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در نشخواركنندگان نشريه پژوهش  

1395، يک ، شمارهچهارمجلد   
http://ejrr.gau.ac.ir 

 

 بدنی بر تغییر مقدار و ترکیب شیر در گاو شیری نژاد هلشتاینهای سلولاثر افزایش 
 

 2و ابوذر نجفی 1، صادق علیجانی3، غالمعلی مقدم2بدرقه، حسن 1کیاحسین دقیق*
 تبریز دانشگاه کشاورزی دانشکده دامی علوم گروه استاد3 و ارشدکارشناسی آموختهدانش2، دانشیار1

 23/4/94 ؛ تاریخ پذیرش:   8/11/93تاریخ دریافت: 

 1چکیده
مهمیی در تذذییه اوامین انسیانی و      پرورش گاوشیری از نظر تولید شیر و گوشت نقش بسییار  سابقه و هدف:

های کارایی مؤثر این بخش، شرط الزم برای ادامه فعالیت آن است. کیفیت نهایی فرآوردهکند. اقتصاد آنها ایفا می

آوری شیر، بستگی به خصوصییات فیزیکیی، شییمیایی شییر     لبنی وابسته به کیفیت ترکیبات اولیه آن است. عمل

ی کنتیر   هیا ود که برنامهبهترین و بیشترین میزان تولید روزانه شیر زمانی خواهد بها دارد. دریافتی از دامپروری

هیا در  ورم پستان بدرستی انجام شده و بهداشت محیط در سطح مطلوبی باشد. ورم پستان از مهمتیرین بیمیاری  

ی بهداشتی هامراقبت یهاصنعت گاو شیری است که باعث کاهش کمیت و کیفیت شیر تولیدی و افزایش هزینه

ایین، انتخیاژ تنتیکیی بطیور      مناسب کنتر  شود. عالوه بیر  تواند از طریق بهداشتورم پستان می شود.گله می

تواند برای ممانعت از ورم پستان استفاده شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شکم مستقیم و یا غیرمستقیم می

های بدنی و اثیر افیزایش آن   فصل زایش، ماه رکورد برداری و روزهای شیردهی روی سطح سلو  -زایش، سا 

 ب شیر گاوهای شیری بود. بر مقدار و ترکی
 

 میورد  1391تا  1389های رأس گاو شیری نژاد هلشتاین بین سا  1250بدین منظور اطالعات  ها:مواد و روش

استفاده قرار گرفت. اطالعات مشتمل بر شماره ثبت دام، تاریخ ثبت رکورد، تاریخ زایش، شکم زاییش، رکیورد   

های مورد نظر، تصحیحات الزم آوری دادهپس از امننی، درصد چربی و پروتئین شیر بود. های بدتعداد سلو 

های بدنی پیس از تصیحیح،   داده تولید شیر و رکوردهای تعداد سلو  13250ها صورت گرفت. از بر روی داده

ایین پیژوهش    رکیورد بودنید. در   7110چربی و پروتئین هر کیدام   هایرکورد باقی ماند. همچنین داده 10189
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های پرت و دور افتیاده و تعییین   های پرت بحساژ آمدند. برای حذف داده، دادهδµ±3های خارج از دامنه داده

( و رویه تک متذیره استفاده 2003) 1/9نسخه  SASها از نرم افزار حداقل و حداکثر مقادیر قابل قبو  برای داده

 گردید. 

 

و  77/2کیلوگرم، درصد چربی  1/37میانگین شیر تولیدی در طو  پژوهش بر اساس نتایج بدست آمده،  ها:یافته

داری طیور معنیی  های شیر گاوهای با تولیید پیایین، بیه   محاسبه گردید. درصد چربی نمونه 28/3درصد پروتئین 

فصیل زاییش    -پستان تحت بالینی افزایش یافت. اثیر سیا   زایش، شیوع بیماری ورمبیشتر بود. با افزایش شکم 

(0001/0P<( ماه شیردهی ،)01/0P< بر روی نمره سلو )دار بود. های بدنی معنی 

 

هیای بیدنی، بیا تولیید شییر      سیلو   نمیره  دارمعنیی  منفیی  رابطه طورکلی نتایج این بررسی بیانگربه گیری:نتیجه

(01/0P<درصد ،) شیر و مقدار چربی ( 05/0بودP<ب .)میزان تولید شییر،  های بدنی که با افزایش سلو طوریه

هیای بیدنی و شییوع ورم    یابند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افزایش سلو چربی و پروتئین شیر کاهش می

پستان تحت بالینی تأثیر منفی بر صفات تولیدی داشت. بیشترین مقدار کاهش در صفات تولییدی )تولیید شییر،    

 بود. 6بدنی های چربی و پروتئین( مربوط به گاوهای با نمره سلو 

 

 بدنی گاو شیری، ورم پستان تحت بالینی، سلو  :های کلیدیواژه
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 مقدمه

ایی در ه مواد پروتئینی و لبنیی اهمییت بسیز   های تولیدکنندعنوان یکی از بخشصنعت دامپروری به

ها دارد. کیارایی میؤثر، شیرط الزم بیرای حفید واحید دامپیروری اسیت. کیفییت نهیایی           تذذیه انسان

رسد، قطعاً به کیفیت ترکیبات اولیه آن بسیتگی  کننده میهای لبنی که سرانجام به دست مصرففرآورده

هیا  توان انتظار داشت که کیفیت شییر درییافتی از دامپیروری   آوری شیر میدارد. در بهترین شرایط عمل

رو ایین  . ازخیوبی انجیام شیود   کننیدگان، بیه  شده و تبدیل آن به محصوالت لبنی دلخواه مصیرف حفد

هیا دارد.  آوری شیر، بستگی به خصوصیات فیزیکی، شییمیایی و میزه شییر درییافتی از دامپیروری     عمل

 ورم بیمیاری  بیه  دام شود. ابتالیهای اضافی در گله میبیماری ورم پستان باعث تولید ناکارآمد و هزینه

 روست.  آن روبه با شیر صنعت که مشکالتی است ترینمهم از 2بالینی تحت و 1پستان بالینی

بیه  بیا توایه   هیا  نسیبت آن  بیوده و  3هیای بیدنی  شیر همیشه حاوی تعداد مشخصی از انواع سلو 

های بیدنی  ای از سلو در یک غده پستان سالم، بخش عمده .گاو متفاوت استوضعیت سالمت پستان 

هسیتند و   هیا ها در درایه او  ماکروفاتهیا و لنفوسییت   است. لکوسیت شدهیلها تشکتوسط لکوسیت

هیای میکروبیی باعیث    . عفونیت (17) های اپیتلییا  اسیت  ها و سلو ها نوتروفیلقسمت کوچکی از آن

 در شیود. پستان میی  یسوبه ،ها هستندهای بدنی که عمدتاً نوتروفیلتجمن سرین تعداد زیادی از سلو 

 90از بییش  بیه  ها()نوتروفیلمورفونوکلئرها پلی سهم دفاعی یسازوکارها شدن فعا  با بیماری بروز اثر

 طیور بیه کارتییه   هیر  بیدنی  هیای سیلو   شیمار  ترتییب  بدین و یافتهیشافزا بدنی هایسلو  کل درصد

سیبب   سیم ا تولید ( باسترپتوکوکوس اورئوس)ها اکترینوعی از ب (.40یابد )یم افزایش یامالحظهقابل

های افزایش تعداد سلو  ند.نکو به پستان آسیب وارد می شدههای تولیدکننده شیر التهاژ و مرگ سلو 

 ،1967 سیا   در بار اولین هااین سلو  شمارش .شودبدنی بخش مهمی از پاسخ ایمنی گاو محسوژ می

شود گسترده برای این منظور استفاده می طوربهشد و امروزه  مطرح پستان ورم بیماری شاخص عنوانبه

(19  .) 

