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 ركوردگيري شير
 مقدمه:

 عقب و مثل توليد و رشد اختالالت باعث آن كبود و دارد انسان تغذيه در اساسي نقش حيواني پروتئين

 در و سنجيد حيواني سرانه پروتئين مصرف روي از توان مي را ملت يك پيشرفت گردد مي افتادگي فكري

 .ميباشد كافي حيواني پروتئين با صحيح تغذيه عوامل پيشرفت، از يكي واقع
شير  اعظم قسمت كه شده تأمين شير طريق از ما كشور در سرانه مصرف مورد حيواني پروتئين % 50 حدود

 از شيري گاوهاي نگهداري و پرورش امر اين به توجه با لذا ميشود توليد شيري گاوهاي توسط توليدي

 .باشد مي برخوردار ويژه اي اهميت

اصالح  و بهداشت مديريت، تغذيه، شامل دامپروري عملي اصول از صحيح استفاده شير توليد افزايش راههاي
را  خود مطلوب نتيجه بهداشت و مديريت تغذيه، وضع بهبود بدون نژاد اصالح كه نماند ناگفته باشد مي نژاد
 به توليد رساندن و نژاد اصالح و ركوردگيري طريق از شير ميزان توليد افزايش بنابراين دهد، بروز تواند نمي

 از استفاده با نژاد اصالح مركز كه باشد مي آشور دامي مسائل ترين ضروري از يكي مرز خودكفائي

 جديد آوردهاي دست از استفاده با و دامي هاي فرآورده به كشور نياز رفع جهت در سيستمهاي ركوردگيري

 جهت دامداران همكاري و مربوطه نظران صاحب از گرفتن كمك با نيز و پيشرفته تكنيك هاي و علمي

 .نمايد مي حركت دامي خودكفائي محصوالت به رسيدن

 پرونده در شده ركوردگيري دقيقاً بايد نظر مورد اقتصادي صفات از يك هر مهم امر اين به رسيدن منظور به

 نمود انتخاب يا حذف را گاو ميتوان ركوردگيري از آمده بدست ارقام و آمار به توجه با .ثبت گردد گاو

 حذف نيستند اقتصادي كه آنهايي و ميشوند شناسائي توليد كم گاوهاي ركوردگيري انفرادي، روي از يعني

 .ميگردند

مي  تنظيم آنها توليد با متناسب گروه هر جيره و شوند مي بندي تقسيم توليد برحسب گاوها اينكه به توجه با
 از گاو هر شير نمونه و شده انفرادي ركوردگيري مرتب طور به بار يك ماهي پوشش تحت هاي گله گردد،

 گاوهاي يا اسپرم ها ميتوان آمده دست به ركوردهاي روي از همچنين و گردد مي آزمايش درصد چربي نظر

 .نمود تلقيح ماده گاو به و را انتخاب مناسب نر

 صورت به بايد …و تيپ توليدمثل، پروتئين، چربي، شير، توليد :مانند كمي صفات مورد در آنچه بنابراين

 اطالعات آوري جمع شده تعيين درزمانهاي صفات اين مرتب و دقيق گيري اندازه قرارگيرد مورد توجه جدي

 بهبود و نظر مورد صفات اصالح روشهاي اعمال و آنها نتايج برحسب ها داده اين و تحليل تجزيه و الزم

 .باشد مي …و مديريت، توليدمثل تغذيه، روشهاي
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  :ايران در شير ركوردگيري تاريخچة
 

 راس 600 مجموعاً 1340 سال تا و آغاز نژاد اصالح مركز توسط 1336 سال از شيري گاوهاي از ركوردگيري

 هاي برنامه براساس 1344 سال در .داشتند قرار پوشش تحت بومي گاوهاي و سوئيس براون از نژاد گاو

 سيستاني، گلپايگاني، سرابي، گاوهاي از راس 1400 ظرفيت مجموع با گاوداري واحد 18 ركوردگيري تعداد

 قرار ركوردگيري هاي برنامه پوشش تحت متناوب بطور دانماركي و تارانتر هلشتاين، نژاد بومي با هاي آميخته

 . گرفتند

بطور  ركوردگيري عمليات زنجان و همدان اصفهان، ،مازندران، تهران استانهاي از گله سيزده در 1364 سال از
آغاز  ايران، هلشتاين گاوهاي نژاد اصالح هاي هسته بعنوان كانادايي شدة ثبت گاوهاي ورود با جدي و مستمر
 .گرديد

 با اسپرم مولد نر هاي گوساله انتخاب مذكور هاي گله ركوردگيري از هدف كه است يادآوري به الزم

 .باشد مي نژاد اصالح در مطرح صفات ساير و اصالحي ارزش تعيين بخصوص نژاد اصالح برنامه هاي اجراي

 مربوط هاي برنامه ساير همچنين و ممتاز نر هاي گوساله انتخاب در دقت افزايش منظور به 64-65 سالهاي در

 سال در بطوريكه گرفت قرار شير ركوردگيري پوشش تحت بتدريج نيز غيررجيستر هاي گله نژاد، اصالح  به

 .گرديد رأس هزار پنجاه بر افزون شده ثبت غير و شده ثبت گاوهاي  مجموع1376

 مركز پنج و بيست پوشش تحت گاوهاي تعداد افزايش براي جديد هاي طرح ارائه با اخير هاي سال در

 كانت سل ميلكواسكن، ميلكوستر، مانند دستگاههايي از استفاده با ركورد مجهز و آزمايشگاههاي ركوردگيري

 مي انتظار و گرديد اندازي راه ... و جامدشير مواد الكتوز، پروتئين، چربي، گيري اندازه تست براي كمبي و

 نژاد اصالح و ركوردگيري پوشش تحت را كشور گاوهاي اكثر بتوان مذكور طرح هاي اجراي با كه رود

 .داد قرار

 : جهان در ركوردگيري تاريخچة

آمريكا  و اروپا در گاودارن هاي اتحاديه و دامپروري علمي مراكز دامپروران، تدريج به نوزدهم قرن اواخر از
 شروع نگهداري و نژاد اصالح جهت گاوها بهترين انتخاب منظور به را شير تست و ركوردگيري عمليات

 از يكي در بود فرانسه دامي علوم محققان از    كهA.M.Leoryپروفسور  بار اولين براي زمان آن  در.نمودند

 مطرح روزانه ركوردگيري بجاي را (پريوديك) معين فواصل در ركوردگيري انجام احتمال خود جزوات

 دانمارك در همكارانش و Flesch Mannآقاي  بخصوص ساير كارشناسان توسط سپس نظريه اين نمود،

 شروع اين و گرديد ثابت 1895 مه ماه اول در راسي 60 گلة يك روي بر عمليات و آزمايش سال نه از پس

