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 چکیده

 ست کهشیری ا گاو پرورش صنعت در بیماری ترینمهم، اقتصادی لحاظ از و ترینمعمول ،پستان ورم: زمینه مطالعاتی

  باتترکی تکیفیّ و سالمت در تغییر ،درمان خالل در شیر مصرف منع درمانی، هایهزینه ،شیر تولید کاهش به منجر

های برآورد اثر شمار سلولبا هدف  ،این تحقیق هدف: .گرددمی هنگام زود فحذ و مرگ ولد، و زاد کاهش شیر،

 های داخلی وهای مختلف شیردهی گاوهای شیری شکم اول حاصل از اسپرمسوماتیک بر مقدار شیر روزانه در گامه

گله  606اول در رأس گاو شیری شکم  64634رکورد روز آزمون متعلق به  543884تعداد  روش کار: انجام شد. وارداتی

روز  شیر ،بررسی مورد صفت )در ده استان( زایش داشتند، مورد استفاده قرار گرفت. 1392الی  1388های که طی سال

ر ب ،انهطور جداگبه ، برای هر ماهمزبور توسط یک مدل خطی آنالیز شدند. مدل ،آزمون بود. رکوردهای شیر روز آزمون

 و، کانادایی های حاصل از اسپرم ایرانیبیشترین افت تولید شیر در گاو ج:نتای رکوردهای شیر برازش داده شد.

ی شیردهی فروردین ماه در گامه، (کیلوگرم 2430/0دهم ) ی شیردهیدر گامه فروردین ماه مربوط بهترتیب به آمریکایی

در گاوهای  افت تولید شیر ینکمتر .( بودکیلوگرم 2305/0) ی شیردهی نهمگامه ماه در  اسفند( و کیلوگرم 3853/0) دهم

، (یلوگرمک 0042/0) ی شیردهی اولماه در گامه دی مربوط بهترتیب ی و آمریکایی بهیحاصل از اسپرم ایرانی، کانادا

 بود. (کیلوگرم 0447/0)ی شیردهی چهارم مرداد ماه در گامهو  (کیلوگرم 0015/0)ی شیردهی نهم آبان ماه در گامه

 سوماتیک هایا افزایش شمار سلولدر گاوهای شیری حاصل از اسپرم ایرانی، آمریکایی، کانادایی، ب :گیری نهایینتیجه

هی در ی شیردسوماتیک در ده گامه یهایابد و این کاهش تولید شیر ناشی از افزایش شمار سلولتولید شیر کاهش می

 می ندارد. روند منظّ ،های مختلف سالماه

 

 شیردهی، گاو شیری یگامه ،های سوماتیکشمار سلولز آزمون، وکورد رر :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 روند یک دارای شیر تولید 1387 تا 1383 هایطی سال

خراطی کوپائی و همکاران است ) بوده رشد به رو

 امّا کشور، در شیر تولید افزایشی روند وجود با .(2011

-نپایی جهانی استاندارد حدّ از مصرف شیر سرانه هنوز

 هر نفر کشور برای در شیر مصرف سرانه است. تر

 سرانه که حالی در باشد،می کیلوگرم 95با  برابر

 اروپا در و کیلوگرم 169 با برابر جهان شیر در مصرف

خراطی کوپائی و سال است ) در کیلوگرم 350 با برابر

 جهاد وزارت رسمی آمار آخرین طبق(. 2011همکاران 

 با گاوداری صنعتی احدو 18830تعداد  کشاورزی،

 کشور مشغول شیرده در گاو سأر 2048563 تظرفیّ

-می ،موجود العاتاطّ و آمار به هتوجّ هستند. با تفعالیّ

 برای دبای ایران در نژادی اصالح که اهداف دریافت توان

 لذا شود. ریزیبرنامه در کشور شیر تولید افزایش

 شیر بترکی تولید و روی که عواملی بررسی و مطالعه

خراطی یابد )می دوچندان تیاهمیّ ،دارند ثریؤم نقش

-پیشرفت رغمعلی ،از طرفی (.آ2012کوپائی و همکاران 

 و جایگاه تغذیه، سامانه ژنتیک،دانش  در عظیم های

 ،پرتولید شیری هایلهگ بیشتر در شیردوشی، شرایط

 چندعاملی هایبیماری از گروهیبروز  درسهم زیادی 

-می شناخته تولید با مرتبط هاییماریب عنوان تحت که)

