
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ای(ترویجی )حرفه -شریۀ علمین 

  داِمستیک 

 0011 پاییزعلوم دامی دانشگاه تهران؛ مهندسی دانشجویی گروه  -انجمن علمی

 fatehif@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

 ؛0011 ،دامستیک( ایحرفه) ترویجی -علمی. شیری گاوهای عملکرد بر حرارتی تنش اثرات. ف ،فاتحی زاده، ا.،مصیب .،ا ،رحیمیدهی: رفرنس

10(1 :)04-00. 

 10/14/0011 تاریخ انتشار آنالین:     04/19/0011 تاریخ پذیرش:     10/11/0011 تاریخ بازنگری:     10/01/0944 تاریخ دریافت:

 

 

 

 شیری گاوهای عملکرد بر حرارتی تنش اثرات

 *3فاتحی فرهنگ و 2زاده مصیب امیر ،0رحیمی امین

 چکیده
 رمایگ تولید بین تعادل عدم. دارد قرار هوایی و آب تغییرات تأثیر تحت بیشتر دام پرورش هایسیستم در پایداری

. ودشمی مرطوب هوای و آب و باال دمایی شرایط تحت حرارتی تنش به منجر محیط به آن دفع و حیوان بدن در متابولیکی
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 ... شیری گاوهای عملکرد بر حرارتی تنش اثراترحیمی و همکاران؛        

