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  چکیده

و نحوه توزیع آن مختلف سال يدر ماه هایی در گاوهاي شیري احتمال وقوع استرس گرما ی میزانبررسبه منظور مطالعه  ینا

و رطوبت در ارتباط با سطح استرس دما ام اثرات توشاخص مناسبی جهت برآورد ) THI(دمایی- یشاخص رطوبت.انجام شد

یی مطرح استرس گرما زیان آوراثراتکاهش  برايکارآمديییشاخص آب و هوا وانشاخص به عن ینا. است یحرارت

داده . دما و رطوبت مورد استفاده قرار گرفت و ساالنه اثرات ماهانه یلو تحل یهتجز برايTHIدر این مطالعه، . گردیده است

با ساعته  3در فواصل THIمقادیر .گرفته شد) مشهد(ایرانشمال شرق  یهواشناس یقاتتحق یستگاهاز ا یناسهواش يها

در طول سال و در ماه هاي THIتغییرات .بدست آمدماهانه و ساالنه  یوسف محاسبه شد و میانگین هاياستفاده از شاخص 

انجام  SASنرم افزاریبا استفاده از روش مدل خط یونرگرس نالیزآ. بررسی گردیدیپراکندگ هايبا استفاده از نمودارمختلف 

 یهمورد تجز تیمار هابا اثرات سال به عنوان بلوك ها و اثرات ماه به عنوان  یطرح بلوك کامل تصادف توسطTHIمقادیر. شد

هر چند که . داشتندطول سالی در روند ثابت2008تا  2005در سال هاي THIتغییرات ،يآماراز نظر . قرار گرفت یلو تحل

 THIمقادیرینباالتر.داشتندی در طول سالقابل توجه هاي تفاوت THI  یانهماه یانگین هايماما دار نبود  یاثرات سال معن

از ساعات  یاريدر بسTHIکه مقادیر ) THI =53/71یانگینم(بدست آمد)اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه(ماه جوالي در 

  .ز مقادیر آستانه احتمال وقوع استرس حرارتی بودباالتر ا

  گاو شیري - استرس گرمایی - )THI(شاخص رطوبتی دمایی :واژگان کلیدي

  مقدمه

که سبب ) و سرعت باد یددرجه حرارت، رطوبت، تابش خورش(یخارج یبه صورت مجموعه عوامل ییاسترس گرما

استرس گرمایی داراي اثرات زیان آوري بر ). 10و  3(شود یم یفگردد تعر یثابت بدن م يبدن نسبت به دما يدما ییرتغ

به علت اصالحات ژنتیکی صورت گرفته در جهت ). 11و  8، 6(تولید، تولید مثل و سالمتی گاوهاي شیري می باشد 

جی افزایش تولید شیر و در نتیجه افزایش تولید حرارت متابولیکی و همچنین به علت تغییرات اقلیمی و گرم شدن تدری

کی از مباحث مهم در پرورش دام ی ).6(کره زمین، احتمال وقوع استرس گرمایی در گاو هاي شیري افزایش یافته است 

شاخص هاي متفاوتی براي برآورد مقدار ). 5(استفاده از اطالعات آب و هوایی و اقلیمی جهت مدیریت گله می باشد 

دمایی- ترین شاخص، شاخص رطوبتیرایج . استرس گرمایی در گاوهاي شیري ارائه شده است
1

)THI ( است که براي

                                                 
1-Temperature-Humidity Index (THI)
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برآورد استرس گرمایی از دماي خشک
1

)Tdb (و دماي تر
2

)Twb (استفاده می کند)شاخص).10و  3THI شاخص

شاخص به عنوان شاخص  ینا. است یجهت برآورد اثرات توام دما و رطوبت در ارتباط با سطح استرس حرارت یمناسب

با وجود اینکه این شاخص از .  است یدهمطرح گرد ییآور استرس گرما یانکاهش اثرات ز يبرا يمدکارآ ییآب و هوا

که در ی یاما با دماي بدن گاوها است،داده هاي حیوانی استفاده نمی کند و فقط با استفاده از داده هاي دمایی فرموله شده 

استفاده نشان دادند که ) 2007(بوهمانووا و همکاران . )7و  4، 2(دارد ییباال ید همبستگناسترس گرمایی می باشمعرض 

