو توانندیم یها هستند. عوامل مختلفشاخص نیدر استال از مهمتر ستادنیو شاخص ا

 اثر بگذارند. شیآسا یهابر شاخص تیو در نها ستادنیو ا استراحت رفتار

و نوع کف  یطراح ستر،نوع ب استال،یاندازه و ابعاد فر ،یموارد اشاره کرد: طراح نیبه ا توانیعوامل م نیا نیازجمله مهمتر

و  ییآب و هوا طیراش گاه،یتراکم دام در جا ت،یریمد ،یت اجتماعالرفتار گاو و تقاب استال،یو راهروها، بهداشت فر گاهیجا

 و ... . یردوشیگردشگاه، آخور و آبشخور، طول زمان ش یفضا زانیم ه،یتهو ،ییاسترس گرما

 :گاو را انجام داد شیآسا یابیارز توانیم قیصه از چهار طرالخ طوره ب

 ؛رسان بیو آس یعیرطبیغ یمشاهده رفتارها .1

 ؛شودیبه گاو وارد م گاهیکه توسط جا ییهابیسنجش آس .2

 ؛گاهیمختلف در جا یهاگاو در انتخاب اریو اخت زهیانگ ح،یترج زانیسنجش م .3

 .ردیگیمختلف قرار م یهاطیکه در مح یو استراحت، زمان ستادنیشامل ا ش،یمرتبط با آسا یسنجش رفتارها .4

 یهمچون طراح یگاو و نقش عوامل شیسنجش آسا یهامختصر بر شاخص یش بر آن است که مرورالنوشتار ت نیا در

 ند.گرد فیصه توصالطور خ به ،یتیریو عوامل مد دام و استراحت یو محل نگهدار گاهیجا

 

 گاو شیآسا یهاشاخص .2

دارد. گاو در  یهممآن نقش  دیمت و تولالروزانه در س یاستراحت کاف یگاو برا ییاند که امکان و توانانشان داده هاپژوهش

شکمبه  طیمح نگیدر بافر یترشح نقش مهم نی. ادینمایترشح م یشتریو بزاق ب کندیم نشخوار شتریت استراحت بالح

 یااز مواد دانه یالیکه حجم با دیپرتول یگاوها در ژهیت مهم به والاز معض یکیعنوان  شکمبه به دوزیو کنترل و کاهش اس

و  کی حدود کندیاز پستان عبور م قهیحال استراحت در هر دق که در یحجم خون ی. از طرفکندیم فایدارند، ا رهیرا در ج

 ریش دیتول یراگاو را ب یاستراحت کاف تیموضوع اهم نیقرار دارد و ا ستادهیاست که در حالت ا یبرابر آن در گاو مین

و  یرسان ژنیاکس ،یفشار داخل سم و کاهش نشر عروق شیگاو منجر به افزا شتریب ستادنیای . از طرفدهدینشان م شتریب

 .سازدیرا فراهم م لنگش جراحات سم و نهیسم شده و زم یمولد بافت شاخ یهابافت هیتغذ
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ها اشاره آن نیبه مهمتر ریاند که در زگاو مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته شیدر رابطه با امر آسا یچند یهاشاخص

 .شودیم

 

 2یا ضریب آسایش گاو 1شاخص آسایش گاو .2.1

 ییهاعبارت است از نسبت گاو CCI. گاو در گله است شینظارت بر آسا یبرا دیجد یروش( CCIاین شاخص ) محاسبه

 یوهادرحال استراحت و گا یشامل گاوها)موجود در استال  یگاوها به کل ،که در استال در حال استراحت هستند

 یهاا در استال و اندامخود ر یقدام یهااندام ایو  ستندیامکان دارد با هر چهار عضو در استال با ستادهیا یگاوها(. ستادهیا

 .را در راهرو قرار دهند یخلف

شان داده است. اما مطالعات ن یردوشیساعت پس از ش کیدر زمان  % 85 الیبا CCI هدف داشتن ،یریش یگله گاوها در

 تواندیسالن م کی یگاوها نیب یمختلف و حت یهامختلف گاو، در سالن یهادسته در مختلف، یهاعدد در گله نیکه ا

