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 )گاودشت( دومنظورهاثر استرس گرمايی بر عملکرد توليدي گاوهاي ايستگاه ملی تحقيق و توسعه گاو عنوان پروژه:

 

 980209-014-13-13-2 :پروژه شماره مصوب

 سعيد اسماعيل خانيان ها وطرحهاي ملی ومشترك دارد(:)اختصاص به پروژه مسئولخانوادگی مجري  نام و نام

  دگی مجري/مجريان:اخانونام ونام

  :مشاور خانوادگی و نام نام

 مهدي نيکبختی، محسن آهنگري، ابوالحسن صادقی پناه، نادر اسدزاده، خباط خيرآباديخانوادگی همکاران:  نام و نام

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشور محل اجرا:

 1398 تاريخ شروع:

 ماه 3سال و  1 مدت اجرا:

 

در مركز اطالعات و مدارك علمی كشاورزي به ثبت رسيده    61461با شماره    5/2/1401اين اثر در مورخ 

 است. 

 

 و نمودارها با ذكر مأخذ بالمانع است. هایحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحن -

 

 

 

 

 

 



 چکیده 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تنش گرمایی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیرده گلة ایستگاه ملی تحقیق 

آزمون -رکورد روز 3876گاودشت )واقع در شهرستان بابُل( انجام شد. بدین منظور از  دومنظورهو توسعه گاو 

گردآوری شده بودند استفاده شد. با استفاده از  1397تا  1394های گاو هلشتاین که طی سال رأس 154مربوط به 

ترین ایستگاه سینوپتیک، دو شاخص اقلیمی با ضرایب متفاوتی از دما و رطوبت نسبی های هواشناسی نزدیکداده

های تر تنش گرمایی نسبت به دورهیهای طوالنهوا محاسبه و مقایسه شدند. به دلیل امکان اثرگذاری بیشتر دوره

طورکلی بررسی چگونگی روزه اطالعات هواشناسی نیز محاسبه شدند. به 3و  2، 1های تر، میانگین دورهکوتاه

تغییر مقدار تولید شیر روزانه در پاسخ به شرایط اقلیمی، به روش رگرسیونی و با استفاده از یک مدل مختلط 

( و میانگین مربعات خطای 2Rهای ضریب تبیین )ها با استفاده از آمارهشد. نکویی برازش یافته انجامیمتعمخطی 

بهترین معیار جهت  عنوانبهاین نتایج، شاخص دارای دما و رطوبت نسبی هوا  بر اساس( تعیین شد. MSEمدل )

 2دما و رطوبت نسبی تعیین گردید. همچنین مشاهده شد که متوسط  موردمطالعهبررسی شرایط اقلیمی منطقه 

 1تواند سهم بیشتری از تغییرات عملکرد تولیدی را نسبت به تنها روز رکوردگیری، روز قبل از رکوردگیری می

روز قبل از آن توضیح دهد. نتایج این تحقیق نشان داد که آستانه شروع تنش گرمایی گاوهای هلشتاین  3یا 

رطوبتی بوده و به ازای هر واحد افزایش شاخص از -دمایی واحد شاخص 74ایستگاه تحقیقاتی گاودشت حدود 

های این تحقیق و بر مبنای ها مورد انتظار خواهد بود. بر اساس یافتهکیلوگرم اُفت تولید آن 21/0آستانه مذکور 

رطوبتی، احتمال رُخداد تنش گرمایی گاوهای هلشتاین ایستگاه تحقیقاتی گاودشت -مقادیر عددی شاخص دمایی

. استرطوبتی -واحد شاخص دمایی 81و باالتر از  81تا  74سطوح متوسط و شدید به ترتیب در بازه در 

کیلوگرم  8/26کیلوگرم در سطح متوسط تنش گرمایی و به  4/28به  8/29که تولید گاوهای هلشتاین از یطوربه

 (.P < 0.05یابد )در سطح شدید تنش گرمایی کاهش می

 رطوبتی، آستانه تنش گرمایی-گاو هلشتاین، شاخص دمایی های کلیدی:واژه

 