با توجه به ).1(مفید می باشد  کایبرآورد میزان تولید شیر گاوهاي جنوب شرق ایاالت متحده آمر جهتTHIشاخص از 

>A :72سطح  - : تعریف شده است يناحیه آسایش مختلف براي گاوهاي شیر THI  ،5اعداد بدست آمده از شاخص 

THI ،  سطح  -عدم ایجاد استرس گرمایی؛B :78 -72 =THI  سطح  -، استرس متوسط؛C :89 -78 =THI  استرس ،

هدف از این ).9(، مرگ حیوان  E :98>THIسطح  –، استرس خیلی شدید و  D :98-89 =THIسطح  - شدید؛ 

 2005- 2008واشناسی سال هاي گاوهاي شیري شمال شرق ایران با استفاده از داده هاي ه  THIمطالعه تعیین شاخص

  .احتمال وقوع استرس گرمایی و توزیع آن در ماه هاي مختلف سال می باشدمیزان میالدي  و بررسی 

  مواد و روش ها

این اطالعات . استفاده شد) مشهد(ایرانشمال شرق  یهواشناس یقاتتحق یستگاها یهواشناس يدر این مطالعه از داده ها

، رطوبت نسبی)Twb(ماي تر، د)Tdb(شامل دماي خشک
3

)RH (و نقطه شبنم
4

)Tdp(  مرتبه و در  8بودند که هر روز

میالدي اندازه گیري شده  2005- 2008به وقت گرینویچ و در حدفاصل سال هاي  21، 18، 15، 12، 6، 3، 0ساعت هاي 

)  1معادله ) (1985(یوسف  THIمختلف، شاخص  THIپس از بررسی هاي صورت گرفته از میان شاخص هاي . بودند

کلیه دماها بر حسب درجه سانتیگراد ). (3(که اطالعات صحیح تري ارائه می نماید براي انجام محاسبات انتخاب گردید 

  ).اندازه گیري و ارائه شده اند

THI = Tdb + ( 0.36 × Tdp )1معادله (                 41.2 + (

محاسبه گردید و میانگین هاي ماهانه و ساالنه هر روز در ساعات مختلف  THIبا استفاده از نرم افزار اکسل مقادیر 

سپس .یدگرد یبررس یپراکندگ يمختلف با استفاده از نمودارها يدر طول سال و در ماه ها THIییراتتغ و بدست آمد

با استفاده از  یونسرگر یزآنال، )مختلف يماه ها ینب(در طول سال و  بین سال هاي مختلف THIبراي محاسبه تغییرات 

توسط طرح  THIیرمقاد. انجام شد) SAS)version 9.1, SAS Institute Inc., Cary, NCنرم افزار  یروش مدل خط

  .قرار گرفت یلو تحل یهها مورد تجز یماربا اثرات سال به عنوان بلوك ها و اثرات ماه به عنوان ت یبلوك کامل تصادف

  نتایج و بحث

- 2008در گاوهاي شیري شمال شرق ایران طی سالهاي  THIسطوح مختلف هاي انگین یساالنه و مهايانگین یر میمقاد

هاي میانگین  اطالعات بدست آمده نشان می دهد که .ارائه شده است 1در جدول )) 1985(وسف یطبق معادله (2005

                                                 
1-dry bulb temperature (Tdb)
2-wet bulb temperature (Twb)
3-relative humidity (RH)
4-dew point temperature (Tdp)
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د که این نشان دهنده روند ثابت سال هاي مختلف تفاوت معنی داري ندارندر THIسطوح مختلف  هاي ساالنه و میانگین

قرار دارد  Cو  Bدر سطوح  THIمیانگین تعداد روزهایی که در طول سال . می باشد هاي مختلف در سال THIتغییرات  

روز استرس گرمایی  6175/36روز می باشد؛ یعنی به طور متوسط در طول سال در   69/4و  6175/36به ترتیب برابر 

مقادیر استرس خیلی شدید و استرس منجر به مرگ در کل . شدید وجود دارد  ییترس گرماروز اس 69/4متوسط و در 