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 مقدمه

هددا برای زنددده تغییر آب و هوا یکی از بزرگترین تهدددیددد

های ها و پایداری سدیستمهای مختلف، اکوسدیسدتمماندن گونه

کشددورهای اسددتوایی و تولید دام در سددراسددر جهان به ویژه در 

. هیئت بین المللی (Ramendra Das et al., 2016) معتدل است

درجه  1/1تغییرات آب و هوا گزارش کرده است که دمای زمین 

ی بینهمچنین پیش .گراد در هر دهه افزایش یافته اسددتسددانتی

 0/0 به میزان 1011که متوسط دمای جهانی تا سال  شده است

د افزایش خواهد یافت. همچنین نشددان گرادرجه سددانتی 8/0تا 

داده شد که بیشتر کشورهای در حال توسعه در برابر رویدادهای 

به  ها عمدتاًچون آن ؛پذیر هسددتندآب و هوایی بسددیار آسددیب

بخش های حسداس به آب مانند کشاورزی و جنگلداری وابسته 

 10تا  01های شددیری بین دامنه حرارتی خنثی در دام. هسددتند

در دمای فیزیولوژیکی بدن  ،گراد اسددت که در آندرجه سددانتی

 ,Yousef) گراد اسددتدرجه سددانتی 0/94تا  0/98 دامنه بین

درجدده  10تددا  11بددا این حددال دمددای هوای بدداالتر از  (.1985

گراد درجه سانتی 90تا  10گراد در آب و هوای معتدل و سانتی

 شودرارتی میایجاد تنش حمنجر به در آب و هوای گرمسیری 

(Kumar et al., 2011.) دمای سدد ب بدن، سددرعت  ،در نتیجه

یابد که به نوبه تنفس، ضدددربدان قلب و دمای رکتال افزایش می

ثیر أتدد یمثلخود بر مصدددرف خوراک، تولیددد و کددارآیی تولیددد

گراد و سرعت درجه سانتی 94گذارد. دمای رکتال بیشدتر از می

دهنده قرار گیری گاوها بار در دقیقه نشددان 11تنفس بیشددتر از 

 که بر تولید شیر و عملکرد تحت تنش گرمایی است؛ به طوریکه

  (.Kadokawa et al., 2012) گذاردثیر میأتحیوان مثلی تولید

زها بیشترین سازگاری را با تنش بُ ،در بین حیوانات شیرده

به  .مثل و مقاومت به بیماری دارندحرارتی بر حسب تولید، تولید

حسدداسددیت گاوهای شددیری به تنش حرارتی با افزایش  ،عالوه

یابد که ممکن است به دلیل افزایش تولید تولید شیر افزایش می

در حیوانات شدددیرده  تولیدحرارت متابولیکی با افزایش سددد ب 

 .(Kadokawa et al., 2012) باشد

 گانتنش حرارتی بر سالمت نشخوارکنند اثرات

تنش حرارتی به صددورت مسددتقیم و یا غیر مسددتقیم بر 

و بر فیزیولوژی، متابولیسم،  گذاشتههای شیری اثر سدالمت دام

سددیسددتم ایمنی بدن، خوراک مصددرفی و  ،سددیسددتم هورمونی

 ,.Ramendra Das et al) ذاردگثیر میأفیزیولوژی شدددکمبه ت

2016) . 

 
 ( 2012et al., Atrian)شکل شماتیک محدوده دمایی خنثی و محدوده دمایی راحتی  -0شکل 

عنوان  دمایی خنثی به محددوده خنثی:دمدایی  محددوده

خارج از  .شددودتعریف می در دمای رکتالحداقل تولید  محدوده

این  0شکل که شود این من قه برخی از اختالالت مشداهده می

  (. et al., 2012Atrian) دهدنشان میبهتر مفهوم را 
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اثر تنش حرارتی بر مصرف خوراک و شرایط فیزیولوژیک 

 شکمبه

افزایش دمدا بده طور مسدددتقیم بر مرکز اشدددتهدا کده در 

مصددرف خوراک را و  گذاشددتهاثر منفی  قرار دارد،هیپوتاالموس 

. مصددرف خوراک در دمای (Baile et al., 1974دهد )کاهش می

که این امر کند گراد شروع به کاهش میدرجه سدانتی 11تا  10

درجه و شدددرایط آب و هوای معتدل در گاوهای  91 دمدای در

 01 در دمای. کندمی پیدا کاهش بیشددتری سددرعت باشددیری 

 شیری گاوهای مصرف خوراک در است ممکن گرادسانتی درجه

 90تا  11بزهای شیری  (، درRhoads et al., 2013) درصد 01 تا

 درصد 01تا  8 هاو در تلیسه (Hamzaoui et al., 2012)درصدد 

(Hooda and Singh, 2010)  کاهش یابد. کاهش مصرف خوراک

های گرم است. افزایش راهی برای کاهش تولید حرارت در محیط

یک منبع مهم تولید گرما در  ،حرارت ناشددی از مصددرف خوراک

 حیوانات یک مرحله آید. بنابراینبه حساب مینشخوارکنندگان 

وزن بدن و نمره  تنهایدر  کرده واز تعادل منفی انرژی را تجربه 

. افزایش (Lacetera et al., 1996) یابدوضددعیت بدنی کاهش می

غییر ترا های فیزیولوژیکی پایه در شکمبه دمای محیط مکانیسم

 دهد که در نشدددخوارکنندگان با افزایش اختالالت متابولیکیمی

گذارد. گاوها تحت تأثیر منفی می حیوان سالمتبر و  همراه بوده

و تولیددد  دادهرارتی تولیددد اسدددتددات را کدداهش تددأثیر تنش ح

به عنوان  امر کده این دهنددمیپروپیوندات و بوتیرات را افزایش 

 ,.Soriani et alآید )به حسدداب میتغییر در عملکرد شددکمبه 

هددا کمتر خوراک مصدددرف دام ،بدده عنوان یددک واکنش (.2013

در صدورتی که دام در شرایط تنش حرارتی قرار گیرد، کنند. می

از )شددکمبه  pH تغییر در ،تغییر در جمعیت میکروبی شددکمبه

 از پیامد های بارز آن اسدددت. و کاهش نشدددخوار (8/0به  19/1

متعداقبدا با کاهش تولید بزا ، تغییر در الگوی ه دددم و کاهش 

دهد. عالوه بر مصرف ماده خشک، سالمت را تحت تأثیر قرار می

ده تیروئید و تنش حرارتی همچنین باعث کاهش عملکرد غ ،این

 ,.Soriani et al) شددودتأثیر بر الگوهای متابولیسددم حیوانات می

2013.) 