 این میان در (.2007 همکاران بتوین و) دارد (شوند

 ،اقتصادیی جنبه از همچنان ،پستان ورم ها،بیماری

 ،شیر تولید کاهش به منجر که است بیماری ترینمهم

 درمان، خالل در شیر مصرف منع درمانی، هایهزینه

 و زاد کاهش شیر،  اتترکیب تکیفیّ و بهداشت در تغییر

اکرستد و ) گرددمی هنگام زود حذف و مرگ ولد،

؛ 1981 کیتچن؛ 2000ول لی و دینگ؛ لس2008همکاران 

 در .(2011 ؛ یانگ و همکاران2001 اسکویک و همکاران

 ،اقتصادی  لحاظ از و ترینمعمول ،پستان ورم واقع

شیری  گاو پرورش صنعت در بیماری ترینمهم

نظر به .(2003 سیگرس و همکاران) دشومحسوب می

 هایکنار بیماری در بالینی تحت پستان ورم رسد که می

 شایع هایبرخی بیماری احتمالا  و لنگش تولیدمثلی،

 بارترینخسارت ترین ومهم از یون و لوکوز نظیر دیگر

 تهدید را های گاو شیریگله که باشد هاییبیماری

محمّدآبادی  ؛ب2012ان خراطی کوپائی و همکار) کندمی

 ؛2010محمّدآبادی و همکاران  ؛2011و همکاران 

 ؛2010روزینا و همکاران  ؛2004محمّدآبادی و همکاران 

-ت این بیماری بهلذا مدیریّ .(2009زاده و همکاران باقی

 آید.نظر میصورت مستقیم یا غیرمستقیم، معقول به

-ولسل   داد مشخصی از انواع همیشه حاوی تع ،شیر

ها با توجه به وضعیت بوده و نسبت آن های سوماتیک

 کیا و همکاران)دقیق سالمت پستان گاو متفاوت است

با فعال شدن سازوکارهای  ،. در اثر بروز بیماری(2016

بیش ها( به سهم پلی مورفونوکلئوها )نوتروفیل ،دفاعی

 یابد ومیافزایش  های سوماتیکدرصد کل سلول 90از 

 ،هر کارتید های سوماتیکسلول   شمار  ،ترتیببدین

 (.2001 روگ) یابدای افزایش میهقابل مالحظ طوربه

عنوان به 1967اولین بار در سال  ،هاولشمارش این سل

-به پستان مطرح شد و امروزه شاخص بیماری ورم 

       شودطور گسترده برای این منظور استفاده می

 (. 1999 هیلرتون)

شیر  های سوماتیکسلول شمار فی برمختلهای سازه

توان ها میدر سطح گله و فردی مؤثرند که از جمله آن

(، 2000 پوت و نیکرسونفیلتان )به عفونت غده پس

(، 2009 نیلسن و همکارانهگنستام) دهیشیری مرحله

 زاده و همکاران؛ محمود2005پناه و همکاران تعزّن )س

 شیردهی در روز  کوتاه مدّت ات، تغییر(، نژاد2012

 گرین و همکارانفصل ) ،(2011 شارما و همکاران)

( و سطح تولید 2005 پناه و همکارانتعزّ) تنش(، 2006

یگز و ررود( اشاره کرد. 2006 گرین و همکارانشیر )

سن و  ( گزارش کردند که با افزایش1999همکاران )

تغییر کمی  ،های غیرعفونیمرحله شیردهی، در کارتیه

 83000کند ) از بروز می های سوماتیکاد سلولدر تعد

سلول در  160000ه بعد از زایش، ب 35سلول در روز 

 ،های عفونی(، در حالی که در کارتیهرسدمی 285روز 
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به  ،ها بسته به نوع باکتری در این دورهاین سلولشمار 

( 1994. هارمون )یک میلیون سلول نیز خواهد رسید

در  های سوماتیکسلولمار شافزایش که  گزارش کرد

 ،آلوده غیرهای شیردهی و در کارتیه یاواخر دوره

 .باشدت دلیل اثر رقّممکن است به

ثیر أدر شیر تحت ت سوماتیک هایغلظت و ترشح سلول

های برنامه    شیردهی و ی تعداد شکم زایش، مرحله

نتایج یک  (.1994 هارمونگیرد )قرار مینیز مدیریتی 

ی لهکه مرح دادروی گاو نشان  شدهمانجاپژوهش 

گذارد و می اثر های سوماتیکسلول شمارشیردهی بر 

الی  4بعد از  ،بعد از زایمان بال است و سپسآن میزان 

تولید شیر تا اواسط  بیشینهیابد و از روز کاهش می 5

گیرد و در شیردهی، در کمترین میزان خود قرار می

افزایش  ای سوماتیکهسلول ااانتهای شیردهی مجدد

(. عواملی همچون شیوع 2014 عایره و میرزادهیابد )می

(، افزایش 1994 هارمونهای داخلی پستانی )عفونت

ی مانند تغییر هایتنشدر اثر  وماتیکسهای سلول انواع

 اثر(، 2002 هاس و همکاراندیغذایی دام )ی در جیره

دی خاصی از شیردوشی )ممکن است تعداد زیای مرحله

آخر شیردهی خود را در زمستان ی از گاوها مرحله

 سببعوامل مذکور، ی همهیا ترکیبی از و بگذرانند( 

در فصول مختلف  های سوماتیکسلولشمار افزایش 

 پیشین مطالعات. (2016 کیا و همکاران)دقیق شوندمی

 به تابستان در کیسومات هایسلول شمار دهدمی نشان

 این در رقم این که ایگونه به رسد،می حدّ بالترین

می افزایش دیگر هایفصل از بیش درصد 10 تا فصل

  باز خود اولیه سطح به مجدداا پاییز فصل در اما یابد،

 هایسلول  شمار .(2008 پناه و همکارانت)عزّ گرددمی

لو و بل) است متفاوت دام مختلف نژادهای در کیسومات

 کشور در گرفته تصور هایبررسی و (1995 همکاران

 اصیل نژاد برورم پستان  بیماری که دهندمی نشان

نژاد  با مقایسه در تریبمخرّ  اثر ،مراتببه ،هلشتاین

 خام شیر شیمیایی اتخصوصیّ و دارد سرابی بومی

 این از هلشتاین نژاد از کمتر مراتببه سرابی نژاد

 هایسلول تخریب (.2007 دلیری) پذیردمی ثیرأت بیماری

 کاهش موجب ،شیر خروج مجاری گرفتگی و پیتلیالا

 سلول هزار  100 هر افزایش با و شودمی شیر تولید

 لیتر،میلی در سلول هزار 200 پایه عدد از سوماتیک

  .(2002 برادلی) یابدکاهش میدرصد  5/2 شیر تولید

های برآورد اثر شمار سلول ،این تحقیقاصلی هدف 

های مختلف انه در گامهسوماتیک بر مقدار شیر روز

های شیری شکم اول حاصل از اسپرم شیردهی گاوهای

بررسی تغییرات تولید شیر  بود.داخلی و وارداتی 

 نو سروزانه بر حسب درصد توارث ژن هلشتاین 

 نخستین زایش، از اهداف ویژه این تحقیق بود. 

