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. استرس گرمایی سالمتی، آسایش کند ایجاد میمشکل استرس گرمایی در تابستان معموال برای تمام گاوها در نقاط مختلف جهان 

استرس گرمایی هر دو عامل ایجاد در  هر دام را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث کاهش سودآوری گله شیری خواهد شد.و تولید 

درجه سانتی گراد( گاوها  2/22درجه فارنهایت ) 09حدود  با دمای هوایدر مناطق نسبتا خشک،  دما و رطوبت اثر گذار است.

درجه سانتی گراد( استرس  1/21درجه فارنهایت ) 09یط ها مرطوب گاوها در دمای شاید استرس گرمایی را تجربه نکنند اما در مح

جدول زیر ارتباط بین دما، رطوبت و شدت استرس  .)اهمیت رطوبت در ایجاد استرس گرمایی( گرمایی را احساس می کنند

 گرمایی را بیان می کند.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

شود. عالوه بر آن استرس  عملکرد تولید مثلی و وزن بدن می استرس گرمایی باعث کاهش مصرف خوراک جامد، تولید شیر،

ای وسوماتیک سل کانت شیر بر سالمتی اثر نامناسب  های متابولیکی، دمای بدن، اسیدوز شکمبه گرمایی از طریق افزایش بیماری

 ;M. L. Rhoads et al., 2009و سایر مطالعات ) Baumgard et al. 2011(. بر اساس مطالعه West, 1999دارد )

2010 Wheelock et al., ) درصد کاهش تولید شیر  39الی  23مسئول فقط استرس گرمایی از طریق کاهش مصرف ماده خشک

پارتیشن بندی مواد  از طریق تغییر در ،دهد که استرس گرمایی عالوه بر کاهش مصرف ماده خشک . این مطلب نشان میاست

تولید کاهش بیشتر )استرس گرمایی از طریق تغییر پارتیشن بندی مواد غذایی باعث  شیر نیز اثر گذار استتولید کاهش بر غذایی 

 . (می شود، مثال استفاده از انرژی برای بهبود وضعیت نگهداری دام شیر

تعادل منفی انرژی قرار های تحت استرس گرمایی در هر نقطه از دوره شیردهی، در  استرس گرمایی( و دام بدونزا ) گاوهای تازه

، نسبت به جذب مواد مغذی انعطاف  زا به دلیل تغییرات متابولیکی گسترده تازه یگاوها یابد. گیرند و وزن بدن کاهش می می

و استفاده از اسیدهای  که باعث موبالیزه بافت چربی است این تغییرات متابولیکی مانند کاهش تولید انسولینپذیری باالیی دارند. 

در مقابل، استرس گرمایی از طریق افزایش تولید انسولین  شود. ها برای تولید شیر می ( و کتون بادیNEFAغیر استری ) چرب

تفاوت  2و  1در شکل  باعث کاهش موبالیزه بافت چربی و افزایش استفاده از پروتئین به جای چربی برای تولید انرژی می شود.

 (PFحرارتی ) های موجود در شرایط آسایش و دام (HS) های داری استرس گرمایی دام ای پالسما و نیتروژن اوره  NEFAغلظت 

 است. مشخص شده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEFAغلظت باالتری از دارای ( rBSTاز طریق تزریق آسایش حرارتی هنگام ایجاد باالنس منفی انرژی ) شرایط های تحت دام

های تحت  های تحت استرس گرمایی و عدم افزایش آن در دام در دام PUNافزایش . بودندهای تحت استرس گرمایی  دامنسبت به 

 (. عالوه بر آن کاهش مصرف 2به عنوان انرژی است )شکل  ها افزایش موبالیزه پروتئین بافت ،نشان دهنده حرارتیآسایش شرایط 



 

 

 

 

 

 

 

استرس  شرایط های تحت دام درکند.  میو تشدید پروتئین به دلیل کاهش مصرف ماده خشک این موبالیزه بافت پروتئین را بیشتر 

در این کاهش وزن نقش کم  کاهش چربی بدنای است و  ناشی از کاهش آب بدن و بافت ماهیچه ، بیشترگرمایی کاهش وزن

(. اما در گاوهای تازه زا کاهش وزن ناشی از کاهش چربی بدن و استفاده از چربی به Baumgard et al. 2014) تری دارد. رنگ