 اثرات تنش حرارتی بر گاوهای شیری

یر تأثگاوهای شیرده به طر  مختلفی بر اسدترس گرمایی 

حیوان و سددرانجام باعث کاهش تولید شددیر و عملکرد  گذاشددته

ترین نتایج اسددترس گرمایی در گاوهای برخی از مهم .شددودمی

جسددتجوی  مانندهای رفتاری برخی نشددانه شددیری عبارتند از

 افزایش میزان ،ناتوانی در حرکت کردن ،امتناع از خوابیدن ،سایه

ش یافزا ،تنفس و به سدددختی نفس کشدددیدن یا نفس نفس زدن

تجمع در  ،افزایش تعر  حد بزا ،ریزش بیش از  ،ضدددربان قلب

کاهش جریان خون به ، افزایش مصدددرف آب ها،یاطراف آبخور

کاهش یا  )مانندخوراک  ه دددمتغییرات در   ،های داخلیارگان

  (،و کاهش سرعت عبور خوراک از دستگاه گوارشنشدخوار عدم 

ید و کاهش تول ،مصددرف ماده خشددک و خوراک مصددرفیکاهش 

 عملکرد ضعیف ،های بدنتغییر در س وح هورمون ،کیفیت شیر

انرژی افزایش  و هاکداهش وزن و تولدد گوسدددالده مثلی،تولیدد

و در نهایت منجر به  شدهاین وقایع قدم به قدم انجام  .نگهداری

 (. et al.,Atrian 2012) شودکاهش تولید حیوان می

 
 (. et al.,Atrian 2012) تنش حرارتی در گاو شیری اثرات - !No text of specified style in document.Errorشکل 
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 یمصرف خوراک کاهش و یحرارت تنش

 شدن پُر به منجر حرارتی تنش طول در آب مصرف افزیش

 غذا مصددرف برای کافی ف ددای وجود عدم و گوارش دسددتگاه

 برآورده برای کافی غذای توانندنمی گاوها نتیجه در شددود.می

 برخی کمبود نهایت در کنند که مصددرف خود نیازهای کردن

هش میزان عبور مواد کا این، بر عالوه شود.می ایجاد مغذی مواد

 دستگاه گوارش گیر شددپُتأثیر خوراکی موجب دو برابر شددن 

 .ودشنمیمین أکافی تبه مقدار سرانجام خوراک مصرفی  شود.می

 و قرار داشتهتنش حرارتی تأثیر تحت مصدرف خوراک به شدت 

کاهش پیدا  ،درصددد و یا بیشددتر 01تا  8میزان  بهممکن اسددت 

گراد یا درجه سددانتی 10کاهش مصددرف خوراک در دمای  .کند

کاهش در  باعثکاهش مصرف خوراک  .شدودبیشدتر شدروع می

عملکرد حیوان و برخی کمبودهدای متددابولیکی کداهش  ،تولیدد

 (. 2012et al., Atrian) است

 ش حرارتی و کاهش تولید شیرتن

 منفی اقتصددادی ناشددی ازتأثیر ترین شددیر مهمکاهش تولید 

 .دهددامپروری را کاهش می سدددودآوریتنش حرارتی اسدددت که 

گراد شددروع درجه سددانتی 10کاهش تولید شددیر در دمای باالی 

برای محاسبه بین دمای  (0)معادله  یک معادلههمچنین  .شدودمی

ر ب ه است کهمحیط و تولید شدیر در آب و هوای گرم پیشدنهاد شد

 (X, kg/day) دار بین س ب تولید شیرمعنیاساس این معادله راب ه 

افزایش در میانگین گراد درجه سدددانتیو کاهش تولید شدددیر با هر 

 .به شرح زیر وجود دارد  (/COY,kg/day) دمای روزانه

Y=-0/04×X+0/18(r=-0/53, p=0/03)                  )0( معادله  

دهنده که کاهش تولید شدددیر در گاوهای این معادله نشدددان

کیلوگرم  1/1 ،گراد دمای محیطافزایش هر درجه سانتیشدیرده با 

 یک کیلوگرم کنند،لیتر شدددیر تولید می 11که  ییدر روز در گاوها

کیلوگرم  0/0کنند و شیر تولید می لیتر 91هایی که در روز در گاو

کنند برآورد شدددده لیتر شددیر تولید می 01در روز در گاوهایی که 

، تولید خشددک مصددرفی گرم کاهش در مادههر کیلو به ازای اسددت.