هیای  که پروتئینیدرحالاین پدیده با افت مقدار ترکیباتی نظیر آلفا کازئین و بتا کازئین همراه است، 

 در متفیاوتی  نتایج (. تاکنون23یابند، پروتئین کل ممکن است بدون تذییر باقی بماند )سرمی افزایش می

                                                 
1. Clinical Mastits 

2. Sub-Clinical Mastitis 

3. Somatic cell )SC) 
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 برخی مطالعات. استآمده تدسبهورم پستان  مبتالبهحیوانات  شیرخام هاینمونه در چربی تعیین مورد

 بیه تخرییب  آن را  علیت  کیه  یابید می کاهش چربی مقدار پستان، ورم بیماری بروز اثر در اندنشان داده

 بیا  زمیان هیم  چربی افزایش دیگری پژوهش در کهیدرحال(. 40و  20اند )داده اپیتلیا  نسبت هایسلو 

حیا   یندرعی  انید. کیرده  بییان  بیمیاری  اثر بروزدر  شیر تولید کاهش یجهدرنترا  بدنی یهاسلو  افزایش

 بیدنی،  هیای سیلو   مختلی   سیطوح  در چربیی  مقادیر بین دهندمی نشان که دارند واود ییهاگزارش

 یرش در چربی تعیین از تاکنون که نتایجی گفت توانمی یطورکلبه(. 29ندارد ) واود داریمعنی تفاوت

 تفاوت و شدتبه حدودی تا و بوده متناقض ، بسیارآمدهدستبه پستان ورم بیماری مبتالبه هایدام خام

 (.46است ) مربوط بیماری عامل هایمیکروارگانیسم نوع در

 بطوریکیه  است، همراه شیر pHافزایش  با پستان ورم بیماری بروز و بدنی هایسلو  شمار افزایش

 نشانه را 7/6به بیش از  pHافزایش  معموالً و یابدافزایش می بیشتر یا و 9/6به  6/6از  شیر pH معموالً

 نییز  شییرخام اسییدیته   هیای نمونه در بدنی هایسلو  افزایش با همزمان عالوهبه دانند.می بیماری بروز

 از دیگیری  نشیانه  را دورنییک  دراه 14 از کمتر به اسیدیته کاهش توانیم که یاگونهبه یابدمی کاهش

 (.25دانست ) بیماری بروز

 ییژه وبیه  شییر  آنزیمیی  فعالییت  افزایش به توانمی بیماری مبتالبه دام شیر در دیگر مهم تذییرات از

 نشیأت  شییر  بدنی هایسلو  یا خون پستان، دیدهیبآس بافت از که لیپولیتیک و پروتئولیتیک هایآنزیم

 را x-Argو  x-Lysاتصیاالت   کیه  است پالسمین قلیایی پروتئاز هاآن ینترمهمه نمود. اشار گیرند،می

 .  (9شکند )می

توان یم هاآن ازاملهکه  های بدنی شیر در سطح گله و فردی مؤثرندعوامل مختلفی بر تعداد سلو 

 فصیل ( 41) تذییرات روزانیه ، نژاد(، 26و  13) سن(، 16) مرحله شیرواری(، 34) عفونت غده پستانبه 

 اشاره کرد. (15) ( و سطح تولید شیر13) استرس، (15)

مییزان شییوع ورم    پیژوهش در ایین  های میرتبط،  با تواه به اهمیت مسئله و بر طبق نتایج پژوهش

ربایجان ذصنعت آذرنگین در استان آ و روی گاوهای شیری نژاد هلشتاین گله کشت پستان تحت بالینی

قیرار  مورداسیتفاده   ایسطح ملیی و منطقیه  آمده در دستاطالعات به قرار گرفت تا یشرقی موردبررس

 بیود تولییدی  های بدنی بر صفات افزایش تعداد سلو بررسی اثر  در تحقیق حاضر هدف اصلیبگیرد. 

بیر سیطح    ، ماه رکورد برداری و روزهیای شییردهی  فصل زایش -سا  ،زایش آن اثر شکمبه همراه که 

 گردید.نیز بررسی های بدنی سلو 
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  هامواد و روش

تحقیق از اطالعاتی که توسط شرکت کشت و صنعت دشت آذرنگین برای انجام این : هاتهیه فایل داده

 1250استفاده گردید. فایل میورد نظیر شیامل اطالعیات      ؛متعلق به بنیاد مستضعفان گردآوری شده بود

بود که حاوی اطالعیات شیماره ثبیت دام،     1391تا  1389ی هاسا گاو شیری نژاد هلشتاین بین  رأس

های بدنی، درصید چربیی و پیروتئین    شکم زایش، رکورد تعداد سلو  تاریخ ثبت رکورد، تاریخ زایش،

نوبیت   4روز پیس از زاییش در    20زا کیه تیا   در این واحد تولیدی به استثنای گاوهیای تیازه   شیر بود.

پس از اتمام  .رفتگ( صورت می18، 12، 4 هایدر ساعتنوبت ) 3ند، شیردوشی در دششیردوشی می

گیری از شیر گاوها به صورت منظم و س رکوردگیر اقدام به انجام نمونهشیردوشی در هر نوبت کارشنا

 نمود.به آزمایشگاه تجزیه شیر می آنهاماهیانه و ارسا  

ها صورت گرفت. های مورد نظر، تصحیحات الزم بر روی دادهآوری دادهپس از امن: هاتصحیح داده

رکیورد بیاقی    10189بدنی پیس از تصیحیح،   های داده تولید شیر و رکوردهای تعداد سلو  13250از 

های پیرت در ایین پیژوهش    رکورد بودند. داده 7110چربی و پروتئین هر کدام  هایماند. همچنین داده

های پرت و دور افتاده و تعیین حداقل بودند. برای حذف داده  δµ±3خارج از دامنه  هایی ازشامل داده

( و روییه تیک متذییره    2003) 1/9نسیخه   SASافیزار  هیا از نیرم  و حداکثر مقادیر قابل قبو  برای داده

سازی، نقل و انتقا ، حیذف، کدگیذاری، عملییات ابیری و ایجیاد      استفاده گردید. کلیه عملیات ذخیره