 یردوشیش ساعت قبل از رفتن گاوها به کی دیبا CCI معتقدند که محاسبه یدرضمن برخ. باشد ریمتفاوت و متغ اریبس

 .انجام شود

 

 4نسبت استراحت مطلوب ای 3استفاده از استال شاخص .2.2

موجود  یاحال استراحت در استال به کل گاوه در یاز نسبت تعداد گاوها است عبارت (SUI) از استالشاخص استفاده 

 زیتال و ندر داخل و خارج اس ستادهیا یگاوها شامل حال خوردن خوراک هستند، که که در ییبه جز گاوها گاهیدر جا

 .ارج استال خواهد بوددرحال استراحت در داخل و خ یگاوها

آن  راتییاست که تغ یردوشیتا دو ساعت پس از ش کیدر زمان  % 75 باالیشاخص در گله عدد  نیا یمطلوب برا زانیم

توجه  یه جاعنوان کردند که ب( 2009)و همکاران  تویآ .ذکر شد CCI که در مورد ستا یزیچ آن ریمختلف نظ طیدر شرا

ل دارند، پس مشک هیبه لنگش در رقابت با بق المبت یگاوها مثال ی. برامیها به تک تک گاوها توجه کنبه متوسط شاخص

 د.ها در سالن کم باشتراکم آن دیبا

 

                                                           
1 CCI = Cow Comfort Index 
2 CCQ = Cow Comfort Quotient 
3 SUI = Stall Usage Index 
4 PEL = Proportion Eligible Lying 
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 5در استال ستادنیا شاخص .2.3

بت نس و عبارت است از شودیمحاسبه م CCI-1 صورت شد و مقدار آن به یمعرف 2000شاخص توسط کوک در سال  نیا

 .در استال (رحال استراحتو د ستادهیا)حاضر  یگاوها در استال به کل ستادهیا یگاوها

 یرابعنوان هدف  به % 15مطلوب کمتر از  SSI. کرد دایدست پ 35-36%گله به محدوده  یدر س SSI یبا بررس کوک

 دهدیان مباشد نش % 15از  شتریب یردوشیساعت قبل از ش 1-2در زمان  SSI . اگراست شده شنهادیمناسب گاو پ شیآسا

ن کوک و همکارا یهاافتهیبر اساس . شود یابیارز دیو مراقبت آن با یمشکل بالقوه است و طراح کیکه استفاده از استال 

(2009 )SSI عنوان  به یستیبا دارد و یهم بستگ % 20تر از اللنگش با زانیبا م یردوشیدو ساعت پس از ش % 24از  شتریب

 یاز طرف. باشد استالیفر ینحوه طراح یابیارز زیلنگش و ن قتریدق یجوو جست یحرکت یدهمبداء شروع انجام کار نمره

 .د بودواهخهمراه  % 20 از شتریب SSI تر از دو ساعت در روز باالدر استال به با ستادنیمتوسط ا زمان شدن ینالطو

 

 6SPI اخصش .2.4

اخل در د یقدام یهاکه با اندام ییشد، عبارت است از نسبت گاوها یمعرف( 2005)که توسط کوک  یدتریجد شاخص

رحالت استراحت د)موجود در استال  یبه کل گاوها ستند،یایو داخل راهرو سرپا م استال در پشت یخلف یهااستال و اندام

باعث  تواندیدن مگر لهیعقب بودن م ایکم  یپهنا ریدر استال نظ رادی. او اعتقاد دارد که هرگونه ا(ستادهیو در حالت ا

 .شود SPI شیافزا

  7شاخص استرس گاو .2.5

تند و غذا تال بایساساس آن گاوهایی که خارج از اس و بر شودوان شاخصی از استرس گاو تعریف میکه به عن CSI شاخص

اند بر تعداد یدهنه خواب خورند وغذا می این شاخص از طریق تقسیم مجموع گاوهایی که نه استرس قرار دارند. نخورند تحت

 .شودبهاربند محاسبه می کل گاوهای موجود در

 

 

                                                           
5 SSI = Stall Standing Index 
6 SPI = Stall Perching Index 
7 CSI 


