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 چکیده

 نیتار جیا را .انجاا  شا    های بحرانی آب و هوایییی در گاوهای شیری و تعیین دورهگرما شتنوقوع  بینیبررسی امکان پیشبه منظور مطالعه  ینا
 بارای  (5891) یوسف THI شاخص در این مطالعه،. ( استTHI) دمایی-، شاخص رطوبتیشیریگرمایی در گاوهای  تنش میزانبرآورد  جهت شاخص

. پا  از  گرفته شا   شمال شرق ایران یهواشناس یقاتتحق یستگاهاز ا یهواشناس یاهبت مورد استفاده قرار گرفت. دادهاثرات دما و رطو یلو تحل یهتجز
 THIتغییرات  ،یآمارنظر  از. ش  فاکتوریل دو عاملی آنالیز طرح توسط THI مقادیر وبررسی  یپراکن گ هاینمودار به کمک آن تغییرات ،THI محاسبه
 مقاادیر  ینبااتتر  .داشاتن   در طاول ساال   معنی داری هایتفاوت THI انهماه هاینیانگیم بود ودار  ی. اثرات سال معنداشتن  ی در طول سالرون  ثابت

THI  که مقادیر  ب ست آم  (مرداد 51تا  تیر 55) جوتیماه درTHI حرارتی بود. همچنین  تنشباتتر از مقادیر آستانه احتمال وقوع ساعات  یاریدر بس
شیر نیاز رونا ی   نشان داد که تولی   . اطالعات ب ست آم هتحلیل قرار گرفته و د تجزیموربزرگ صنعتی  گاودارییک شیر تولی  رکورد  592685تع اد 
گرمایی، میازان   تنشو عبور آن از مقادیر آستانه احتمال وقوع  THIبه نحوی که با افزایش مق ار  ؛شتدر طول سال دا THI تغییرات اما مخالف ،ثابت

های بحرانی آب و هاوایی و پایش   جهت تعیین دوره THI . به طور کلی شاخص یرسق ار خود میبه کمترین م جوتیتولی  شیر کاهش یافته و در ماه 
 گیرانه باش .ن جهت انجا  به موقع اق امات پیشتوان  راهنمای مناسب گاوداراگرمایی در گاوهای شیری مؤثر بوده و می تنشبینی احتمال وقوع 

 
 .تولی  شیر ،گرمایی تنش ،او شیریگ ،(THIشاخص رطوبتی دمایی ) واژه های کلیدی:

 

 12مقدمه

گاوها توانایی سازگاری مناسبی با تغییرات دما دارن . تغییرات دماا  
+ درجه سانتیگراد اثرات کمی بر تولی  شایر دارد.  61تا  -1/1در دامنه 

 61-62به نظر می رس  حا اکرر دماای بحرانای در گاوهاای شایری      
-باش . بیان دامنه (9ه سانتیگراد )درج 62-62یا  (62)درجه سانتیگراد 

های دمایی مختلف به این علت است که درجه حرارت واقعی در گااو  
ی، جریاان هاوا در اطارا     نبه چن ین فاکتور شامل تولی  شایر، آبسات  

حیوان، رطوبت نسبی هوا و میزان سازگاری حیوان با محیط  بساتگی  
 (.9)دارد

حفا  آراماش دا  و   ارتباط میان درجه حرارت و رطوبت به جهت 

                                                           
گروه علو  دامی، دانشک ه کشاورزی، تغذیه نشخوارکنن گان  دانشجوی دکتری -5

 ،دانشگاه فردوسی مشه 

 .استاد گروه علو  دامی، دانشک ه کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشه  -2
 (Email:hamid.taghavi2007@gmail.com      نویسن ه مسئول:-)*

افزایش تولی ات حیوان حائز اهمیت اسات. کااهش دماا همزماان باا      
افزایش رطوبت ممکن است شرایط بسیار خطرناکی در دا  ایجاد کن . 
هنگامی که درجه حرارت محیط پایین است گاو گرماای بیشاتری باه    
محیط منتشر می کن . در این هنگا  حیوان تولی  گرما را افزایش داده 

ای بیشتری مصر  می کن  تا کاهش انرژی ب ن را جبران نمای . و غذ
در شرایط رطوبتی هنگامی که حیوان بیش از ح  گار  شاود، ممکان    
است دچار عفونت های تنفسی و پستانی گردد. از طر  دیگار درجاه   
حرارت بات و رطوبت نسبی پایین نیز ممکن است غشاهای موکوسای  

یب پذیری بافات هاا نسابت باه     آس را دهی راته نمای  و سبب افزایش
افزایش تولی  شیر سبب افازایش تولیا    . ها گرددها و و یروسباکتری

حرارت داخلی در گاو می شود که حرارت اضافی تولی  شا ه بایا  باه    
نحوی از ب ن دفع شود. این امر زمانی کاه درجاه حارارت و رطوبات     

ن حیاوان  نسبی هوا باتست دشوار خواه  بود و در نتیجاه دماای با    
 (.62و  1) گرمایی در دا  اتفاق خواه  افتاد تنشافزایش یافته و 

