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 چکیده

تولد  ، از جمله تعدادهای از فاکتورهای مربوط به پرورش گوسالهبر برخ حرارتی -شاخص رطوبتیاین مطالعه به منظور بررسی تاثیرات 

ر گاوداری د 96و  95های سن از شیرگیری است. این مطالعه بر اساس اطالعات سال و در فصول مختلف، وزن تولد، وزن از شیرگیری

تحلیل اثرات ماهانه دما  برای تجزیه و THI ،مطالعه این در .، واقع در شهرستان گرگان انجام گرفتراس گاو مولد( 600مزرعه نمونه )

ورد استفاده قرار م ،شد گرفته ایران شرق شمال هواشناسی تحقیقات ایستگاه ازروزانه که  هواشناسی هایدادهدریافت  و رطوبت با

 بدست آن ساالنه و ماهانه میانگین و شد محاسبه یوسف شاخص از استفاده های مختلف باماه در و سال طول در THI مقادیررفت. گ

شد که در بهار،  فصول مختلف محاسبه THIمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین  SPSSها با نرم افزار آمد. سپس این داده

نتایج  است.( 69<)یده آل ا. که در فصل تابستان خارج از دامنه بود 50.09، 59.25، 79.94، 62.75ترتیب  تابستان، پاییز و زمستان به

با  THIمتقابل  دارد. اثراتمثبت سن و وزن از شیرگیری همبستگی  و فصل تولد همبستگی منفی و با با ماه تولد THIنشان داد 

 تواند تاثیر بگذارد.می بر این موارد THI. در نتیجه شددار وضعیت زایمان معنیفاکتورهای وزن تولد، وزن از شیرگیری، وزن تولد و 

 

 شاخص حرارت رطوبت، وزن تولد، سن از شیرگیری :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

 بر که است باال بودن دما هستند مواجه آن با گرمسیری مناطق واقع در هایدامداری که مشکالتی ترینبزرگ از یکی

حرارتی  -کنند که شاخص رطوبتیبرآورد می 1THIآورد. تنش حرارتی را با شاخص می وارد استرس شدیدی  شیری گاوهای

زیرا این دو فاکتور با یکدیگر باشد نمی قبول قابل شاخص یک به عنوان تنهایی به هوا دمای از استفاده وشود نامیده می

ی یک حرارتی تنش. (1379قربانی و خسروی نیا، ) م تاثیر بگذارندتوانند بر تنش حرارتی وارد شده بر داو میمرتبط هستند 

سازد. با افزایش های قابل توجهی را به تولیدات این صنعت وارد میو هر ساله زیان است هاعمده در دامداری تمشکال از 

                                                           
1-Temperature- humidity index 
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ات یک محدوده متوسط همه حیوانتر نیز خواهد شد و خسارات بیشتری وارد خواهد ساخت. گرمایش جهانی، این معضل عمده

شوند. در این محدوده دمایی است که عملکرد و سالمت دام حفظ دمای محیطی دارند که اصطالحًا منطقه دمای طبیعی نامیده می

زیرا گاوهای اصیل شیری  ،باشندترین حیوانات به استرس گرمایی میای گاوهای شیری حساسشود. در بین تمام حیوانات مزرعهمی

اند که این امر سبب ایجاد حرارت زیادی در شکمبه و نیز در حین فرایند ر تولید شیر و حداکثر مصرف خوراک اصالح شدهبرای حداکث

ه معینی باالتر رود، دیگر حیوان قادر نخواهد بود ب . اگر درجه حرارت محیط از حد(Roenfeldts, 1998) شودتولید شیر در آنها می

گاوها در شرایط استرس حرارتی باید شود. نماید و این گرما سبب ایجاد تغییراتی در بدن گاو میراحتی گرمای درونی خود را دفع 

صرف کنند و در نتیجه این انرژی مازاد بر سایر فرایندهای های طبیعی و تولید انرژی بیشتری برای حفظ متابولیسم

حرارتی  -ی به منظور بررسی تاثیرات شاخص رطوبتیمتابولیکی و فیزیولوژیک دام تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت. مطالعه فعل

بر برخی از فاکتورهای مربوط به پرورش گوساله، از جمله تعداد تولد در فصول مختلف، وزن تولد، وزن از شیرگیری، سن از شیرگیری 

 انجام شد.