  .سال صفر بوده است

  2005- 2008سالهاي طی) 1985(وسف یدر گاوهاي شیري شمال شرق ایران طبق معادله  THIانگین سطوح مختلف یانگین ساالنه و میمقادیر م -1جدول 

سال THIسطوح  THIمیانگین 

A
وز در سالر

B
روز در سال

C
روز در سال

D
روز در سال

E
روز در سال

2005 322,11  36,90 5,99 0 0 57,97239452

2006 320,88 37,48 6,64 0 0 58,34620548

2007 321,64 38,36 5,00 0 0 57,3854274

2008 330,14 33,73 1,13 0 0 56,19540294

میانگین 323,6925 36,6175 4,69 0 0 57,474858

P value 0,0001< 0,0001< 0,0152 - - 0,0001<

؛استرس شدید، C :89-78 =THIسطح ؛ ، استرس متوسط B :78-72 =THIسطح ؛ ، عدم ایجاد استرس گرمایی A :72<THIسطح  -

  ، مرگ حیوان E :98>THIسطح  ؛، استرس خیلی شدید D :98-89 =THIسطح 

رات ییمشاهده می گردد که روند تغ. ارائه شده است 1در طول سال در نمودارTHIماهیانهاي هروند تغییرات میانگین

  .در طول سال می باشد THIنشان دهنده روند ثابت تغییر  سال هاي مختلف مشابه می باشد کهTHIانهیماههاي انگین یم

  در طول سال THIانه  یانگین ماهیرات مییروند تغ -1نمودار 

  

طبق معادله (2005- 2008در گاوهاي شیري شمال شرق ایران طی سالهاي  THIگین ماهانه سطوح مختلف انیمقادیر م

ماهانه سطوح مختلف هاي یانگینم یرشود مقاد یهمانطور که مشاهده م.ارائه شده است 2در جدول ) 1985(وسف ی

THI 72یمحدوده زمان.باشد یم یکدیگریک بهنزد یارمختلف بس يدر سال ها>THI و  يژوئن، جوال يماه هادر

در  ییاسترس گرما عاحتمال وقو یجهباشد و در نت یماه ها م یراز سا یشب) یورماهاواسط خردادماه تا اواسط شهر(اگوست 

  .ماه هاست یراز سا یشترقرار دارد ب Cو  Bدر در سطوح  THIکه  یمحدوده زمان يدر ماه جوال.باشد یماه ها باالتر م ینا
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  )1985(وسف یطبق معادله (2005-2008يسالها یران طیري شمال شرق ایش يدر گاوها THIانگین ماهانه سطوح مختلف یر میمقاد-2جدول 

