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چکیده
امروزه لنگش یکی از بزرگترین چالشهای گلههای شیری در دنیا است .لنگش به معنی خارج شدن گام از حالت طبیعی و به عنوان
تظاهر بالینی یک ضایعه دردناک شناخته میشود .لنگش معموال به دنبال جراحات انگشتی در گلههای شیری دیده میشود .با این حال
عوامل محیطی و درونی گاو هم میتوانند بر حرکت آن تاثیرگذار باشند .با بزرگتر شدن گلهها و توجه کمتر دامداران به تک تک گاوها،
معموال تشخیص و درمان لنگش در مراحل حاد آن و زمانیکه درمان کمترین تاثیر را بر بهبودی و کاهش شیوع آن دارد ،صورت میگیرد.
با توجه به این شرایط تمایل برای یافتن سیستمهای خودکار شناسایی لنگش در سالهای اخیر افزایش یافته است .در این مقاله با توجه
به ویژگیهای گام در گاو ،به روشهای شناسایی لنگش و عوامل تاثیرگذار بر آن و پیشرفت سیستمهای خودکار شناسایی لنگش پرداخته
شده است.
واژههای کلیدی :لنگش ،گام ،رفتارشناسی ،گاو شیری ،اسکورینگ حرکتی ،سیستمهای خودکار شناسایی لنگش

مقدمه
امروزه با افزایش جمعیت جهان ،نیاز به شیر و محصوالت لبنی

لنگش به معنای خارج شدن گام از حالت طبیعی است و به

نیز افزایش یافته است ،این امر سبب شده است تا گاوداریها

عنوان تظاهر بالینی یک ضایعه دردناک مطرح میشود .لنگش

از شکل سنتی به سمت صنعتیتر شدن حرکت کنند ،در نتیجه

در گلههای شیری عمدتا به  3شکل شناسایی میشود)1 :

تعداد دامداریها کمتر شده اما تراکم گلهها افزایش یافتهاند

مشاهده مستقیم جراحت در باکس سم چینی  )2مشاهده

( .)1افزایش تعداد گاوها در گله باعث میشود تا توجه دامداران

حرکت گاوها توسط یک فرد عامل و درجه بندی حرکت گاوها

به تک مورد گاوها کمتر شده در نتیجه مشکالت و بیماریها

و  )3شناسایی اتوماتیک لنگش .تا به امروز رایجترین روش

در مراحل حادتر شناسایی و درمان شوند ( .)2در این بین یکی

شناسایی لنگش در گلههای تجاری روش دوم یعنی استفاده از

از اصلیترین مواردی که موجب به خطر افتادن رفاه دام

یک ناظر آموزش دیده برای ارزیابی حرکت گاو است ( .)4بدین

میشود ،رخداد لنگش ،در گله است ( ،)3چرا که لنگش یک

منظور سیستمهای مختلفی برای ارزیابی حرکت گاو ابداع شده

ضایعه دردناک بوده و باعث کاهش حرکت و کاهش بروز

اند که با استفاده از ویژگیهای گام (مثل جاگذاری اندامها،

رفتارهای طبیعی گاو میشود.

چرخش اندامها به درون یا برون بدن ،وزنگیری بر روی اندامها
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و  )...و یا وضعیت بدن حیوان در هنگام راه رفتن (وجود قوز

می شود که دنبال آن فاز پرواز بعدی شروع خواهد شد (.)10

پشت یا حرکات سر و  )...به ناظر این اجازه را میدهد که میزان

در یک گام طبیعی ریتم قدم گذاری و فاصله بین گامها یکسان

لنگش گاو را شناسایی کند (.)7-5

بوده و اندام خلفی معموال در محل یا کمی جلوتر از جای اندام

از آنجاییکه لنگش معموال به دنبال رخداد ضایعهای دردناک

قدامی فرود میآید (جاگذاری اندام  .)Track-upدر این گام

در انگشتان و سیستم حرکتی رخ میدهد ،شناسایی زود هنگام

معموال فاز حمایت طوالنیتر از فاز پرواز است و دو گام متوالی

آن میتواند به بهبود سریع تر و جلوگیری از مزمن شدن عارضه

کمتر از  %50همپوشانی در فاز پرواز را دارند ( .)11و در %18

و همچنین در پیشگیری از لنگش کمک کند ( .)8تمامی

از دوره کامل یک گام 3 ،اندام در فاز حمایت و یک اندام در فاز

روشهایی که برای شناسایی لنگش وجود دارند دارای

پرواز است (.)12

مشکالتی هستند ،به طور مثال در روش مشاهده مستقیم

برای مطالعه بهتر بر روی سم ابزارهایی جهت آنالیز گام وجود

ضایعات در باکس سم چینی معموال هرگاو  3-2بار در سال به

دارند که رخدادهای بین اندام و سم را بررسی میکنند (.)13

باکس سم چینی ارجاع داده میشود ( .)9استفاده از یک ناظر

در این بین میتوان از سرعت حرکت در گاو سالم (1/5-0/9

آموزش دیده ،یک روش حسی بوده و اسکور حرکتی گاو بر

متر بر ثانیه ( ، )16-14مدت زمان یک گام (در حدود -1/29

اساس نظر اسکور دهنده تعیین میشود ،همچنین در گلههای

 1/45ثانیه) ( )17و زاویه فتالک ( )Fetlockکه در هنگام باز

بزرگ این روش زمان بر و پرهزینه است و امکان خطا در آن

شدن میتواند تاثیر به سزایی در گام برداشتن صحیح گاو داشته

زیاد است .از این رو تقریبا از اوایل قرن  21میالدی دانشمندان

باشد ،نام برد .بیشتر شدن این زاویه (حدود  162درجه)

به دنبال یافتن روشهای برای شناسایی اتوماتیک لنگش

میتواند به موازیتر شدن سطح سم با زمین در نتیجه باز شدن

هستند ،که این روشها نیز پرهزینه بوده و هنوز به صورت

راحتتر بند دوم و سوم کمک کند (.)17

عمده شکل تجاری آنها وارد بازار نشده است (.)1

از سایر ویژگیهای گام میتوان به فازها و طول گام اشاره کرد.

در ادامه این مقاله ابتدا به معرفی گام طبیعی در گاو و سپس

فازهای گام در دو دسته پرواز یا حمایت و خلفی یا قدامی

لنگش و ویژگیهای آن پرداخته شده و سپس به مرور

تعریف می شوند .هر اندام در فاز پرواز (که در باال توضیح داده

روشهای دیداری و اتوماتیک شناسایی لنگش که تا به امروز

شد) دارای دو فاز قدامی و خلفی میباشد در یک گام سالم،

مطالعه شدهاند ،پرداخته شده است.

نقطه اوج فاز پرواز دقیقا در مقابل اندام حمایتگر است (تصویر
 ،)1فاصله نقطه شروع پرواز تا اندام حمایتگر فاز خلفی و نقطه

گاو سالم چگونه قدم برمیدارد؟

اوج پرواز (مقابل اندام حمایتگر) تا نقطه فرود اندام ،فاز قدامی

راه رفتن به معنای برداشتن قدمهایی است که در آن یک اندام

نامیده میشود و در یک گام طبیعی با هم برابر هستند

با خم کردن مفاصل لگن ،زانو /خرگوشی و انقباض ماهیچههای

(تصاویر 2و  .)11( )3طول یک گام سالم (به معنی فاصله افقی

خم کننده انگشتی ( ،)Digital flexor musclesکوتاه ،وارد

بین تو رد پای متوالی یک سم ( ))18بین  1تا  1/66متر گزارش

فاز پرواز (بلند شدن از زمین و عدم اتصال به آن) شده و سپس

شده است (تصویر 3و  .)17( )4کوتاه شدن طول گام و عدم

با باز کردن تدریجی مفاصل فرود میآید .در این زمان ابتدا

جاگذاری صحیح اندام خلفی میتواند ارتباط مستقیمی با

استحکام زیر پا چک شده ،سپس سم ،محکم به زمین فشار

لنگش داشته باشد (.)7

می آورد و فاز حمایت (مرحله ارتباط سم با زمین) شروع
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تصویر  .1در این تصویر نقطه اوج اندام خلفی سمت چپ در مقابل اندام خلفی سمت راست (اندام حمایتگر) قرار گرفته است.

تصویر .2فازهای گام و تاثیر جراحات برروی آنها
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تصویر  . 3در تصویر سمت راست فاز خلفی (اندام خلفی سمت راست در ابتدای فاز پرواز است) و در تصویر سمت چپ فاز قدامی (انتهای فاز پرواز اندام خلفی سمت
راست) با فلش نشان داده شدهاند .همچنین در تصویر سمت جپ ،نقطه اوج اندام قدامی راست در مقابل اندام حمایتگر دیده میشود.

تصویر  .4رد پای دو گام متوالی با دایره آبی عالمت گذاشته شده و طول گام نیز با فلش آبی نشان داده شده است.

هر گونه تغییر در ویژگیهای گام به معنی گام غیر طبیعی در

به رفتاری کم درد در مقابل عدم تمایل به رفتارهای دردناک)

گاو بوده که میتواند به دنبال درد و ضایعه در اندامهای حرکتی

( .)21رفتارهای مختص به درد و به میزان کمتر ارزیابی

ایجاد شود .این عارضه لنگش نامیده میشود.