 به این شرح صورت گرفت. 2010مک نرم افزار اکسل متذیرهای مورد نظر به ک

روز بودنید نگیه داشیته شیدند؛ طیو        5 -305طو  دورۀ شیردهی بین  آنهاهای تولیدی که در ( داده1

روزه تقسیم گردید. همچنین حیوانات با بییش از   30بندی قسمت مساوی با گروه 10دوره شیردهی به 

 رکورد روز آزمون نگه داشته شدند. 4

هیا بیا   بندی شد تیا فراوانیی دسیته   طبقه 1، 2، 3، 4دسته  4زایش برحسب فراوانی تجمعی به ( شکم 2

 شد.را هم شامل می 4≤، دوره شیردهی 4زایش گروه بندی شکم همدیگر متناسب باشد. در این دسته

هیای  و  و سیا  ها در فصی . با تواه به فراوانی داده2از سا  و فصل زایش 1زمانهای همایجاد گروه (3

 گیروه  12زمان های هم. تعداد گروهه شدگرفت نظر درتکرار  5 هادر گروهمختل  حداقل تعداد رکورد 

مربیوط بیه سیا      3تیا   1اعیداد   در نهاییت  که برای هر سا ، هر فصل اداگانه در نظر گرفته شد. بود

                                                 
1. Contemporary Groups 

2. Year-Season (YS) 
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مربوط به سا  12عدد و  1389مربوط به سا   11تا  8اعداد  ،1389مربوط به سا   7تا  4، اعداد 1388

 در نظر گرفته شد. 1391

های بدنی یک توزین نرما  لگیاریتمی دارد. بیرای اینکیه صیفت بیه حالیت نرمیا         ( شمارش سلو 4

بیا    1های بدنیانجام و نمره سلو  هادادهتر شود، قبل از تجزیه و تحلیل آماری تبدیل لگاریتمی نزدیک

  (:43) زیر محاسبه شد استفاده از رابطه

𝑺𝑪𝑺 = 𝐥𝐨𝐠𝟐(
𝑺𝑪𝑪

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
) + 𝟑 

بندی شد. به علت فراوانی کمتر کالس، دسته 8های بدنی در در پژوهش حاضر نمره سلو 

های ، این دو کالسه حذف شدند و به دلیل پایین بودن شمار سلو 8و  7رکودهای مربوط به طبقه 

صورت یک کالسه و به عنوان معیار سالم بودن از نظر تعداد این دو به  1و  0بدنی در کالسه 

ها نسبت به آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج های بدنی در نظر گرفته شد و سایر کالسهسلو 

ها با داری هر یک از کالسههای بدنی بر تولید شیر و تفاوت معنیحاصل از اثر هر یک از نمرات سلو 

ار گرفت. در این محاسبه، کاهش تولید شیر به صورت تفاوت تولید شیر هر مورد بررسی قر 1طبقه 

 .ها نسبت به نمره یک بیان گردیدیک از کالسه
 ی بدنی استفاده شد.هاسلولمدل آماری زیر برای بررسی اثر عوامل محیطی بر نمره 

𝒀𝒊𝒋𝒍𝒌𝒎 = 𝛍 + 𝒀𝑺𝒊 + 𝑷𝑨𝑹𝒋 +𝑫𝑰𝑴𝑲 +𝑴𝑹𝒎 + 𝑷𝑨𝑹𝒋 ∗ 𝑫𝒊𝒎𝑲 + 𝒆𝒊𝒋𝒌𝒎 
 𝒀𝒊𝒋𝒍𝒌𝒎ی بدنی = هاسلو مشاهدات مربوط به نمره 

𝛍جمعیتمیانگین  = 

 𝒀𝑺𝒊=  فصل زایش -اثر ثابت سا 

𝑷𝑨𝑹𝒋 زایشاثر ثابت شکم = 

𝑫𝑰𝑴𝑲 اثر ثابت روزهای شیردهی = 

 𝑴𝑹𝒎=  اثر ثابت ماه رکورد برداری

𝑷𝑨𝑹𝒋 =روزهای شیردهی -زایشاثر متقابل شکم ∗ 𝑫𝒊𝒎𝑲 

 𝒆𝒊𝒋𝒌𝒎=  ماندهاثر تصادفی عوامل باقی

 ی بدنی بر صفات تولیدی استفاده شد:هاسلو همچنین از مد  آماری زیر  برای بررسی اثر نمره 

𝒀𝒊𝒋𝒌𝒍 = 𝛍 + 𝒀𝑺𝒊 + 𝑷𝑨𝑹𝒋 + 𝑺𝑪𝑺𝒌 +𝑫𝑰𝑴𝒍+𝑺𝑪𝑺𝒌 ∗ 𝑫𝑰𝑴𝒍 + 𝒆𝒊𝒋𝒌𝒍 

 𝒀𝒊𝒋𝒌𝒍 پروتئین ،مقدار چربی، مقدار پروتئین =مشاهدات مربوط به تولید شیر ، درصد چربی و درصد 

                                                 
1. Somatic Cell Score (SCS) 
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𝛍میانگین امعیت = 

 𝒀𝑺𝒊=فصل زایش  -اثر ثابت سا 

𝑷𝑨𝑹𝒋زایش اثر ثابت شکم = 

 𝑺𝑪𝑺𝒌ی بدنی = هاسلو اثر تصادفی نمره 

𝑫𝑰𝑴𝑲اثر ثابت روزهای شیردهی  = 

𝑺𝑪𝑺𝒌روزهای شیردهی =  –ی بدنی هاسلو اثر متقابل نمره  ∗ 𝑫𝑰𝑴𝒍 

 𝒆𝒊𝒋𝒌𝒍=  ماندهاثر تصادفی عوامل باقی

 

 نتايج و بحث

بر اساس نتیایج بدسیت آمیده مییانگین شییر      : درصد پروتئین(و  درصد چربی، صفات تولیدی )شیر

 28/3و میانگین درصید پیروتئین    77/2کیلوگرم، میانگین درصد چربی  1/37تولیدی در طو  پژوهش 

 (.1محاسبه گردید )ادو  
 

 سال 3فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر صفات تولیدی در  -1 جدول
Table 1. Frequency, mean, standard deviation, minimum and maximum production traits in 3 years 

 حداکثر
Maximum 

 حداقل
Minimum 

 انحراف استاندارد
Standard deviation 

 میانگین
Mean 

 تعداد
Number 

 صفت
Trait 

78 5 5.1 37.1 10245 
 ()کیلوگرمشیر

Milk (kg) 

7.4 1 0.83 2.77 7052 
 )%( چربی

Fat (%) 

4.12 1 0.14 3.28 7052 
 )درصد( پروتئین

Protein (%) 

 

های بدنی در طو  سه سا  در شکل یک بیان فراوانی رکوردهای نمره سلو : های بدنیتعداد سلول

 شده است. 
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 های مختلفبراساس سال در هر میلی لیتر( سلول) های بدنیفراوانی رکوردهای نمره سلول -1شکل 

Figure 1. Frequency of the somatic cell score records (cells per ml) based on different years 
 

عنیوان حاشییه بیاالیی    تواند بیه هزار در هر میلی لیتر می 200 بدنی هایسلو ها در بسیاری از گله

(. نتیایج میا گوییای آن    48های غیرآلوده در نظر گرفته شود )برای شیرهای طبیعی گرفته شده از پستان

درصد گاوها دچیار   33، 1391 درصد و در سا  43، 1390درصد در سا   42، 1389است که در سا  

 54/41ه در ایین پیژوهش )  پستان تحت بیالینی گیزارش شید    مقدار ورم ورم پستان تحت بالینی بودند.

