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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،دانشیار و استادان ،گروه علوم دامی ،دانشکدۀ کشاورزی،
دانشگاه صنعتی اصفهان
 .5دانشجوی دکترای ،گروه علوم دامی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه لرستان
(تاریخ دریافت - 1334/5/22 :تاریخ تصویب)1335/1/22 :

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی فراسنجههای مرتبط با عملکرد تولیدمثلی و تغییرپذیری غلظت
پروژسترون خون گاوهای شیردۀ پرتولید ( 33± 2کیلوگرم در روز) پس از تلقیح مصنوعی ،در دو
فصل تابستان و زمستان بود .برای این منظور  272رأس گاوشیری هلشتاین در سه گاوداری بزرگ
انتخاب شدند .خونگیری از گاوها در روز تلقیح مصنوعی و به فاصلۀ هفت ،ده و چهارده روز پس از
تلقیح مصنوعی انجام شد .شاخص دما -رطوبت بر پایۀ یکی از شاخصهای استاندارد پیشنهادی
محاسبه شد ( .)Dikmen & Hansen, 2009نتایج نشان داد ،بیشترین شاخص دما-رطوبت ( )THIدر
فصل تابستان و زمستان به ترتیب  77/35و  57/47بود .نرخ آبستنی در گاوهای تلقیحشده در فصل
زمستان بهطور معنیداری ( )P>2/21بیشتر از گاوهای تلقیحشده در فصل تابستان بود و اثر شکم زایش
بر نرخ آبستنی در هر دو فصل معنیدار ( )P>2/21شد .روزهای باز ( 121/11در مقابل  )125/72و
شمار تلقیح به ازای هر آبستنی ( 2/25در مقابل  )3/41در گاوهای تلقیحشده در زمستان نسبت به
گاوهای تلقیحشده در تابستان بهطور معنیداری کمتر ( )P>2/21بود .غلظت پروژسترون سرم خون
گاوهای تلقیحشده در فصل زمستان ،در روز چهاردهم پس از تلقیح بهطور معنیداری ( )P >2/21بیشتر
از گاوهای تلقیحشده در فصل تابستان بود .نتیجه گرفته شد که تنش گرمایی تابستان در منطقۀ مرکزی
ایران عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده را بهطور معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد.
واژههای کلیدی :پروژسترون ،شاخص دما -رطوبت ،عملکرد تولیدمثلی ،فصل ،گاو شیرده.
مقدمه
در گذشته محققان بحث تولیدمثل در صنعت گاوشیری
را کماهمیت قلمداد میکردند ،اما در سالهای اخیر
افزایش ناکارآمدیهای تولیدمثلی در گلههای گاوشیری
به شکل هشداردهندهای باعث کاهش سودآوری این
صنعت شده است .برخی از محققان تأثیر
تغییرپذیریهای عاملهای آب و هوایی را بیشتر از عامل
* تلفن51937397521 :

افزایش تولید شیر بر کاهش عملکرد تولیدمثلی گاوهای
شیری میدانند (.)Collier et al., 2006
تنش گرمایی عبارت است از ناتوانی حیوان برای
دفع گرمای ایجادشده که با قرار گرفتن در شرایط
نامناسب محیطی تشدید میشود .در بررسیهای
مختلف بهخوبی نشان داده شده است که تنش گرمایی
بر تولید شیر و تولیدمثل گاوهای شیری اثر منفی دارد
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(Collier et al, 2006؛  .(Hansen, 2007بر پایۀ
گزارش  (2007) Hansenمشکل تنش گرمایی در
گاوهای شیری به دلیل تغییرپذیری اقلیمی و گرمتر
شدن کرة زمین و از سوی دیگر انتخاب ژنتیکی برای
تولید شیر بیشتر ،در حال افزایش است .برای بررسی
تأثیر تنش گرمایی بر بازدة تولید و تولیدمثل گاوهای
9
شیری از معیاری به نام شاخص دما و رطوبت ()THI
استفاده میشود که در محاسبۀ آن بیشینه دمای
روزانه و کمینه رطوبت نسبی روزانه در نظر گفته
میشود ( Garcı´a-Ispierto et al., 2007; Dikmen et

.)al., 2009
بهطورمعمول گاوهای هلشتاین پرتولید در شرایط
مناسب دما ،رطوبت و دیگر عاملهای محیطی تولید
شیر و نرخ گیرایی مناسبی دارند ( Garcia-Ispierto et
 .)al., 2007با افزایش دمای هوا و نزدیک شدن
شاخص  THIبه عدد  42یا بیشتر ،شرایط تنش
گرمایی ایجاد میشود .چنانچه شاخص  THIمحیط به
بیشتر از  15افزایش یابد ،احتمال مرگ حیوان وجود
دارد ( .)Madder et al., 2002امروزه در واحدهای
گاوداری صنعتی از سامانههای خنککننده برای
کاهش دمای محیط اطراف گاوها استفاده میشود .اما
نمیتوان بهدرستی میزان کارایی این سامانهها را
تشخیص داد ،زیرا گاهی به دلیل وجود نقاط کور در
اطراف حیوان که بهخوبی تهویه نمیشوند ،خرده
زیستمحیطهایی 2شکل میگیرد که گاوها را در
شرایط تنش گرمایی شدیدتر از شرایط محیطی بیرون
جایگاه قرار میدهد (.)Collier et al., 2006
محققان نشان دادند که تنش گرمایی تابستان
موجب کاهش زندهمانی اولیۀ رویان و کاهش نرخ
آبستنی در گاوهای شیری و تلیسهها در مقایسه با
فصل زمستان میشود ( .)Sartori et al., 2002در یک
بررسی مشخص شد که نرخ آبستنی گاوهای پرتولید
در منطقۀ شمال شرقی اسپانیا در ماههای گرم سال
کاهش یافت و از  35درصد در زمستان به 24/1درصد
در تابستان رسید (.)Garcia-Ispierto et al., 2007
 (2008) Huang et al.در دو ایالت جورجیا و نیویورک
1. Temperature - Humidity Index
2. Microenvironments