 

 هاروشو  مواد

بهبود از مرکز اصالح نژاد دام و  ،های این پژوهشداده

تولیدات دامی )وابسته به وزارت جهاد کشاورزی( اخذ 

ی رکوردهای العات مورد نیاز، در برگیرندهگردید. اطّ

های سوماتیک روز آزمون گاوهای شیر و شمار سلول

های تحت پوشش رکوردگیری( در سراسر شیری )گله

رکورد روز آزمون  543884ها ایران بود. تعداد کل داده

فرزندان رأس گاو شیری شکم اول ) 64634متعلق به 

 606( در گاو ماده رأس 56995و نر گاو رأس  1899

 )در ده استان 1392الی  1388های سال گله بود که طی

 وابسته ریمتغ) زیآنال مورد صفت ( زایش داشتند.کشور

ی با کمّ ریمتغ کیکه  شیر روز آزمون بودمقدار ( قیتحق

یاس نسبتی و در مقمحسوب شده توزیع پیوسته 

توسط  ،گردد. رکوردهای شیر روز آزمونسنجیده می

آنالیز شدند. در شکل ماتریس، عمومی یک مدل خطی 

 :است زیر صورتبه ،استفاده مورد مدل
eXby  

 بردار b اهدات مربوط به صفت،مش بردارy ، آن در که

  X ،)کمکی( 1همراه رهایمتغیّ و ثابت اثرات به مربوط

در  شده وارد ثابت اثرات به مربوط ضرایب ماتریس

 مدل ماندهباقیاثر تصادفی  به مربوط بردار e  و ،مدل

                                                           
1Covariate 
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2 واریانسو  صفربرابر با  میانگین که است
e  در  .دارد

های شیر روز آزمون برازش داده شد، مدلی که بر داده

 اثرات زیر گنجانده گردیدند:

 آن گله مورد نظر، قرار دارد؛استانی که در  -1

 گله در درون استان؛ -2

 سال زایش؛ -3

گامه از زمان  10تعداد )به 1ی شیردهیگامه -4

 ؛روز( 305شیردهی ی دوره انتهایتا ابتدا 

مورد استفاده در تلقیح مادر حیوان  نوع اسپرم -5

 )در سه نوع ایرانی، کانادایی و آمریکایی(؛

 اسپرم؛ ی شیردهی و نوعاثر متقابل بین گامه -6

ر متغیّ عنوانبههای سوماتیک )شمار سلول -7

ی شیردهی و نوع کمکی( در درون اثر متقابل بین گامه

 اسپرم؛

ر متغیّ عنوانبهدرصد توارث ژن هلشتاین ) -8

 کمکی(؛

 ر کمکی(؛ عنوان متغیّهسن هنگام زایش )ب -9

طور جداگانه، و توسط ، مدل فوق به2هر ماه سالبرای 

)نسخه   SAS زار آماریافنرم 3رویه مدل خطی عمومی

 و اثر شمار  شد داده( بر رکوردهای شیر برازش 4/9

 ضرایب رگرسیون صورتبههای سوماتیک )سلول

های ترکیبی حاصل از اثر متقابل ( در زیر گروهجزئی

 30)مجموعاا در  ی شیردهی و نوع اسپرمبین گامه

 و مقایسه بین ضرایب مزبور برگردید برآورد  ترکیب(

 .شدافزار فوق، اجرا نرم Estimateاساس دستور 

 

 نتایج و بحث

 آزمون روزشیر  رکوردهای مطلق فراوانی 1در شکل 

: یک دسته) سوماتیک هایسلول گانه سه بندیدسته در

 200 از بزرگتر: دو دسته هزار، 200 مساوی یا کمتر

                                                           
1 Stage of lactation 

صورتی که اثر ماه در مدل گنجانده شود، تعداد سطوح حاصل از وارد شدن  در 2

ماه بسیار بزرگ  –ی شیردهی گامه –اثر متقابل سه طرفه بین نوع اسپرم 

ی آماری سطوح ترکیبی، بسیار دشوار خواهد شد. گردیده و در پی آن، مقایسه

 شد.طور جداگانه، برازش داده از این رو، برای هر ماه، مدل به
3 General Linear Model (GLM) 

 500 از بیشتر: سه دسته هزار، 500 مساوی تا هزار

 مختلف هایگروه زیر در( لیتر شیرمیلی سلول در هزار

بر  نشان داده شده است. شیردهی یگامه و تولید ماه از

بیشتر  ،در هر ماه شیردهیاساس نمودار مزبور، 

که   ضمن این ؛قرار داشتندها در دسته یک رکورد

های مختلف سال در هر ها در ماهتغییرات تعداد رکورد

 نماید.پیروی نمی الگوی یکسانیاز  ی شیردهی،گامه
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 های سوماتیک شمار سلولنمودار فراوانی رکوردهای  -1شکل 

هزار، دسته دو:  200گانه )دسته یک: کمتر یا مساوی بندی سهروز آزمون در دسته( در محور عمودی و بر حسب تعداد رکورد)

 های مختلف از ماه( در زیر گروهلیتر شیردر میلیسلول  هزار 500هزار، دسته سه: بیشتر از  500هزار تا مساوی  200بزرگتر از 

اول تا ی در محور افقی بال و بر حسب گامه)شیردهی  ی( و گامهدر محور افقی پائین و بر حسب فروردین الی اسفند ماه) آزمون

 (دهم شیردهی

Figure 1- Frequency distribution of somatic cell count  

(somatic) test day records at different categories (class 1: <=200,000 cells, class 2: <200,000<=500000 cells, and class 

3: >500,000 cells per milliliters) in different test months (tm) and lactation stages (stage) 

 