رفتارهای طبیعی حیوان ،کاربرد بیشتری در در مطالعه رفتاری

درد چگونه میتواند باعث تغییر رفتار در گاو شود؟

گاو دارند ،هرچند اندازهگیری تغییرات رفتارهای طبیعی نیز به

گاو در طبیعت همیشه به عنوان یک شکار مطرح بوده است و

دلیل نیاز به زمان طوالنی مشاهدات ،خیلی مناسب نیستند

برای اینکه بتواند از دست شکارچی خود فرار کند به طور ذاتی

( .)22با آنکه گاو حیوانی مغلوب است و توانایی پنهان کردن

توانایی پنهان کردن درد را دارد ( .)19در نتیجه تا درد در

درد را دارد اما مطالعات در دیگر گونههای شکار مثل اسبها،

حیوان به مراحل شدید خود نرسد عالئم ظاهری آن بروز

موشها و خرگوشها مشخص کردهاند که تغییرات رفتاری

نخواهد کرد ( .)20به دنبال درد ،گاو به سه شکل ممکن است

میتوانند شاخصهای خوبی برای شناسایی درد باشند .این

پاسخ دهد  )1تغییر رفتار مخصوص به درد  )2تغییر رفتارهایی

تغییرات رفتاری شامل تغییر در توجه ،موقعیت سر و گوشها،

که حیوان به طور طبیعی تمایل زیادی به انجام آنها دارد (مثل

گشاد شدن چشمها و تغییر در ترشحات بینی ،جوش ،دندان

خوردن خوراک) و  )3ایجاد انتخاب (به این معنی تمایل بیشتر

قروچه ،سر و صدا ،لرز ،تنسموس ( )Tenesmusعضالنی،
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وضعیت پشت و تغییر وزن بر روی اندامها میباشد ( .)22نواحی

دمای انگشتان در گاوهای لنگ ممکن است بیشتر از گاوهای

پرخطر رخداد جراحت ،التهاب و در نهایت درد در گاوهای

سالم باشد که میتواند به دلیل التهاب ناشی از جراحات

شیری شامل پستانها ،اندام های تولید مثلی و انگشتان است

انگشتی باشد .این گاوها آستانه درد پایینتری دارند و به

( .)22گاوهای لنگ تغییرات رفتاری جزئی را جهت کاهش درد

محرکهای درد پاسخ های شدیدتری میدهند (24و .)25

خود بروز میدهند .این تغییرات رفتاری شامل کاهش حرکت،

مطالعات نشان دادهاند که گاوهای دارای جراحات انگشتی تا

کاهش مصرف خوراک ،کم شدن پاسخهای ذهنی ،دندان

 30%آستانه درد کمتری دارند اما به دلیل توانایی تطابق با درد،

قروچه و تغییر در وضعیت (مثل قوز کردن ،تغییر وضعیت سر)

گامهایی طبیعی دارند که این میتواند یک زنگ خطر برای

و کاهش فعالیتهای اجتماعی است (22و .)23

عدم توجه به جراحات در مراحل اولیه باشد (.)17

درجه
توجه به اطراف

وضعیت سر

وضعیت گوشها

حاالت صورت

0

2

1

گاو متوجه و فعال است.

ساکت و افسرده

فعال :فعالیتهای نظیر خوردن ،نشخوار و  ...را

گاو ف عال نیسییییت و از ارت باط

انجام میدهد.

چشمی با افراد پرهیز میکند و از

به طراف توجه دارد و کنجکاو است.

آنها دور میشود.

سر باال نگه داشته شده و یا در امتداد جدوگاه

سر در امتداد جدوگاه نگه دا شته

پایین ن گه داشییی ته شیییده .گاو

است.

شده.

فعالیتی ندارد و ممکن اسییت بعد

گییاو فعییالیتی نظیر خوردن ی یا

از بلند شییدن باالفاصییله به حالت

نشخوار ندارد.

خوابیده برگردد.

هر دو گوش به سمت جلو متمایل شدهاند یا

گوشها به سمت عقب و نامتقارن

هردو گوش به سییی مت اطراف و

یک گوش به سیییمت جلو و یا عقب اسیییت و

و در جهییتهییای م خ ت لف در

پایینتر از حالت عادی نگهدا شته

گوش دیگر مشغول شنیدن.

حرکتاند.

شدهاند.

کنجکاو و دارای و ضعیتی خنثی ا ست .گاو به

گاو چهرهای نگران و مضیییطرب

ف عایتی که ان جام مید هد (م ثل خوردن یا

دارد.

نشخوار) توجه دارد.
وضعیت پشت

پشت کمی خمیده است.

طبیعی

پشت کامال خمیده است.

جدول .1تغییرات رفتاری مرتبط با درد ()22

یافتههای معمول در گاوهای لنگ

گام مثل فرود اندام روی زمین در دو اندام متقابل یکسان باشد

لنگش به عنوان تظاهر بالینی از یک ضایعه دردناک تعریف

( .)26در گاوهای لنگ تقارن کمتری بین اندامهای راست و

میشود که عمدتا در ارتباط با سیستم حرکتی میباشد که در

چپ حیوان مشاهده میشود که یکی از دالیل آن میتواند

نتیجه آن گام از حالت طبیعی خود خارج شده و گاو حرکتی

کوتاهتر شدن طول گام در اندام دردناک باشد (16و .)18

غیر طبیعی دارد .شدت لنگش میتواند از سفتی اندامها تا

همچنین تفاوت در سرعت حرکت در گاوهای لنگ بیشتر از

کاهش تقارن بین اندامها و در نهایت عدم توانایی وزنگیری بر

گاوهای سالم است ( .)27گاوهای لنگ نسبت به گاو سالم طول

روی یک اندام و زمین گیری کامل متفاوت باشد ( .)11افزایش

گام کوتاهتری دارد که در نتیجه آن جاگذاری اندام خلفی در

لنگش در گام ارتباط مستقیمی با افزایش عدم تقارن در گامها

محل اندام قدامی صورت نمیگیرد .به این معنی که در گاو

دارد .تقارن در گام به این معنی است که تمامی ویژگیهای

لنگ اندام خلفی در پشت ردپای اندام قدامی فرود میآید .هر
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چه میزان لنگش بیشتر باشد اندام خلفی در محل دورتری فرود

 )Adductionیکی دیگر از تغییراتی است که به دلیل درد در

میآید (.)7

گاوهای لنگ دیده میشود (.)7

هنگام وجود درد در اندامهای خلفی ،حیوان سر خود را پایین
تر از جدوگاه نگه میدارد ،تا از وزن آن بر روی اندام خلفی کم

درجه بندی حرکتی

کند .همچنین بالعکس ،هنگامیکه جراحت و درد در اندامهای

درجه بندی حرکتی ،ثبت یک سری یافته از حرکت گاو است

قدامی باشد ،هنگام وزنگیری بر روی اندام دردناک حیوان سر

که تا حدود زیادی کاری حسی است با این حال هنوز در وجود

خود را باالتر نگه میدارد تا وزن آن بیشتر بر روی اندامهای

ارتباط بین اسکور حرکتی باال و درد تردید وجود دارد (.)31

خلفی باشد ( .)26این افزایش حرکت سر ( )Head bobدر

پاسوس و همکاران در سال  )32( 2017توانستند ارتباط

حین راه رفتن یکی از ویژگیهای گام برای شناسایی لنگش

معنیداری بین اسکور حرکتی باال و درد پیدا کنند .همچنین

است ،چرا که حیوان سالم در حین حرکت معموال سر خود را

مطالعات تغییرات معنیداری در اسکور حرکتی را پس از تزریق

ثابت نگه میدارد (.)7

ضد دردها و مسکنها در سیستمهای دستی و اتوماتیک لنگش

پایینتر نگه داشتن سر حیوان در هنگام بروز درد موجب

را نشان دادهاند .با این وجود تغییر اسکور حرکتی ( /25تا )0/3

میشود تا ستون مهره حیوان زاویهدار شده و حالت قوز کرده

در سیستمهای دستی را باید با احتیاط بررسی کرد چرا که

به خود بگیرد ( .)26همچنین حیوان برای غلبه بر درد خود،

تستهای آماری انجام شده مناسب درجه بندیهای پیوسته

وزن خود را بر روی اندام مقابل میاندازد ،که این خود باعث

بودند در حالیکه سیستمهای دستی معموال درجه بندی

خمیدگی بیشتر پشت حیوان میشود ( .)28مطالعات نشان

گسسته دارند در نتیجه کاهش اسکور کمتر از  0/5بیمعنی

داده اند که احتمال وجود لنگش در گاوهای دارای خمیدگی

است.