تولید شددیر در  ،بنابراین .یابدکاهش می کیلوگرم 1 شددیر به میزان

ز بیشدددتر ا ،خنک هسدددتند یامعتدل  که در آب و هوای یگاوهای

  (.West, 2003) که در آب و هوای گرم هستند است هاییوگا

 تغییرات فیزیکی محیط و بهبود شرایط در تنش حرارتی

ها برای کاهش تنش حرارتی ایجاد تغییر ترین روشاز متداول

بان )همراه با آب آشامیدنی در محیط اطراف گاو از طریق ارائه سایه

کننده تبخیری در قالب مه پاش، حرکت هوای سیستم خنک ،تمیز(

های کننده است. فنهای خنکاستفاده از فن ها وآزاد در اطراف گاو

توانند برای خنک کردن محیط مورد نیز می پاشمهکننده و خندک

تواند عملکرد سدددازی همچنین می. خندکاسدددتفداده قرار گیرندد

ن تریو احتماالً مهم هدیمثل در گاو و تلیسددده را بهبود بخشدددتولید

کننده کننده در حال حاضددر اسددتفاده از خنکهای خنکسددیسددتم

ری شددی یگاوهادر یا تهویه متقاطع اسددت.  یتبخیری با تهویه تونل

 ،تهویه ددر صورت وجود یا عدم وجوپاش دارند، مهکه دسترسی به 

پیدا  افزایش مثل و راندمان تبدیل خوراک به شیرتولید شیر، تولید

های بهبود وضددعیت محیط . سددایبان یکی از ارزانترین روشکندمی

درخت بسیار وجود اطراف دام در شدرایط آب و هوایی گرم اسددت. 

 همواره به عنوانو دارای سدددایده طبیعی هسدددتندد که  بودهثر مؤ

چون رطوبت از س ب برگ  آیند،حساب میبه کننده طبیعی خنک

ی توانند براهای متنوع میرنگاستفاده از  ،شود. همچنینتبخیر می

حفداتدت از اثرات تابش خورشدددید در غیاب سدددایه طبیعی مورد 

 .( 2012et al., Atrian) استفاده قرار گیرند

 ای در شرایط تنش حرارتیمدیریت تغذیه

ر جهت کاهش تنش اعمدال کارهای مدیریتی ذکر شدددده د

خود را حفظ  یوستازئبه حیوان کمک کنند تا هم تواندحرارتی می

کرده و یدا از کمبود مواد مغذی ناشدددی از تنش حرارتی جلوگیری 

در  مصدددرف ماده خشدددک کم، جذب و کارآیی مواد مغذی راکند. 

تولید  .(West, J.W., 1999) دهدکاهش میطول آب و هوای گرم 

 00هایی که جیره آنها حاوی مصددرفی درگاوشددیر و ماده خشددک 

یا  00تغذیه شده با جیره حاوی هایبیشتر از گاو ،بود ADF درصد

. افزایش چربی جیره در فصددل (West, 1999) بود ADF درصدد 10

ای هشددود. تغذیه با جیرهگرم باعث افزایش راندمان تولید شددیر می

ر واقع دحدداوی فیبر کم در آب و هوای گرم من قی اسدددت چون 

 Linnبستگی دارد تا پروپیانات )تولید حرارت به متابولیسم استات 

et al., 2004)اکسیداتیو  هایآسیب موجبتواند . تنش حرارتی می

و مواد معدنی نظیر  E ،C هایشددود که از طریق مصددرف ویتامین

به عنوان یک  E . ویتامینرسددداندحداقل  بدهتوان آنهدا را میروی 

کننده زنجیره( پراکسددیداسددیون لیپیدی عمل مهارکننده )مسدددود

 از پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری نیز کند و اسید آسکوربیکمی