شیردهی  هایدر گامههای این تحقیق نشان داد که یافته

مختلف سال( گاوهای حاصل از اسپرم های )طی ماه

های سوماتیک، تولید شیر با افزایش شمار سلول ،ایرانی

کاهش تولید شیر ناشی ضمن آن که  ؛کندکاهش پیدا می

های های سوماتیک در ماهسلول   از افزایش شمار 

می نداشت های شیردهی روند منظّمختلف سال و گامه

جدول مزبور، در اعداد نشان داده شده در (. 1)جدول 

دهد و نشان می ؛است 1حقیقت، ضریب تابعیّت جزئی

 100اندازه های سوماتیک بههنگامی که شمار سلول

)بر شیر روزانه واحد افزایش پیدا کند، مقدار  هزار

 .   چه اندازه، تغییر خواهد نمودبه حسب کیلوگرم( 

بیشترین افت تولید شیر مربوط به فروردین ماه در کل، 

با سطح ( کیلوگرم 2430/0ی شیردهی دهم )امهدر گ

ماه کمترین آن مربوط به دی ، و  >0001/0Pداری معنی

با سطح ( کیلوگرم 0042/0ی شیردهی اول )در گامه

 .مشاهده گردید >9189/0Pداری معنی

                                                           
1 Partial regression coefficient 

های ایرانی، تولید شیر همانند گاوهای حاصل از اسپرم

مختلف سال(  هایی شیردهی )طی ماههاگامهی همهدر 

گاوهای حاصل از اسپرم کانادایی با افزایش شمار 

های سوماتیک، افت نشان داد ضمن آن که از سلول

(. در کل، 2می نیز برخوردار نبود )جدول روند منظّ

بیشترین افت تولید شیر، مربوط به فروردین ماه در 

-با سطح معنی( کیلوگرم 3853/0ی شیردهی دهم )گامه

 و کمترین آن مربوط به آبان ماه در،  >0045/0Pداری 

-با سطح معنی( کیلوگرم 0015/0ی شیردهی نهم )گامه

. گاوهای شیری حاصل وجود داشت >9807/0Pداری 

های با افزایش شمار سلولنیز از اسپرم آمریکایی 

همانند دو و  ؛داشتکاهش  شانسوماتیک، تولید شیر

در (. 3ول می نداشت )جدروند منظّ گروه قبلی از گاوها، 

مربوط این گروه از گاوها، بیشترین افت تولید شیر کل، 

( کیلوگرم 2305/0ی شیردهی نهم )به اسفند ماه در گامه

و کمترین آن مربوط به  >0001/0Pداری با سطح معنی

( کیلوگرم 0447/0ی شیردهی چهارم )مرداد ماه در گامه
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ر تغییر مقدا .مشاهده شد >1774/0Pداری با سطح معنی

های افت تولید شیر روزانه با افزایش شمار سلول

های مختلف شیردهی، در سوماتیک بر حسب گامه

  ( نیز گزارش شده است. 2008تحقیق دُر و همکاران )

های های سوماتیک تحت تأثیر سازهاصولا، شمار سلول

)عابدینی و همکاران  مختلف ژنتیکی و محیطی قرار دارد

های سوماتیک بالیی رش سلول(. گاوهایی که شما2011

کنند )قراگوزلو و دارند، شیر غیرطبیعی تولید می

ی شیردهی، سن گاو، نوبت زایش، دوره(. 2004وجگانی 

فواصل شیردهی، ماه و فصل سال، و همچنین روش 

های سوماتیک شیر اثر دارند پرورش، بر شمار سلول

 (. در فصول1999؛ بلوی و همکاران 2005)هاگوین 

ها و آلودگی تلف سال، شرایط برای رشد باکتریمخ

های هایی که روشکند و در دامپروریپستان تغییر می

مدیریتی برای کاهش آلودگی مؤثر نیست، بیشتر بروز    

(. لذا، نداشتن 2013قیس و همکاران امامکند )جمالیمی

مدیریت صحیح، احتمال ابتالء و خسارت ناشی از ورم 

دلیل آن کند؛ و این امر بهی را بیشتر میپستان تحت بالین

های است که استانداردهای کنترل ورم پستان، روش

های قبل و بعد از شیردوشی، و پیشگیری، ضدعفونی

نحو مطلوبی ی خشکی گاو، بهبیوتیکی دورهدرمان آنتی

؛ نیکرسون 1997شود )لیونس و همکاران انجام نمی

1994 .) 

هش مقدار شیر در اثر تحقیق حاضر، کابر مبنای 

های سوماتیک، تحت تأثیر تغییرات افزایش شمار سلول

برای نمونه، میانگین کاهش تولید شیر فصلی قرار دارد. 

های آمریکایی در روزانه گاوهای حاصل از اسپرم

،  126ترتیب فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به

 گرم بود. 147و  142،  121

که دهد نشان میایج این تحقیق نتانتظار، بر خالف 

گاوهای شیری روزانه شیر تولید کمترین میانگین افت 

با این  .وجود داشته استهای تابستان برای ماه ،ایران

( و نورمن و همکاران 2006گرین و همکاران )حال، 

در شیر را وماتیک س های( افزایش تعداد سلول2000)

این باور  برآنان البته فصل تابستان گزارش کردند. 

