
 امتیازدهی به سیستم پستانی 

گیرد. زیررا دز ایرن        روز بعد از زایمان صورت می 542روز تا حداکثر  52بررسی این صفت در فاصله    

زمان سیستم پستان به حالت طبیعی خود برگشته است. زمان ارزیابی با توجه به دفعات دوشر  گلره              

 متغیر است.

 صفات مورد بررسی در سیستم پستان به شرح زیر است.

 

 

 

 طراحی و تنظیم: مهندس علی جاللی

کارشناس کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضویی  

 اتصال قسمت جلوی پستان

Fore Udder Attachment 

منظور از این صفت قرو  برودن التروت و              

ها  جلو را به شکرم      هایی است که پستان   رباط

هرا   کنند. و همچنین طول پستران      متصل می 

ها در نظر گررفرتره        جلو و میزان کشیدگی آن    

شود. این صفت به دلیل تأثیر  که بر المق          می

 پستان و احتمال آسیب دیدگی آن دارد دارا   

 اهمیت زیاد  است. 

 هااستقرار سر پستان

Front Teat placement 

منظور از سنج  این صفت، بررسی محل قرار        

ها  جرلرویری،       ها در کارتیه  گرفتن سر پستان  

هنگام مشاهده از الربرب اسرت. نرنرانرچره                 

ها در مرکز کارتیه قرار گیرند، نرمرره         سرپستان

متوسط و اگر در سمت داخل کرارتریره قررار              

شود. این صفت برر       گیرند، نمره باال منظور می    

میزان ابتو به ورم پستان و سهرولرت دوشر          

ها بره    تأثیر دارد. حالت مطلوب استبرار پستان      

صورتی است که در بررسی از سرمرت الربرب،          

 ا  دیده شوند.ذوزنبه

 هاطول سر پستان

Teat Length 

-منظور از این صفت بررسی اندازه سر پستان     

هاست. به طور معمول طرول سرر پسرتران              

جلویی بلندتر از الببی است. این صرفرت برا             

سهولت دوش  و احتمال ابتو به ورم پستان        

مرتبط است. به طور معمول احرترمرال ورم            

ها  جلویی به مرراترب      پستان در سرپستانک  

ها  جلویی  بیشتر از الببی است. سر پستانک      

بیشتر در معرض تماس با سطر  زمریرن و             

 آلوده شدن قرار دارد.

 عمق پستان

Udder Depth  

منظور از این صفت، بررسی فاصله کف پستان        

تا مفصل خرگوشی است. بهترین فاصله کرف          

متر باالتر از مفصرل   سانتی  2پستان، در حدود    

خرگوشی است. بدیهی است که در پسرتران        

خیلی المیق، احتمال ابتو به ورم پسرتران و           

 یابد.ها  پستانی افزای  میسایر آسیب

 های عقبارتفاع اتصال پستان

Rear Udder Height 

فاصله بین  اتصال البب و ابتردا  قسرمرت            

ها  البب  پایین فرج گاو ارتفاع اتصال پستان     

دهد که ممکن است کوتاه یا      گاو را نشان می   

بلند باشد. برا  مشاهده این صفت باید گراو     

را از پشت سر بررسی کررد. ایرن صرفرت                

 شاخص مناسبی برا  ظرفیت پستانی است.

 های نگهدارنده پستانرباط

Udder cleft 

ها  پستانی)میانی. کرنرار  و      ها را رباط پستان

دارند. منظور از ایرن صرفرت           شکمی( نگه می   

بررسی رباط میانی است کره وزن سریرسرترم           

کند. این صفت بر طول المر  پستان را تحمل می   

اقتصاد  دام مؤثر است. وقتی این ربراط قرو            

باشد شکافی المیق در قسمت الربرب پسرتران           

کند. ایرن صرفرت برا           بین دو کارتیه ایجاد می    

سهوات شیر دوشی و به حداقل رساندن آسیرب         

 پستانی مرتبط است.

 های عقباستقرار سر پستانک

Rear Teat Placement 

ها برایرد کرامرو        در بهترین حالت سر پستانک    

المود  و  در مرکز کارتیره قررار گررفرتره و                 

هیچگونه اتحرافی به نپ، راست، جلو یا البرب         

-نداشته باشند. فاصله مناسب بین سر پستانک       

متر و کد مطرلروب آن     سانتی 8تا  6ها  البب   

 باشد.می 2نیز 

ها  جرلرو ترا        فاصله مطلوب بین سر پستانک    

 متر است. سانتی 25البب 

 های عقبعرض پستان

Rear Udder Width 

برا  سنج  این صفت فاصله نواحی اتصرال         

گریررنرد.    ها  البب به بدن را اندازه می      پستان

ممکن است این فاصله بسیار کم )باریک( یرا            

زیاد )الریض( باشد. این صفت معیرار خروبری            

 برا  نشان دادن ظرفیت تولید شیر گاو است.
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