سال ماه THI سطوح

A

روز در ماه

B

روز در ماه

C

روز در ماه

D

روز در ماه

E

روز در ماه

2005 Jan 31 0 0 0 0

Feb 28 0 0 0 0

Mar 31 0 0 0 0

Apr 29,499 0,501 0 0 0

May 30,6249 0,3751 0 0 0

Jun 18,624 9,252 2,124 0 0

Jul 14,1236 14,2507 2,6257 0 0

Aug 20,7514 9,1233 1,1253 0 0

Sep 26,499 3,375 0,126 0 0

Oct 31 0 0 0 0

Nov 30 0 0 0 0

Dec 31 0 0 0 0

2006 Jan 31 0 0 0 0

Feb 28 0 0 0 0

Mar 31 0 0 0 0

Apr 29,001 0,999 0 0 0

May 26,7499 4,2501 0 0 0

Jun 18,501 8,625 2,874 0 0

Jul 17,7506 10,3757 2,8737 0 0

Aug 19,7501 10,3757 0,8742 0 0

Sep 27,999 2,001 0 0 0

Oct 30,1258 0,8742 0 0 0

Nov 30 0 0 0 0

Dec 31 0 0 0 0

2007 Jan 31 0 0 0 0

Feb 28 0 0 0 0

Mar 31 0 0 0 0

Apr 29,499 0,501 0 0 0

May 26,8739 4,1261 0 0 0

Jun 18,75 9,501 1,749 0 0

Jul 16,1262 12,3752 2,4986 0 0

Aug 21,3745 8,9993 0,6262 0 0

Sep 27,00 2,874 0,126 0 0

Oct 31 0 0 0 0

Nov 30 0 0 0 0

Dec 31 0 0 0 0

2008 Jan 31 0 0 0 0

Feb 29 0 0 0 0

Mar 31 0 0 0 0

Apr 29,376 0,624 0 0 0

May 26,1237 4,8763 0 0 0

Jun 20,625 9,00 0,375 0 0

Jul 18,7488 11,8761 0,3751 0 0

Aug 24,3753 6,2496 0,3751 0 0

Sep 28,875 1,125 0 0 0

Oct 31 0 0 0 0

Nov 30 0 0 0 0

Dec 31 0 0 0 0
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در این ماه  THIمیانگین . ارائه شده است 3در سال هاي مختلف در جدول  يدر ماه جوال THIر سطوح مختلف یمقاد

به طور  THIدر این ماه ). P> 0001/0( در سال هاي مختلف بسیار مشابه می باشد مقدار آن می باشد که  53/71

عنی به طور متوسط در طول این ماه یقرار دارد،  Cروز در محدوده  09/2در و Bروز در محدوده  22/12در طمتوس

  .وجود داردگرمایی روز استرس شدید  09/2استرس متوسط و در روز  22/12در

  2005- 2008طی سالهاي ) 1985(در ماه جوالي در گاوهاي شیري شمال شرق کشور طبق معادله یوسف THIمقادیر سطوح مختلف   -3جدول 

سال ماه THI سطوح THIمیانگین 

A
روز در ماه

B
روز در ماه

C
روز در ماه

D
روز در ماه

E
روز در ماه

2005 جوالي 14,1236 14,2507 2,6257 0 0 72,49053226

2006 جوالي 17,7506 10,3757 2,8737 0 0 71,08696774

2007 جوالي 16,1262 12,3752 2,4986 0 0 71,79633871

2008 جوالي 18,7488 11,8761 0,3751 0 0 70,76072581

میانگین 16,6873 12,21955 2,09325 0 0 71,5336411

P 
value

0,0001< 0,0001< 0,0340 - - 0,0001<

  

از شمال شرق ایران ه منطق شیريبا بررسی هاي صورت گرفته مشخص گردید که میزان استرس گرمایی در گاو هاي 

از اواسط (يدر ماه جوالبه طور کلی این مطالعه نشان می دهد که. اواسط تیرماه تا اواسط مرداد ماه حداکثر می باشد

احتمال ایجاد استرس گرمایی متوسط و شدید در گاوهاي شیري شمال شرق ایران بیشترین ) تا اواسط مردادماه  یرماهت

به منظور جلوگیري ماه  یندر ابنابراین توصیه می گردد پرورش دهندگان ).  روز در ماه 31/14به طور متوسط(وجو دارد 

از اثرات زیان بار استرس گرمایی مانند کاهش تولید شیر و کاهش باروري، از سیستم هاي خنک کننده مناسب استفاده 

.نمایند
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Trend of  Temperature Humidity Index (THI) in northeast of Iran as 
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Abstract:
This study evaluated the risk of thermal stress affecting dairy cattle among different months. The
temperature-humidity index (THI) is a single value representing the combined effects of air 
temperature and humidity associated with the level of  thermal stress. This index has been 
developed as a weather safety index to monitor and reduce heat-stress-related losses. THI was used 
to analyze the yearly and monthly effects of temperature and humidity. Meteorological data were 
obtained from the Northeast Regional Climate Center of Iran (Mashhad) and consisted of three 
hourly dry bulb temperatures (Tdb) and dew point temperatures (Tdp) recorded between 2005 and 
2008. The values of THI were calculated by Yousef's index, and then monthly and yearly means 
were determined. The variability of the THI was analyzed using scatter charts of THI for monthly 
and yearly periods. Regression analysis was performed using the general linear model procedure of 
SAS. THI values were analyzed as randomized complete block design with year effects as blocks 
and month effects as treats. Statistically, the THI was found to be normally distributed between 
2005 and 2008. Mean  THI values had significant differences between months, although effects of 
years were not too meaningful. The highest values of THI were evaluated in july (THI monthly 
mean= 71/53) that THI values in many hours were higher than the threshold values of occurrence 
of heat stress.
Keywords: Temperature Humidity Index (THI) -  heat stress - Dairy cattle.

                                                 