 (2002)( و آباینه و همکیاران  درصد 65با )( 1997) تر از مقدار گزارش شده توسط آباینه( پائیندرصد

، 1) بود( درصد 23با ) (2005)تر از مقدار گزارش شده توسط بیفا و همکاران ( و بیشدرصد 5/47با )

حت بالینی، اثرات متقابل چندین عامل ماننید  پستان ت . علت این امر آن است که در وقوع ورم(11و  2

های و این عوامل در بین گله بودهمدیریت، محیط بیرونی، عوامل فیزیولوتیکی و تنتیکی حیوان دخیل 

پسیتان   رود شیوع ورممتفاوت است. به این علت انتظار می شیردهی و فازهای مختل  مختل ، نژادها

  (.28) متفاوت باشدتحت بالینی از مکانی به مکانی دیگر 

 بیه  مبیتال  گیروه  در را گاوهیا  از دسیته  سیه  شید وی  انجام Barker (1998) توسط پژوهشی که در

 اولین و زایمان بین پستان بیماری ورم به مبتال گاوهای او  یدسته  .(8) کرد بررسی ورم پستان بیماری

 دسیته  و شدن( از آبستن )قبل آبستنی تائید و تلقیح اولین بین بیماری به گاوهای مبتال دوم دسته تلقیح،

گاوهایی  نمود که اعالم وی بودند شده مبتال پستان ورم بیماری آبستنی به تائید از بعد که گاوهایی سوم

هیای  سیلو   بودنید  شده مبتال پستان ورم به بیماری آبستنی تشخیص و مصنوعی تلقیح نخستین بین که
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 گاوهیایی  و سیوم  یدسته به گاوهای نسبت و (6/1±3/0) او  دسته به ( نسبت9/2±3/0باالتری ) بدنی

 ریتیأث ( گزارش کردند که مهمترین فیاکتور  2011(. شارما و همکاران )7/1±1/0داشتند ) بودند سالم که

. (41) وضعیت عفونت در کارتیه مورد نظیر دارد  به های بدنی شیر در یک کاریته بستگیگذار بر سلو 

گله، وضعیت عفونیت در   های انفرادی، گاو وهای بدنی شیر کاریتهگذار بر سلو  ریتأثفاکتور  نیترمهم

کارتیه و پستان است. بروز ورم پستان بالینی در هر دوره شیر دهی ارتباط معنی داری با میانگین تعیداد  

تم کیه بیه ازای هیر واحید افیزایش در لگیاری      طیوری های بدنی، در دوره شیردهی قبلی دارد. بیه سلو 

 ریتیأث (. یکیی دیگیر از عوامیل    14یابد )افزایش می درصد82/1های بدنی خطر ایجاد ورم پستان سلو 

دهید کیه مییزان تولیید شییر      های بدنی، میزان تولید شیر است. تحقیقات نشان میگذار بر تعداد سلو 

دهنده گاو زبو نشانهای بدنی دارد. نتایج حاصل از پژوهش انجام شده روی  ارتباط منفی با تعدا سلو

داری کیاهش  طور معنیی هتولید شیر ب ،50000های بدنی به بیش از آن است  که با افزایش تعداد سلو 

( گزارش کردند که با افیزایش سین و مرحلیه شییردهی، در     1999رودریگز و همکاران )(. 31) یابدمی

 35سیلو  در روز   83000کنید )از میهای بدنی بروز د سلو های غیر عفونی تذییر کمی در تعداکارتیه

ها های عفونی این سلو رسد(، در حالی که در کارتیهمی 285سلو  در روز  160000بعد از زایش، به 

رمون و همکیاران  هیا  .(39) میلیون سیلو  نییز خواهید رسیید    یک  به نوع باکتری در این دوره به بسته

هیای غیرآلیوده   اواخر دوره شیردهی و در کارتیههای بدنی در ( گزارش کردند که افزایش سلو 1994)

 .(17) ممکن است به دلیل اثر رقت باشد

فصل تولید، روزهای  -شکم زایش، سا  مؤلفهدر این آنالیز، : های بدنیسلولاثر عوامل محیطی بر نمره 

داری بیر روی نمیره   اثیرات معنیی  >P 001/0های رکوردبرداری در سطح احتما  خطای شیردهی و ماه

های محیطیی دخییل در   های بدنی داشتند. با تواه به این امر، بدون اعما  ضریب تصحیح مولفهسلو 

توانید از صیحت و دقیت    های متفاوت نمیهای مختل  در ماهاین رابطه، بیان و مقایسه نمره بدنی گله

 باالیی برخوردار باشد.

زایش  شکم گردید کهفته مشخص در آنالیزهای صورت گرهای بدنی: اثر شکم زایش بر نمره سلول

 (. 3)ادو   (P<0001/0های بدنی دارد )نمره سلو داری روی تأثیر معنی
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 های بدنیاثرات ثابت بر صفت نمره سلول یانسوار یزآنال -2جدول 
Table 2. Analysis of variance of fixed effects on somatic cell trait score 

 داریسطح معنی
Significance level 

 Fمقدار 
F value 

 دراه آزادی
Degrees of freedom 

 اازای واریانس
Variance components 

*** 217.2 4 
 شکم زایش

Parity 

*** 18.1 11 
 تولد فصل-سا 

Year-season of calving 

*** 21.13 9 
 روزهای شیردهی

Days of lactation 

*** 27.5 11 
 ماه رکوردبرداری

Months in milk recorded 

 دهد.را نشان می> P 001/0داری در سطح *** معنی

*** shows the significant at the level of P< 0.001 

 

 ی بدنی برای اثر شکم زایشهاسلولحداقل مربعات نمره  - 3جدول 
Table 3. Least squares of somatic cell score for the parturition number  

Parity 

 میانگین حداقل مربعات امتیاز بدنی
Least squares mean of BCS 

 او 
First 

 دوم
Second 

 سوم
Third 

 چهارم
Fourth 

 پنجم
Fifth 

d 2.64 c 3.35 3.67b 3.88a 4.03a 
 (≥P 001/0است ) هانیانگیمبین تفاوت معنی دار بیانگر  غیرمشترکحروف 

Non-common letters indicate a significant difference between the means (P≤ 0.001) 
 

زایش، حیوان مسیتعد ابیتالب بیه     با افزایش شکم دست آمده مشخص گردید کهبهبا تواه به نتایج 

. استها ترین این بیماریپستان تحت بالینی از مخرژگردد که در این میان ورمهای مختل  میبیماری