پشت تا  9برابر بیشتر است .در نتیجه این ویژگی میتواند یکی

سیستمهای درجه بندی حرکتی در دو نوع سیستمهای دستی

از اصلیترین شاخصهای شناسایی لنگش باشد که در بسیاری

درجه بندی حرکتی ( Manual Locomotion Scoring

از روشهای متداول شناسایی لنگش از آن استفاده میشود (5

 )Systems, MLSSsو سیستمهای خودکار درجه بندی

و  .)7در شناسایی لنگش متوجه شدهاند که خمیدگی پشت از

حرکتی ( Automatic Locomotion Scoring Systems,

 4هفته قبل از رخداد زخم در گاو مشاهده میشود و تا  4هفته

 )ALSSsتعریف شدهاند ( .)33حداقل  25نوع سیستم درجه

پس از آن هم ادامه مییابد ( .)14گاوهای لنگ سعی میکنند

بندی دستی و  15نوع سیستم درجه بندی اتوماتیک برای

تا وزن کمتری را بر روی انگشت دردناک تحمل کنند .به این

حرکت گاو وجود دارد که تمامی این روشها با هدف پیشگیری،

معنی که در گاوهای لنگ هرچه درد بیشتر باشد مدت زمان

شناسایی و مدیریت موثر مواردی که منجر به لنگش میشوند،

قرارگیری اندام دردناک بر روی زمین کمتر بوده (کوتاه شدن

میباشد .تمامی این سیستمها از ویژگیهای گام یا وضعیت

فاز حمایتی) و میتواند تا عدم وزنگیری مطلق بر روی آن

قرارگیری حیوان و متغیرهای مشاهده شده یا اندازهگیری شده

اندام و پرش از روی اندام دردناک پیش رود ( .)5وجود جراحت

(به ترتیب در سیستمهای دستی و اتوماتیک) استفاده میکنند

در پاشنه یا پنجه نیز میتواند بر طول فازهای قدامی یا خلفی

که میتوانند مربوط به اندامها (تقارن گامها ،توانایی وزنگیری

اثر گذاشته در نتیجه گامهای گاو غیر طبیعی شوند (.)29

بر روی اندامها ،یا میزان فشار به زمین) وضعیت بدن (میزان

سفتی در مفاصل هنگام حرکت یکی دیگر از ویژگیهای لنگش

خمیدگی پشت یا حرکت سر) و یا اطالعات رفتاری و تولید

است .البته خم نشدن مفاصل در حین حرکت میتواند به دلیل

مثلی (مثل میزان تولید ،سرعت حرکت ،زمان استراحت) باشد

التهاب آنها بوده و ارتباطی به جراحات انگشتی نداشته باشد

(.)33

( .)30چرخش اندامها به بیرون یا درون بدن( Abduction/
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درجه بندی حرکتی به روش مشاهدهای ،رایجترین روش

سالمت گاو است ،میدهد ( .)33سیستمهای دستی درجه

شناسایی لنگش در محاسبه شیوع لنگش میباشد ( .)4چرا که

بندی حرکتی ابتدا در سال  1988توسط منسون و لیور ( )6به

این روش ارزان و به راحتی قابل اجرا در گله است ( .)3فرد

روش  9نقطهای معرفی شدند .با این وجود بیش از  %70مقاالت

ناظر با مشاهده ویژگیهای خاص گام و وضعیت حیوان ،به

در رابطه با این سیستمها بعد از سال  2007به چاپ رسیدهاند.

حرکت گاو نمره مناسب را در مقیاسی که در آن بیشترین درجه

این سیستمها بر پایه ویژگیهایی از گام و وضعیت حیوان است

به معنی بیشترین شدت لنگش و کمترین درجه به معنی

که به اختصار در جدول زیر ،آورده شده است.
تعریف

ویژگی
گام
چرخیدن گام به داخل یا خارج از بدن

تمایل به چرخش اندام به سمت بیرون و مفصل خرگوشی به سمت درون بدن(چرخش به بیرون)
و یا تمایل اندام به چرخش به سمت بدن

گام نامتقارن

عدم تقارن در فاصله/زمان دو رد پا در دو گام متوالی

خمیدگی مفاصل

مشاهده واضح سفتی اندام در نتیجه عدم خمش مناسب مفاصل

کوتاه شدن گام

کاهش در فاصله/زمان رد پای تو گام متوالی در اندامهای راست و چپ

جاگذاری اندام ها

فاصله بین محل قرار گیری رد سم اندام قدامی و اندام خلفی یک سمت بدن در یک گام پیاپی

وضعیت بدن
قوز پشت

خمیدگی پشت که توسط ستون مهرهها از جدوگاه تا مهرههای دمی ایجاد شده است

لگن نامتقارن

تمایل دو خط فرضی که استخوان پین را به هم متصل میکنند (از زاویه پشتی)

حرکات سر

حرکت شدید سر هنگام فرود اندام آسیب دیده بر زمین
سایر

سختی در چرخش

سختی در تغییر مسیر در حین راه رفتن

سختی در بلند شدن

افزایش زمان مورد نیاز برای بلند شدن

سرعت

کاهش در سرعت قرار دادن اندامها بر زمین
جدول .2ویژگیهای گام و وضعیت بدنی گاو در رخداد لنگش ()33
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تصویر  .5ویژگیهای مهم در شناسایی لنگش گاو

سیستمهای دیداری درجه بندی حرکتی اساسا بر روی استفاده

میشدند ( .)6در جدول زیر سیستمهای درجه بندی حرکتی

از مقیاسهایی برای تعیین حدت لنگش استوار هستند (.)1

که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند به همراه ویژگیهای

منسون و لیور درجه بندی حرکت در گاو را اولین بار با جزئیات

اصلی گام که در این روش ها به آنها توجه میشود به طور

تعریف کردند ،در این سیستم گاوها با استفاده از اسکورینگ 9

خالصه آورده شده است.

نقطهای براساس وجود یا عدم وجود پارامترهایی درجه بندی
نگارنده

ویژگی های گام

منسون و لیور )6( 1987

میزان سفتی در اندامها ،دوری پاها از مرکز بدن هنگام راه رفتن و سختی در چرخیدن /بلند شدن /راه
رفتن

ولز )34( 1993

قدمهای نامتقارن و محدودیت حرکت

اسپرچر و همکاران)5(1997

وضعیت پشت در حین حرکت و ایستادن ،طول گاو ،وزنگیری بر روی اندامها

بروئر و همکاران )35(2000

افزودن حرکات سر به سیستمهای حرکتی

وینکلر و ویلن )36(2001
فالور و ویری )7(2006
دایر و همکاران)31(2007

افزودن گامهای نامتفارن ،کوتاه شدن طول گام و عدم وزنگیری به سیستم اسپرچر
تکان سر ،جاگذاری اندامها و انحنای مفصل ،خمیدگی پشت و حرکات سر
مسیر حرکت سم و نحوه قرارگیری سم بر زمین هنگام فرود ،محور اندامها ،چرخش سم
جدول  .3سیستمهای رایج درجه بندی حرکتی

وجود گام غیرطبیعی و سفتی مفاصل در افراد آشنا و ناآشنا به

از افراد ناآ شنا قابل شناسایی بوده و در آخر حرکت سر و

سیستمهای درجه بندی حرکتی بیشترین یافته مشابه بوده

جاگذاری اندامها کمترین میزان مشاهده را در بین افراد آشنا

است بعد از آن ،خمیدگی پشت و افزایش چرخش اندامها به

و ناآشنا داشته است (.)37

خارج از بدن بوده که به طور معنیداری در افراد آشنا بیشتر
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درجه بندی در سیستمهای اسکورینگ حرکتی به دو روش

سر ،وزنگیری بر روی اندامها توجه شده است .همچنین لیچ و

صورت میگیرد:

همکاران در سال  )39( 2009سیستمی را برای شناسایی

درجه بندی ترتیبی (:)Numerical rating Systems, NRS

لنگش در گاوهایی که در سیستمهای تایاستال ()Tie stall

به حرکت گاو بر اساس ویژگیهای گام و وضعیت قرارگیری

نگهداری میشوند طراحی کردند .در این روش با مشاهده تعداد

حیوان نمره به خصوصی داده میشود (به طور مثال در سیستم

دفعات جابه جایی اندامها ،استراحت در یک اندام بیش از

فالور و ویری ،گاوی که داری پشتی صاف یا کمی خمیده است،

اندامهای دیگر و وزنگیری نابرابر بر روی اندامهای هنگامیکه

سر را حین حرکت ثابت نگه میدارد ،جاگذاری اندامها با کمی

حیوان تشویق به حرکت از یک سمت به سمت دیگر میشوند

نقص انجام میشود ،مفاصل کمی سفت شدهاند ،گام کمی

و عدم وزنگیری بر روی یک اندام لنگ و یا سالم بودن حیوان

نامتقارن شده اما وزن گیری بر روی چهار اندام برابر است،

را تشخیص دادند.

درجه حرکتی برابر با  2دارد) ،در برخی موارد هنگامیکه گاو

رایجترین سیستم  NRSکه در گلههای تجاری در دنیا و ایران

ویژگیهای یک نمره را رد کرده باشد اما تمامی ویژگیهای

استفاده میشود ،سیستم درجه بندی حرکتی  5نقطهای به

نمره بعد را نداشته باشد ،درجه با دقت  0/5داده خواهد شد

روش اسپرچر و همکاران ( )5است که این روش توسط شرکت

( )7سیستمهای توضیح داده شده در باال همگی  NRSهستند،

زینپرو ( )Zinproتصحیح شده است ( )40و در ایران

که در تمامی آنها درجه  1به معنی گاو با حرکت طبیعی و

سیستمهای اصالح شده روش زینپرو توسط محمدنیا معرفی

باالترین درجه نیز به معنی بیشتری میزان لنگش و گاهی

شده که حرکت گاوها تنها در حین راه رفتن مورد بررسی قرار

زمینگیری در اثر لنگش است.