 ع انرژی است. عنوان منب

برای شود(  )مکمل چربی که برای وجود اسید استئاریک در مکمل اهمیت قائل می Energy Boosterاستفاده از مکمل چربی 

سه سطح  Wang et al. 2010استرس گرمایی مفید خواهد بود.  شرایط های تحت زا و دام های تازه افزایش غلظت انرژی در دام

الی  02برابر با  THIشاخص را در گاوهای اواسط شیردهی که تحت استرس گرمایی ) Energy Boosterدرصد  2و  3/1صفر، 

 درجه فارنهایت دمای رکتوم شد. 1استفاده از این مکمل چربی باعث کاهش  مورد استفاده قرار دادند.هفته  19به مدت ( بودند، 48

 3/1تصحیحی شده بر اساس ماده جامد نسبت به تیمار تولید شیر باعث افزایش معنی دار  Energy Boosterدرصد  2مصرف 

به دلیل عبور از شکمبه، ترکیب اسیدهای چرب اشباع و قابلیت هضم باال  Energy Boosterمکمل چربی  درصد و صفر شد.

عالوه بر آن بر اساس تعدادی از مطالعات مکمل  شود. اوایل دوره شیردهی می گاوها درو افزایش تولید باعث حداقل کاهش وزن 

های  های اوایل دوره شیردهی و دام شود ) این عامل برای دام باعث کاهش مصرف ماده خشک نمی Energy Boosterچربی 

توانند برای تامین  های تحت استرس گرمایی از اسیدهای چرب موجود در مکمل چربی می دامتحت استرس گرمایی مهم است(. 

چربی به دلیل داشتن حرارت  اما قادر به استفاده از اسیدهای چرب بافت چربی برای تولید انرژی نیستند. ،نرژی استفاده کنندا

 Huber et al. 1996بر اساس مطالعه  اثری بر دمای بدن ندارد )منظور تشدید کننده استرس گرمایی نیست(. ناچیز (HI) افزایشی

شود، اما به افزایش مصرف  افزایش مصرف پروتئین باعث جلوگیری از کاهش توده عضالنی گاوهای تحت استرس گرمایی نمی

  عبوری از شکمبه باشد.پروتئین کند. حداقل نیمی از پروتئین اضافه شده باید از نوع  آب کمک می

در شرایط استرس گرمایی باید از شرایط استرس گرمایی در گاوها است. بهبود سدیم، کلر و پتاسیم از مواد معدنی تاثیر گذار در 

. پتاسیم به میزان زیادی از طریق عرق کردن و ترشح داخل شیر جیره را افزایش داد DCADطریق افزایش غلظت پتاسیم میزان 

 درصد 6/1الی  8/1حدود  Baumgard and Rhoads, 2007بر اساس مطالعه  شود. درصد نیاز( از بدن دام دفع می 29)حدود 

الی  DCAD 23بر اساس مطالعات جدید  .باشد میاسترس گرمایی  شرایط تحت شیری پتاسیم در جیره گاوهاینیاز  ماده خشک،

 ( K2CO3)مصرف پتاسیم از طریق کربنات پتاسیم افزایش احتماال شود.  در جیره باعث بهبود تولید شیر و چربی شیر میواحد  39



 

 

 

 

 

 

 

)بیکربنات( در  HCO3- )کربنات( نسبت به CO3-یون . باشداسترس گرمایی اثر گذار  شرایطهای تحت  شکمبه دام pHبر 

 در گاوهای تحت gy BoosterrEne مکمل چربی به دنبال نتایج مثبت استفاده از پتاسیم وشکمبه نقش مهمتری دارد.  pH افزایش

 استرس گرمایی، مکمل چربی دارای پتاسیم به وجود آمد. شرایط

 های مهم جهت کاهش اثرات منفی استرس گرمایی : استراتژی

 تامین میزان کافی آب تازه .1
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 پاش در روزهای گرم استفاده از مه .2

 تولید هوای خنک با استفاده از کولر .8

 نگه داری خوراک به صورت تازه .3

 (RDP)توجه به  پروتئین نسبت به حالت نرمال درصد 2افزایش  .6

 (39الی  23جیره ) DCAD( و درصد 6/1الی  8/1افزایش سطح پتاسیم ) .0
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