)درجه حارارت،   یخارج یبه صورت مجموعه عوامل ییگرما تنش

 پژوهشهای علوم دامی ایران  نشریه
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ب ن نسبت  یدما ییرو سرعت باد( که سبب تغ ی رطوبت، تابش خورش
 تانش (. 62و  62، 55شاود )  یما  یفگردد تعر یثابت ب ن م یبه دما

یاان آوری بار تولیا ، تولیا  مرال و ساالمتی       گرمایی دارای اثارات ز 
گرماایی،   تانش در طای   (.62و  58، 51گاوهای شایری مای باشا  )   

درص  یا بیشتر کاهش می یاب . ایان کااهش    56تا  9مصر  خوراک 
مصر  خوراک موجب کاهش تولی  اسی های چرب فارار در شاکمبه   

جیاره  ش ه و در نتیجه تولی  شیر کاهش می یاب . علوفه ها نسبت باه  
ی غالت گرمای بیشتری تولی  می کنن  که در نتیجاه سابب تشا ی     

گرمایی و کاهش مصر  علوفه مای شاون . باا کااهش      تنششرایط 
مصر  علوفه، ترکیب شکمبه تغییر یافته و موجب اسای وز و کااهش   

درجاه   21باه   22(.افازایش دماا از   6مق ار چربای شایر مای گاردد )    
 61رصا ، سابب کااهش بایش از     د 91به  11سانتیگراد و رطوبت از 

گرماایی   تانش (. 65و  56، 2درص  تولی  شیر در گاوهاا شا ه اسات )   
دارای اثرات نامناسبی بر سیستم هورمونی و بااروری گااو مای باشا      

نرخ آبستنی، افزایش تع اد روزهای باز و کاهش  ش( که سبب کاه59)
 رد کاه  آنجاایی  از (.52نرخ گوساله زایی گاوهای شیری مای گاردد )  

 تانش  امکاان  دارد وجاود  وخشک گر  هوای و آب ایران، نقاط بیشتر
 دارد وجاود  تابساتان  در خصوصاا   حارارت  درجه افزایش اثر بر حرارتی

به علت اصاالحات ژنتیکای صاورت گرفتاه در     های اخیر در سال .(5)
جهت افزایش تولی  شیر و در نتیجه افزایش تولی  حرارت متابولیکی و 

یرات اقلیمی و گر  شا ن تا ریجی کاره زماین،     همچنین به علت تغی
 1افزایش یافته اسات )  گرمایی در گاو های شیری تنشاحتمال وقوع 

کی از مباحث مهم در پرورش دا  استفاده از اطالعاات آب و  ی (.51و 
هاای  (. شااخص 52هوایی و اقلیمی جهت ما یریت گلاه مای باشا  )    

ای شیری ارائه شا ه  گرمایی در گاوه تنشمتفاوتی برای برآورد مق ار 
( اسات کاه   THI) 5دمایی-است. رایج ترین شاخص، شاخص رطوبتی

( wbT) 2( و دماای تار  dbT) 6گرمایی از دمای خشک تنشبرای برآورد 
جهات   یشااخص مناساب  THIشااخص .(62و  55، 2استفاده می کنا ) 

 است. یحرارت تنشبرآورد اثرات توا  دما و رطوبت در ارتباط با سطح 
می کن  و فقط های حیوانی استفاده ناین شاخص از داده با وجود اینکه

اماا باا دماای با ن      اسات، های دمایی فرموله شا ه  با استفاده از داده
دارد  ییبات ی  همبستگنگرمایی می باش تنشکه در معرض ی یگاوها

ناحیه  THI  ،1(. با توجه به اع اد ب ست آم ه از شاخص 52و  52، 8)
تعریف ش ه است: سطح  یی گاوهای شیرمختلف برا حرارتی آسایش

A :26 >THI  سطح  رمایی؛گ تنش، ع   ایجادB :29-26  =THI  ،
-D :89ش ی ؛ ساطح   تنش،  C :98-29  =THIمتوسط؛سطح  تنش
98  =THI  ،خیلی ش ی  و سطح  تنشE :89≤THI   مرگ حیاوان ،
 گرمایی اجتناب ناپذیر است، اما با پیش بینی احتمال تنشاگرچه (.61)

                                                           
1-Temperature-Humidity Index (THI) 

2-Dry bulb temperature (Tdb) 

3-Wet bulb temperature (Twb) 

دماایی و ما یریت   -گرمایی در شارایط مختلاف رطاوبتی    تنشوقوع 
تاکنون مطلوب گله می توان اثرات نامطلوب آن را باه حا اقل رساان .   

در گاوهای شیری ایران و بخصاو    THIدرمورد استفاده از شاخص 
ها   از ایان   گاوهای شمال شرق ایران اطالعات زیادی وجود ن ارد. 