 

 هامواد و روش

، واقع در باشدراس گاو مولد می 600ونه که دارای در واحد گاوداری مزرعه نم( 96-95اطالعات دو سال متوالی ) ،در این تحقیق

شهرستان گرگان مورد استفاده قرار گرفت. اطالعات مربوط به دما و رطوبت از واحد هواشناسی شمال شرق کشور اخذ شد و اطالعات 

مربوط به میانگین دمای روزانه افزارهای مدیریتی جمع آوری شد. اطالعات ها از طریق دفاتر ثبت روزانه و نرمآماری مربوط به گوساله

(meanT( و میانگین رطوبت نسبی روزانه )meanRH با استفاده از فرمول )شاخص حرارت 1-( رطوبتTHI محاسبه شد )Larry)  

2006, .) 

)4.46)4.14(
100

(%)
8.0(  meanT

meanRH
meanTTHI

    

داده شد. اطالعات  4 و 3، 2، 1ب کد به فصول مختلف بهار، تابستان، پاییز و زمستان، برای سهولت در وارد کردن اطالعات به ترتی

سال در نرم  2به این  جهت  تجزیه و تحلیل اطالعات، رکورد مربوط( وارد شد. 2( و سخت زا )1وضعیت زایش نیز با دو کد راحت زا )

 گرفت.  یل قراراز لحاظ همبستگی و اثرات متقابل مورد تجزیه و تحل  spssافزار اکسل ذخیره شد و سپس به وسیله نرم افزار

 

 و بحث نتایج

. (P<0.01) شود که ترتیب ماه تولد بر تمام فاکتورها بجز جنسیت و ماه تولد تاثیر داردبر اساس جدول اثرات متقابل مشاهده می

اثر متقابل دارد. وزن تولد با جنسیت، وزن از شیرگیری، وضعیت زایمان و  %95جنسیت تنها با وزن تولد و وضعیت زایمان در سطح 

ن از شیرگیری همبستگی دارد. وضعیت زایمان با فصل تولد، وزن تولد و جنسیت همبستگی دارد. شکم زایش از بین تمام فاکتورها، وز

 بانیز با ماه تولد، سن و وزن از شیرگیری و فصل تولد ارتباط دارد.  THIدار داشت. تنها با وضعیت زایمان و وزن تولد ارتباط معنی

 بدن دمای با اما است، شده فرموله دمایی هایداده از استفاده با فقط و کندنمی استفاده حیوانی هایاز داده شاخص این اینکه وجود

 از استفاده که دادند نشان (2007) همکاران و دارد. بوهمانووا باالیی همبستگی باشندمی گرمایی استرس معرض در، که گاوهایی

. با توجه به اعداد به دست آمده در اشدبمی مفید آمریکا متحده ایاالت شرق جنوب وهایگا شیر تولید میزان برآورد جهت THI شاخص

 B :72-78)عدم استرس(، سطح  72: کمتر از Aناحیه آسایش مختلف برای گاوهای شیری تعریف شده است: سطح  THI ،5شاخص 
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)مرگ حیوان(  98: باالی Eشدید و سطح استرس خیلی  D :89-98)استرس شدید(، سطح  C :78-89)سطح استرس متوسط(، سطح 

(Larry, 2006.) 

ب شرق ایاالت متحده جهت برآورد میزان تولید شیر گاوهای جنو THI( نشان دادند که استفاده از شاخص 2007بوهمانووا و همکاران )

ه وزن بود، دامن 36.04زن تولد میانگین وبود.  63.60محاسبه شده  THI، میانگین 1بر اساس اطالعات جدول  باشد. آمریکا مفید می

بود. سن  1-9کثر آن بود که حداقل و حدا 2.39کیلوگرم مشاهده شد. میانگین شکم زایش در این واحد دامداری  57تا  15تولد بین 

 کیلوگرم بود.  74.96روزگی بود و میانگین وزن از شیرگیری  81 در از شیرگیری بطور میانگین