و همیراه بیا ایین     یافتیه زایش، تولید حیوان افیزایش   باالرفتن سن و شکم علت این امر آن است که با

 سیاز وکیار   بطورکلی (.26 و 22) شوندتر میهای پستانی نسبت به عفونت حساسافزایش تولید، بافت

نتیایج ایین تحقییق بیا نتیایج      تیر اسیت.   تر ضعی تر نسبت به حیوانات اواندفاعی در حیوانات مسن

 و 22یابید ) هیای بیدنی افیزایش میی    نمره سلو زایش  که با افزایش شکمسو است مطالعات دیگر هم 

داری بر وقیوع  تأثیر معنی P<001/0زایش در سطح  ( مشاهده کردند شکم2005بیفا و همکاران )(. 26

، نسبت بیه گاوهیایی بیا    7تر از زایش بزرگ که گاوهایی با شکمطوریه پستان تحت بالینی دارد، بورم

. میلیر و  (11) قرار دارنید های پستانی برابر بیشتر در معرض عفونت سیزده، 3تر از زایش کوچک شکم
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 بیشیتر اسیت   اسیت پستان در گاوهایی که تولید آنها باال ( گزارش کردند احتما  وقوع ورم1985) پاپم

کیلیوگرم بیه    5000با افزایش تولید شییر از   ( در مطالعات خود مشاهده کرد2012نوشهر )عالب . (27)

دهد که افزایش نشان می درصد 48/0به درصد  33/0پستان از  کیلوگرم میزان بروز بیماری ورم 15000

 .(3) استدارمعنی P<0001/0احتما  خطای  این اختالف در سطح

 -در آنالیز صورت گرفته مشخص گردید که سا : های بدنیفصل زایش بر نمره سلول -اثر سال

 (.2های بدنی  دارد )شکل داری بر نمره سلو معنییر تأثفصل زایش 

 
 فصل زایش-های بدنی برای اثر سالمیانگین حداقل مربعات نمره سلول -2شکل 

Figure 2. The least squares means of somatic cells score for the year-season of calving 

 

داری های بدنی اخیتالف آمیاری معنیی   سلو بین فصو  مختل  از نظر نمره  1388در سا  زایش 

بین فصل بهار با فصل تابستان و بین پائیز و زمستان از نظیر نمیره    1389واود نداشت. در سا  زایش 

(. همچنین درسا  زاییش بیین فصیو     >01/0Pدار واود داشت )های بدنی اختالف آماری معنیسلو 

 دار مشاهده نشد.معنیهای بدنی، اختالف آماری مختل  از نظر نمره سلو 

پستان تحت بالینی در فصل زایش پیائیز و زمسیتان بییش از وقیوع آن در فصیل      وقوع بیماری ورم

زاییی در فصیل   ( گزارش کرد زمانی کیه گوسیاله  2012. عالب نوشهر )(27) زایش بهار و تابستان است

از بیماری ورم پستان تحت  های بدنی افزایش یافته و موارد بیشتریدهد، میانگین سلو زمستان رخ می

زایی در فصل بهار، کمتیرین میوارد ابیتال بیه بیمیاری ورم      . همچنین گوساله(3) شودبالینی مشاهده می

فصل زایش  -دریافتند سا قی ( طی تحقی1972) ویلتن و همکاراندهد. پستان تحت بالینی را نشان می



 و همکاران كیاحسین دقیق

158 

در تحقییق حاضیر   . (51) ین گاوهای شیری داردپستان تحت بالینی در ب در تنوع وقوع ورم اندکیتأثیر 

در  بدنی هایسلو  نمره یانگینصنعت آذرنگین مشخص شد م و نیز با پژوهش بر روی گاوهای کشت

 بود. ینکمتر 1388 یشسا  زافصل تابستان و در  یشترینب 1389سا  زایش  فصل پاییز

در آنالیزهای صورت گرفته مشخص گردید که ماه شیردهی : های بدنیاثر ماه شیردهی بر نمره سلول

دارد. حیداقل مییانگین مربعیات نمیره      >01/0Pهیای بیدنی در سیطح    داری بر نمره سیلو  یر معنیتأث

هیای  شیود کیه در اواخیر دوره   ارائه شده است. با تواه نتایج مالحظه می 5های بدنی در ادو  سلو 

رسیده است. بنابراین بیه   5/3به بیش از  های بدنینمره سلو  دوم، سوم، چهارم و پنجم شیردهی میزان

یابد و رسد که با افزایش مرحله شیردهی و نیز ماه شیردهی احتما  وقوع ورم پستان افزایش مینظر می

 های بیدنی نمره سلو های شیردهی دوم به باال نسبت به میزان دوره های بدنینمره سلو احتماالً میزان 

او  نشانگر بهتری از حساسیت دام به ورم پستان اسیت. بیا توایه بیه اطالعیات نمیره        دوره شیردهی

های بدنی که نشیان  رسد حد و اندازه تعداد سلو های بدنی در دوره مختل  شیردهی به نظر میسلو 

 ها متفاوت است.به ورم پستان است برای هریک از دوره دهنده ابتالی دام
 

 های شیردهی اول تا پنجمماهیانه در هر یک از دوره) در هر میلی لیتر سلو (های بدنی لمیانگین نمره سلو -4جدول 
Table 4. Mean of monthly somatic cell score (cells per ml) from frst to fifth of lactation periods 

 او  دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم
 ماه شیردهی    

Month of 

lactation 

Tenth Ninth Eighth Seventh Sixth Fifth Forth Third second First 
 دوره شیردهی

Lactation 

3.05a 2.94ab 2.94ab 2.71bc 2.79abc 2.73bc 2.67dc 2.7abc 2.61dc 2.42d 
 او 

First 

4.13a 3.79b 3.73bc 3.61bdc 3.53bdc 3.36de 3.42dce 3.14ef 2.9f 2.87f 
 دوم

second 

4.38a 4.06ab 4.1ab 3.88b 3.8bc 3.72bc 3.7bc 3.42dc 3.42dc 3.05d 
 سوم

Third 

4.58a 4.12abdc 4.27ab 4.21abc 4.3ab 3.87bdce 3.79bdce 3.74dce 3.65de 3.43e 
 چهارم

Forth 

4.66a 4.52a 4.2abc 4.24ab 4.25ab 4.06abdc 3.92bdc 3.88bdc 3.98bdc 3.6d 
 پنجم

Fifth 

 .است P<01/0دار در سطح خطای نشان دهنده تفاوت معنی ردی حروف التین متفاوت در هر 
Non-common letters in each row indicating a significant difference (P< 0. 01) 
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های بدنی فوق واود دارند که با افزایش ماه شیردهی، نمره سلو نتایج  در راستایمطالعات زیادی 

یر تعداد شکم زایش، مرحله تأثهای بدنی در شیر تحت افزایش یافته است. غلظت و ترشح سلو 

 (. 17گیرد )های مدیریتی قرار میشیردهی و برنامه

این افزایش در تعداد کند و های شیر گاو افزایش پیدا میبا افزایش دوره شیردهی تعداد سلو 