ال شرق ایران باا اساتفاده از   شمه در منطقTHIمطالعه تعیین شاخص
 5292-5281)مایالدی  6111-6155های هواشناسی سال هاای  داده

تنش گرماایی و توزیاع آن   احتمال وقوع میزان بررسی جهت شمسی( 
هاای بحرانای آب و   و در نهایت تعیاین دوره های مختلف سال در ماه

 گاوهای شیری می باش .هوایی در طول سال جهت م یریت پرورش 

 

 واد و روش هام

مشاه    کینوپتیسا  ستگاهیا یهواشناس یهادر این مطالعه از داده
شامال شارق    یهواشناس یقاتتحق ها از مرکزش  که این دادهاستفاده 

(، dbT. اطالعات شامل دمای خشاک) جمع آوری گردی )مشه (  ایران
)حااوی  (dpT) 1( و نقطاه شابنم  RH) 2(، رطوبات نسابی  wbTدمای تر)

، 2، 1مرتبه و در سااعت هاای    9بودن  که هر روز ( اطالعات رطوبتی
-6155های به وقت گرینویچ و در ح فاصل سال 65، 59، 51، 56، 2

گیری ش ه بودنا .پ  از  ان ازه شمسی( 5292-5281) میالدی 6111
یوسف  THI، شاخص THIهای از میان شاخص منابع مختلفبررسی 

ئاه مای نمایا  بارای     تاری ارا ( که اطالعات صحیح5( )معادله 5891)
(. )کلیاه دماهاا بار حساب درجاه      55انجا  محاسبات انتخاب گردی  )

 سانتیگراد ان ازه گیری و ارائه ش ه ان (.
: THI) + 41.2         dp+ ( 0.36 × T dbTHI = T (5)معادله 

 ییدما-یشاخص رطوبت

dbT:خشک یدما 

dpT:نقطه شبنم 

هار  در ساعات مختلاف   THIبا استفاده از نر  افزار اکسل مقادیر 
 و ب ست آما  THIهای ماهانه و ساتنه محاسبه گردی  و میانگینروز 
هاای  در طاول ساال و میاان ساال    مختلاف   یهادر ماه THIییراتتغ

بارای  .ساس   ی گرد یبررس یپراکن گ یبا استفاده از نمودارهامختلف 
 یندر طاول ساال )با   و  های مختلاف بین سال THIتغییرات محاسبه 

SAS(66 )نار  افازار   عماومی   یما ل خطا   از رویه، مختلف( یهاماه
بار مبناای    یدو عاامل  لیا طرح فاکتورتوسط  THIیرش . مقاد استفاده

 یال و تحل یاه ماورد تجز شامل اثرات سال و مااه   طرح کامال  تصادفی،
 ها نیز به روش دانکن انجا  ش .ن  و مقایسه میانگینقرار گرفت

ت ب سات آما ه از   همچنین باه منظاور بررسای صاحت اطالعاا     
بازرگ  گااوداری  از رکورد شیر تولی ی  592685، تع اد THIشاخص 
گااو هلشاتاین کاه    رأس  6611با ظرفیات   یرضو ستیکنه بصنعتی 

                                                           
4-Relative Humidity (RH) 

5-Dew point temperature (Tdp) 
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وپتیک هواشناسی مشه  دارد طی ترین فاصله را با ایستگاه سیننزدیک
این مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  میالدی 6111-6155های سال
معاونت امور دا  سازمان جهااد کشااورزی خراساان رضاوی     ها از داده

هاا توساط نار  افازار     نرمال نمودن دادهجمع آوری گردی  که پ  از 
SAS  برای محاسبه میانگین تولی  شیر ماهانه و ساتنه و رسم نمودار

مورد استفاده قرار میالدی  6111-6155های طی سالهای پراکن گی 
 گرفت.
 

 نتایج و بحث

 THIشاخص -1

طبق معادلاه  در ساعات مختلف روز ) THIپ  از محاسبه مقادیر 
در طاول ساال و میاان     THI، جهت بررسی تغییرات ((5891)، وسفی

محاسابه   THIهای ماهانه و ساتنه مقادیر میانگینهای مختلف، سال
ماهاناه و سااتنه   هاای  میانگینرون  تغییرات( و سس  5گردی  )ج ول 

THI5281مایالدی )  6111-6155هاای  لطی ساا و  در طول سال-
اطالعات ب ست آم ه نشان .(6و 5رهاینمودا)شمسی( ترسیم ش 5292

میاان   THIساتنههای میانگین بوده امادار  یاثرات سال معنمی ده  
یا زیاد ش ن ن ارن  که این کم سال های مختلف رون  ثابتی در جهت 

لف مای  ختهای مدر طول سال THIمنظم نشان دهن ه ع   تغییرات 
داری را نشاان مای   های معنای تفاوت THIهای ماهانه باش . میانگین

که بیانگر تغییرات پیوساته و   دارن در طول هر سال رون  ثابتی و دهن 
مشاه ه  6همان طور که در نمودار در طول سال می باش . THIمنظم 
هاای مختلاف   ساال  THIماهاناه های انگینیرات مییرون  تغ شودمی 