میگیرند .از آنجاییکه درجه بندی حرکتی به روش اسپرچر،

درجه بندی پیوسته (:)Visual Analogue scale, VAS

رایجترین سیستم اسکورینگ در ایران است ،در جدول  4نحوه

ویژگیهای گام مثل قوز پشت توسط یک فرد ناظر نمرهای

درجه بندی حرکتی به این روش به اختصار توضیح داده شده

معموال از صفر تا ( 100میتواند  1-0و یا  10-0هم باشد) می

است .روش بعدی که در مقاالت بیشترین استفاده را دارد

گیرند که یک انتها به معنی سالمترین و طبیعیترین حالت

سیستم فالور ویری ( )7است .با این وجود تمامی این

ممکن (در مثال قوز پشت ،پشتی کامال صاف) و انتهای دیگر

سیستمهای دیداری به دلیل حساسیت به ویژگیهای فردی

به معنی شدیدترین حالت ممکن است (در مثال خمیدگی

ناظر و میزان آموزش او ،محدودیتهایی دارند .همچنین به

پشت شدیدترین میزان خمیدگی پشت که توسط فرد ناظر

دلیل وجود تفاوتهای فردی در الگوهای حرکت گاو ،تاثیر

مشاهده کرده است) ( .)7تنها  %2مقاالت از این روش برای

لنگش و متغیر های اندازهگیری شده برای تمامی گاوها یکسان

درجه بندی حرکتی استفاده کردهاند ( 7و .)33

نیستند .گاو هم به عنوان یک موجود زنده دارای پیچیدگیها

سیستمهای توضیح داده شده در باال عمدتا در سیستمهای

و تفاوتهای فردی است که میتواند لنگش را به طرق مختلف

فریاستال ( )Free stallو یا بهاربندها استفاده میشوند.

نشان دهد .به طور مثال آناتومی و وضعیت حیوان میتوانند بر

سیستمهایی مثل سیستم درجه بندی استرالیایی ( )38برای

متغیرهایی مثل طول گام ،میزان خمیدگی پشت ،وضعیت

درجه بندی حرکتی در مرتع طراحی شدهاند که در این سیستم

قرارگیری سر و سرعت حرکت تاثیرگذار باشند (.)41

 4نقطهای ( )3-0بر سرعت حرکت ،خمیدگی پشت وضعیت

63

التیام ،دوره  ،6شماره 1398 ،55-77 :2

اسکور حرکتی

توصیف بالینی

1

راه رفتن دام طبیعی است

2

لنگش خفیف

3

لنگش متوسط

4

گاو دچار لنگش بالینی

5

لنگش شدید
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نحوه ی اسکوردهی
ایسییتادن و راه رفتن حیوان طبیعی اسییت و در هنگام حرکت دام ،تمام اندامهای
حرکتی در جای درست خود قرار میگیرند
در حالت ایسییتاده پشییت دام صییاف اسییت و خمیده نیسییت ،اما در هنگام حرکت
پشت خمیده است .راه رفتن به صورت بسیار کمی غیر طبیعی است.
در هنگام راه رفتن و ایسیییتادن پشیییت دام خمیده اسیییت گامها در یک یا تعداد
بیشتری از اندامها کوتاه است
در هنگام راه رفتن و ایسیییتادن پشیییت دام خمیده اسیییت ودر یک یا چند اندام
وزنگیری کامل صورت نمیگیرد
پشییت دام خمیده اسییت روی یکی از اندامها وزن گیری صییورت نمیگیرد .دام از
حالت نشسته ،بلند نمیشود یا به سختی بلند میشود.

جدول  .4درجه بندی حرکتی به روش اسپرچر و همکاران ()5

سیستم پنج نقطهای مبتنی بر سیستم اسپرچر که در ایران

حالت حرکت ارزیابی مینماید و مهمترین تغییرات گام را به

توسط محمدنیا و همکاران به کار برده میشود تنها گاو را در

شکلی که در جدول  5آورده شده است ارزیابی می کند (.)29

جدول  .5سیستم  5نقطهای مبتنی بر اسپرچر استفاده شده توسط دکتر محمدنیا و همکاران
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عوامل تاثیرگذار بر درجه بندی حرکتی

( )Slattedراه میروند نسبت به گاوهایی که بر روی بتن صاف

انجام اسکورینگ ( )scoringیا درجه بندی حرکتی در گلههای

حرکت میکنند ،معموال اسکور حرکتی باالتری میگیرند (.)43

شیری نیازمند اصولی است که رعایت آن منجر به دریافت نتایج

همچنین گاوها برروی این سطح نسب به کف با ماسه فشرده

قابل اعتمادتر و تکرارپذیرتر خواهد بود .ضرورت انجام

نیز گامهای کوتاهتر و جاگذاری ضعیفتری دارند (.)44

اسکورینگ انجام آن در محیطی باز با شرایط زیر است.

همچنین گاوها در مرتع سرعت حرکت باالتر و طول گامهای

کف راهرویی که اسکورینگ در آن انجام می گیرد باید سر

بلندتری را نسبت به حرکت بر روی آسفالت دارند ( .)45شرایط

نباشد و گاو به راحتی در آن عبور کند .هر نوع شیب چه به

جوی نیز میتواند بر حرکت گاو موثر باشد :در هوای بارانی و

سمت باال چه به سمت پایین میتواند اسکورینگ حرکتی را

هنگام وزش باد گاوها با سرعت کمتری حرکت کرده ،سر خود

دچار اختالل نماید .هر نوع وضعیت غیر متعارف آب و هوایی

را پایین نگه میدارند و گامهای خود را کوتاهتر و نامتقارنتر بر

مانند سرمای ناگهانی ،گرمای ناگهانی ،باد ،طوفان ،بارندگی غیر

میدارند ( )42لیچ و همکاران در سال  )8( 2012عنوان کردند

متعارف همه میتوانند نتایج اسکورینگ حرکتی را مختل

که حرکات ناشی از مگس ،اضطراب و دالیل دیگر نامرتبط با

نمایند .هل دادن یا ایجاد تهییج در گاو به هر شکلی توسط

زخمها میتوانند بر ارزیابی وزن گیری اندامها تاثیر گذاشته و

کارگر یا دستگاه های اتوماتیک نتایج غیر قابل اعتماد به همراه

سبب ایجاد نتایج مثبت کاذب در شناسایی لنگش شوند.

خواهد داشت .همانگونه که در باال راجع به سیستمهای

آزمایشات زیادی نشان دادهاند که شرایط گاو نیز میتواند بر

اسکورینگ توضیح داده شد ،توجه به این نکته که اسکورینگ

گام او تاثیرگذار باشد .به طور مثال بلکی و همکاران در سال

حاصل ثبت احساس عامل اسکور دهنده بر اساس آموزشهایی

 )46( 2011گزارش کردند ،پس از زایش خمیدگی پشت و

که دیده است می باشد .بنابراین انتخاب فرد خاص برای انجام

سفتی اندامها در گاو افزایش مییابد که ممکن است به دلیل

اسکورینگ حرکتی که هر ماهه همین فرد اسکور دهد ،میتواند

درد و ناراحتی در پستان ها باشد .و نیز گاوهای چند شکم زا

در ثبات نتایج و قابل تحلیلتر کردن نتایج موثر باشد .در

به طور کلی اسکور حرکتی باالتری را نسب به گاوهای شکم

تجربیاتی که در ایران وجود دارد ،توصیه میگردد که

یک دارند ( ،)14گاوها حرکت سریعتری به سمت خوراک

اسکورینگ در محلی مانند خروجی شیردوشی انجام گیرد .در

نسبت به زمانیکه به سمت یک عامل دردناک حرکت میکنند،

خروجی شیردوشی ،از آنجاییکه گاو مدتی در شیردوشی

دارند (.)47

ایستاده است باالترین میزان لنگش را ممکن است نشان دهد.

گاوها هنگام خروج از شیردوشی گامهای بلندتر و و طوالنی

باید توجه داشت به علت مدیریت سیستمهای فاضالب

تری برمی دارند ،که ممکن است حاصل سبکتر شدن پستانها

شیردوشیها بسیاری از شیردوشیها اندکی از زمین بلندتر

و وجود انگیزه در رسیدن به خوراک تازه باشد .بزرگی و ظاهر

هستند و گاوها در زمان خروج از یک رامپ ( )rampشیبدار

غیر طبیعی پستانها میتواند بر حرکت گاو و بازتر شدن پاها

خارج میشوند و این رامپ میتواند خود عاملی برای ثبت

از هم هنگام راه رفتن تاثیر گذاشته و سبب اختالل در درجه

اسکورهای غیر طبیعی باشد .اسکورینگ حرکتی در فواصل

بندی حرکت حیوان شود ( 41و  .)48با این حال خاقانی و

زمانی مختلفی انجام میگیرد و شاید بهترین فاصله زمانی برای

همکاران تغییری در اسکور حرکتی گاوها پس زایش مشاهده

انجام آن ،فاصله یک ماهه باشد .هر چند بنابر ضرورت این

نکردند ( .)49فائزی و همکاران تاثیر معنیدار شکم زایش و

فاصله ممکن است کمتر یا بیشتر گردد.