های سوماتیک به تنش گرمایی و بودند که افزایش سلول

چون بعضی از تحقیقات  ،شودبال بودن دما مربوط نمی

در کشورهایی نظیر انگلیس انجام شده است که تابستان 

، 2006، اسکریپک 2006گرمی ندارند )گرین و همکاران 

ی ها(. دلیل افزایش تعداد سلول2000نورمن و همکاران 

-سوماتیک در فصل تابستان عبارتند از: شیوع عفونت

(، 1994های داخلی پستان در این فصل )هارمون 

-های سوماتیک در اثر تنشافزایش تمامی انواع سلول

هایی مانند تغییر در جیره غذایی دام )دوهو و میک 

(، اثر مرحله خاصی از شیردوشی )اغلب گاوها 1982

ا در فصل تابستان ی شیردهی خود ربخش آخر دوره

 ترین عاملگذارنند( و ترکیبی از عوامل ذکر شده مهممی

( 2002هاس و همکاران )باشد. دیهای پستان میعفونت

های تابستان احتمالا رقابت معتقد بود که در ماه

های بیماریزا در داخل پستان وجود شدیدتری بین گونه

گردد و های مختلفی ایجاد میدارد که در نتیجه عفونت

های سوماتیک در این فصل سلول نتیجه آن افزایش

 (.2002است )دی هاس و همکاران 

واگیردار در  زایهای بیماریممکن است میکروارگانیسم

ها، ترین این بیماریفصل تابستان زیاد شوند که شایع

که این  استهای نوک پستان بعد از شیردوشی عفونت

دنبال خواهد را بههای سوماتیک افزایش سلول ،امر

(. بنابراین افزایش تعداد 2006داشت )گرین و همکاران 

سبب کاهش مدت  ،های سوماتیک در تابستانسلول

شود )سنتوز و همکاران زمان نگهداری شیر تازه می

( و راندمان تولید محصولت بعدی که با شیر 2003

یابد )کلیی و همکاران گردند نیز کاهش میتولید می

-شناخت عوامل مؤثر در افزایش سلول ،بنابراین(. 1998

تواند به کاهش مشکالت می ،های سوماتیک در تابستان

 (.2009نجفی و مرتضوی صنایع لبنی کمک کند )نجف

( نشان داده شد 2003در تحقیق راجسویچ و همکاران )

 100های سوماتیک از که در نتیجه افزایش شمار سلول

میزان  لیتر، مقدار شیر بهلیهزار به یک میلیون در هر می
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کیلوگرم کاهش داشت؛ در حالی که درصد  95/4

 24/0و  22/0مقدار  ترتیب به پروتئین و چربی شیر به

های افزایش داشت. بیشترین میانگین شمار سلول

مربوط به ( 2008)سوماتیک در تحقیق رکیک و همکاران 

 ( و کمترینماه )اواخر آذر و اوایل دی ماه دسامبر

میانگین مربوط به می ) اواخر خرداد و اوایل تیر ماه( 

در تحقیق حاضر، میانگین شمار گزارش شده است. 

)در  173)در مهر ماه( تا  152های سوماتیک از سلول

لیتر شیر تغییرات داشت. خرداد ماه( هزار سلول در میلی

های بر حسب فصل تولید، میانگین شمار سلول

، هزار( 168بهار )ولی، در ترتیب نزبهو سوماتیک 

 155پاییز )هزار( و  160زمستان ) هزار(، 164تابستان )

برای فصول مزبور، میانگین تولید  مشاهده شد. هزار(

 83/32و  95/33،  62/32،  83/33ترتیب شیر روزانه به

با توجّه به سطح بالتر تولید شیر در لذا، کیلوگرم بود. 

ناشی ار شیر گاوها که در مقدفصل زمستان، افت بیشتر 

دور بهباشد، های سوماتیک از افزایش شمار سلول

)با توجه به برآوردهای نشان داده شده  انتظار نیست

های دی تا اسفند در مقایسه برای ماه 3تا  1در جداول 

   .های سال(باسایر ماه

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق جیوزایتین و همکاران 

های سوماتیک گاوهای لول( افزایش شمار س2006)

لیتر، تولید هزار در هر میلی 800هزار به  100شیری از 

، 658اندازه به ترتیبسالنه شیر، چربی و پروتئین را به

در تحقیق ُدر و  کیلوگرم کاهش داد. 3/13و  9/28

( بر روی گاوهای شیری کانادا، مقدار 2008همکاران )

تا  330این از کاهش تولید شیر روزانه گاوهای هلشت

ازای یک واحد افزایش در لگاریتم گرم در روز به 520

بر اساس نتایج دست آمد. های سوماتیک بهشمار سلول

 هزار 100گردد که افزایش هر تحقیق حاضر، برآورد می

، مقدار شیر سالنه در شیر روزانه سلول سوماتیک

های ایرانی، کانادایی و گاوهای حاصل از اسپرم

 و 5158/48،   2377/41اندازه ترتیب بهبهرا ی آمریکای

  کیلوگرم کاهش دهد. 9647/48

های سوماتیک شیر در این تحقیق، میانگین شمار سلول

های مختلف شیردهی نیز گاوهای شیری طی ماه

ی اول شیردهی،  ای که در گامهگونهتغییرات داشت؛ به

 147های دوم )هزار، سپس در گامه  185شمار مزبور 

ی هزار( کاهش یافت و از گامه 142هزار( تا سوم )

هزار( شیردهی،  188ی دهم )هزار( تا گامه 149چهارم ) 

های سوماتیک، روند افزایشی نشان میانگین شمار سلول

داد؛ که با نتایج گزارش شده توسط مقبلی دامانه و 

 ( همخوانی کامل دارد.2014همکاران )
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های ماه در وی شیردهی در گاوهای شیری حاصل از اسپرم ایرانی در ده گامه 1هزار سلول سوماتیک( 100ازای افزایش هر ر شیر روزانه )بر حسب کیلوگرم بهبرآورد کاهش مقدا -1جدول 

 مختلف سال
Table 1- Estimation of daily milk loss (kg per increase of 100,000 somatic cells) for the Iranian sperm daughters in different months and lactation stages 

 ماه تولید

Production 

month 
 

 ی شیردهیگامه

Lactation stage 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 فروردین
April 