و توزیاع نرماال   THIنشان دهن ه رون  ثابت تغییر  باش  کهمشابه می 

 55) جاوتی مااه  در  THIمقاادیر  ینباتتردر طول سال می باش .آن 
= )تنش متوسط( THIیانگین)م مشاه ه می شودمردادماه( 51تیرماه تا 

باتتر از مقاادیر آساتانه   از ساعات  یاریدر بسTHIکه مقادیر ( 21/25
این نتایج با نتایج ب ست آم ه توساط  .است حرارتی تنشاحتمال وقوع 

ماایالدی در آرژانتااین  6112و همکاااران در سااال  ساای دی ت کاسااا
در طاول   THIمطابقت دارد؛ آنها بیان نمودن  که از نظر آماری توزیع 

 .(51) سال نرمال می باش 
در گاوهای شیری طی سالهای  THIسطوح مختلف ساتنهر یمقاد
ارائاه   6(( در ج ول 5891وسف )یمعادله )طبق  میالدی 6155-6111

در طاول   THIاین ساال هاا   ش ه است.میانگین تع اد روزهایی که در
روز می  62/1و 81/22قرار دارد به ترتیب برابر  Cو  Bسطوح  در سال
روز  81/22؛ یعنی به طاور متوساط در طاول ساال در     (6)ج ول باش 
  وجاود دارد.  شا ی  ییگرما تنشروز  62/1گرمایی متوسط و در  تنش

منجر به مرگ در کل سال صفر بوده  تنشخیلی ش ی  و  تنشمقادیر 
 است.

در طاول  در گاوهاای شایری    THIمقادیر ماهانه سطوح مختلف 
 ((5891وسف )ی)طبق معادله  میالدی 6111-6155طی سالهای سال 

ماهانه یرشود مقاد یارائه ش ه است.همانطور که مشاه ه م 2در ج ول 
 یکا یگر  یاک باه  نزد یارمختلف بس یهادر سال THIسطوح مختلف 

گرماایی   تانش ی بحرانی از نظر ایجااد  زمان های مح ودهو  باش  یم
، جااون یدرماااه هااا ( THI> 26بااا Eو  B ،C ،D)مجمااوع سااطوح 

هاا  ماه یراز سا یش( بیورماهشهر 51خردادماه تا  56و اگوست ) جوتی
 گاوهای شیری در در ییگرما تنش عاحتمال وقو یجهباش  و در نت یم
 .استها باتتر ماه ینا

 
 میالدی 6111-6155 هایسال طی( 5891) یوسف معادله طبقTHIساتنه و ماهانه های مقادیرمیانگین -1جدول 

 سال

 میالدی)شمسی(

 ماه

 میالدی )شمسی(

میانگین 

 2و1ساالنه

 دسامبر برنوام اکتبر سپتامبر اگوست جوالی جون می آوریل مارس فوریه ژانویه 

 
-)دی

 بهمن(

-)بهمن

 اسفند(

-اسفند)

 (نفروردی

-)فروردین

 اردیبهشت(

-)اردیبهشت

 خرداد(

)خرداد

 تیر(-

-)تیر

 مرداد(

-)مرداد

 شهریور(

)شهریور

 مهر(-

-)مهر

 آبان(

-)آبان

 آذر(

-)آذر

 دی(
 

 6111(5292-5292) 92/22 86/26 55/12 62/19 12/22 58/21 28/26 16/28 22/21 21/12 22/11 61/22 bc82/12 
6112(5291-5292) 21/29 82/28 86/16 28/21 12/22 61/21 18/25 51/28 29/26 56/22 22/15 62/22 a21/19 
6112(5292-5291) 82/26 25/22 22/28 21/25 22/22 61/21 91/25 22/29 96/26 16/12 12/16 22/22 d28/12 
6119(5292-5292) 52/21 62/21 12/11 56/21 12/22 26/28 22/21 26/22 11/22 22/12 11/29 82/22 e61/12 
6118(5299-5292) 22/22 22/29 22/12 96/12 88/21 62/29 25/25 22/21 52/22 62/11 29/28 61/22 c28/12 
6151(5298-5299) 19/22 21/22 81/12 82/18 25/21 21/28 26/21 18/29 21/25 82/21 69/11 21/22 ab61/19 
6155(5281-5298) 51/22 82/22 16/11 11/18 12/22 52/25 91/21 58/21 22/22 12/12 22/22 12/25 d66/12 

 l51/25 j22/21 h92/16 f58/18 d92/21 b86/28 a21/25 c82/29 e21/22 g95/12 i86/28 k25/22 18/12 2و5 6111-6155میانگین 
 نی محاسبه گردی ه است.به علت تفاوت تع اد روزها در ماه ها و سال های مختلف، میانگین وز5
 می باش . 55/1( برابر SEMو مق ار اشتباه استان ارد میانگین ) <1115/1برابر   P valueبرای اثر سال مق ار 6
 می باش . 52/1( برابر SEMو مق ار اشتباه استان ارد میانگین ) <1115/1برابر   P valueمق ار  ماهبرای اثر 2