های بیشتری های پیرتر است. با افزایش سن کاریتههای شیر بدلیل افزایش شیوع عفونت در گاوسلو 

های طوالنی مدت به پستان وارد های بافتی بیشتری به علت عفونتشوند، آسیبدچار عفونت می

(. نتایج یک 45شود )د میهای قبلی ایجاگردد و همچنین پاسخ سلولی بیشتری به دلیل عفونتمی

گذارد یر میتأثی بدنی هاسلو دهد که مرحله شیردهی بر تعداد انجام شده روی گاو نشان می پژوهش

یابد و از روز کاهش می 5الی  4بعد از زایمان باال است و سپس بعد از  های بدنیو میزان سلو 

 مجدداًگیرد و در انتهای شیردهی قرار می حداکثر تولید شیر تا اواسط شیردهی، در کمترین میزان خود

 .(4یاید )افزایش می های بدنیسلو 

مطابق شکل دو نتایج نشان داد که ماه رکورد برداری : های بدنیاثر ماه رکورد برداری بر نمره سلول

 (.3دارد )شکل  >01/0Pهای بدنی در سطح احتما  خطای داری بر نمره سلو یر معنیتأث

 
 ی بدنی برای اثر ماه سالهاسلولمیانگین حداقل مربعات نمره  -3شکل 

Figure 3. Least Squares means of somatic cells score to the effects of month 



 و همکاران كیاحسین دقیق

160 

و  1/3هیای مختلی  سیا  در دامنیه حیداقل      های بدنی در میاه نتایج نشان داد که میانگین نمره سلو 

هاشیمی و   های بهمن و اسفند و کمترین مقدار در ماه خیرداد بیود.  ماهبود. بیشترین مقدار در  9/3حداکثر 

( با بررسی شیوع ورم پستان بالینی و تحت بالینی در استان شیراز بیه ایین نتیجیه دسیت     2011همکاران )

داری ندارد ولی فراوانی شیوع ورم تحیت بیالینی   یر معنیتأثیافتند که فصل سا  بر شیوع ورم تحت بالینی 

 بیه  تابسیتان  در بیدنی  هیای سلو  شمار دهدمی نشان پیشین مطالعات .(18) مستان بیشتر استدر فصل ز

 دیگیر  هیای فصیل  از بییش  درصید  10 تیا  فصل این در رقم این که ایبه گونه رسد،یمخود  حد باالترین

 بیرای  تیر بمناسی  محیطی شرایط. گرددمی باز خود اولیه به سطح مجدداً پاییز فصل در اما یابد،می افزایش

 بیه  دام آلیودگی  عامیل  احتمیاالً  مرطیوژ،  سیطوح  دام با بیشتر تماس احتماالً و تابستان در هاباکتری رشد

در  هیای بیدنی  سیلو  شود. افزایش سیطح  محسوژ می گرم فصل در پستان ورم مولد هایممیکروارگانیس

با تذییر شرایط محیطی این روند را تحیت   دامدارانافتد، زیرا برخی از ها اتفاق نمیتابستان برای تمام گله

 انیواع  تمیامی  (، افیزایش 17داخیل پسیتانی )   هایعفونت آورند. عواملی همچون شیوعمیکنتر  خود در 

شیردوشیی   از خاصی مرحله (، تأثیر12دام ) غذایی ایره در تذییر مانند هاییاسترس اثر در های بدنیسلو 

 عوامل ترکیبی از له آخر شیردهی خود را در زمستان بگذرانند( یا)ممکن است تعداد زیادی از گاوها مرح

 شوند.های بدنی در فصو  مختل  میمذکور، باعث افزایش سلو 

 :های بدنی بر صفات تولیدیاثر نمره سلول
 

 داری اثرات مورد بررسی روی صفات تولیدیسطح معنی -5جدول 
Table 5. The significant level of examined effects on production traits 

 Traits صفات

 Effects اثرات
 (Kg) مقدار شیر

Milk amount (Kg) 
 )%( چربی

Fat (%) 
 )%( تئینوپر

Protein (%) 
 فصل زایش-سا 

Year-season of calving 
*** *** *** 

                 شکم زایش
Parity 

*** *** ** 

 روزهای شیردهی
Days of lactation 

*** *** *** 

 ماه رکورد برداری
Recorded month  

*** ns * 

 های بدنینمره سلو 
Somatic cell score 

*** * * 

nsدهد.درصد را نشان می 001/0و  01/0، 05/0داری در سطح داری و معنیترتیب غیر معنی، *، ** و *** به 
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ns, *,** and *** represent non-significant and significant at the levels of 0.05, 0.01, 0.001 

respectively. 

قابل تأمل است که در زمان احتما  آلودگی گاو به ورم پستان، : های بدنی بر تولید شیراثر نمره سلول

 (. 6( )ادو  >01/0P)های بدنی، مقدار شیر تولیدی کاهش یافت با افزایش تعداد سلو 

 

 )کیلوگرم( های اول تا چهارمبر تولید شیر در شکماثر نمره بدنی  -6جدول 
Table 6. The of body condition score on milk production in the first to fourth parity (kg) 

 Parity یششکم زا                

 های بدنینمره سلو 
Somatic cell score  

1 2 3 4 

1 36.71a±0.26 38.55a±0.45 37.29a±0.76 37.83a±0.85 
2 36.65a±0.32 37.26a±0.56 37.54a±0.88 36.88a±0.98 
3 35.84ab±0.34 37.15a±0.55 35.31a±0.88 36.25a±0.84 
4 34.69c±0.33 37.43a±0.48 34.05b±0.74 33.95b±0.76 
5 34.76d±0.46 36.16b±0.55 34.64b±0.82 32.57c±0.79 
6 34.02e±0.73 35.84c±0.79 33.23c±1.1 31.6d±1.02  

 است P<01/0دار در سطح خطای ستون نشان دهنده تفاوت معنیحروف التین متفاوت در هر 
Non-common letters in each column indicating a significant difference (P< 0. 01) 

 

دهد. یا بیشتر( را نشان می 2) ≥2اثر دوره شیردهی بر کاهش تولید شیر در گاوهای شکم  7 ادو 

 طبق آنالیزهای انجام گرفته دوره شیردهی بر میزان تولید شیر گاوهای شکم او  تاثیری نداشت. 

 

 های بدنینمره سلو کاهش تولید شیر )کیلوگرم(، در هر یک از سطوح  -7جدول 
Table 7. Reduction of milk yeild (kg), in each levels of somatic cell score 

  parity یششکم زا               

 بدنی هاینمره سلو 
 somatic cell score 

1 2 3 4 

2 -0.06 -1.29 -0.5 -0.95 
3 -0.87 -1.4 -1.98 -1.58 
4 -2.02 -1.12 -3.24 -3.88 
5 -1.95 -2.36 -2.65 -5.26 
6 -2.69 -2.71 -4.06 -6.23 
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آورده شده است.  7های شیردهی مختل  در ادو  تولید شیر در ماههای بدنی بر اثر نمره سلو 

 کمترین میزان کاهش تولید شیر در ماه دوم شیردهی است.