-0.0855 -0.0933 -0.1125 -0.1166 -0.0963 -0.1209 -0.1772 -0.1317 -0.1223 -0.2430 

 اردیبهشت
May 

-0.1343 -0.0294 -0.0965 -0.0486 -0.0429 -0.0993 -0.1464 -0.1745 -0.0497 -0.0987 

 خرداد
June 

-0.1891 0.1323- -0.1584 -0.0530 -0.0756 -0.0592 -0.1710 -0.1337 -0.1267 -0.1391 

 تیر
July 

-0.1934 -0.1075 -0.1413 -0.0875 -0.0891 -0.1121 -0.0602 -0.0893 -0.1533 -0.1341 

 مرداد
August 

-0.1590 -0.1193 -0.0902 -0.0451 -0.1368 -0.0570 -0.1220 -0.0382 -0.1242 -0.0732 

 شهریور
September 

-0.1161 -0.1373 -0.1386 -0.0848 -0.1748 -0.0877 -0.1255 -0.1335 -0.0828 -0.0814 

 مهر
October 

-0.1874 0.0681- -0.2269 -0.1485 -0.1857 -0.0857 -0.2054 -0.0973 -0.1551 -0.0865 

 آبان
November 

-0.0867 -0.0883 -0.0694 -0.1234 -0.1155 -0.1272 -0.1416 -0.1092 -0.0731 -0.1345 

 آذر
December 

-0.2107 -0.1153 -0.1312 -0.0522 -0.0473 -0.1597 -0.0683 -0.1452 -0.0350 -0.1592 

 دی
January 

-0.0042 -0.1226 -0.1035 -0.2077 0.0186 -0.1059 -0.0531 -0.1048 -0.1191 -0.1438 

 بهمن
February 

-0.0804 -0.0916 -0.1038 -0.1721 -0.1769 -0.0605 -0.1243 -0.1563 -0.1211 -0.0838 

 اسفند
March 

-0.1554 -0.1492 -0.0965 -0.0185 -0.1377 -0.0955 -0.0303 -0.1537 -0.2321 -0.1224 

                                                           
 .ندداربرآوردها از لحاظ آماری معنیبخش قابل توجهی از  1



 117                                                                                                                        هاي داخلی و وارداتیهاي مختلف شیردهی گاوهاي شیري حاصل از اسپرمیک بر مقدار شیر روزانه در گامههاي سوماتبرآورد اثر شمار سلول

 

 های مختلف سالماه در وی شیردهی هزار سلول سوماتیک( در گاوهای شیری حاصل از اسپرم کانادایی در ده گامه 100ازای افزایش هر ر شیر روزانه )بر حسب کیلوگرم بهبرآورد کاهش مقدا -2جدول 

Table 2- Estimation of daily milk loss (kg per increase of 100,000 somatic cells) for the Canadian sperm daughters in different months and lactation stages 

 ماه تولید
Production 

month 
 

 شیردهی یگامه
Lactation stage 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 فروردین
April 

-0.0349 -0.0862 0.0871 -0.0819 -0.134 -0.1943 -0.1114 -0.3251 -0.2005 -0.3853 

 اردیبهشت
May 

-0.1662 -0.0544 -0.1186 -0.0606 -0.0853 -0.0262 -0.2259 -0.0978 -0.1367 -0.1987 

 خرداد
June 

-0.0165 -0.1983 -0.0216 -0.0849 -0.0263 -0.2421 -0.0840 -0.1489 -0.1952 -0.1952 

 تیر
July 

-0.1548 0.2760- -0.1263 -0.0119 -0.1030 -0.0945 -0.0844 -0.0743 -0.0930 -0.0268 

 مرداد
August 

-0.0739 -0.1283 -0.1189 -0.0454 -0.1729 -0.0555 -0.1629 -0.1090 -0.0075 -0.1426 

 شهریور
September 

-0.1871 -0.1263 -0.1254 -0.2770 -0.0332 -0.1928 -0.0865 -0.0117 -0.0946 -0.0456 

 مهر
October 

-0.0572 -0.0675 -0.0693 -0.1108 -0.1011 -0.0449 -0.0934 -0.1498 -0.1310 -0.2092 

 آبان
November 

-0.1286 -0.1344 -0.1875 -0.0491 -0.0179 -0.0886 -0.1703 -0.0927 -0.0015 -0.0410 

 آذر
December 

-0.0601 -0.1902 -0.0736 -0.1200 -0.1566 -0.0164 -0.0891 -0.1064 -0.1622 -0.2554 

 دی
January 

-0.0983 -0.0773 -0.2447 -0.1342 -0.0028 -0.2223 -0.1602 -0.1556 -0.1191 -0.0902 

 بهمن
February 

-0.0519 -0.2168 -0.2355 -0.1674 -0.0570 -0.0706 -0.2124 -0.1306 -0.1774 0.0191 

 اسفند
March 

-0.1102 -0.1922 -0.3198 -0.0423 -0.1704 -0.0707 

 

-0.1322 -0.3184 -0.0312 -0.1262 
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های ماه در وی شیردهی در گاوهای شیری حاصل از اسپرم آمریکایی در ده گامه 1هزار سلول سوماتیک( 100ازای افزایش هر ار شیر روزانه )بر حسب کیلوگرم بهبرآورد کاهش مقد -3جدول 

 مختلف سال
Table 3- Estimation of daily milk loss (kg per increase of 100,000 somatic cells) for the American sperm daughters in different months and lactation stages 