 (.P<11/1دارای اختال  معنی دار می باشن  ) مشابهرو  غیرمیانگین هر ردیف و هر ستون با ح
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 میالدی 6111-6155 هایسال طی( 5891) یوسف معادله طبق ایران شرق شمال شیری درگاوهایTHIمختلف سطوح مقادیرساتنه-2جدول 

 THI1سطوح 

 )مرگ( E میالدی)شمسی( سال

 (روز در سال)

D (تنش )خیلی شدید 

 (روز در سال)

C(شد تنش)ید 

 (روز در سال)

B(تنش )متوسط 

 (روز در سال)

A )عدم تنش( 

 (روز در سال)

1 1 15/2 92/22 52/266  6111(5292-5292) 
1 1 25/2 15/22 99/261 6112(5291-5292) 
1 1 15/1 22/29 26/265 6112(5292-5291) 
1 1 52/5 22/22 52/225 6119(5292-5292) 
1 1 28/2 52/28 29/265 6118(5299-5292) 
1 1 88/1 16/26 28/262 6151(5298-5299) 
1 1 28/2 26/21 98/252 6155(5281-5298) 

 6میانگین  82/266 81/22 62/1 1 1

،  D :89-98  =THIسطح ؛ ش ی  تنش، C :98-29  =THIسطح ؛ متوسط تنش،  B :29-26  =THIسطح ؛ گرمایی تنش، ع   ایجاد  A :26 >THIسطح 5
 ، مرگ حیوان E :89≤THIسطح  ؛ خیلی ش ی تنش

 سه(.)سال کبی به علت تفاوت تع اد روزهای سال در سال های مختلف، میانگین وزنی محاسبه ش ه است6

 
تیرماه تاا   55) جوتیدر ماه ، 6155ها به جز سال در تمامی سال

 تاانش بحرانای  در سااطوح THIکاه   یمحا وده زمااان  مردادمااه(   51
کاه   هاسات ماه یراز سایشترقرار دارد ب (Cو  Bو ش ی  )سطوح متوسط

 6151در ساال   در ترکیه با نتایج ب ست آم ه توسط آکیوز و همکاران
جهات   THI. آکیوز و همکااران از شااخص   (2) مطابقت دارد یالدیم

های بحرانی آب و هوایی برای گاوهاای شایری در طاول    تعیین دوره
-در مااه  THIخص سال استفاده کردن  و بیان نمودن  هنگامی که شا

مای رسا  سابب     26، اگوست و سستامبر به باتی جوتی، جونهای 
کاهش تولی  شیر، تغییر ترکیباات شایر، افازایش تعا اد سالول هاای       

 5281در ساال   .(2) و فراوانی ور  پستان می گردد در شیرسوماتیک 
زاده و همکاران نیز نشان دادن  که اثر افزایش شااخص حرارتای   هاشم

کاهش درص  چربی، پروتئین و دانسیته شیر معنای دار مای   رطوتی بر 
 .(2) باش 

 تانش ی بحرانی از نظار ایجااد   زمان هایمح ودهبا توجه به اینکه 
ر ساطوح  یباشا مقاد  یهاا ما  مااه  یراز ساا  یشب جوتیدرماه گرمایی 
مورد تجزیه و تحلیال  های مختلف سال طی این ماهدر  THIمختلف 

 THIارائه شا ه اسات. میاانگین     2ج ول  درقرار گرفت که نتایج آن 
هاای مختلاف بسایار    در ساال مقا ار آن  می باش  که  21/25این ماه 

روز در  22/55در باه طاور متوساط    THIمشابه می باش . در این مااه  
عناای بااه طااور یقاارار دارد،  Cروز در محاا وده  69/6در و Bمحاا وده 

روز  69/6متوساط و در   تانش روز  22/55متوسط در طول این ماه در
 وجود دارد.گرمایی ش ی   تنش

 

 بر تولید شیر THIاثرات -6

هاای تولیا  شایر، میاانگین شایر      پ  از استان ارد نماودن رکورد 
سال طی های مختلف در ماهس گاو دوشا أتولی ی روزانه به ازای هر ر

 1محاسبه گردی  که نتایج در جا ول  میالدی  6111-6155های سال
 نشان داده ش ه است.

 یروزانه باه ازا  ی یتول ریش نیانگیمو  THI  تغییرات ساتنه رون
 5 شاکل در مایالدی   6111-6155هاای  طی سالدوشا س گاوأهر ر

مشخص  1و  5و داده های ج ول  شکلارائه گردی ه است. با بررسی 
هار   یروزانه به ازا ی یتول ریش نیانگیمو  THIتغییرات  می گردد که

رونا  ثاابتی در   مایالدی   6111-6155هاای  السا طی دوشاراس گاو 
ش ن ن ارن  کاه ایان نشاان دهنا ه عا   تغییارات        زیاد جهت کم یا

 باش . های مختلف میدر طول سالو تولی  شیر THIو منظم پیوسته
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 میالدی 6111-6155 یهاسال ی( ط5891) یوسفران طبق معادله یشمال شرق ا یریش یدر گاوها THIر ماهانه سطوح مختلف یمقاد -3جدول 