، 79.94، 62.75تیب فصول مختلف محاسبه شد که در بهار، تابستان، پاییز و زمستان به تر THIانگین ، می1بر اساس نمودار شماره 

ه سایر بستان نسبت میانگین وزن از شیرگیری در فصل زمآل است. باشد. که در فصل تابستان خارج از دامنه ایدهمی 50.09، 59.25

 رسد.طقی به نظر میتر بود که با توجه به سن از شیرگیری، منفصول پایین

زن تولد و وضعیت با فاکتورهای وزن تولد، وزن از شیرگیری، و  THIدهد که اثرات متقابلنشان می 2نتایج حاصل از جدول شماره 

زایی و نرخ د بر سختدهند که وزن تولتحقیقات نشان می تواند تاثیر بگذارد.بر این موارد می THIدار است. در نتیجه زایمان معنی

 .  (1390ناصریان و همکاران، ) لفات تاثیر داردت

تاثیر  شکم زایش وشود که ترتیب ماه تولد بر تمام فاکتورها بجز جنسیت مشاهده می 3جدول شماره آنالیز همبستگی در بر اساس 

 یرگیری، وضعیت زایمانشز اثر متقابل دارد. وزن تولد با جنسیت، وزن ا %95دارد. جنسیت تنها با وزن تولد و وضعیت زایمان در سطح 

مام ز بین تاز شیرگیری همبستگی دارد. وضعیت زایمان با فصل تولد، وزن تولد و جنسیت همبستگی دارد. شکم زایش ا سنو 

دارند افزایش شکم یمکند که بیان که نتایج تحقیقات را تایید می دار داشت.فاکتورها، تنها با وضعیت زایمان و وزن تولد ارتباط معنی

نیز با ماه تولد، سن و وزن از شیرگیری و فصل  THI (.Garcia-ispierto et al, 2006زایش با وضعیت زایمان ارتباط مستقیمی دارد )

 تولد ارتباط دارد. 

که متعاقبا موجب  باشد.می تابستان و سپس در بهار حداکثردر   THIشاخص میزان که گردید مشخص گرفته صورت هایبررسی با

 به فصول این در دهندگان پرورش گرددمی توصیه شود. بنابرایناکتورها میزایی و تبعات منفی این فکاهش وزن تولد و افزایش سخت

 ها ازگیری گوسالهت تولد و وزنباروری، و مشکال کاهش و تولید کاهش مانند گرمایی استرس بار زیان اثرات جلوگیری از منظور

 ها لحاظ کنند.هاستفاده نمایند و راهکارهای مدیریتی را در تاسیسات و تغذیه دام و گوسال مناسب کننده خنک هایسیستم
 

 اطالعات آزمایشی طبقه بندی شده -1  جدول

 THI شیرگیری زا وزن شیرگیری از سن زایش شکم تولد وزن 

N 838 838 838 838 838 

Mean 36.04 2.39 81.10 74.96 63.60 

Std. Error of Mean 0.233 0.050 0.255 0.567 0.477 

Std. Deviation 6.75 1.45 7.37 16.36 12.95 

Variance 45.59 2.10 54.36 267.97 167.90 

Range 42.00 8 15 85.00 40.07 

Minimum 15.00 1 75 35.00 41.61 

Maximum 57.00 9 90 120.00 81.68 
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 با وزن تولد، وضعیت زایمان، سن از شیرگیری، وزن از شیرگیری THIاثرات متقابل  -1  جدول

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig پارامتر

 THI 4572.71 23 198.81 4.81 0.0001  وزن تولد* 

 THI 3.005 23 0.131 2.051 0.003  وضعیت زایمان* 

 THI 43275.39 23 1881.53 687.24 0.0001  سن از شیرگیری* 

 THI 174951.61 23 7606.59 128.19 0.0001  وزن از شیرگیری* 

 
 

  

 

 

 

 THIبر وزن تولد، سن و وزن از شیرگیری و تاثیر فصل  -1نمودار 
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 .276، انتشارات مرکزی همکاری های امور دام، ص 1360طباطبایی، ع.، 

 . 459، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، ص 1379ا، ح.،قربانی، غ.، خسروی نی

 صفحه)ترجمه(. 783(. تولیدمثل در حیوانات مزرعه ای. دانشگاه گیالن. 1380محمود زاده، ع. ر.)