 مورد تحوالت و تغيير سري يك از پس اين تكنيك .بود دنيا در بار اولين براي شير ركوردگيري عمليات

 اهميت داراي آنها گاوشيري كشورهائيكه صنعت و هلند، آلمان، ، سوئد مانند ديگري كشورهاي قبول

 احتمال دربارة زيادي بحث هاي و نبوده كامل حاصله روشهاي اين وجود با ولي گرديد واقع بود، اقتصادي
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 ركورد روش در نمود كه معلوم اوليه محاسبات چه اگر داشت وجود اي دوره باروش روزانه روش در اشتباه

 اختالفات موثق بعدي محاسبات و تجربيات ليكن دارد وجود زيادي اختالف ماهيانه هاي تست با روزانه گيري

 .داد نشان زير طريق به را حاصله

 

 فواصل ركوردگيري
ركورد 
 هفتگي

ركورد  
  روز15

ركورد 
  روز21

 ركورد ماهيانه

گيري  ركورد اختالفات درصد
 اي بادوره روزانه

 

1.04 1.48 2.8 2.68 

 
 
 
 

 بين كه را پريوديك ركوردگيري روش اند برده پي شير ركوردگيري مزاياي به كه كشورهاي درحقيقت

 .نمايند مي انتخاب خود خاص شرايط به توجه با باشد مي دو ماه تا روز هفت
 المللي بين سمينار يك در نمودند مي اجراء را شير ركوردگيري سيستم كه كشورهاي 1923 سال در

 شد داده تشخيص ضروري ركوردگيري براي استاندارد روش يك كه رساندن تصويب به را دامپروري قانوني

 را خود خاص هاي روش شده، بيني پيش اهداف و محيطي شرايط به توجه با از كشورها ديگر برخي ولي

 .نمودند پيگيري

 و سيستم يك تشكيل پيشنهاد (دانمارك) كپنهاك در شيري گاوهاي المللي بين كنگرة در 1931 سال در
 نمايندگان از مركب كمسيوني (ايتاليا) رم در ، 1947 درسال و گرديد ارائه ركوردگيري المللي سازمان بين

 منظور به ركوردگيري از حاصل نتايج و فرموالسيون محاسبات، براي طراحي و تشكيل هلند سوئيس، فرانسه،

 و ارسال عضو كشورهاي به بررسي جهت ها طرح اين دادند ارائه را ركوردگيري عمليات استاندارد نمودن
 قرار تحليل و تجزيه مورد گرديد برگزار رم در 1949 سپتامبر در كه كنفرانسي در ها از بررسي حاصله نتايج

 و تهيه را ركوردگيري مصوب جامع قوانين و طرحها كارشناسان از گروهي كه شد بر اين قرار نهايتاً و گرفت
 .نمايند ارسال عضو ركوردگيري كشورهاي سازمانهاي به

 همچنين نمود ارسال عضو كشورهاي تمام به تصويب جهت نويس پيش صورت به را طرحي مذكور گروه

 ارائه را مربوطه نمايندگان عضويت با اروپا شير ركوردگيري كميتة نام به سازماني تشكيل مجمع پيشنهاد اين

 يكنواخت بمنظور شير ركوردگيري المللي بين سازمان ساله سي دوره يك از پس ترتيب سرانجام بدين .نمود

  .داد تشكيل رم در 1951 مارس 5-9 از را خود جلسة اولين ركوردگيري هاي مختلف برنامه نمودن

 سال دو هر سمينارها و كه جلسات شد گرفته تصميم ركوردگيري گردهمايي سيزدهمين در و 1963 سال در

 .گردد برگزار يك بار
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 ميلكوتستر نام به جديدي دستگاه از استفاده گرديد برگزار كه در رم نشست شانزدهمين در و 1968 سال در

-16 تاريخ از نشست درهفدهمين و قرارگرفت كميته كار دستور چربي در درصد تعيين و شير براي آزمايش
 نام و نمود مطرح را ركوردگيري كميته اسم تغيير پيشنهاد HODGESآقاي دكتر  دراتريش 1970 سپتامبر 15

 .شد انتخاب دامها ركوردگيري المللي بين كميته

ميلكوتستر،  مانند شير كننده تجزيه هاي دستگاه با ارتباط در بيشتر گفتگوهاي و بحث همچنين جلسه اين در
 مجموعه زير صورت به اينتربول نام به جديدي سازمان 1988 سال در و گرفت  انجامI..RMAو  پروميلك

 چهلمين و ركوردگيري شروع سال صدمين 1990 سال در و گرفت قرار ركوردگيري المللي بين كميته از اي

 .شد گرفته جشن شير كميته ركوردگيري تاسيس سال

 
 ركوردگيري نقش و اهميت 

 ركوردگيري را شيري گاوهاي توليدي توان برآورد منظور به نظر مورد صفات مرتب و دقيق گيري اندازه

 .باشد مي اقتصادي عمر طول و توليدمثل تيپ، پروتئين، چربي، شير، صفات اين  كه مهمترين گويند

 افزايش را گاو توليدات توان مي آن پيگيري و ادامه با و بوده گاو نژاد اصالح ضروريات از ركوردگيري

 .داد

 بررسي مورد زير شرح به ميتوان را گله اقتصاد و شيري گاوهاي مديريت در آن نقش و ركوردگيري اهميت

 .داد قرار

 ها دام تغذيه كنترل -1

 مركز به اطالعات اين و داده نشان را گاو و گله هر توليدي تغييرات منظم، ركوردگيري از حاصل اطالعات

 براي و بندي دسته را گاوها آن، اساس بر تغذيه متخصصين كه است بديهي .گردد مي ركوردگيري منعكس

 و مطلوب جيره ها، نهاده قيمت همچنين و موجود خوراكي مواد به توجه با و توليد متناسب با گروه هر
 .نمايند توصيه مي گاودار به را اقتصادي

 از دامداران از برخي آگاهي عدم علت به تغذيه اصول كشور دامداريهاي اكثر در كه است واقعيتي اين

 گردد نمي رعايت نويسي جيره و تغذيه علم با آنها آشنايي عدم نيز و خوراكي مواد كيفيت گاوها و وضعيت

 شده مصرف اضافي خوراك صورت اين در كه ميشود داده خوراك آنها به گاوها از نياز بيش حقيقت در و

 آمد خواهد بوجود خوراك اتالف اي مالحظه قابل رقم وسيع سطح در و نبوده دامدار نفع به اقتصادي نظر از

 استان سطح در تنها كند دريافت خوراك خود احتياجات حد از % بيش5 تنها گاو هر چنانچه مثال عنوان به