 ماه تولید
Production month 

 ی شیردهیگامه
Lactation stage

12345678910

 فروردین
April 

-0.1045 -0.1066 -0.1391 -0.1306 -0.1328 -0.1229 -0.1503 -0.0878 -0.0809 -0.2016 

 اردیبهشت
May 

-0.1668 -0.0558 -0.0795 -0.1370 -0.1218 -0.1315 -0.1288 -0.15300 -0.1501 -0.0858 

 خرداد
June 

-0.1672 -0.1101 -0.1504 -0.0917 -0.0851 -0.1520 -0.0926 -0.1259 -0.1437 -0.2026 

 تیر
July 

-0.1684 -0.1134 -0.0837 -0.1334 -0.1398 -0.1120 -0.0846 -0.1360 -0.0806 -0.0845 

 مرداد
August 

-0.1065 -0.1163 -0.1628 0.0447- -0.1515 -0.1232 -0.1348 -0.1247 -0.1418 -0.1055 

 شهریور
September 

-0.1425 -0.0734 -0.0988 -0.0694 -0.1509 -0.1211 -0.1471 -0.1310 -0.1815 -0.1586 

 مهر
October 

-0.1923 -0.1357 -0.0686 -0.0750 -0.1113 -0.1973 -0.1473 -0.0908 -0.1758 -0.1530 

 آبان
November 

-0.1656 -0.1431 -0.1336 -0.0724 -0.1471 -0.0808 -0.2003 -0.1819 -0.0595 -0.1201 

 آذر
December 

-0.1814 -0.1536 -0.0900 -0.1169 -0.1941 -0.1998 -0.1688 -0.2004 -0.2060 -0.1021 

 دی
January 

-0.1750 -0.1496 -0.1787 -0.0973 -0.1315 -0.1314 -0.1889 -0.1087 -0.1711 -0.1207 

 بهمن
February 

-0.1203 -0.1490 -0.1512 -0.1280 -0.0826 -0.1619 -0.0796 -0.1962 -0.1053 -0.1857 

 اسفند
March 

-0.1063 -0.1944 -0.1844 -0.1683 -0.1522 -0.1375 -0.1611 -0.1364 -0.2305 -0.1389 

                                                           
  دارند.برآوردها از لحاظ آماری معنی بخش قابل توجهی از 1
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 اثر نوع اسپرم پدر گاو در آنالیز آماری در این تحقیق،

رکوردهای شیر درنظر گرفته شد. در برخی تحقیقات 

انجام شده بر روی گاوهای شیری ایران، اثر عامل 

ات شیردهی مورد بررسی مذکور بر برخی خصوصیّ

. برای مثال، در تحقیق روشن و ستقرار گرفته ا

ر کل اثر نوع اسپرم بر تولید شیر د( 2012همکاران )

(، زمان رسیدن به اوج >0123/0Pشیردهی ) یدوره

(، میزان تولید در اوج شیردهی >0001/0Pتولید )

(0001/0P<و تولید شیر در ابتدای دوره )شیردهی  ی

(0001/0P<معنی ) .ترینیکی از مهماز ان جا که دار بود 

ت گاو شیری انتخاب اسپرم های برنامه مدیریّقسمت

رود استفاده از انتظار می ،گاوهاستمناسب برای تلقیح 

از ت تولید شیر گاوها سبب بهبود ظرفیّ ،هااین اسپرم

 (. 2007ن وسنفر و رولیشود )فرهنگنسلی به نسل دیگر 

در تحقیق حاضر، درصد توارث ژن هلشتاین و سن 

رهای کمکی در مدل عنوان متغیّنخستین زایش گاوها به

با ها نشان دادند که آماری گنجانده شده بودند. یافته

های در ماهتولید شیر  ،صد ژن هلشتاینافزایش یک در

افزایش ( >0001/0Pداری )طور معنیبهمختلف سال، 

 می ندارداین افزایش تولید شیر روند منظّ اامّ ؛یابدمی

. بیشترین افزایش تولید شیر در اثر افزایش یک (2)شکل 

 0376/0درصد ژن هلشتاین مربوط به دی ماه )

 0204/0( و کمترین آن مربوط به مهر ماه )کیلوگرم

دار بودند لحاظ آماری معنیکه به بود( کیلوگرم

(0001/0P<).  

مقدار تولید شیر در گاو، با افزایش یک ماه سن زایش 

 مانندیابد و این افزایش افزایش میسال، مختلف  هایماه

روند تغییرات شیر حاصل از درصد ژن هلشتاین، از 

و (. بیشترین افزایش 3)شکل  برخوردار نیستمی نظّم

 ،شیر در اثر افزایش یک ماه سن زایش مقدارکمترین 

گاوهایی بود که در مرداد ماه مربوط به ترتیب به

که  تولید داشتندگرم(  7/215)تیر ماه و گرم(  4/232)

 .(>0001/0P) ندبوددار معنیلحاظ آماری به

نشان داده شد که ( 2012در تحقیق روشن و همکاران )

ازای هر یک درصد افزایش ژن هلشتاین، تولید شیر به 

کیلوگرم در  026/0شیردهی به میزان  یدر ابتدای دوره

   .ردداسال افزایش 

( و بنرجی و بنرجی 2002ساوا و پیوزینسکی )  

 کل تولید شیر، پراسانپانیچ (، اثر سن زایش را بر2002)

شیردهی را بر تولید و  یه( اثر دور2002و همکاران )

( اثر سال زایش 2001و ددکووا و وولف ) ،ترکیب شیر

 دار گزارش کردند.را بر تولید شیر معنی

( نشان داده شد که 2012در تحقیق روشن و همکاران )

سن هنگام اولین زایش، تولید شیر در با افزایش یک ماه 

دا کیلوگرم، افزایش پی 121/0شیردهی ی در ابتدای دوره

 .کندمی
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 با افزایش یک درصد ژن هلشتاین های مختلف سال ماهدر )بر حسب گرم( روزانه تولید شده شیر  مقدارتغییرات  -2شکل 

Figure 2- Changing daily milk yield (g) at different production months with increasing 1% in Holstein gene 

percentage 
 

 
 زایش نخستین ا افزایش یک ماه سن مقدار شیر روزانه تولید شده )بر حسب گرم( در ماه های مختلف سال بتغییرات  -3شکل 