 ارات روانشناسی و هنر.(. اصول کاربردی پرورش گوساله؛ آغوز و تغذیه. انتش1390ع، ع. ر. علیزاده و م. محمدی قیصر). ناصریان، ع

 .صفحه 160)ترجمه(. 

 شده همبستگی بین فاکتورهای اندازه گیری -3جدول 

 فصل THI شیرگیری.از.وزن شیرگیری.از.سن زایش.کمش زایمان.وضعیت تولد.وزن جنسیت ماه 

 ماه

Pearson 

Correlation 
1 0.011 -0.083** -0.093** -0.047 -0.260** -0.388** -0.686** 0.958** 

Sig. (1-tailed)  0.371 0.008 0.004 0.086 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 جنسیت

Pearson 

Correlation 
0.011 1 -0.193** -0.115** 0.026 0.017 -0.017 0.051 0.010 

Sig. (1-tailed) 0.371  0.0001 0.0001 0.228 0.310 0.311 0.070 0.381 

 تولد.وزن

Pearson 

Correlation 
-0.083** -0.193** 1 0.246** .0.071* -0.015 0.217** -0.030 -0.074* 

Sig. (1-tailed) 0.008 0.0001  0.0001 0.020 0.336 0010.0  0.190 0.016 

 زایمان.وضعیت

Pearson 

Correlation 
-0.093** -0.115** 0.246** 1 -0.078* -0.019 0.058* 0.032 -0.078* 

Sig. (1-tailed) 0.004 0.0001 0.0001  0.012 0.291 0.047 0.177 0.012 

 زایش.شکم

Pearson 

Correlation 
-0.047 0.026 .0.071* -0.078* 1 -0.014 - 30.00  0.009 -0.053 

Sig. (1-tailed) 0.086 0.228 0.020 0.012  0.344 0.463 0.399 0.064 

 شیرگیری.از.سن

Pearson 

Correlation 
-0.260** 0.017 -0.015 -0.019 -0.014 1 0.738** 0.207** -0.254** 

Sig. (1-tailed) 0.0001 0.310 0.336 0.291 0.344  0.0001 0.0001 0.0001 

 شیرگیری.از.وزن

Pearson 

Correlation 
-0.388** -0.017 0.217** 0.058* -0.003 0.738** 1 0.365** -0.351** 

Sig. (1-tailed) 0.0001 0.311 0.0001 0.047 0.463 0.0001  0.0001 0.0001 

THI 

Pearson 

Correlation 
-0.646** 0.051 -0.030 0.032 0.009 0.207** 0.365** 1 -0.661** 

Sig. (1-tailed) 0.0001 0.070 0.190 0.177 0.399 0.0001 0.0001  0.0001 

 فصل

Pearson 

Correlation 
0.958** 0.010 -0.074* -0.078* -0.053 -0.254** -0.351** -0.661** 1 

Sig. (1-tailed) 0.0001 0.381 0.016 0.012 0.064 0.0001 0.0001 0.0001  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate the effects of THI on some of the calves' breeding factors, including 

the number of births in different seasons, birth weight, weight and age of weaning. This study was carried 

out based on the data of 95 and 96 years, of a dairy farm (600 reproductive dairy cows) in Gorgan. In this 

study, the THI was used to analyze the monthly effects of temperature and humidity by collecting daily data 

from the Northeastern Meteorological Station of that region. THI values were calculated over the years and 

in different months using by Joseph index, and monthly and annual average were calculated. Then, these data 

were analyzed by SPSS software. Average THI of different seasons were calculated, which were 62.75, 

79.94, 59.25, and 50.09 in the spring, summer, autumn and winter, respectively. Which is out of the ideal 

range in the summer (> 69). The results showed that the THI had a negative correlation with the month of 

birth and the birth season and had a positive correlation with the age and weight of the weaning. Interaction 

of THI with birth weight, weight gain, weaning weight and calving ease status were significant. As a result, 

the THI can effect on these things. 

 

Keywords: Temperature- humidity index, birth weight, age of weaning 

 