 بطور راس هر روزانه نياز مورد خوراكي مواد اينكه به احتساب دارد شيري گاو راس 80000 حدود كه تهران

 خواهد مصرف نياز حد از بيش خوراكي ماده هر رأس ازاي به كيلوگرم0/ 75 ميباشد، كيلوگرم 15 متوسط

 مواد تن هزار دو و بيست حدود  يعني21900000 ساليانه و كيلوگرم 60000 روزانه مجموع در كه شد
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 گردد مي اقتصادي زيان مستقيم باعث غير بطور كه اين بر عالوه موضوع اين كه شد خواهد ضايع خوراكي

 دريافت عدم به علت حالت اين عكس و شد خواهد نيز مثلي توليد اختالالت بروز گاو شدن چاق سبب

 5/0غذاي  دريافت عدم صورت در گاو هر چنانچه صورت اين در و نموده افت گاوها شير كافي غذاي
 كاهش كيلوگرم 14600000 ساليانه و كيلوگرم 40000 تهران استان در تنها باشد داشته شير افت كيلوگرم

 باعث زيان مستقيم بطور شير توليد كاهش اينكه اين بر عالوه نيز رابطه همين در .بود خواهد شير توليد

و  توليدمثل بر اقتصادي خسارات گاوها شادابي و بنيه رفتن بين از با ديگر طرف از گردد، مي دامدار اقتصادي
 .است متصور بعدي شيرواري دورة

قيمت  ارزان خوراكي ازمواد گاوداران علمي، هاي دستاورد جديدترين براساس تغذيه ازعلم استفاده با همچنين
 .نمايند وارد خود هاي دام غذايي جيره در سازي غني از پس تواند مي ... و مالس كاه، مثل

 پربهره گاوهاي انتخاب و بهره كم گاوهاي حذف در ركورد نقش -2

 شناسايي بهره پر و بهره كم گاوهاي زمان هر در ها داده وتحليل تجزيه و شده آوري جمع اطالعات براساس

 يابد مي گسترش و ادامه كشور كلي ميانگين نهايت در و گله توليد ميانگين بردن باال در را دامدار شده و

 تليسه بهترين گله، گاوهاي جايگزيني براي نسل هر در گاودار گله، توليد ميانگين پيشرفت به موازات همچنين

 ادامه با بطوريكه نمايد مي جايگزيني و انتخاب ركوردگيري، اطالعات و آمار از حاصل اساس نتايج بر را ها

 تغذيه نژاد، صحيح، اصول نمودن پياده و مشكالت نمودن مرتفع جهت در و كوشش ركوردگيري پيگيري و

 باالرفتن موازات به و يافت خواهد ادامه كشور كلي گله ميانگين و ميانگين گله سيرصعودي…و ومديريت

 توان مي تدريج به را دام تعداد غذايي، كمبود ازمشكالت رفع بخشي منظور به دام واحد در توليد ميانگين

 .يابد كاهش توليد اينكه بدون داد كاهش

 كشور نژادي اصالح هاي برنامه در گيري ركورد -نقش3

 است برخوردار زيادي اهميت از بيشتر، توانايي علت به گاونر شيري گاوهاي نژاد اصالح در اينكه به باتوجه

 زيرا دارد نياز علمي نظر از اطمينان وقابل دقيق، وسيع، اطالعات به باال ژنتيكي ظرفيت با نر گاو لذا انتخاب

 از بايد نر گاوهاي دختران يعني است استوار نتاج آزمون براساس گاونر انتخاب روش ترين ترين وعملي دقيق

 زيادي تعداد ركورد از حاصل اطالعات براساس نتاج آزمون اينكه به نظر گيرند قرار مورد بررسي توليد نظر

 .گردد مي روشن دراينجا نيز ركوردگيري امر گسترش گيرد مي نر صورت گاوهاي دختران از

 آزمون طرح كردن پياده نگيرد انجام گسترده سطح در و وعلمي صحيح روش به ركوردگيري كه زماني تا

 اي مالحظه قابل مبلغ خود كه داشت خواهد ادامه نيز خارج از اسپرم واردات باطبع و نبوده امكان پذير نتايج

 فزوني ممتاز اسپرم براي تقاضا افزايش آينده سالهاي در اينكه ويژه به نمايد، خارج مي را كشور از ارز

 .خواهديافت
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 به مبرم نياز ممتاز اسپرم مولد نر گاوهاي آوردن بدست منظور به نتاج آزمون طرح با ارتباط در بنابراين

 .باشد مي شير طرح ركوردگيري گسترش

 در ساليانه هاي ميانگين و شده استاندارد خام، توليدات محاسبه و مختلف هاي گله توليد مقايسة اين بر عالوه

 (reptability)پذيري  تكرار HERITABILITYپذيري وراثت مانند ژنتيكي معيارهاي برآورد منظور كل به
 انتخاب و مختلف هاي گله در گاوها اصالحي ارزش مقايسة همچنين و صفات بين هاي همبستگي  انواع و

 ركورد از استفاده با جوان نر گاوهاي اصالحي ارزش برآورد نيز و حاصله اصالحي ارزش بر اساس گاوها

 گاوهاي بهترين و نر گاوهاي بهترين اصالحي ارزش به باتوجه شده تنظيم هاي انجام جفتگيري فاميل، دختران

 از دهنده گاوهاي بهترين شناخت با جنين انتقال برنامه در كمك "نهايتا و نظر صفات مورد صفات نظر از

 .است دركشور دام نژاد اصالح هاي در برنامه ركوردگيري كاربردهاي مهمترين

 زايي گوساله فاصلة كاهش و توليدمثل بهبود در ركوردگيري نقش -4

 زايمان عمل يك با همزمان شيرواري دوره هر كه زيرا ميباشد زايش شير توليد براي الزم عوامل از يكي

 كل توليد طبع به شيرواري دورههاي تعداد گاو، يك زايمانهاي تعداد شدن زياد با واقع در و مي شود شروع

 از ديگر يكي كه ميگردد توليد گوساله راس يك زايمان هر با نيز ديگر طرف از مي يابد افزايش نيز شير

 حد به را زايش دو ميتوان دامدار ارشاد و راهنمايي و توليدمثل كنترل مديريت با است، گاودار درآمد منابع

 زندگي دوران طول در گاو هر از بيشتري گوساله تعداد و چربي شير و مقدار ترتيب اين به و رسانده طبيعي

 .آورد بدست آن

 تاريخ، فحلي، گاوها (زايش، انفرادي توليدمثل به مربوط اطالعات شير برركوردگيري عالوه ركوردگيري در

 اطالعات براساس و گرديده آوري جمع زايش) دو فاصله خشكي، آبستني، كنترل اسپرم، و نوع باروريي