 
 های شیردهیبر تولید شیر در ماه (لیتردر هر میلی سلو ) های بدنیاثر نمره سلول -8جدول 

Table 8. The effect of somatic cell score (cells per ml) on milk yeild in the lactation months 

 lactation monthsشیردهی یهاماه

بدنی  هایسلو 
Somatic cells 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 (kgها )فراوانی داده    

Data frequency (kg) 

    

        
150 1.00 0.20 0.21 0.90 1.04 1.67 2.06 1.59 1.42 1.52 
300 2.20 1.11 1.38 1.76 1.56 2.00 3.76 3.95 2.83 3.50 
600 4.20 1.29 2.06 2.38 3.41 2.50 3.69 3.50 4.30 4.13 
900 4.10 2.66 3.66 3.93 2.69 3.60 5.10 4.73 4.12 5.68 
 

رسند و افزایش تولید شیر باعث اختال  در گاوهای شیری معموالً در ماه دوم اوج تولید خود می

گزارش  (2002(. اسکندرگارد و همکاران )49شود )نتیجه استرس متابولیک میسیستم ایمنی و در 

 . زمانی(44) های بدنی واود داردکردند که ارتباط مثبت تنتیکی بین بسیج ذخایر بدنی و تعداد سلو 

شود و پیشنهاد شده که گاو در وضعیت منفی انرتی قرار دارد، چربی بدن به ااسام کتونی تبدیل می

الی  50(. گاوها معموالً تا روز 47یکی از عوامل مهم در اختال  مکانیسم دفاعی پستان است ) که کتوز

شیردهی در شرایط وضعیت منفی انرتی قرار دارند. در نتیجه در اوایل شیردهی بیشتر مستعد ابتال  65

که حالی که این مورد در پژوهش حاضر مشاهده نشد. در (. در صورتی47باشند )به عفونت پستان می

هزار  100در این دوره کمتر از  به باال،2درصد از رکوردهای گاوهای شکم  40تقریباً  3طبق ادو  

سلو  در هر میلی لیتر بود و به عبارت دیگر فراوانی رکوردهای سالم در این دوره بیشتر بود. ممکن 

یر گردد. گرین و های بدنی در اوج تولید شاست افزایش تولید شیر باعث رقیق شدن سطح سلو 

های بدنی را بررسی کرده و به این نتیجه ( اثر افزایش تولید شیر بر سطح سلو 2006همکاران )

. با افزایش هر (15) شودهای بدنی میرسیدند که افزایش تولید شیر باعث رقیق شدن سطح سلو 

 یابد.می لیتر شیر کاهشسلو  در هر میلی 485های بدنی به تعداد کیلوگرم شیر، سلو 

 بهشود. های بدنی، بیشتر میدر اواخر دوره شیردهی میزان کاهش تولید شیر بر اثر افزایش سلو 

هورتت و همکاران یر بیشتری بر کاهش تولید شیر دارد. تأثهای بدنی عبارت دیگر افزایش سطح سلو 
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دلیل اینکه پستان )به( دالیل کاهش تولید شیر در اواخر شیردهی را وضعیت ضعی  سالمتی 1998)

های گیرد( و افزایش شیوع عفونت و اثرات عفونتزا قرار میپستان بیشتر در معرض عوامل بیماری

 . (20) گردد، بیان کردندقبلی که منجر به آسیب غدد ترشح شیر می

های سلو  بین نمره داریمعنی رابطه که داد نشان هابررسی: های بدنی بر درصد چربیاثر نمره سلول

( بیشترین مقدار چربی 9)ادو   (>05/0P) دارد واود شیر در چربی و مقدار چربی بدنی، درصد

  .کیلوگرم( مشاهده شد 951/0) 6و کمترین میزان چربی در نمره  2کیلوگرم( در نمره  077/1)

 

 ی بدنی بر درصد و مقدارچربیهاسلولارتباط بین نمره  -9جدول 
Table 9. The relationship between somatic cell score and the percentage and amount of fat 

 های بدنینمره سلو 
Somatic cell score 

1 2 3 4 5 6 

            درصد چربی
 Fat (%) 

2.82a 2.78ab ab 2.78 2.77ab 2.73b 2.79ab 

 (Kgمقدار چربی)
Amount of fat (kg) 

1.04ab 1.08a 1.04bc 1.00dc 0.99d 0.95e 

 (.>05/0P) هاستنیانگیمدار بین دهنده اختالف معنیحروف غیر مشترک در ردی  نشان
Non-common letters in each row indicating a significant difference (P< 0. 05) 

 

پستان شیر گاوهای مبتال به ورم  چربی مقدار در داریمعنی کاهش (،2004) همکاران و یچبیان

 آلوده شیرهای در را کمتری چربی مقدار (2004همکاران ) و یونس. پی(10) کردند گزارش تحت بالینی

 که هاییآنزیم مهمترین از .(36) نمودند سالم مشاهده شیر با مقایسه در اورئوس استافیلوکوکوس به

 هاییمآنز کنندمی تولید پستان غده عفونت به پاسخ در هالوکوسایت مخصوصاً بدنی هایسلو 

 هایگلبو  غشاب لیپولیتیک هایآنزیم این که کردند پیشنهاد (1985دیمیک ) و آزارا باشند.می لیپولیتیک

 لیپاز لیپوپروتئین توسط هاگلبو  این در مواود چربی نتیجه در و داده قرار حمله مورد را شیر چربی

 تواندمی که شودمی آزاد چرژ اسیدهای مقدار شدن زیاد به منجر لیپولیز افزایش .(5) گرددیم تجزیه

 .گردد شیر در تندی طعم توسعه به منجر

 بین نمیره  داریمعنی رابطه که داد نشان هابررسی: های بدنی بر درصد پروتئیناثر افزایش نمره سلول

(. بیشیترین مقیدار   >05/0Pدارد ) وایود  شییر  در پیروتئین و مقیدار پیروتئین    های بدنی، درصدسلو 

)بیا   6)حیوانات عاری از عفونت( و کمترین مقدار پروتئین مربوط بیه نمیره    1پروتئین مربوط به نمره 
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گیرم کیاهش در    35های بدنی، نمره دو نسبت به نمره یک، کیلوگرم( بود. با افزایش نمره سلو 124/1

گرم،  108ه چهار نسبت به نمره یک، گرم، نمر 67دهد. نمره سه نسبت به یک، مقدار پروتئین نشان می

گرم پروتئین کمتری تولیید   170گرم و نمره پنج نسبت به نمره شش،  99نمره پنج نسبت به نمره یک، 

 یافیت.  درصید پیروتئین در هیر کیلیوگرم شییر افیزایش       بدنی، هایسلو  تعداد افزایش کرده بودند. با

( مشاهده 26/3( و کمترین مقدار در نمره یک )با 36/3بیشترین میزان درصد پروتئین در نمره شش )با 

 گردید. 