 نیز اکسدددیدانبه عنوان یک آنتی C ویتامین ،کند. عالوه بر اینمی

کند. اسدددتفاده از به جذب اسدددید فولیک کمک می کرده وعمدل 

ی یهاضعیت دامهمراه با مصرف الکترولیت برای بهبود و C ویتامین
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ی تقویت ایمننیز به منظور که تحت اسددترس اکسددیداتیو بودند و 

مصرف  .(Kumar et al., 2010) .گیردمیسدلولی مورد استفاده قرار 

در تغییر  از طریقمکمل مخمر نقش مهمی در ه دددم مواد مغذی 

 مونیاک و افزایشآتولید اسیدهای چرب فرار شکمبه، کاهش تولید 

 (.Kumar et al., 2010) ها داردمیکروارگانیسمجمعیت 

 های پیشگیری از تنش حرارتیروش

کدداهش و جلوگیری از تنش حرارتی در گدداوهددای شدددیری 

ای است. اصالح نژاد گاوهای شیرده نیازمند یک رویکرد چند رشته

 و در بودهطوالنی مدت  ییندآگرمدا فردر برابر برای بهبود تحمدل 

 ،بنابراین .کوتاه( برای دامدار امکان پذیر نیسددتمدت )زمان  کوتاه

ز تنش حرارتی تمرک تری برای مقابله باسریعهای باید بر روی روش

تواند به های گرم می. جلوگیری از افزایش دمای بدن در محیطشود

 (:Shibata, 1996) سه روش انجام شود

ساختار محل نگهداری گاوها در کاهش دمای محیط با تغییر  -0

 کنندهمجهز کردن به تجهیزات خنکیا 

 هایا فن پاشمهها با استفاده از کاهش دمای بدن دام -1

افزایش بازده استفاده از انرژی خوراک و کاهش حرارت با  -9

 (Shibata, 1996) ایهای تغذیهاستفاده از استراتژی

گیری روزانه دمای بدن دام برای جلوگیری اثرات منفی اندازه -0

 (Atrian et al., 2012تنش حرارتی )

 استفاده از سایبان -0

 کاهش تراکم گاوها در بهاربند -1

 عایق کردن سقف -0

 افزایش دفعات خوراک دادن -8

 دهی در ساعات خنک روزخوراک -4

 ,.Fournel et alکننده )های تبخیری خنکاستفاده از الیه -01

2017) 

 گیری کلینتیجه

تواند اثرات منفی زیادی بر روی سالمت و تنش حرارتی می

 منفی بر روی اتتأثیرعملکرد حیوانات داشته باشد و ما باید این 

های مدیریتی مختلف کاهش دهیم. حیوانات را با اجرایی کردن روش

برای توسعه یک سیستم تولیدی پایدار و کارآمد در گاوهای شیری 

ت بیشتری نیاز است. با استقاده تحت شرایط تنش حرارتی تحقیقا

توان اثرات تنش ای میهای مدیرتی و راهکارهای تغذیهاز روش

حرارتی را کاهش داد و نرخ آبستی، تولید شیر و مصرف خوراک را 

  افزایش داد.
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Abstract  

Sustainability in livestock production system is largely affected by climate changes. An 

imbalance between metabolic heat production and its dissipation to the surroundings results 

in heat stress (HS) under high ambient temperature and humid climates. The first reactions 

of livestock to heat stress conditions include increasing respiration rate, rectal temperature, 

and heart rate which directly affects feed intake. This may cause a reduction in growth rate, 

milk yield, reproductive performance, and even death in severe conditions. Dairy cows are 

usually more sensitive to heat stress than meat strains, and in this regard, high-yielding 

animals are more sensitive mainly because of more metabolic heat production. Heat stress 

suppresses the immune and endocrine systems and thus increases the susceptibility of the 

animal to various diseases. Hence, sustainable dairy farming in these globally changing 

climatic conditions remains a major challenge. 
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