میزان تولید بر لنگش را مشاهده کرده ،اما گزارش کردند که

عوامل محیطی و داخلی گاو میتوانند بر گام تاثیر گذاشته و

روز شیردهی در دو گروه کمتر و بیش تر از  120روز ،تاثیری

سبب تشخیص اشتباه لنگش یا عدم وجود آن در گاو

بر اسکور حرکتی نداشته و بازتابی از رخداد لنگش در گله را

شوند( .)42به طور مثال گاوهایی که بر روی سطوح شیاردار

نشان میدهد و میتواند در نمونه گیری اسکورینگ حرکتی
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استفاده شود ( .)50همچنین رخداد بیماریهایی که در شکم

گرفتهاند .مشاهدهگرهای آموزش دیده و کمتر آموزش دیده

و سینه ایجاد درد میکنند میتوانند باعث ایجاد قوز پشت در

حتی اگر کم و بیش نظرات مشابهی داشته باشند ،ممکن است

حیوان شده و با درد ناشی از جراحات انگشتی اشتباه گرفته

گاوها را در درجات متفاوتی قرار دهند ( .)53اکالهاگان و

شود ( .)51گاوها نیز مانند سایر موجودات زنده دارای

همکاران توافق بین و داخل مشاهدهگرها را با استفاده از معیار

تفاوتهای فردی هستند .به طور مثال برخی گاوها در حین راه

 5نقطه ای  %56و  %37نشان دادند و در صورتی که تا یک

رفتن ممکن است پشتی خمیده و یا قدم های نامتقارن داشته

درجه تغییر را قبول کنیم ،این اطمینان میتواند تا  %93و %81

باشند در حالیکه فاقد جراحت هستند و میتوان گفت شاید

هم افزایش یابد( .)53توافق باال دربین مشاهدهگرها پیش نیازی

این نوع حرکت در حیوان ذاتی است و ارتباطی با رخداد زخم

برای رسیدن به اسکوردهی پویا است .توافق بین مشاهدهگرها

یا درد در او ندارد ( .)52شرایط مدیریتی گله نیز ممکن است

نمیتواند درداخل جایگاه تعیین گردد ،چرا که گامها متحرک

بر حساسیت روشهای شناسایی درد مثل درجه بندی حرکتی

هستند و میتوانند در دو موقعیت جدا تغییر کنند .توافق بین

تاثیر گذار باشند .در مزارعی که با گاوها به خوبی رفتار

مشاهدهگرها با توجه به تحصیالت مشاهدهگر و تجربه کار با

نمیشود ،یا آنها عادت به حضور کارگران ندارند ،گاوها

گاو شیری با ضبط ویدیویی و تنوع بسیار زیاد گامها مطالعه

خجالتیتر هستند ،در نتیجه پاسخ مناسب به راهبرد ارائه شده

شده است .گروههایی از کشاورزان ،دامپزشکان ،دانشجویان

را نداده شناسایی رفتارهای درد در آنها سختتر شده و

سال اول و چهارم دامپزشکی ،محققان و ارزیابهایی که

حساسیت سیستم ارزیابی کاهش مییابد (.)22

تجربهای از گاو نداشتند ،با استفاده از سیستم  5نقطهای

اسکورینگ حرکتی نیازمند مشاهدهگری است که بتواند

اسکوردهی حرکتی ،راه رفتن گاوها را ارزیابی کردند (تعداد

قدمهای طبیعی از غیر طبیعی را از هم تشخیص دهد .از

 102نفر مشاهدهگر) .جلسات حداقل  75دقیقهای ارزیابی برای

آنجاییکه اسکور دهی بر اساس قضاوت مشاهدهگر است،

همه گروهها مشابه و متشکل از مقدمه ،آزمون الف ،دوره

تفسیر آن به درجاتی متفاوت است .بنابراین مشاهدهگرها باید

آموزشی کوتاه ،استراحت و آزمون ب بود .به طور کلی ویدیویی

آموزش ببینند و توسط افراد آشنا با سیستمهای اسکور بندی

از  22گاو دوبار به روش تصادفی نمایش داده شد 11( .گاو در

حرکتی بازآموزی شوند ،تا به درجه باالیی از توافق دربین

هر آزمایش × دوبار تکرار) .پس از تثبیت اثرات ثابت نمونههای

مشاهدهگران و یک مشاهدهگر با خودش برسیم و دورههای

ویدیویی و حواشی اسکورینگ حرکتی ،احتمال دوبار اختصاص

بازآموزی برای رسیدن به سطح قابل قبول در بین مشاهدهگرها

یک اسکور حرکتی به یک گاو از ( %55در ارزیاب معمولی) تا

برگزار شود .توافق در بین مشاهده گران مختلف به این معناست

( 72%در دانشجوی سال چهارم دامپزشکی) متفاوت بود.

که چند درصد از مشاهده گران آموزش دیده میتوانند به یک

مشاهدهگرهایی که صفت پشت خمیده یا اسکور حرکتی کلی

گاو یک اسکور یکسان را تخصیص بدهند .همچنین توافق در

(براساس قدمهای نابرابر) را مدن ظر قراردادند ،بیشترین توافق

داخل مشاهدهگران به این معناست که یک مشاهدهگر تا چه

را داشتند ( به ترتیب  69یا  .)%68سیستمی از اسکورینگ

حد میتواند به یک گاو در دو یا چند مشاهده ،اسکور یکسانی

حرکتی میتواند به اندازهای از تکرارپذیری در بین مشاهدهگرها

تخصیص بدهد .برای افزایش سطح اطمینان در داخل و بین

برسد تا اجازه تخمین میزان توافق بین مشاهدهگرها را بدهد و

مشاهدهگران ،گاهی استفاده از درجات کمتر حرکتی

بدین ترتیب در مقایسه با بقیه سیستمهای اسکور دهی قابل

(سیستمهای اسکورینگ که تعداد درجات کمتری دارند برای

اطمینانتر خواهد بود (.)54

مثال به جای استفاده از سیستم  5نقطهای ،از سیستم 3

در محاسبه میزان حساسیت سیستمهای درجه بندی حرکتی

نقطهای استفاده شود) توصیه شده است .تفاوتهای بین و

در شناسایی گاوهای سالم ،هنگامیکه سن و شیرواری به

داخل مشاهدهگرها در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار

الگوریتم اضافه میشوند میزان حساسیت  %10افزایش مییابد.
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( میزان حساسیت به ترتیب برای اولین و دومین الگوریتم %70

در اسکور  %60 ،3در اسکور 4و  %45/2در اسکور  5بوده است.

و  %80بوده است) .نتیجه مطالعات نشان داده است که

توافق داخل و بین ارزیابها نشان میدهد که درجات  2و 3

بهرهگیری از احتمال تاثیر فاکتورها بر حرکت گاو به کاهش

بیش از سایر درجات در سیستم  5نقطهای مشکل آفرین است.

تعداد موارد مثبت کاذب در سیستمهای معمول شناسایی

توافق و اطمینان در داخل و بین ارزیابها برای معیار دو

لنگش کمک می کند .هرچند که مطالعات بیشتری برای درک

نقطهای در هنگامی که ارزیابی  5نقطهای به شکلهای (،)1،2

بهتر این فاکتورها و دیگر فاکتورهای تاثیرگذاراحتمالی (مثل

( )3،4،5و یا ( )4،5( ،)1،2،3تغییر یافت ،افزایش یافته بود

سم چینی و آسایش) در گاوهای غیر لنگ با حرکات طبیعی

(.)56

مورد نیاز است (.)53

یک سوال همیشگی در بین دامداران مطرح است و آن اینکه

محدودیتهای سیستمهای دیداری درجه بندی حرکتی و

چه درصدی از گاوهای با اسکور حرکتی باال میتوانند جراحات

حسی بودن آنها سبب میشود تا دقت و قابلیت اطمینان آنها

انگشتی داشته باشند و اینکه اصوال آیا اسکورهای حرکتی

مورد توجه قرار گیرد .در هر آزمایشی میزان موافقت و قابلیت

توانایی شناسایی جراحات انگشتی را دارند؟ اگر جواب منفی

اطمینان یکی از عوامل مهم سازگاری و تکرارپذیری آن تست

است پس به چه دلیل اسکور حرکتی داده میشود؟ برای پاسخ

است ( .)55توافق به معنی توانایی افراد ناظر مختلف به

به این سوال ابتدا جست و جویی در کارهایی که انجام شده

تخصیص یک درجه حرکتی مشخص به یک گاو میباشد و

است انجام میدهیم تا پس از آن نسبت به ارزیابی اطالعات

کیفیت آزمایش را نشان میدهد .قابلیت اطمینان به معنی

اقدام نماییم .توانایی سیستمهای درجه بندی حرکتی در

توانایی فرد ناظر در تفریق درجههای حرکتی از یکدیگر در

شناسایی زخمهای انگشتی در مطالعات متغیر است .به طور

هنگام درجه بندی حرکتی است ،این ویژگی عالوه بر این که

مثال چپینال و همکاران در سال  )14( 2009عنوان کردند که

معرف کیفیت تست است به شدت وابسته به یک دست بودن

خمیدگی پشت و سیستم  NRSمیتوانند گاوهای دارای

جمعیت مورد مطالعه است (جمعیتی با شیوع پایین لنگش یک

جراحت را از  4هفته قبل از رخداد بالینی آن تا  4هفته بعد

دست شناخته میشود) ( .)33با وجود اهمیت توافق و قابلیت

شناسایی کنند .گارسیا مونز و همکاران در سال )48( 2016

اطمینان ،مطالعات زیادی این دو ویژگی در سیستمهای درجه

مشاهده کردند که بیش از  %50گاوهای دارای اسکور حرکتی

بندی حرکتی را بررسی نکردهاند و یا از تستهای آماری

 1و  2دارای جراحت بودهاند .مطالعات دیگر نیز ،نبود جراحت

درستی برای سنجش آنها استفاده نشده است.