های سلو  تعداد افزایش با که دهدمی نشان است شده گاو انجام شیر روی بر اغلب که مطالعاتی

( گزارش کردند که 1985کند. موناردز و همکاران )می تذییر نیز پروتئین امله از شیر ترکیبات بدنی،

لیتر افزایش های بدنی بیشتر از یک میلیون سلو  در هر میلیمحتوای پروتئین کل فقط در سطح سلو 

 تولید کاهش به منجر های بدنی( اعالم کردند که افزایش سلو 2004. باربانو و همکاران )(28) یابدمی

. باستیان و همکاران (6) شودبتاکازئین( میدهنده شیر )الکتوز، آلفاکازئین و ترشح اازاب تشکیل و

هزار به یک میلیون باعث افزایش پروتئاز  100های بدنی از ( گزارش کردند که افزایش سلو 1996)

های مفید شیر از امله آلفاکازئین، شود و همچنین پروتئینهای بدنی و نشأت گرفته از خون میسلو 

 فضاهای و غشاها پذیری نفوذ . در حالی که تذییرات در(9) دشونبتاکازئین و کاپا کازئین تجزیه می

های سرمی نظیر گردد برخی پروتئینمی شیر به خون از ترکیبات عبور سبب افزایش هاسلو  داخلی بین

 یابند و در نتیجه پروتئین کل ممکن است بدون تذییر باقی بماند. نتایجها افزایش میایمونوگلوبین

 هایسلو  تعداد و پروتئولیز بین مثبتی که رابطه داد ( نشان1993همکاران ) و پاسکوئینی تحقیقات

شیر  روی بر تحقیق ( با1991باربانو ) و . وردی(33) دارد واود بز و گوسفند گاو، در شیرهای بدنی

 یعنی حاوی فعا  هستند پالسمین به پالسمینوتن تبدیل به قادر گاو های بدنیسلو  که کردند بیان گاو

 داریمعنی تفاوت که عنوان کردند ( چنین2000همکاران ) و . پیریسی(50) باشندمی پالسمینوتن کننده

 پژوهشاین ندارد. نتایج  واود ترپایین یا باالتر بدنی هایسلو  با تعداد شیرهای در پروتئین مقدار بین

 مقدار به افزایش منجر پستان ورم حین بیماری در خون در هاپروتئین مقدار در افزایش نشان داد که

 هایسلو  حاوی شیر در پنیر آژ پروتئین بیشتر (.  مقدار35گردد )می پنیر آژ در محلو  هایپروتئین

( بیان 1999پروتئین حقیقی شود. کولدویج و همکاران ) مقدار افزایش به منجر است ممکن باال بدنی

مقدار کل پروتئین تولیدی توسط گاوهای هلشتاین های بدنی کردند با افزایش هر واحد نمره سلو 

 . (24) یابدگرم کاهش می 67روزانه 
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 های بدنیبر نمره سلول پروتئینمیانگین حداقل مربعات درصد و مقدار  -10جدول 2
Table 10. Least squares mean of percent and amount of the protein on somatic cell score 

 Somatic cell score 1 2 3 4 5 6     بدنیهای نمره سلو 
 Protein (%) 3.26b 3.27 b b 3.26 3.28b 3.29b 3.36a                      درصد پروتئین

 Protein amount (kg) 1.29a 1.26b 1.23c 1.19d 1.20d 1.12e  مقدار پروتئین)کیلوگرم(
 (.>05/0Pهاست )بین میانگیندار حروف غیر مشترک در سطر نشان دهنده اختالف معنی

Non-common letters in each row indicating a significant difference (P< 0. 05) 
 

 نتیجه گیری كلی

یر تیأث های بدنی و شیوع ورم پستان تحیت بیالینی   نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افزایش سلو 

منفی بر صفات تولیدی داشت، بیشترین مقدار در کاهش صفات تولیدی )تولید شیر، چربی و پروتئین( 

 150های بدنی، حتی در مقادیر پیائین ) بود. افزایش سلو  6های بدنی مربوط به گاوهای با نمره سلو 

در این گروه زیاد بود، هزار سلو (، باعث کاهش تولید شیر گردید و با تواه به اینکه فراوانی رکوردها 

شد که در ایین گیروه قیرار داشیتند. در گاوهیای      بخش بیشتری از کاهش تولید مربوط به حیواناتی می

یر معنی داری نداشیت، ولیی در گاوهیایی کیه     تأثهای بدنی شکم او  روزهای شیردهی بر نمره سلو 

یش یافیت. بیا افیزایش شیکم     شکم زایش داشتند، با افزایش روزهای شیردهی این سطح افزا 2بیش از 

که در شکم زایش او  حیداقل و در شیکم زاییش    های بدنی افزایش یافت به طوریزایش، نمره سلو 

 پنجم به بیشترین مقدار رسید.
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Abstract1 

Background and objectives: Breeding the dairy cattle for milk and meat products 

play an important role in the nutrition of human societies and their economies. 

Effective performance of this sector, it is necessary to continue operating. The final 

quality of dairy products is dependent on the quality of raw ingredients. Milk 

processing depends on physical, chemical properties of milk from the farms. 

Optimum and maximum daily milk yield will be achieved if properly mastitis 

control programs and health environment is desirable. Mastitis is one of the most 

important diseases in the dairy industry that causes widespread losses due to 

reduced milk production and milk quality, and increased health care costs. Mastitis 

can be controlled through proper hygiene. In addition, genetic selection can be used 

to prevent mastitis of cows either directly or indirectly. This study was conducted 

to investigate the effect of parity, season of calving, months and days in milk 

recorded on the level of somatic cells also the effect of increasing number of 

somatic cells on quantity and composition of milk were studied in dairy cows.  

 

Materials and methods: The information of 1250 Holstein cows was used from 

2010 to 2012. The information was including registration numbers of cows, record 

date, date of birth, parity, record number of somatic cells, fat and protein 

percentage. After collecting data, the necessary corrections were made on the data. 

After correction of 13250 data records of milk production and somatic cell count, 

10189 records remained. Fat and protein data contained 7110 records. Outliers in 

this study contained data from outside the domain of δμ ± 3. To delete outlier data 

and determine the minimum and maximum of acceptable values for data SAS 

version 1.9 (2003) and univariate procedure were used.  
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Results: Based on the results obtained during the study, the average milk yield, 

average fat and protein production were calculated 37.1, 2.77 and 3.28kg, 

respectively. The results showed that a high percentage of fat in milk samples of 

cows with low milk production. With increasing parity, animals are susceptible to 

the subclinical mastitis disease. The results have indicated a significant effect of 

season of calving (P<0.0001), month of lactation (P<0.01) on somatic cell score.  

 

Conclusion: In overall, the survey results indicate a significant negative 

relationship between somatic cell score, with milk yield (P<0.01), content and 

percentage of milk fat (P<0.05). So that, with an increase in somatic cells in milk, 

fat and milk protein are reduced. Results showed that the prevalence of subclinical 

mastitis and somatic cell will have a negative effect on production traits. The 

highest decrease in production traits (milk, fat and protein) was observed in cows 

with somatic cell score 6. 
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