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1387 مهر ماه –سومین کنگره علوم دامی کشور

در یکی  سازی پستان و اثر آن بر شاخص بار میکروبی شیر در گاوهای هلشتاین ای روشهای آماده بررسی مقایسه
  از گاوداریهای صنعتی اطراف مشهد

  4پور  ـ مهدی پیروزه3مظهریمحمد  ـ 2 ـ حسن کرمانشاهی1عبداهللا جمشیدی
 استادیار پژوهشی مرکز - 3 دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار - 2  استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد-1

  ارشد دانشگاه آزاد اسالمی کاشمر التحصیل مقطع کارشناسی  فارغ- 4 تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
  

 چکیده 
سـازی مناسـب پـستان     آمـاده . تولید شیر بهداشتی همراه با حفظ سالمتی بافت  پستان هدف اصلی صنعت پرورش گاو شـیری اسـت        

هـدف از انجـام ایـن آزمـایش کـاربرد           . جهت دوشش اهمیت ویژه در جلـوگیری از ورم پـستان و کـاهش بـار میکروبـی شـیر دارد                    
روشهای مختلف و رایج در آماده سازی پستان قبل و بعد از دوشش و اثر آن بر بار میکروبی شیر و نیـز تعـداد سـلولهای سـوماتیک                             

 منفـی  CMT رأس گاو از یک گاوداری صنعتی در حومه شهرستان چناران کـه از نظـر آزمـایش                40ین بررسی تعداد    در ا  .باشد  می
در این گروهها میانگین سن، زایمان، روزهـای شـیردهی و بـه میـزان               .  رأس تقسیم گردیدند   10بود، انتخاب گردید و به چهار گروه        

 32و در طـی      . مار پستان قبل و بعد از دوشش به شرح زیر صـورت گرفـت             چهار روش مختلف تی    .تولید شیر یکسان انتخاب گردید    
  .  انجام گردیدSomatic Cell Count و Total Countگیری جهت آزمایش  روز هر چهار روز یکبار نمونه

شستـشو ـ ضـدعفونی سرپـستانکها بـا محلـول اگـری سـپت ـ          : گـروه دوم  . شستشو ـ خشک کردن ـ دوشـش    : گروه اول 
:  گـروه چهـار   . شستشو ـ خشک کردن با دستمال آغشته به مواد ضـدعفونی کننـده ـ دوشـش      : گروه سوم .  ـ دوشش  خشک کردن

  شستشو ـ خشک کردن ـ دوشش ـ ضدعفونی با محول ید دار 
 و TCکـه میـانگین   .  مـورد آنـالیز قـرار گرفـت    SAS (Version-8) با استفاده از نرم افـزار آمـاری   SCC و TCنتایج آزمایش 

SCCباشد بنابراین استفاده از این روش قابل توصیه می. داری کمتر از سایر گروهها بود  در گروه چهارم بطور معنی .  
  

  مقدمه

خسارات مالی ورم پستان ناشی     . شود  ورم پستان به طور معمول به عنوان پرهزینه ترین بیماری گاو شیری در نظر گرفته می               
ورم پـستان سـبب کـاهش کیفیـت و     . ارو و دامپزشک و صرف کار بیشتر نیروی انسانی استاز دور ریختن شیر، حذف دام، هزینه د     

  )1(.شود کمیت و تولید شیر می
شـود کـه    آثار بالینیش هنگـامی ظـاهر مـی   . گردد بیماری ورم پستان که موجب تقلیل شیر و در نتیجه خسارات اقتصادی فراوان می       

  .امل بیماریزا قرار گرفته باشدای از نسج پستان مورد هجوم عو قسمت عمده
اهمیت پیشگیری از بیماری ورم پستان به دلیـل اینکـه           . بیماری ورم پستان بیشترین زیان مالی را به صنعت دامپروری وارد می سازد               