 براي الزم هاي توصيه دوره هر در مراقب و كنترل جهت و شده بيني پيش فوق از مراحل هريك زمان حاصله

 در را وي و گوشزد گاودار به مثلي توليد اشكاالت و ضعف نيز و شود مي گاودار داده به گاوها از كدام هر

 .نمايند مي ارشاد و راهنمايي زايي گوساله فاصله و كاهش مثل توليد بخشي بهبود جهت

 پستان ورم كنترل -5

 مهم از پستان ورم و آلودگي نظر از پستان از مراقبت لذا باشد مي گاو پستان شير توليد اندام آنجائيكه از

 تعيين براي (كه گاو شير نمونه ها، آلودگي و پستان ورم كنترل براي باشد مي گاودار يك ترين كارهاي

 هرگونه بروز صورت در و آزمايش باكتريولوژي نظر از گردد) مي ارسال ركورد به آزمايشگاه چربي درصد

 . شود مي داده گاودار به الزم توصيه هاي طبيعي غير عالئم

الكترونيكي  پيشرفته دستگاههاي توسط امروزه پستاني، اورام لحاظ از گاو پستان وضعيت بررسي
(cellcount) گردد مي ابالغ دامدار به و مشخص زمان ترين سريع در .  
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 گاو وضعيت شير ليتر ميلي هر در سفيد) گلبولهاي سوماتيك(اكثرا هاي سلول تعداد شمارش با مذكور دستگاه

 .نمايد مي مشخص را پستان ورم به آلودگي از نظر

 .ميشود بيشتر پستان ورم به گاو آلودگي احتمال گردد بيشتر معين حدود از ها سلول تعداد اگر بنابراين

صورتيكه  در معموال ولي است متفاوت مختلف كشورهاي در پستان ورم به ابتالء براي سلولهاي تعداد ميانگين
 افزايش نيز گله در پستان ورم شروع احتمال باشد هزار دويست از فراتر شير ليتر ميلي هر در سلولهاي تعداد

 صورت در و شمرده را كاريته هر در موجود هاي سلول تعداد ميتوان وسايل اينگونه از استفاده با لذا مي يابد

 هاي گلبول كانادا (معموالدر نمود شروع را پستان ورم كاهش و كنترل منظور به الزم آنها اقدامات افزايش

نمايند).  مي اعالم پستان ورم به مبتال را شير ليتر ميلي در هر هزار 500 از بيش
 ركورد اطالعات از تحقيقاتي دستگاهاي -استفاده6

 مديريت توليدمثل، تغذيه، هاي زمينه در شيري گاوهاي به مربوط اطالعات از وسيعي مقياس شير ركوردگيري

 ساير يا دانشگاه از اعم تحقيقاتي مراجع اختيار در اطمينان قابل علمي و دقيق و منظم صورت به را …و

 . دهد قرار تواند مي دستگاههاي تحقيقاتي

 ركورد اطالعات از وترويج آموزش استفاده -7

در  آنها طريق از و گرفته قرار ترويجي دستگاهاي اختيار در اطالعات مستمر مطالعه از علمي جديد هاي يافته
 دستگاهها اين ازطريق گاوداران مشكالت و نيازها ديگر طرف از و گردد مي منتقل گاوداران به وسيع سطح

 قرار بررسي مورد مجددا مشكالت اين كه گردد، مي منعكس ذيربط تحقيقاتي مراكز و ركوردگيري به مركز

 .گردد مي بر گاوداران به الزم هاي تو صيه و گرفته

 .شد خواهد حاصل بهبود زير هاي زمينه در ركوردگيري اجراي با خالصه طور به

 مطلوب و استاندارد حد به رسيدن و زايي گوساله فاصله -كاهش1

 مديريت بهبود و خوراكي مواد مصرف در جويي -صرفه2

 شير جامد مواد و چربي و شير توليد -افزايش3

 پستاني ورم كاهش و -كنترل4

 گاو نگهداري و پرورش جديد هاي روش با شدن آشنا و دامداران آگاهي -افزايش5

 ترويجي و تحقيقاتي دستگاههاي اطالعاتي منابع از بخشي -تأمين6

 گاو نژاد اصالح هاي برنامه در نياز مورد اطالعات -تأمين7

 توليد مجموع نهايتاً و گيري اندازه را )آن ومحتويات شير ( روزانه توليد مقدار دامها توليد برآورد منظور به 

 هاي دوره ركورد از استفاده با و متوالي ساليان طي در كه است بديهي .گردد مي مشخص شيردهي دوره هر

 .ميگيرد قرار ارزيابي و بررسي مورد دام اقتصادي عمر طول در توليد توان مختلف شيردهي
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رسمي  مراكز طرف از مأموريني باشد، واقعي ميزان از درستي تخمين گاوها توليد برآورد اينكه براي
انجام  را ركوردگيري عمليات تا شده اعزام گاوداريها به تعاونيها) و استانها دام امور ركوردگيري (واحدهاي

 .دهند

 ادامه بعد روز صبح تا و شروع ظهر از بعد وعده از متوالي روز دو در و بوده ساعت 24 ركوردگيري مدت

 .يابد مي

  :ركوردگيري شروع براي نياز مورد اطالعات

 : است زير اطالعات به نياز دامداري واحد هر در ركوردگيري عمليات انجام براي

 گاو نام –

 كپل) يا گوش پالستيكي يا فلزي شماره ( گاو شماره -

 گاو ثبت شماره -

 تولد تاريخ -

 آن ثبت شماره و پدر نام -

 آن ثبت شماره و مادر نام -

 نژاد -

 آن آد و دامداري نام -

 شيردهي دورة -

 گاو سن -

 زايش تاريخ -

 خشكي تاريخ -

 جفتگيري يا تلقيح دفعات -

 اخير تلقيح نر)در گاو ( اسپرم شماره و آبستني به منجر تلقيح تاريخ -

 تلفات باشد) داشته (اگر ژنتيكي نقص گوساله، جنس آن، بودن دوقلو يا قلو تك گوساله، شماره -

 و مزرعه فرمهاي شامل ركوردگيري مخصوص هاي فرم در مربوطه اطالعات تمام كه است ذكر به الزم
سه)  دو، يك، شماره (فرم گردد مي ارسال كامپيوتر واحد به تكميل از پس شده و وارد انفرادي

 
 

 ركوردگيري مقررات و قوانين

 (از استان هر نژاد اصالح مراكز از گاوداري هاي اتحاديه يا و گاوداران تعاوني گاودار، -درخواست1