 THI6سطوح 
 میالدی)شمسی( سال 5میالدی)شمسی( ماه

E )مرگ( 

 (روز در سال)

D (تنش ) خیلی ش ی 

 (روز در سال)

C(تنش ) ش ی 

 (روز در سال)

B(تنش )متوسط 

 (روز در سال)

A    (تنش)ع 

  (روز در سال)
 (بهشتیارد-نی)فروردآوریل

 
6111 1 1 1 11/1 11/68 

 (5292-5292) خرداد(-می)اردیبهشت 22/21 22/1 1 1 1
  تیر(-جون)خرداد 22/59 61/8 56/6 1 1
  مرداد(-جوتی)تیر 56/52 61/52 22/6 1 1
  شهریور(-اگوست)مرداد 21/61 56/8 52/5 1 1
  مهر(-سستامبر)شهریور 11/62 22/2 52/1 1 1
 6112 اردیبهشت(-آوریل)فروردین 11/68 11/5 1 1 1
 (5292-5291) خرداد(-می)اردیبهشت 21/62 61/2 1 1 1
  تیر(-جون)خرداد 11/59 22/9 92/6 1 1
  مرداد(-جوتی)تیر 21/52 29/51 92/6 1 1
  شهریور(-اگوست)مرداد 21/58 29/51 92/1 1 1
  مهر(-سستامبر)شهریور 11/69 11/6 1 1 1
  آبان(-اکتبر)مهر 52/21 92/1 1 1 1
 6112 اردیبهشت(-ل)فروردینآوری 11/68 11/1 1 1 1
 (5291-5292) خرداد(-می)اردیبهشت 92/62 52/2 1 1 1
  تیر(-جون)خرداد 21/59 11/8 21/5 1 1
  مرداد(-جوتی)تیر 52/52 22/56 11/6 1 1
  شهریور(-اگوست)مرداد 22/65 11/8 22/1 1 1
  مهر(-سستامبر)شهریور 11/62 92/6 52/1 1 1
 6119 اردیبهشت(-یل)فروردینآور 29/68 26/1 1 1 1
 (5292-5292) خرداد(-می)اردیبهشت 56/62 99/2 1 1 1
  تیر(-جون)خرداد 26/61 11/8 29/1 1 1
  مرداد(-جوتی)تیر 21/59 92/55 29/1 1 1
  شهریور(-اگوست)مرداد 29/62 61/2 22/1 1 1
  مهر(-سستامبر)شهریور 99/69 56/5 1 1 1
 6118 خرداد(-)اردیبهشتمی 22/62 21/2 26/1 1 1
 (5292-5299) تیر(-جون)خرداد 11/61 61/8 61/1 1 1
  مرداد(-جوتی)تیر 29/52 52/56 28/6 1 1
  شهریور(-اگوست)مرداد 11/58 92/51 52/5 1 1
  مهر(-سستامبر)شهریور 92/62 52/2 1 1 1
 6151 اردیبهشت(-آوریل)فروردین 92/68 52/1 1 1 1
 (5299-5298) خرداد(-می)اردیبهشت 61/62 11/2 61/1 1 1
  تیر(-جون)خرداد 21/58 21/9 11/5 1 1
  مرداد(-جوتی)تیر 11/59 99/8 56/2 1 1
  شهریور(-اگوست)مرداد 11/62 99/2 56/5 1 1
  مهر(-سستامبر)شهریور 22/69 22/5 1 1 1
 6155 اردیبهشت(-آوریل)فروردین 56/68 99/1 1 1 1
 (5298-5281) خرداد(-می)اردیبهشت 52/61 26/1 61/1 1 1
  تیر(-جون)خرداد 21/52 21/55 11/5 1 1
  مرداد(-جوتی)تیر 22/52 61/55 88/5 1 1
  شهریور(-اگوست)مرداد 22/59 26/9 21/2 1 1
  مهر(-سستامبر)شهریور 21/62 61/6 1 1 1
  آبان(-اکتبر)مهر 21/21 61/1 1 1 1

 بوده است ذکر نش ه ان . Aدر سطح  در کل ماه THIماه هایی که 5

خیلی  تنش،  D :89-98  =THIسطح ؛ ش ی  تنش، C :98-29  =THIسطح ؛ متوسط تنش،  B :29-26  =THIسطح ؛ گرمایی تنش، ع   ایجاد  A :26 >THIسطح 6
 .، مرگ حیوان E :89≤THIسطح  ؛ش ی 
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 6111-6155 یهاسال ی( ط5891) یوسفشمال شرق کشور طبق معادله  یریش یدر گاوها یدر ماه جوت THIسطوح مختلف  یرمقاد  -4جدول 

 THIمیانگین 
 THI1سطوح 

 میالدی)شمسی( ماه
 )مرگ( E میالدی)شمسی( سال

 (روز در سال)

D ( خیلی تنش

 شدید(

 (روز در سال)

C( تنش)شدید 

 (روز در سال)

B( تنش)متوسط 

 (روز در سال)