Figure 3- Changing daily milk yield (g) at different production months with increasing 1 month of age at first 

calving 

 

 گیری کلینتیجه

در گاوهای شیری ای این تحقیق نشان داد که هیافته

حاصل از اسپرم ایرانی، آمریکایی، کانادایی، با افزایش 

یابد و تولید شیر کاهش می  ،های سوماتیکشمار سلول

ها این کاهش تولید شیر ناشی از افزایش شمار سلول

های مختلف ی شیردهی در ماهدر ده گامه ،سوماتیک

ذکر این نکته نیز با این حال،  می ندارد.سال روند منظّ

 هایاسپرم دور، خیلی هایسال درلزم است که 

 از منشأ لحاظ به شدمی را ایرانی و آمریکایی کانادایی،

 گسترش با و اخیر هایسال در ولی دانست؛ جدا هم

 که گفت توانمی مصنوعی، تلقیح و اسپرم صادرات

 نشان است شده گیریاسپرم آن در نر گاو که کشوری
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-اسپرم شجره بررسی با. ندارد هااسپرم بین تفاوت از

 هایسال در اروپایی حتی و آمریکایی و کانادایی های

 پدری کانادایی، نر گاو یک مثالا که شودمی دیده اخیر،

تحقیق حاضر همچنین نشان . برعکس و دارد آمریکایی

همچنین هلشتاین و سهم توارث نژاد با افزایش داد که 

روزانه مقدار تولید شیر  ،گاوهازایش تین نخسسن 

 یابد. افزایش می

 گزاریسپاس

های مورد استفاده در این تحقیق، توسط مرکز داده

دامی ارائه گردیده  و بهبود تولیداتدام اصالح نژاد 

-می   ر و قدردانی ها تشکّ از آن ،وسیلهاست؛ که بدین

 شود.
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Introduction:In dairy cattle enterprise, mastitis is a common and economically important disease 

leading to milk loss, therapeutic cost, changing of milk quality, reproductive problems, animal 

death, and early culling. A wide range of cow-level and herd-level factors can influence on the 

number of somatic cell count (SCC) including udder infection, lactation stage, age, breed, short-

term of days in milk, season, stress and level of production. This research aimed to estimate the 

effects of SCC on daily milk yield (DMY) at different lactation stages and months of production of 

first-parity cows (progeny of internal and external sperms). Variation of DMY in terms of Holstein 

gene inheritance and first calving age were special objectives. 

Material and methods:The data used in this research were provided by the Animal Breeding 

Centre, Karaj, Iran. Data set  comprised a total number of 543,884 test day records collected from 

64,634 first-parity dairy cows (progeny of 1,899 sires and 56,995 dams) distributed in 606 herds 

and calved between 2009-2013 (in ten provinces over the country). The trait under consideration 

(dependent variable) was DMY which is actually a quantitative variable with continuous 

distribution and measured based on ratio scale. The records were analysed using a linear fixed 

model. In the model, the effects of province, herd nested within province, year of calving, stage of 

lactation, sperm type of the sire, two-way interaction between stage of lactation and sperm type, as 

well as linear covariable of SCC within the two-way interaction, Holstein gene inheritance, and first 

calving age were taken into consideration. The model was fitted on the test day records of the cows 

for individual months of production using general linear model procedure of SAS software (Version 

9.4) and the effect of SCC was estimated as the partial regression coefficient in 30 combined groups 

resulted from two-way interaction between stage of lactation and sperm type. 

Results and discussion: Most of the partial regression coefficients were statistically significant 

(P<0.05) and the negative sign obtained for the estimates indicates that DMY decreases as the 

number of SCC increases and that any regular trend was not detected for milk loss during different 

lactation stages and production months. Mean number of SCC ranged from 152,000 (in September-

October) to 173,000 (May-June). In terms of season of production, mean SCC in spring, summer, 

autumn and winter was 168,000, 164,000, 155,000, and 160,000, respectively. Average DMY for 

these seasons was 33.83, 32.62, 32.83, and 33.95 kg, respectively. Mean SCC ranged during 

different lactation stages so that for the first, second and third stages it was 185,000, 147,000 and 

142,000, respectively and after that an increasing trend was observed from the fourth (149,000) 

toward the end (188,000) of the lactation. Mean loss of DMY for the cows resulted from American 

sperms were 126, 121, 142, and 147 g in spring, summer, autumn, and winter, respectively. 

Maximum DMY loss for the cows resulted from Iranian, Canadian and American sperms were 

found to be in April-stage 10 (0.2430 kg), April-stage 10 (0.3853 kg), and March-stage 9 (0.2305 

kg), respectively. Minimum DMY loss for the corresponding cows were found in January-stage 1 

(0.0042 kg), November-stage 9 (0.0015 kg), and August-stage 4 (0.0447 kg), respectively. The 

findings also revealed that DMY significantly (P<0.05) increased as the Holstein gene inheritance 
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and age at first calving rose as one unit. Regarding Holstein gene inheritance, maximum and 

minimum increase of DMY were found in December-January (37.6 g) and September-October 

(20.4 g), respectively. For the age of cow at first calving, minimum and maximum corresponding 

figures were observed in July-August (232.4 g) and June-July (215.7 g), respectively.  

Conclusion: Daily milk yield of Iranian, American and Canadian sperms’ progeny decreases when 

somatic cell count of their milk increases and that it has no regular pattern at different lactation 

stages as well as different production months. Holstein gene inheritance and first calving age had 

positive effect on daily milk yield suggesting that these effects are needed to be taken into account 

as phenotypic and genetic analyses are carried out. Yearly milk production of daughters of the 

American sperms are apparently more suffered as compared to the other groups as a result of 

increasing SCC in DMY.  
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