یکـی از  . پردازنـد، بیـشتر شـده اسـت      صنایع تبدیلی شیر ، جایزه مالی قابل توجهی به شیرهایی که بار باکتریایی آنهـا کـم اسـت مـی                    
نتـایج ایـن تحقیـق نیـز     . روشهای توصیه شده در پیشگیری از ورم پستان ضدعفونی سـر پـستانکها، قبـل و بعـد از دوشـش مـی باشـد               

-سازد که ضدعفونی سرپستانکها به ویژه پس از دوشش موجب کاهش بار میکروبی و نیز تعداد سلولهای سوماتیک می         مشخص می 
  . ایج در ایران با توجه به شرایط محیطی مورد مطالعه قرار گرفت روش ر4در این طرح مقایسه . گردد

تمیز کردن نوک پـستان قبـل از دوشـیدن شـیر بـه وسـیله                . کند  آماده سازی پستان قبل از دوشیدن شیر، تراوش شیر را تحریک می              
  )2(. دهد اهش می ثانیه جمعیت باکتریها را در سطح نوک پستان ک20 تا 6ای به مدت  دستمال کاغذی و یا پنبه

یک روش مؤثر جهت جلوگیری از آماس پستان در گاوهای شیری در طی دوره شیردهی، ضدعفونی کردن نـوک پـستان بعـد از           
  )3(.ضدعفونی کردن پستان بعد از دوشیدن در مقابل پاتوژنهای محیطی تأثیر بیشتری دارد. دوشیدن آن است

 
  مواد و روش
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 راس گاو هلشتاین به ظاهر سالم از یک گاوداری صـنعتی در             40تعداد   سازی پستان ،  دهبرای مقایسه روشهای مختلف آما    
هـا و روزهـای شـیردهی و         کـه در هـر گـروه تعـداد زایمـان           . تکرار در نظر گرفته شد     10 گروه با    4در این طرح    . چناران انتخاب شد  

 و کنترل به مدت یک هفته صورت گرفت، سپس روشهای           سازی میانگین تولید شیر یکسان در نظر گرفته شده که ابتدا مرحله آماده           
 گاو زایمـان سـوم      5 راس گاو زایمان اول و       5در هر گروه    .  روز بکار گرفته شد    32مختلف آماده سازی پستان در هر گروه به مدت          

-در ظروف درب پیچ   های شیر هر چهار روز یکبار قبل از دوشش از هر چهار گروه گاوهای مورد آزمایش                 نمونه .در نظر گرفته شد   
در آزمایـشگاه نمونـه هـای شـیر از نظـر شـمارش کـل         .دار استریل برداشت شده و در مجاورت یخ به آزمایشگاه ارسال می گردیـد           

  . گرفت مورد آزمایش قرار می(Somatic Cell Count) و نیز تعداد سلولهای سوماتیک (Total Count)میکروبی 
  

   نتایج

 ، سـوماتیک سـل کانـت        (TC)ماره گـاو، شـماره گـروه، نوبتهـای تکـرار، بـار میکروبـی                نتایج بدست آمده بر اساس شـ      
(SCC)  نرم افزار درها وارد شده    داده.  یادداشت گردید Excel هـا مـشخص    سپس بر اساس مطالعه منحنی توزیع داده. ثبت گردید

 Transformation – Logarithmicو بـه همـین دلیـل از         .  از منحنی نرمال برخوردار نیست     SCC و   TCشد که توزیع اعداد     
  .برای بدست آوردن منحنی نرمال استفاده گردید

 روش General Linear Model (GLM) آزمـون  بـا اسـتفاده از  ها   برای مقایسه دادهSAS(Version -8)افزار آماری  نرم  
Repeated Measureنتایج بصورت میانگین .  صورت پذیرفت(Mean)   و انحـراف معیـار (SD)  همچنـین  .  نمـایش داده شـد

