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 چكيده: 

در اين استان،  هاي صنعت دام استان خوزستان، وجود شرايط آب و هوايي بسيار گرم است.از جمله چالش

ماه از سااال را در معرت تنش حرارتي قرار دارندک كه مشااكالت زيادي را براي اين صاانعت بوجود  7ها بيش از دام

آورده و راندمان توليد را كاهش داده است. يكي از دام هايي كه شرايط آب هوايي گرم استان اثرات نامطلوبي براي 

. اين مطالعه با هدف بررسي پرورش گاوهاي شيري در يک جايگاه كامالً باشندآن بوجود آورده، گاوهاي شيرده مي

به منظور  كردک انجام گرديد.بسااته با پدهاي تبريري كه به روش دمندگي هوا )فشااار م بت( جايگاه دام را خنک مي

مرتلف ها و معادالت رگرساايوني مربوب به عوامل همبسااتگيبررسااي ميزان تأثير تنش حرارتي بر گاوهاي شاايرده 

شير روزانه،  خوراك مصرفي، ستني، شامل مقدار توليد  ستني درصد آب  ركتوم، هزينه دماي، دز تلقيح به ازاي هر آب

سبي THIشير و  گرم كيلو هر شده تمام سي قرار گرفت. ءها، دام گاهيجاو خارج داخل  ، دما و رطوبت ن مورد برر

ستفاده از نرداده سل و ها با ا شان داد ميانگين توليد مورد تجزيه و تحليل  sasافزارهاي اك آماري قرار گرفتند. نتايج ن

ها در دامداري مورد مطالعه نسااابت به دامداري هاي منطقه بهبهان در ساااطح باالتري قرار داشااات. شاااير روزانه دام

ها در گاه دامروز بيشاااتر از خارج جاي 42ها در داخل جايگاه بساااته به مدت نشاااان داد دام THIاطالعات مربوب به 

ستگي سيون شرايط بدون تنش حرارتي بودند. نتايج مربوب به همب ضرايب رگر شک  و  شير روزانه و ماده خ توليد 

هاي مرتلف نشااان دادک توليد شااير روزانه و ماده خشااک ها در ماداخل و خارج جايگاه دام THIها با مصاارفي دام

توليد شااير روزانه و ماده خشااک  THIشاات و با افزايش داخل و خارج جايگاه قرار دا THIمصاارفي تحت تأثير 

نتواست تنش حرارتي را به در كل نتايج نشان داد اگرچه اين سيستم خنک كننده  ها روند كاهشي داشت.مصرفي دام

  .توانست تنش حرارتي گاوهاي شيري را در فصول گرم كاهش دهدطور كامل كنترل نمايد، اما 
 

پد خنک كننده، فشاااار م بت، شااااخ  رطوبتگاو شااايرده،  كليد واژه ها: -تنش حرارتي، تهويه عرضاااي، 

 (.THIحرارت)
 

 

 