 دام نژاد اصالح مركز به گاوداران درخواست انعكاس و ركوردگيري انجام بر ركوردگيري)، مبني واحدهاي
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 شماره بهداشت، (شيردوشي، اجرايي دستورالعمل طبق گاوداري امكانات از بازديد و درخواست -بررسي2

 نژاد اصالح مركز و استانها مشخصات ثبت و ركورد واحدهاي كارشناسان و ...) توسط تاسيسات خواناي گاو،

 .دام

 تعاوني ويا اتحاديه گاودار، با دام نژاد اصالح مركز طرف از نمايندگي به استانها مراكز قرارداد -انعقاد3

 گاوداري بودن شرايط صورت حائز در گاوداران

گروههاي  به آن ارائه و مشخصات ثبت واحدهاي توسط شده ثبت گاوهاي تطبيقي ليست تهيه و گله -ثبت4
 ركورد عمليات شروع جهت ركوردگيري

 روز 75 حداكثر كه گاوهاي نمودن مشخص و ركوردگيري تنظيمي جدول برنامه در گاوداري گرفتن -قرار5

 ) رسمي ركوردگيري اولين شروع (براي باشد آن گذشته زايش از

 ركورد جداول برنامه اساس بر ركوردگيري ماهيانه عمليات -شروع6

 يا و گيرنده جنين انتقال در كه گاوهائيكه حتي و اند نموده زايش كه هاي تليسه و شيرده گاوهاي -كليه7

 .گيرند قرار ركوردگيري برنامه پوشش تحت بايد دهنده هستند

 تلقيح و ...) و خشكي زايش، (مزرعه، نياز مورد اطالعات و فرمها -تكميل8

 پروتئين تعيين براي 3 چربي درصد تعيين براي زايش از پس شير نمونه برداشتن براي زماني فاصله حداقل -9

 .روز ميباشد 9

 .ميگردد روز 35 حداكثر و 26 حداقل متوالي تست دو بين زمان فاصله 10-

 .گردد ركوردگيري سال در بار 10 حداقل گله -هر11

 باشد خشكي زمان در سقط اگر ولي يافته ادامه دوره آن كند سقط شيردهي دوره طول در گاوي اگر -12

 .ميگردد محسوب شيرواري جديد دوره روز اولين از سقط بعد روز

 :شير ركوردگيري انجام مختلف روشهاي 

 دستي روش -الف

 سيار واحدي دو يا يك شيردوشهاي از استفاده روش -ب

 ميلكومتر روش -ج

 جاردار سيستمهاي روش -د

 دستي روش -الف

شير  روش اين در ميگيرد قرار استفاده مورد دوشند مي را گاوها دست بوسيله كه مناطقي در بيشتر روش اين
 چربي تا كرده مخلوط كامالٌ همزن بوسيله را آن دقيق، وزن كردن يادداشت از پس و شده وزن شده دوشيده
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 آزمايشگاه به آناليز براي و ريخته برداري نمونه هاي شيشه در را شير از مقداري سپس .شود آن يكنواخت در

 .مي گردد ارسال

 سيار شيردوشهاي از استفاده روش -ب

 اين از بعضي .گردد مي جمع آن مخزن داخل در و شده دوشيده دستگاه بوسيله شير روش اين در معموالٌ

 و نيستند مدرج ديگر بعضي و نمود مشخص شير حاوي ظرف روي از را وزن ميتوان و بوده مخازن مدرج
 .نمود توزين را حاصله شير گاو، دوشيدن از پس الزم است كار اين براي

 متر ميلكو روش -ج

 الزم است شيردوشها اين در .شود مي منتقل سردكن به مستقيم صورت به شير خطي، شيردوشي سيستمهاي در

انتقال  لوله و خرچنگي از خروجي شير بين بايد ميلكومتر .شود استفاده ميلكومتر دستگاه از ركوردگيري براي
 و شده ميلكومتر داخل معيني نسبت به شدن دوشيده هنگام در شير حالت اين در .گيرد قرار سردكن به شير

در  .گردد مي مشخص توليدي شير مقدار ميلكومتر مدرج ستون به توجه با .ريزد مي سردكن به بقيه مستقيماٌ
 .دارد وجود نيز شير از گيري نمونه امكان ميلكومترها

 جاردار سيستمهاي -د

 ركوردگيري .شوند مي ساخته مختلف مدلهاي در مختلف شركتهاي توسط و بوده متنوع بسيار شيردوشها اين

 گاو يك مخصوص جاردار شيشه هر زيرا شود مي انجام راحتي جارهابه بودن مدرج دليل به روش در اين

 به نيز شير از برداري نمونه سيستم اين در .شود مي جمع ها شيشه اين داخل در شده شير دوشيده و بوده

 .است امكان پذير سادگي

 انواع ركوردگيري

  رسمي ركوردگيري-الف

 و نر گاوهاي اصالحي ارزشهاي برآورد منظور به و نتاج آزمون اجراي جهت حاصله اطالعات روش اين در
 مانند حاصله اطالعات لذا گيرد مي قرار استفاده مورد كشور شيري نيازگاوهاي مورد تأمين اسپرم براي ماده

 (مراكز رسمي و معتبر منابع از بايد غيره و خشكي زايش، اطالعات چربي، پروتئين، توليدشير، مقادير

 به .گردد دولتي)تهيه بخش نظارت و بازرسي سيستم با هاي گاوداران تعاوني همچنين و دولتي ركوردگيري

 با همراه گاو رأس هر از شير هاي نمونه اخذ ركوردگيري و عمليات رسمي ركوردگيري در ديگر عبارت

 مراكز بازرسي و نظارت تحت تعاوني هائيكه ركورد نيروهاي يا و دولتي ركورد مأموران توسط اطالعات ساير

 به آن محتويات و تعيين آزمايش جهت شير شده اخذ هاي نمونه و انجام هستند، دولتي ركوردگيري

 .گردد مي ارسال ركوردگيري آزمايشگاههاي
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  رسمي غير گيري ركورد-ب

 نژاد اصالح هاي برنامه از برخي همچنين و ها گله مديريت بهبود براي ميتواند حاصله اطالعات روش اين در

 لذا گيرد نمي انجام دولتي ناظرين يا دولتي منابع توسط ها ركورد اينگونه چون ولي گيرد قرار مورد استفاده

 .نمود استفاده نر گاوهاي نتاج آزمون در مذكور نميتوان اطالعات از

 آوريست ياد به الزم گردد مي انجام شخصي بصورت گاوداران يا و ها تعاوني توسط ركوردگيري نوع اين

 نمودن استاندارد شير، هاي نمونه آزمايش مانند امكاناتي ركوردگيري رسمي روش مركز اين در كه 