  . دار در نظر گرفته شد  معنی05/0 کمتر از Pمقدار 
  

  جدول میانگین، انحراف معیار، میزان حداقل و حداکثر در مورد توتال کانت و سوماتیک سل کانت در گروههای مختلف درمانی 
 

 حداکثر              حداقل       انحراف معیار        میانگین       تعداد نمونه    انواع تست   متغیر    مشاهده     گروه  
   ----------------------------------------------------------------------------------- 

1       80   tc        tc      76       1338.30   962.8534678    52.0000000       280.00  
    scc       scc     66   516.0909091   571.6579593    20.0000000      3012.00  

 
2       79  tc        tc      67   731.5074627   803.5053011    54.0000000       3199.00 

    scc       scc     64   603.9687500   649.9258314    15.0000000       2796.00  
 

3       80  tc        tc      73   739.9726027   920.8033777    51.0000000       5194.00 
  scc       scc     69   386.9855072   565.4159451    10.0000000       3013.00  

  
  4       80  tc        tc      78       1199.62       1223.84    85.0000000       6233.00 

         scc       scc     68   355.8676471   546.6197321    10.0000000       2634.00  
  

  :  نتایج بدست آمده نمودار
The GLM procedure
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  گیریبحث و نتیجه
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 TC که بر اساس آنالیز آمـاری نتـایج بدسـت آمـده در مـورد                 باشدسایر تحقیقات می  نتایج بدست آمده از این مطالعه مطابق        
 دار این گـروه بـا سـایر گروههـای درمـانی نـشان       ضدعفونی استفاده گردید، اختالف معنی3 و 2 که به ترتیب از روش    3 با   2فقط گروه   

  . باشددهنده مزیت استفاده از این روش می
روههـا بـاالتر اسـت بنـابراین     باشد و میـانگین آن از سـایر گ  دار با سایر گروهها میبا توجه به اینکه گروه یک دارای اختالف معنی        

  .گرددبر عدم استفاده از آنها مزیت دارد و موجب کاهش بار میکروبی شیر می) 3و2(استفاده از هر یک از روشهای 
تر سلولهای سوماتیک در این گـروه اسـتفاده از روش ضـدعفونی              و میانگین پایین   2 و   1 با گروه    4دار گروه   به دلیل اختالف معنی      

 شـاید بـه دلیـل       4 با   3 و یا    3 با   2 و یا گروه     2 با گروه    1دار بین گروه    عدم اختالف معنی  . شود  ا پس از دوشش توصیه می     سرپستانکه
  . گذاردتر بر بار میکروبی شیر میکوتاه بودن طول دوره مورد آزمایش باشد و روشهای مختلف درمانی تاثیر خود را سریع

  :  گــروه در ایــن طــرح گــروه چهــارم کــه از روش      4ســوماتیک ســل کانــت هــر    بــا توجــه بــه میــانگین توتــال کانــت و         
تـر و بنـابراین       استفاده شد ، دارای میـانگین پـایین       ) دیپ(ضدعفونی کردن تیپ    + دوشیدن  + خشک کردن پستان    + شستشوی پستان   

  . شود استفاده از این روش توصیه می
شود و اختالف این گروه بـا  شیردوشی جهت ضدعفونی سرپستانکها استفاده می   از ترکیبات ید پس از       4با توجه به اینکه در گروه          

   )4(.ات یده به اثبات رسیده استخطر بودن ترکیباثربخشی و بی. دار بوده استسایر گروههای مورد آزمایش معنی
  )5(.انکها پس از دوشش موثر بوده استترکیبات کلر در پیشگیری از ورم پستان جهت ضدعفونی سرپست  

 و TCکـه میـانگین   .  مورد آنـالیز قـرار گرفـت   SAS (Version-8) با استفاده از نرم افزار آماری SCC و TCنتایج آزمایش    
SCCباشد بنابراین استفاده از این روش قابل توصیه می. داری کمتر از سایر گروهها بود  در گروه چهارم بطور معنی .  
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