A  (تنش)عدم 

   (روز در سال)

 (5292-5292)6111  (مرداد-ریجوتی)ت 56/52 61/52 22/6 1 1 28/26
 (5292-5291)6112 (مرداد-ریجوتی)ت 21/52 29/51 92/6 1 1 18/25
 (5291-5292)6112 (مرداد-ریجوتی)ت 52/52 22/56 11/6 1 1 91/25
 (5292-5292)6119 (مرداد-ریجوتی)ت 21/59 92/55 29/1 1 1 22/21
 (5292-5299)6118 (مرداد-ریجوتی)ت 29/52 52/56 28/6 1 1 25/25
 (5299-5298)6151 (مرداد-ریجوتی)ت 11/59 99/8 56/2 1 1 26/21
 (5298-5281)6155 (مرداد-ریجوتی)ت 22/52 61/55 88/5 1 1 91/21

 میانگین  88/52 22/55 69/6 1 1 21/25

خیلی  تنش،  D :89-98  =THIسطح ؛ ش ی  تنش، C :98-29  =THIسطح ؛ متوسط تنش،  B :29-26  =THI سطح؛ گرمایی تنش، ع   ایجاد  A :26 >THIسطح 5
 .، مرگ حیوان E :89≤THIسطح  ؛ش ی 

 
 6111-6155 هایسال یمختلف ط یدر روز( در ماه ها یلوگر حسب کدوشا )بر گاو راس هر ازای به روزانه تولی ی شیر میانگین -5جدول 

 سی(میالدی)شم سال

 

میانگین  ماه میالدی)شمسی(

 1ساتنه

 
 دسامبر نوامبر اکتبر سستامبر اگوست جوتی جون می آوریل مارس فوریه ژانویه

 
-)دی

 بهمن(
-)بهمن
 اسفن (

-)اسفن 
 فروردین(

-)فروردین
 اردیبهشت(

-)اردیبهشت
 خرداد(

-)خرداد
 تیر(

-)تیر
 مرداد(

-)مرداد
 شهریور(

-)شهریور
 مهر(

 -)مهر
 آبان(

-بان)آ
 آذر(

 -)آذر
 دی(

 

 6111(5292-5292) 12/68 69/21 26/21 22/21 92/21 26/21 28/21 28/21 92/21 92/25 22/25 21/25 e82/21 

6112(5291-5292) 52/25 22/25 55/25 28/25 89/25 26/25 12/25 92/25 22/26 82/26 98/25 22/25 d15/25 

6112(5292-5291) 15/21 56/25 16/25 21/25 21/25 52/25 25/21 22/25 92/25 92/25 28/21 68/21 e89/21 

6119(5292-5292) 91/68 82/25 12/25 28/26 95/25 51/25 61/21 21/25 29/25 68/26 52/25 55/25 d21/25 

6118(5299-5292) 11/25 81/25 62/25 28/25 26/25 62/25 22/21 22/25 52/26 92/26 28/26 18/26 c92/25 

6151(5298-5299) 12/26 22/22 92/25 29/26 89/26 22/26 28/25 19/26 22/26 26/22 22/26 29/25 a28/26 

6155(5281-5298) 22/25 69/25 56/25 92/25 11/26 62/25 25/21 62/21 55/25 18/26 66/25 12/25 b25/26 

 f12/25 c29/25 e21/25 c92/25 b88/25 de28/25 f86/21 d12/25 c96/25 a22/26 c21/25 d12/25 22/25 6 6111-6155میانگین 
 می باش . 125/1( برابر SEMو مق ار اشتباه استان ارد میانگین ) <1115/1برابر   P valueبرای اثر سال مق ار 5
 می باش . 129/1( برابر SEMو مق ار اشتباه استان ارد میانگین ) <1115/1برابر   P valueمق ار  ماهبرای اثر 6

 

 
 میالدی6111-6155های در سال طی سال س گاو دوشاأهر ر یروزانه به ازا ی یتول ریش نیانگیمو THIساتنهانگین یرات مییون  تغر -1 شکل
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و  THIبه منظور بررسای صاحت اطالعاات حاصال از شااخص      

و میانگین  THIهای تولی  شیر، رون  تغییرات ماهانه تطبیق آن با داده
، سال های مختلفدر ماهر راس گاو دوشاشیر تولی ی روزانه به ازای ه

 ارائه گردی ه است. 6 شکلدر میالدی  6111-6155های طی سال
مشاه ه مای گاردد کاه از مااه      1و 5و ج اول  6 شکل با بررسی

و گاذر از   THIبهمن ماه( با افزایش میازان   56دی ماه تا  56ژانونه )
ه نظر می رس  سرمای زمستانی میزان تولی  شیر افزایش می یاب  که ب

سرمایی در اتال  انرژی جهت گر  شا ن حیاوان    تنشبه علت تأثیر 
این انرژی به مسیر تولی  شایر ها ایت مای     THIاست که با افزایش 