 .دهند مي قرار سيستم اين در اختيار را الزم هاي آموزش و ركوردگيري

 
 شيردهي دوره يك در ركورگيري 

 و تست اولين بين بايد ركوردگيري عمليات شروع براي و شده آغاز گاو پستان از شير ترشح زايش از پس
 لذا نبوده عادي آغوز ترشح علت به شير تركيب شيردهي اول روزهاي (در باشد فاصله روز سه حداقل زايش

 قبل نبايد داشته  زايش2/11/83تاريخ در گاوي اگر مثال عنوان باشد) به نمي پروتئين طبيعي و چربي درصد

 روز سه از كمتر اول تست تا زايش فاصلة كه شود ارسال گزارشي اگر و گردد ركوردگيري  6/11/83از

 نيز تست اولين و زايش بين فاصله حداكثر .گيرند نمي نظر در ركوردگيري بعدي تا را تست آن توليد باشد

 از قبل و گذشته گاوي زايش از روز 75 از بيشتر به گاوداري مأمور مراجعه هنگام به هرگاه لذا است روز 75

 از بنابراين بود نخواهد نزديك واقعيت دوره به آن توليد تعيين نباشد، دسترس در گاو از ركوردي هم آن

 .آمد خواهد بعمل خودداري فوق شيردهي دوره در گاو ركوردگيري

 ركوردگيري فواصل

 مي روزانه شكل به شير محتوي جامد مواد ديگر و پروتئين چربي، شير، توليد گيري اندازه روش ترين دقيق

 قراردادي بطور لذا نيست پذير امكان اجرايي مأمورين و مراكز براي عملي نظر از كار اين از آنجائيكه باشد

 اگر مثال ورزند بطور مي مبادرت ركوردگيري به گاوداري ها مراجعه و به نيروهاي مربوطه يكبار ماهي

 يا  و5/5/83از  زودتر نبايد بعدي ركوردگيري گرفته  صورت  10/4/83تاريخ  در گاوداري يك ركوردگيري

 حد از تست دو فواصل اجرايي مشكالت و مسائل به علت مواقع برخي پذيرد  صورت1383 /5/ 14 از ديرتر

 روز 22 يا 37 متوالي تست دو فاصله ممكن است مثال عنوان به ميگردد خارج ) روز 35 تا 26 ( قراردادي

 بعضي (در است پوشي قابل چشم تست 3 تا ولي بوده دادي قرار فاصله از خارج صورت دو هر در كه شود

 ). است متفاوت متوالي ركورد دو بين زماني فاصلة و ركوردگيري نحوه كشورها از

 ركوردگيري اولين تا زايش فاصله محاسبه
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 محاسبه روش  باشد2/2/83تاريخ  در آن تست اولين و نمايد زايمان  گاوي12/1/83تاريخ  در شود فرض اگر

 21 تست اولين تا زايش فاصله لذا نگرفته نظر در گاو) را زايش  (روز12/1/83روز  كه بود شكل خواهد بدين

بود  خواهد روز
 ركوردگيريها فواصل محاسبه

 زايش فاصله در  چون2/2/83روز   باشد3/3/83بعد  تست  و2/2/83اول  تست تاريخ اگر فوق مطلب به توجه با

 تست مورد در شود مي روز 32 حالت اين در تست دو فاصله و نشده محاسبه وارد گشته منظور اول تا تست

 . شود مي عمل صورت اين به بعدي هم هاي

 شير توليد محاسبه چگونگي و دوشش دفعات

 شير توليد مقدار گردد بيشتر دوشش دفعات چه هر .دوشند مي بار 3 الي 2 را گاوها معموالً ها گاوداري در

 (البته است شير كننده ترشح سلولهاي فعاليت افزايش و پستان تخليه با ارتباط در آن علت كه مي يابد افزايش

 روز در دوشش دفعات تعداد كردن زياد هنگام به توليد رفتن باال به مختلف سنين در جوابگويي دامها ضريب

 با دوشش بار 3 گاو مقايسه بنابراين داد). خواهند جواب بهتر رابطه اين در دامهاي جوان و بود خواهد متفاوت

 دوشيده بار 3 دوره از قسمتي يا و شيردهي دوره طول در اگر گاوي لذا بود نخواهد صحيح دوشش بار 2

 جداول از استفاده با صورت اين در كه تصحيح گردد دوشش بار2 براساس بايد روزها آن توليد شود

 .پذيرد مي انجام مربوطه تصحيحات استاندارد

 را وعده سه هر توليد ميزان است موظف ركوردگير مأمور شود دوشيده بار 3 روز شبانه طي در گاوي هرگاه

 وعده در گاوي اگر مثال عنوان گردد به مي منظور روز آن در گاو توليد عنوان به آنها جمع نمايد كه گزارش

 2/21گاو  توليد باشد مجموع داده شير  كيلو8/9صبح  در و  كيلو4/6شب  در  كيلو و5/5 بعدازظهر دوشش
 روزانه توليد بعنوان دوبار توليد جمع دارند دوشش بار دو روز طول شبانه در كه گاوهايي باشد ولي مي كيلو

 .آيد مي بحساب

 ركوردها نمودن استاندارد 

 بدون مختلف سنين با متفاوت شيردهي دوره طول با يا و دوشش بار دو با دوشش بار سه دامهاي مقايسه

 براساس دامها مقايسه و محيطي عوامل اثر حذف براي لذا .باشد نمي پذير امكان تصحيح ضرائب از استفاده

 با دو( دوشش دفعات ،)روز 305 ( شيردهي روزهاي اساس بر گاوها ركورد دارد ضرورت آنها ژنتيكي توان

 .گردد تصحيح بلوغ معادل سن و )روز در دوشش

 ركوردها نمودن استاندارد روش

 .باشد روز 305 از كمتر شيردهي دوره طول كه هنگامي -الف

 .شود دوشيده بار 3 روزانه شيردهي دوره طول در گاو -1 -الف
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 .شود دوشيده بار 2 روزانه شيردهي دوره طول در گاو -2 -الف

 .شود دوشيده بار 3 و 2 شيردهي دوره طول در گاو -3 -الف

 .باشد روز 305 از بيشتر شيردهي دوره طول كه هنگامي -ب

 .شود دوشيده بار 3 روزانه شيردهي دوره طول در گاو -1 -ب

 .شود دوشيده بار 2 در روزانه شيردهي طول در گاو -2 -ب

 .شود دوشيده بار 3 و 2 شيردهي طول در گاو -3 -ب

 .باشد مي ذيل شرح به كه شده طراحي مخصوصي فرم فوق موارد براي

 اقدام ذيل روش به باشد بار 3 دوشش دفعات و روز 305 از كمتر شيردهي دوره طول هنگاميكه : 1 -الف