در  %21-35%گاوهای دارای اسکور حرکتی  4را گزارش کرده

ادغام اسکورهای مختلف روشی برای بهبود اطمینان از وضعیت

اند ( 9و  .)57زخمهای کف سم و نکروباسیلوز بین انگشتی

اسکورینگ در گله بوده است .در مطالعهای ،اسکورها بعد از فرم

الزاماً باعث افزایش اسکور حرکتی نشدهاند .در یافتههای دیگری

اصلی  5نقطهای به  ،3 ،4و یا  2نقطهای برای بهبود اطمینان

تنها  %52از گاوها با اسکور باالی حرکتی در سیستم  5نقطه

وتوافق ارزیابیها تغییر داده شدند .راههای مختلف ادغام برای

ای زخم هایی را در سم نشان میدادند ،که تفاوتهایی را با

بهینه سازی شفافیت ،قابلیت اطمینان وتوافق در اسکورهای

توجه به زمان اسکوردهی و اسکور دهنده نشان میدادند (-28%

حرکتی ارزیابی شدهاند .در نهایت قابلیت اطمینان و توافق بین

 .)72%رضایی و همکاران قابلیت باالی اسکورینگ حرکتی را

ارزیاب ها و هر ارزیاب با خودش در معیار  5نقطهای که به ،4

در شناسایی زخمهای ناحیه  4انگشت (زخم های کف سم)

 3و  2به روشهای مختلف ادغام شدهاند مشخص شد .توافق

گزارش کردهاند (.)53

ارزیابها با خودشان  %76/4در اسکور  %68/5 ،1در اسکور

درجه بندی حرکتی ،سیستم دقیقی در شناسایی جراحات

 65%/2در اسکور %77/2 ،3در 4و  %80در اسکور  5بود .توافق

انگشتی نیست .همانطور که اشاره شد این سیستمها حسی

بین ارزیابها  %64/7در اسکور %57/5 ،1در اسکور 50%/8 ،2

هستند و تقریبا نمیتوان توافق  %100بین دو مشاهدهگر یا

67

التیام ،دوره  ،6شماره 1398 ،55-77 :2

Eltiam, 6 (2): 55-77, 2020

حتی یک مشاهدهگر در دو بار اسکورینگ حرکتی را مشاهده

اسکور حرکتی تا  6ماه پس از اسکورینگ حرکتی را در یک

کرد ( .)53باتوجه به پایداری اسکورهای حرکتی ( )58و عدم

مطالعه گزارش کردند (.)58

ارتباط مستقیم آنها با رخداد جراحات انگشتی ( )53نمیتوان

با توجه به آنچه گفته شد در اینجا باز میگردیم به اینکه در

یک میزان استاندارد از وقوع لنگش را برای گلهها تعیین کرد.

یک گله اسکورینگ حرکتی انجام شده است و نیاز به دادن

به دلیل حسی بودن سیستمهای درجه بندی حرکتی و تاثیر

پاسخ به چندین سوال زیر وجود دارد؟

پذیری آنها از شرایط محیطی توصیه میگردد ،درجه بندی

 .1اسکورینگ حرکتی چند وقت یک بار انجام شود؟

حرکتی همواره توسط یک فرد ثابت خارج از گله که آشنایی با

 .2از چه روشی برای اسکورینگ حرکتی استفاده شود؟

گاوها و شرایط مدیریتی گله ندارد و در شرایط محیطی متعادل

 .3چه توزیعی از اسکورهای حرکتی قابل قبول است؟

(شرایط جوی طبیعی مثل عدم بارندگی ،یخ بندان ،باد و بوران

 .4اسکورهای حرکتی چه میزان قابلیت شناسایی جراحات

و  ،...عدم وجود سرو صدای زیاد و  )...صورت گیرد .درنظر

انگشتی را دارند؟

داشته باشید که درجه بندی حرکتی تنها شاخصی از وزن

 .5چه برخوردی با اسکورهای حرکتی درگله انجام شود؟

لنگش در گله میباشد و تغییرات ناگهانی در آن میتواند به

 .6دام دسته از گاوها در اسکورهای حرکتی مختلف ارزیابی

عنوان زنگ خطری از رخداد واقعهای در گله باشد .به طور مثال

گردند؟

همزمان با رخداد استرس گرمایی در تابستان اسکور حرکتی

تقریبا پاسخ به تمامی این پرسشها در مطالب تحلیلی باال

ممکن است افزایش یابد اما الزاما همزمان با افزایش رخداد

آورده شده است و تنها در اینجا یک جمع بندی ارائه میگردد.

جراحات نخواهد بود ،چنانچه این استرس کنترل نشود می توان

انجام اسکورینگ حرکتی به روش پنج نقطهای که در باال گفته

احتمال افزایش رخداد جراحات بافت شاخی در ماههای مهر و

شد با فاصله یک ماهه میتواند گویای وضعیت حرکتی در گله

آبان را داشت (.)29

باشد .درمورد توزیع اسکورهای حرکتی و اینکه در چه توزیعی

پاسخ به این پرسش که اسکور حرکتی چه مدت باال میماند،

از اسکور ها وضعیت گله مناسب است؟ نمیتوان به استاندارد

در مطالعات مختلف بازتاب داشته است به گونهای که در عمل

قابل تعمیم دست یافت .آنچه مسلم است ،تغییرات اسکورها در

ث ابت شده است که گاوهایی با اسکور حرکتی باال مدت زمان

طول زمان ارزش بیشتری تا حضور تعداد خاصی از گاو در هر

بیشتری در اسکور باال باقی میمانند .کیوانی راد و همکاران

اسکور دارد .مثال در گلهای اگر  20درصد گاوها در اسکور 4

( )59نشان دادند که دو ماه بعد از رخداد لنگش (اسکور حرکتی

قرار داشتند ،نمیتوان گفت که به شکل ذاتی این گله دچار

 4و  )5در اسکور حرکتی  5نقطهای  %57/01از گاوها همچنان

لنگش بالینی جدی است ،چرا که ممکن است دیدگاه سخت

در همان اسکور باقی مانده بودند و  3ماه بعد به  %36/84و

گیرانهتری در اسکورینگ این گله وجود داشته که منجر به این

چهار ماه بعد به  %21/92کاهش یافتند و درنهایت  5ماه بعد

رخداد شده است .در چنین گلهای بیشتر ،تغییرات این اسکور

از اسکوردهی همچنان  %7/01گاوها در اسکور حرکتی باال

در طول زمان و همچنین در دسته بندیهای گاوها حائز اهمیت

بودند .شفیق و همکاران( )60تفاوتی بین  %43/55تا %56/99

است .مثال در اسکورینگ این ماه گاوهای شکم یک بیشتر،

را در ماندگاری در اسکور باالی حرکتی در ماه اول پس از درمان

مبتال به اسکور چهار بودهاند ،در صورتیکه در ماه بعدی بیشتر

گزارش کردهاند .خلیلیفر و همکاران نیز باال بودن اسکور

گاوهای شکم  3مبتال شدهاند و جمع کلی اسکور چهار ثابت

حرکتی را در دو ماه قبل و دو ماه بعد وقوع زخم گزارش

مانده است .بنابر این در پاسخ به این سوال باید بیشتر تغییرات

کردهاند .هاشمیفر و همکاران باال بودن اسکور حرکتی را در

اسکورحرکتی به طور کلی ،در هر اسکور ،در دسته بندیهای

سه ماه قبل و سه ماه بعد از زخمهای بافت شاخی سم گزارش

مدیریتی مختلف مثل روز شیردهی ،تولید و شکم را ارزیابی

کردهاند ( .)53فائزی و همکاران در سال  1398باال بودن

نمود و در هر مورد تصمیم درست گرفت .بدون تردید
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اسکورحرکتی میتواند آگهی دهنده از رخدادهایی که در دسته