فروردین مااه( علای    56اسفن ماه تا  55شود. با رسی ن به ماه مارس )
میزان تولی  شیر کاهش می یاب  که به علت تغییار   THIرغم افزایش 

و کاهش مصر  برخای از مناابع    تغییر جیره غذاییدر نتیجه و  فصل

با عباور از مااه ماارس باا     خوراکی ممکن است این پ ی ه اتفاق افت . 
 56) مای تولیا  شایر دوبااره افازایش یافتاه و تاا مااه         THIافزایش 

باه بعا ، افازایش     مای خرداد( ادامه می یاب . از مااه   55اردیبهشت تا 
 تانش به علت ایجاد شارایط   26نی باتی به مقادیر بحرا THIبیشتر 

گرمایی در حیوان سبب کاهش تولی  شیر می شود باه نحاوی کاه در    
مرداد( میزان تولی  شیر به ح اقل می رسا .   55تیر تا 55) جوتیماه 

از مقاادیر بحرانای ایجااد کننا ه      THIبا کاهش  جوتیبا گذر از ماه 
مهر تا  51و تا ماه اکتبر ) گرمایی، تولی  شیر مج دا  افزایش یافته تنش
باه   THIآبان( ادامه می یاب . از ماه اکتبر به بع  با کاهش بیشاتر   51

سرمایی در حیوان تولی  شیر کاهش یافته تاا   تنشعلت ایجاد شرایط 
 اینکه در ماه ژانویه به ح اقل خود می رس . 

 

 
 یالدیم 6111-6155 یهاسال یمختلف، ط یهاهر راس گاو دوشا در ماه یروزانه به ازا ی یلتو یرش یانگینوم THIماهانه  هاییانگینم ییراترون  تغ -2شکل 
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دو پریااز و ، ایاان نتااایج بااا نتااایج ب ساات آماا ه توسااط جانسااون

آن هاا بیاان نمودنا     (.2) مطابقات دارد  و آکیوز و همکاران، همکاران
 تانش تحت تاأثیر  ریشا   یا تولباود،   26تاا   21بین  THIهنگامی که 

و باتتر از آن تولی  شیر  26به  THIمایی قرار نگرفت و با افزایش گر
بیاان   مایالدی  6151در ساال   و همکااران  وزیا آک. (2) کاهش یافات 

کاهش تولی  امبر تتا سس میاز اواسط ماه  THIشیبه علت افزانمودن  
هاای ساوماتیک شایر و    ترکیبات شیر، افزایش تع اد سلول شیر، تغییر

 ن در گاوهااای شاایری اجتناااب ناپااذیر ماای باشاا فراواناای ور  پسااتا
استفاده نشان دادن  که میالدی 6112در سال  بوهمانووا و همکاران(.2)

برآورد میزان تولی  شیر گاوهاای جناوب شارق     جهتTHIشاخص از 
نیکرمون و همکاران نیز بیاان  (.2)مفی  می باش   کایایاتت متح ه آمر

در  THIانااه ای افاازایش نمودناا  کااه در شاارایط آب و هااوایی م یتر
سبب کاهش مصر  خوراک و کااهش تولیا  شایر     29-29ح فاصل 

 .(2) گردی ه است
یوساف   THIبه طور کلی این مطالعه نشان می ده  که شاخص 

احتمال پیش بینی تعیین نواحی بحرانی آب و هوایی و ( قادر به 5891)
مای باشا .   ی در گاوهای شیری شمال شارق ایاران   گرمای تنشوقوع 

بر تولی ، تولی  مرال و   گرمایی تنشاثرات زیان آوربنابراین با توجه به 
جهات پایش بینای     THI، استفاده از شاخص سالمتی گاوهای شیری

 در مناطق مختلف کشور گرمایی در گاوهای شیری تنشاحتمال وقوع 
سال مفی  باوده و مای توانا  راهنماای      های مختلف در طولزماندر 

جهت مقابله با اثرات زیاان   ن گان گاو شیریپرورش دهمناسبی برای 
 گرمایی باش . آورتنش

بنابراین توصیه می گردد دام اران این منطقه جهت کاهش اثرات 
مراقاب  گرماایی بار گاوهاای شایری و تولی اتشاان،       نامطلوب تانش 

، اگوسات و ساستامبر باشان  و    جاوتی ، جوندر ماه های THIشیافزا
گرماایی و حفا     تنشهت کاهش استراتژی های م یریتی مناسبی ج

بای  مراقاب باشان  تاا    پرورش دهن گان عملکرد حیوان اعمال نماین . 
نزدیک می شاود مقا مات تز     26به آستانه بحرانی  THIزمانی که 

نگها اری دا  در   ؛گرماایی را فاراهم آورنا     تانش جهت پیشگیری از 
اهش تااابش فضااای مسااقف و فااراهم نمااودن سااایه بااان جهاات کاا

پاش به منظور افزایش تبخیر و خناک شا ن   استفاده از مه خورشی ی،
 تانش حیوان و تغییر جیره می توان  جهات کااهش اثارات ناامطلوب     

 ای مفی  واقع شود.تا ان ازهگرمایی 
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