 :گردد مي

 .گرديد بيان قبالً آن محاسبه روش كه خام توليد -برآورد1

 مربوطه جدول از دوشش بار دو دفعات تصحيح ضريب دام، سن و دوشش بار 3 روزهاي تعداد به توجه -با2

 در دوشش بار دو اساس بر شير مقدار تا كرده ضرب خام محصول اساس بر توليدي شير مقدار در و استخراج

 .گردد محاسبه روز

 .شود مي عمل صورت همين هم چربي مورد در

 بدست روز 305 براساس توليد تصحيح جدول از را دام سن و شيردهي روزهاي تعداد براساس الزم -ضريب3

 توليد مقدار حاصله عدد شده ضرب آن در دوشش دفعات نظر از شده تصحيح چربي و شير توليد و آورده

  باشد مي  2x- 350شير براساس 

ضريب  دام سن به توجه ) باME-305-2x بلوغ( معادل سن اساس بر شير توليد مقدار آوردن بدست - براي4
  گردد مي  ضرب2x- 350شير  توليد مقدار در و آورده بدست ذيربط جدول را تصحيح

 اقدام ذيل روش به باشد بار 2 دوشش دفعات و روز 305 از كمتر شيردهي دوره طول هنگاميكه : 2 -الف

 :گردد مي
 خام توليد محاسبه -1

 از را روز 305 ضريب فقط و نداشته نظر اين از تصحيحي است بار 2 براساس دوشش دفعات كل چون -2

 محصول ميزان تا نموده ضرب آن در را خام محصول ميزان و آورده بدست روز 305 استاندارد جدول

 آيد  بدست2x- 350براساس 

 .است شده بيان قبالٌ بلوغ معادل سن براساس تصحيح نحوه -3

 ذيل روش به باشد بار 3 و 2 دوشش دفعات و روز 305 از كمتر شيردهي دوره طول هنگاميكه : 3 -الف

 :گردد مي اقدام

 خام توليد محاسبه -1



14 
 

 جدول از بار 2 به بار 3 ضريب از استفاده با داشته دوشش روز در بار 3 كه مدتي در گاو توليد -تصحيح2

 با روز 305 اساس بر توليد محاسبه نهايت در و دوشش بار 2 روزهاي در توليد مقادير با آن جمع و مربوطه

  آيد مي بدست  2x- 350اساس  بر توليد  روز305 تصحيح ضريب از استفاده

 .است شده بيان قبالٌ كه بلوغ معادل سن نظر از تصحيح -3

 به محاسبه روش باشد بار 3 دوشش دفعات و روز 305 از بيشتر شيردهي دوره طول كه هنگامي : 1 -ب

 : باشد مي ذيل صورت

 خام توليد محاسبه -1

 اگر مثال عنوان به .برسد روز 305 به شيردهي دوره طول تا روز 305 از بيشتر شيردهي روزهاي -حذف2

 اينكه يا و برسد روز 305 عدد به تا نموده كسر ركورد آخرين از روز 15 باشد روز 320 شيردهي دوره طول

 با و  (290=30-320)نموده  كسر 320 عدد از را روز 305 از بيشتر عدد تا ركورد آخرين بين فاصله

  .گردد مي تبديل روز 305 استاندارد روز) به 290توليد( مقدار روز 305 تصحيح ضريب از استفاده

 :3 -وب2 -ب

 .گردد مي عمل 3 -الف و 2 -الف و 1 -ب موارد مشابه هم مورد دراين

 شير آناليز

 لبني مواد و شير طريق از نياز مورد مغذي مواد ساير و الكتوز چربي، پروتئين، از مهمي بخش آنجائيكه از

و  جنين (اسپرم، ژنتيكي مواد به توجه بيشترين لبني صنايع در پيشرفته كشورهاي اكثر در لذا مي گردد تامين
 قادرند مجهز آزمايشگاههاي امروزه .باشد زياد آن در مغذي مواد اين اصالحي ارزش شود كه مي داده .....) 

 تشكيل مواد و اقدام گاوها انفرادي شير تجزيه به نسبت زمان ترين سريع در اصالح نژاد امور توسعه با همزمان

 در موثري نقش كه سوماتيك سلولهاي شمارش حتي و شير) جامد الكتوز، مواد چربي، پروتئين، ( آن دهنده

 مركز در شير ركوردگيري آزمايشگاههاي مراكز تجهيز همين منظور به .نمايد آناليز دارد، را شير بودن سالم

 .است گرفته توجه قرار مورد همواره تابعه مراكز ساير و كشور دام نژاد اصالح

 مالك ژربر مرجع و قديمي سيستم كشور دام نژاد اصالح مركز در ركوردگيري آزمايشگاه فعاليت بدو از

 مي آناليز را مغذي مواد ساير چربي بر عالوه دستگاهها ترين پيشرفته نيز امروزه و چربي بوده گيري اندازه

 : باشد مي ذيل شرح مربوطه به عمليات نحوه كه نمايند

 شير آزمايش روشهاي

 ژربر روش از استفاده با شير چربي تعيين -1

 ميلكوتستر دستگاه از استفاده با شير چربي تعيين -2

 اسكن دستگاههاي از استفاده با الكتوز و پروتئين و چربي تعيين -3
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دستگاه  يا كانت سل سوماتيك از استفاده با گاو پستان اورام تشخيص جهت شير سوماتيك سلولهاي تعيين -4
 سلولي  شمارش

ژربر  روش
 آزمايشگاههاي در پيشرفته وسايل وجود به توجه با هم هنوز مرجع روش بعنوان روش اين اهميت به نظر

 .شود مي استفاده موجود الكترونيكي دستگاههاي دقت تشخيص جهت معياري بعنوان از آن ركوردگيري

 :است نياز مورد زير دستگاههاي و وسايل روش اين در

 سانتريفيوژ -1

 (همزن) عمودي شيكر -2

 آن درب و بوتيرومتر هاي شيشه -3

 يل دو كش اسيد و الكل -4

 شير و الكل اسيد، پتهاي پي -5

 آناليز و آزمايش روش

 با همراه شير CC 11 سپس ريخته و بوتيرومتر در پت پي توسط را شده رقيق سولفوريك اسيد CC 10مقدار 

 به آميليك الكل   1ccاسيد اضافه و  به زياد دقت و آهستگي با را شير) محافظ ماده ( پتاسيم بيكرومات و

 توسط سپس و داده بوتيرومتر (رك) قرار سبد داخل در و بسته را بوتيرومتر نموده و درب اضافه فوق حجم

 به دقيقه در دور 1200 با سانتريفوژ دستگاه در قرينه بطور را سپس بوتيرومترها و مخلوط كامالٌ تركيبات شيكر