سم چینی میتواند تاثیر به سزایی در درجه بندی حرکتی

خاص یا کل گله در حال تکوین است ،باشد (.)28

داشته باشد .به طور کلی سم چینی و درمان جراحات با تاثیر

همانگونه که در قبل نیز توضیح داده شد ،اسکورحرکتی مبین

مثبت بر گام و کاهش حساسیت حیوان به درد ،تاثیر مثبتی

وجود درد در اندام حرکتی است و با عنایت به بیماریزایی

در آسایش حیوان دارد ( .)32با این وجود برخی مطالعات نشان

بسیاری از جراحات انگشتی رخداد درد ،قبل از رخداد جراحت

دادهاند که در صورت وجود زخم ،سم چینی در ابتدا اسکور

در جعبه شاخی سم اتفاق میافتد .بنابراین وجود اسکور باال به

حرکتی را باال برده و سپس کاهش میدهد ( .)31محمدنیا و

تنهایی نمیتواند علتی برای رخداد جراحات بیشتر باشد .مثال

همکاران باال رفتن غیر معنیدار اسکورهای 1و  2در معیار 5

در زمانیکه استرس گرمایی در گله رخ میدهد ،به علت

نقطهای درجه بندی حرکتی بعد از سم چینی را گزارش

تغییرات پاتوفیزیولوژیکی که اتفاق میافتد به درجاتی

کردهاند (.)61

المینایتیس تحت درمانگاهی رخ میدهد که این خود ممکن
است به درجاتی منجر به افتادگی بند سوم و ایجاد درد در

استفاده از سیستم های خودکار در شناسایی لنگش

جعبه شاخی سم گردد و این مورد اسکورحرکتی را تغییر

روشهای حسی و دیداری شناسایی لنگش مبتنی بر آموزش

خواهد داد ،بدون اینکه تغییری در رخداد جراحت در گله دیده

فرد ناظر و وجود مقیاسی برای اندازه گیری درجه بندی حرکتی

شود .بنابراین به عنوان یک پاسخ روشن باید گفت که از

هستند ( .)62از آنجاییکه روشهای دیداری درجه بندی

اسکورحرکتی به عنوان شاخصی برای بیماریابی استفاده

حرکتی زمان بر بوده و همانطور که اشاره شد امکان خطا در

نمیشود و بیشتر برای پیشبینی آینده آسایش گاو ،ناشی از

آنها وجود دارد از این رو دانشمندان به دنبال ساختن

اندام حرکتی استفاده میگردد (.)28

دستگاههایی برای شناسایی خودکار لنگش میباشند .این

در پاسخ به این پرسش که چه برخوردی با گاوهای اسکور باالی

سیستمها با  5هدف کلی ایجاد شده اند )1 :شناسایی سریع و

حرکتی شود باید گفت که این برخورد در بسیاری از مواقع تابع

دقیق لنگش به خصوص در موارد مالیم )2 .شناسایی سریع

سیستم گاوداری و اینکه چه میزان برنامه مراقبت از سم در

جراحات انگشتی )3 .فراهم کردن اطالعات از روند بهبود بعد

گله وجود دارد ،چه تعداد گاو در گله است ،چه امکانات بررسی

از مداخالت ارتوپدی )4 .ایجاد اطالعات از تاثیر درمان یا

وجود دارد میتواند متفاوت باشد .در هر صورت گاوهای

راهبردهای مدیریتی و  )5ارزیابی تاثیر شرایط محیطی مثل

مشکوک به لنگش در اسکورینگ پنج نقطهای (حداقل گاوهای

وضعیت جایگاه بر حرکت گاو ( .)45در گاوداریهای مدرن

با اسکور چهار و پنج و در شرایط ایدهآل گاوهای با اسکور سه،

امروز تقاضا برای استفاده از سیستمهای خودکار نظارت بر

چهار و پنج) باید بازدید شده و حداقل سطوح وزنگیری سم

سالمت و رفاه دام افزایش یافته است .خصوصا گاوداریهایی

به منظور به حداقل رساندن امکان رخداد جراحات تنظیم

که از سیستمهای اتوماتیک مثل شیردوشیهای خودکار

گردد .با عنایت به آنچه در زمینه بروز لنگش در مقاله دیگر این

( )AMSاستفاده می نند بعد از اطالع از عواقب لنگش در گله

نگاشته آمده است بهتر است گاوهایی که در ماه جاری مبتال

خود ،متقاضی استفاده از این سیستمها میشوند (.)63

به اسکور حرکتی باال شدهاند و در ماه قبل این اسکور را

دامداران اکثرا استفاده از گجتهای پوشیدنی ( Wearing

نداشتهاند بازدید گردند (.)28

 )gadgetsرا به تکنولوژیهای جایگزین مانند ساخت راهرو

در نهایت بهتر است کلیه گاوهای مولد گله اسکورداده شوند و

مخصوص یا سیستمهای دوربینی ترجیح میدهند ( .)1این

به ویژه حضور گاوهای خشک در اسکورینگ نیز میتواند

سیستمها با هدف جایگزینی سیستمهای دستی درجه بندی

اطالعات بسیار جامعتر و بهتری در گله به دست دهد (.)28

حرکتی ،با اندازهگیری ویژگیهای حرکتی و رفتاری گاو ،ایجاد
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شده و برای استفاده در تحقیقات و یا گلههای تجاری عرضه

است .فرض بر این است که گاوهایی که لنگش یک طرفه دارند

شدهاند.

وزن خود را به سمت اندام سالم میاندازند و سبب قوز غیر

میزان پیشرفت این سیستمها را می توان در  4مرحله تقسیم

طبیعی در پشت میشوند که از زاویه پشتی -شکمی (Dorso-

بندی کرد .سطح  )1دارای سنسور ( )Sensorهستند و

 )ventralقابل مشاهده هستند .ویازی و همکاران در سال

اطالعات خام را در اختیار کاربر قرار میدهند .سطح  )2با کمک

 )41( 2013با استفاده از این روش در  223گاو توانستند

الگوریتمهای خاص و قابل اعتماد ،پردازش اطالعات خام را هم

لنگش را با دقت  %76تشخیص دهند .همچنین جبار و

انجام داده و اجازه دسته بندی و اندازه گیری پارامترهای خاص

همکاران در سال  )66( 2017در مطالعهای بر روی  22گاو

رفتاری را میدهد .سطح  )3شامل اطالعات علمی در دسترس

دقت این روش را  %95/7اعالم کردند .حرکت گاوها و ترافیک

جهت بررسی میزان اعتبار الگوریتم در شناسایی لنگش یا

ایجاد شده توسط آنها باعث اختالل در این سیستمها شده

جراحات انگشتی نیز هستند .سطح  )4عالوه بر موارد باال اجازه

چرا که جدا کردن عکسها هنگامیکه گاوها با هم در ارتباطاند

تفسیر خودکار اطالعات و ایجاد اطالعات برای تصمیم گیری

مشکل است ،همچنین شکم زایش ،اندازه گله ،مرحله شیرواری

در گله (مانند سیستم اخطار) را دارند (.)1

و مدت زمان شیردوشی از مهمترین عواملی هستند که بر آنالیز

سیستمهای خودکار شناسایی لنگش بر  3روش کلی استوار

ویدیوهای ضبط شده تاثیر میگذارد (.)67

هستند )1 :آنالیز کینماتیک ( )Kinematicگام که به معنی

راهروهای حساس به حرکت برای اندازهگیریکینماتیک فضایی

تغییر در قسمت خاصی از بدن در طول زمان است .مثل

و متغیرهای وزن ساخته شدهاند .این روشها دقتی در حدود

سینماتوگرافی ( )Cinematographyسرعت باال در گاوها

 84%در تفکیک گاوهای سالم از گاوهایی با لنگش مالیم و

برروی تردمیل ،تکنیکهای پردازش تصویر یا شتاب سنجها.

گاوهای شدیدا لنگ دارند ( .)1روش دیگر استفاده از شتاب

 )2ارزیابی کینتیک گام که به معنی فشار وارد شده بر بدن

سنجها است .شتاب سنجها ابزارهای الکترونیکی با یک یا چند

است که در آن از سیستمهای اندازهگیری  3-1بعدی نیروی

سنسور هستند ،که میتوانند دادههای  1یا  3بعدی را

واکنش زمین ( )Grand reaction forcesیا راهروهای

اندازهگیری ضبط و منتقل کنند .با استفاده از یک الگوریتم

حساس به فشار استفاده میشود و  )3روشهای غیر مستقیم

مشخص میتوان از دادههای خام برای شناسایی رفتارهای

که در آن از متغیر های غیر مرتبط با گام مانند میزان خوراک،

مختلف حرکتی استفاده کرد .این سیستمها در دو نوع فرکانس

نشخوار ،سرعت حرکت و  ....استفاده میشود .سیستمهای

پایین (تا  40هرتز) و فرکانس باال ( 400هرتز) وجود دارند.