 نمونه چربي درصد ميتوان بوتيرومتر كليد از استفاده با مدت فوق پايان از پس و داده قرار دقيقه 5 تا 3 مدت

 نمود مشاهده را

 ژربر سيستم براي سولفوريك اسيد نمودن رقيق 

 اين در كه برسد درصد 91 خلوص به بايد مقدار اين كه باشد مي  درصد96-98 بين سولفوريك اسيد خلوص

 .نمود استفاده زير فرمول از ميتوان  رابطه

اسيد                                                                                                                                                         خلوص درصد ميانگين
(96+98) ÷2=97 

  اسيد به درصد 97 اسيد سي سي 100 تبديل براي الزم مقطر آب مقدار

6=91-97                                                                                               
درصد  91اسيد  ليتر يك تهيه براي الزم مقطر مقدارآب

    6*10=60 cc                                                                                      
                                                                               

                                                                                                               درصد
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 كشور دام نژاد اصالح مركز پوشش تحت شير آزمايشگاههاي در كار روند  

 برنامه مطابق گردند مي تهيه پوشش تحت دامداريهاي از ركورد مامورين توسط كه شيري ي ها نمونه

 مي قرار آناليز مورد زير روش دو از يكي به آنجا در كه شده منتقل شير آزمايشگاه به معين شده زمانبندي

 ؛ گيرند

 ژربر1- 

 الكترونيكي2- 

 ژربر روش :الف

 سانتريفوژ قبيل از تجهيزاتي و الكل و اسيد از استفاده با باشد مي مرجع روش يك واقع در كه روش اين در

 در الزم دقت صورت در ست ا بديهي . نمايند مي تعيين را شير چربي صد در غيره و بوتيرومتر ، شيكر ، 

 غليظ سولفوريك اسيد با كار لحاظ به البته كه . گردد مي حاصل دقيق بسيار نتيجه كار اجراي هنگام

 .دارد همراه به نيز خطراتي

 الكترونيكي روش :ب

 آناليز به قادر سريع و دقيق بطور ، سلولي شمارش و شير آناليز مخصوص تجهيزات از استفاده با روش اين در

 مجموعه در تاكنون كه الكترونيكي تجهيزات . باشد مي آزمايش مورد شير هاي نمونه سلولي شمارش حتي و

 ذكر به الزم باشند مي ذيل شرح به ميگيرند و گرفته قرار استفاده مورد مركز پوشش تحت شير آزماشگاههاي

 مي مجهز تجهيزات اين از نوع چند يا و يك به دارد كه كاري حجم با متناسب شير آزمايشگاه كه است

 .باشند

 Milk. Tester MK III دستگاه1- 

 ساعت در نمونه 110 الي 90 سرعت با است قادر بوده وارداتي هاي دستگاه اولين جزء كه دستگاه اين 

 . نمايد تعين را شير چربي درصد

 Milk . Scan  133  دستگاه 2-

 ، چربي درصد پارامترهاي و آناليز را شير ساعت در نمونه 130 الي 120 سرعت با است قادر دستگاه اين
  دهد. نمايش خود منوي در را SNFالكتوز،  درصد ، پروتئين درصد

  Milkoscan 134 A.B- دستگاه 3

در آن  و آناليز را شير هاي نمونه ساعت در نمونه 134 باسرعت است قادر اتوماتيك بطور دستگاه اين
FATB و FATA ، Lac و SNF نمايد معلوم را . 

 Milko Scan S 450- دستگاه 4
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 معلوم را نمونه ها پروتئين درصد و بي چر درصد ميزان ساعت در نمونه 50 سرعت با است قادر دستگاه اين

 كاربردي بسيار Quality Contorolهاي  سيستم در باال بسيار دقت لحاظ به كه است ذكر به الزم .نمايد

 .باشد مي

 Milko Scan FT120- دستگاه 5

 در قادر است باشد مي برخوردار بااليي بسيار دقت از خود نوع در و نمايد مي كار دستي بطور دستگاه اين

 را شير در موجود SNFو  الكتوز پروتئين درصد ، چربي درصد ميزان و نموده تست را نمونه 120 ساعت

 .نمايد معلوم

  Milk . Scan Minor- دستگاه 6

 چربي مقادير درصد و تست دستي بطور ساعت در را نمونه 50 الي 30 سرعت با كه است قادر دستگاه اين

  .نمايد معلوم را مربوطه هاي   نمونهSNF و الكتوز درصد ، پروتئين درصد ،

 Milko Scan 4000- دستگاه 7

 اين دستگاه سرعت . نمايد آناليز را مربوطه هاي نمونه دستي يا و اتوماتيك بطور كه است قادر دستگاه اين

 روي بر نصب شده Optionنوع  بر بسته تواند مي كه باشد مي ساعت در نمونه 200 اتوماتيك حالت در

 .نمايد معلوم را غيره و انجماد نقطه ، ، اورهTS، الكتوز، SNFپروتئين،  درصد ، چربي درصد مقادير ، سيستم

 .است دنيا روز تكنولوژي جديدترين جزء حاضر حال در كه

  Lactostar- دستگاه8

پروتئين،  چربي، درصد درصد نتايج و تست ساعت در را شير نمونه 30 حدود در كه است قادر دستگاه اين
SNFنمايد معلوم را انجماد نقطه و الكتوز   و.   

 Fossomatic 90- دستگاه 9

 سلولهاي و تعداد دهد قرار سلولي شمارش مورد را ساعت در نمونه 90 تا دستي بطور است قادر دستگاه اين

 . نمايد معلوم و شمارش را شير نمونه سوماتيك

 FossoMatic 5000- دستگاه 10

 نمونه در 200 تا اتوماتيك حالت در كه نمايد كار اتوماتيك يا و دستي بطور كه است قادر دستگاه اين

 .تعيين نمايد فلوساتيرومتري روش به را شير سوماتيك سلولهاي تعداد و نمايد مي تست را ساعت

 Combifoss 5000- دستگاه 11

 قادر است باشد مي 5000 فوسوماتيك دستگاه يك و 4000 ميلواسكن يكدستگاه شامل كه دستگاه اين

 مي ساعت نمونه در 200 معادل دستگاه سرعت . نمايد سلولي شمارش و آناليز را شير نمونه يك همزمان

 . دارد نيز را ساعت در نمونه 450 تا ارتقاء قابليت كه .باشد

  Medicien Deviceآلماني  كانتر سل - دستگاه12
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 مي سوماتيك شير سلولهاي و خون گلبولهاي جمله از مختلف سلولهاي شمارش به تنظيم قابل دستگاه اين

 .نمايد مي تست ساعت در را نمونه 40 الي 30 حدود در كه باشد
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