پردازش تصویر شامل آنالیز حرکت مارکرهایی هستند که به

بسیاری از شتاب سنجهای  3بعدی امروز در مزارع تجاری برای

سم ،مفاصل پا ،جدوگاه یا خط پشت متصلاند که اولین بار

بررسی میزان فعالیت حیوان خصوصا شناسایی فحلی استفاده

توسط فالور و همکاران در سال  2005معرفی شدند که در این

میشوند ( . )68این سنسورها با اندازهگیری ویژگیهایی مثل

روش آنالیز ویدیوها در زمان حرکت گاوها صورت میگیرد

تعداد دفعات استراحت ،اندازهگیری زمان ایستادن گاو ،اندازه

( .)12روش دیگر شامل پیش پردازش تصویر است ،به این

گیری طول گام و سرعت حرکت با دقت باال (حساسیت %90/2

معنی که ویدیو تبدیل به تصاویر دوتایی پشت سر هم میشود،

و ویژگی  )%91/7لنگش را شناسایی میکنند ( 69و  .)70آل

تا جایگاههای آناتومیکی بهتر شناسایی شوند ،این روش توانسته

سعود و همکاران در سال  )71( 2017با استفاده از شتاب

است با بررسی موقعیت سم و همپوشانی گامها و نیز آنالیز

سنجهای فرکانس باال ( 400هرتز) توانستند به تفسیر گام

متوالی به ترتیب  %94/8و  %96موفقیت در شناسایی لنگش

گرافی ( )Pedogramبپردازند و با درنظر گرفتن  2%/53تفاوت

داشته باشد ( 64و  .)65یکی دیگر از روشهای پردازش تصویر

در فاز ایستایی بین اندامها توانستند به حساسیت و ویژگی

استفاده از الگوی حرکت بدن ()Body movement pattern

 100%در تشخیص لنگش برسند .در روشهای کینتیک از

70
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سیستمهای اندازهگیری نیروی واکنش زمین (1 )GRFو 3

همکاران در سال  )83( 2016اعالم کردند که لنگش تاثیری

بعدی برای اندازهگیری توزیع فشار عمودی و افقی در حالت

بر نشخوار و میزان ماده خشک دریافتی ندارد .با این وجود

ایستایی و حرکت استفاده میشود ( .)75-72این سیستمها

مطالعهای اخیرا (سال  )2018کاهش دفعات رفتن حیوان به

توانایی تشخیص گاو لنگ از سالم و تشخیص اندام بیمار و

سمت آخور ،کاهش زمان مصرف خوراک و حرکات فک را در

همچنین اندازهگیری وزن و سرعت حرکت گاو را دارند (.)76

گاوهای با لنگش مالیم نسبت به گاوهای سالم گزارش کرده

دانتورن و همکاران در سال  )77( 2015توانستند به حساسیت

است ( .)84مطالعات همچنین نشان دادهاند ،میزان استفاده از

و ویژگی  %90با استفاده از سیستمهای  3بعدی اندازهگیری

برسهای خودکار و رفتن حیوان به شیردوشیهای خودکار در

نیروی واکنش زمین در مقابل حساسیت  %52و ویژگی %80

حیوانات لنگ کمتر از حیوانات سالم میباشد که شاید بتوان

سیستمهای تک بعدی آنها در تشخیص لنگش برسند.

دلیل آنرا ناشی از ناراحتی ناشی از درد در حیوانات لنگ عنوان

استفاده از پلتفرمهای چهارترازویی ( Four-scale weighting

کرد (.)1

 )platformنسبت به سیستمهای اندازهگیری نیروی واکنش

تولید شیر در حیوانات لنگ از  8-6هفته قبل از رخداد بالینی

زمین ،توزین وزن در گاو ایستاده را راحتتر اندازهگیری کرده

لنگش کاهش مییابد ( .)85کامفیوس و همکاران در سال

و لنگش را بهتر شناسایی میکنند ( .)1چپینال و همکاران در

 2013با استفاده از سنسورهای سنجش وزن ،میزان حرکت و

سال  )78( 2010پیشنهاد کردند ،که استفاده از چند روش

میزان تولید توانستند ،با دقت  %50و حساسیت  %80از  14روز

خودکار کنار هم مثل اندازهگیری توزیع وزن ،رفتارهای

قبل از رخداد لنگش ،گاوهای لنگ را از گاوهای سالم تشخیص

استراحت و سرعت حرکت میتواند دقت تشخیص لنگش را باال

دهند ( .)86در بررسی میزان قابلیت اطمینان و اعتبار

ببرد .اندازهگیری نحوه توزیع وزن برروی اندامها میتواند درجه

سیستمهای اتوماتیک معموال سیستمهای دستی شناسایی

لنگش را هم مشخص کند .سختی این روش قرار دادن مناسب

لنگش به عنوان استاندارد طالیی برای محاسبه حساسیت،

سم حیوان برروی صفحات اندازهگیری وزن میباشد (.)79

ویژگی و سطح زیر نمودار شناخته میشوند .با این وجود در

روشهای غیر مستقیم شناسایی لنگش شامل اندازهگیری

بسیاری از موارد به دلیل اندازهگیری حساسیت و ویژگی در

دمای سطح سم و نوار تاجی ،میزان خوراک حیوان ،میزان

گلههای آزمایشی که دارای شرایط کنترل شده و جمعیت

استفاده حیوان از برسهای خودکار ،دفعات استفاده حیوان از

کوچکی هستند ،ممکن است بیش از آنچه در شرایط طبیعی

سیستمهای خودکار شیردوشی و میزان تولید شیر است .اندازه

هستند ،محاسبه شوند .بیشترین نگرانی در ارتباط با محاسبه

گیری دمای سم کاری غیر تهاجمی ،آسان و کم هزینه

قابلیت اطمینان و اعتبار سیستمهای خودکار ،استفاده از

است( )80با این حال دمای محیط ،وجود آلودگی و ذرات ریز

سیستمهای درجه بندی دستی به عنوان استاندارد طالیی

و رطوبت میتوانند بر روی آن تاثیر داشته باشد ( .)81مطالعات

میباشد (.)33

نشان دادهاند که افزایش دمای سطح پلنتار ( )Plantarسم می

با بزرگتر شدن گلهها ،نظارت بر رفتار فردی گاوها روز به روز

تواند با وجود درماتیت انگشتی در ارتباط باشد .حساسیت و

سختتر میشود ،سیستمهای خودکار ،نظارت بر رفتارهای گاو

ویژگی این روش در مطالعات مختلف متفاوت و به ترتیب از

را تسهیل میکنند اما تا به امروز بیشتر سیستمهای خودکار

 50%تا  %93و  %35تا  %93متغیر بودهاند ( .)1در ارتباط با

شناسایی لنگش در مرحله تحقیق و توسعه هستند و به طور

میزان مصرف خوراک و حرکت حیوان به سمت آخور در

تجاری وارد بازار نشدهاند .فضای مورد نیاز برای این سیستمها

گاوهای لنگ و سالم مطالعات نتایج متفاوتی را نشان دادهاند.

بیشتر بستگی به نوع سیستمی که استفاده میشود دارد،

برخی مطالعات کاهش زمان صرف خوراک و نشخوار را در

حداقل فضای مورد نیاز یک فضای دفتری برای مسئول این

گاوهای لنگ گزارش کردهاند( 70و  .)82در حالیکه تروپ و

بخش جهت چک کردن دادهها حداقل دو بار در روز است .برای

71
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کوچکترین موارد لنگش را شناسایی کرده و به دنبال آن

اینکه بتوان از سیستمهای خودکار شناسایی لنگش استفاده

درمان زود هنگام صورت گیرد و احتمال بهبودی کامل گاو

 این سیستمها باید دادههای مورد نیاز را فراهم و از،کرد

، با توجه به هزینههای باالی این سیستمهای.)1( افزایش یابد

 مهمترین.الگوریتمهای با حساسیت و ویژگی باال استفاده کنند

به نظر میرسد که در گلههای بزرگ احتماال از این سیستمها

دالیل استفاده از سیستمهای خودکار شناسایی لنگش توانایی

 اما گلههای کوچک که شیوع لنگش پایینی،سود خواهند برد

 و، هزینه تجهیزات،این سیستمهای در شناسایی اندام مجروح

 تنها در صورتی از این سیستمها سود میبرند که هزینه،دارند

 موارد شدید.امکان نظارت طوالنی مدت بر فعالیت گاوها است

 عملکرد باال و طول عمر طوالنی داشته،نصب اولیه آنها پایین

لنگش توسط گاودار و کارگران گاوداری شناسایی میشوند اما

.)87( باشند

این سیستمهای خودکار باید به نحوی طراحی شوند که
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Abstract in English

Locomotion biomechanic and scoring in dairy farms
Shabnaz Mokhtar Nazif DVM*, Marzieh Faezi DVM
Damasa Research and Extension Group, Mashhad
*smnazif@damasahhre.com

Lameness is one of the biggest challenges in modern dairy farm around the world. Lameness is
defined as the clinical manifestation of painful disorder resulting in deviation from normal gait
or posture. It usually happens following claw lesions, although internal and external factors can
affect it. Following herd size growing, farmer’s attention to individual cows has been reduced,
therefore lameness diagnostic accrued in sever stages when treatments have the least effect
on recovery and prevention. In this article, we try to understand pain basics and behavior
changes related to it, using these changes in gait (i.e. back arch, walking speed, track up, head
bob etc.) to assess different locomotion scoring systems and their use in dairy farms.
Key Words: Lameness, Cow’s behavior, Dairy cow, Locomotion scoring
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