آمریکا تأثیر فصل سال بر نرخ آبستنی گاوهای شیری
را در مدت چهار سال پیاپی بررسی کردند .نتایج
بهدستآمده در این تحقیق نشان داد که نرخ آبستنی
در ایالت جورجیا به دلیل تنش گرمایی تابستان افت
شدیدی داشت و این شرایط تا پاییز ادامه داشت.
همچنین مشخص شد که در شرایط تنش گرمایی،
گاوهای پرتولید فحلی کوتاهتر و با شدت کمتر نشان
میدهند .گزارش شده است که در  THIبیشتر از ،42
فحلی شمار محدودی از گاوها تشخیص داده میشود و
نرخ آبستنی گله کاهش مییابد ( Cartmill et al.,
.)2001
محققان با بررسی وضعیت گاوداریهای صنعتی
استان گیالن در فاصلۀ سالهای  9345تا ،9337
نشان دادند که قرار گرفتن گاوها در شرایط 49 THI
تا  35موجب افزایش روزهای باز تا حدود  937روز
شده است (.)Hossein-Zadeh et al., 2013
تأثیر تنش گرمایی بر غلظت پروژسترون پالسما
بحثبرانگیز است .برخی گزارشها نشان میدهد که
شرایط فصل تابستان موجب کاهش غلظت پروژسترون
پالسما میشود ( Jonson et al., 1997; Howell et al.,
.)1994
محققان نتیجه گرفتند که تنش گرمایی موجب
تأخیر در از بین رفتن جسم زرد و حتی افزایش غلظت
این هورمون نیز میشود ( .)Wilson et al., 1998در
پژوهشی با بررسی وضعیت تولیدمثلی گاوهای آبستن
در دو فصل تابستان و زمستان ،گزارش شد که غلظت
پروژسترون خون گاوهای تلقیحشده در زمستان بیشتر
از گاوهای تلقیح شده در تابستان بود ( Lopez et al.,
.)2007
در سالهای اخیر بازدة تولیدمثل گاوهای شیردة
پرتولید در گلههای بزرگ ایران کاهش داشته است و
اختالفنظرهایی در مورد علت بروز این مشکل وجود
دارد .تاکنون در ایران پژوهشی که بتواند اثرگذاری
عاملهای آب و هوایی در دو فصل تابستان و زمستان
بر عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده نشان دهد ،انجام
نشده است .بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر
شرایط محیطی منطقۀ اصفهان (بهعنوان الگویی از
مناطق مرکزی ایران) در دو فصل تابستان و زمستان

دشتی و همکاران :تأثیر شاخص دما -رطوبت در دو فصل تابستان و زمستان بر ...

بر بازدة تولیدمثل و تغییرپذیری غلظت پروژسترون
سرم خون گاوها در مراحل مختلف پس از تلقیح
مصنوعی آنها بود.
مواد و روشها
برای اجرای این آزمایش در آغاز سه گاوداری بزرگ
صنعتی با ظرفیتهای  2555 ،2555و  3555رأس گاو
دوشا در سه منطقۀ متفاوت اطراف شهر اصفهان (شمال
شرقی ،شمال غربی و جنوب اصفهان) انتخاب شده و
نمونهگیریهای الزم در این گاوداریها در دو فصل
تابستان و زمستان انجام شد .برای این منظور از هر
گاوداری در هر فصل شمار  75رأس گاو پرتولید چند
شکم زایش ( 95رأس شکم دوم 95 ،رأس شکم سوم و
 95رأس شکم چهارم) انتخاب شدند .گاوها بر پایۀ
میانگین تولید شیر روزانه  31± 2کیلوگرم و روزهای
شیردهی ( )55±5انتخاب شدند این گاوها سابقۀ
سختزایی و جفت ماندگی در هنگام زایش نداشته و

9
آزمون پاک شدن رحمی را تا پیش از هفتۀ پنجم
شیردهی گرفته بودند .دادههای مربوط به بیشینه ،کمینه
و میانگین دما و رطوبت نسبی هر منطقه بهطور روزانه در
دو فصل تابستان و زمستان سال  9319ثبت شد .سپس
بیشینه ،کمینه و میانگین شاخص  THIگاوداریهای
موردبررسی با استفاده از یکی از معادلههای پیشنهادی
تعیین شد (.)Dikmen & Hansen, 2009
=THI
×( /955رطوبت نسبی)[ (+دمای محیط × )5/3
 -97/7(]+73/7دمای محیط)
اطالعات مربوط به زمان زایش ،زمان فحلی ،تلقیح
مصنوعی ،برگشت به فحلی و نتیجۀ آزمون آبستنی
گاوها بهدقت ثبت شد و بر این پایه شمار روزهای باز،
دفعات تلقیح به ازای هر آبستنی و نرخ گیرایی هر گاو
تعیین شد .در هر فصل و در هر گاوداری از  95رأس
گاو (درمجموع  75رأس در هر فصل) به فاصلۀ ،4 ،5
 95و  97روز پس از تلقیح مصنوعی خونگیری از
سیاهرگ دم انجام شد .سپس نمونههای خون به مدت
بیست دقیقه در  2555دور سانتریفوژ ( Model

 )Spectra fuge 6Cشده و سرم آنها جدا شد.
نمونههای سرم خون تا هنگام تجزیههای آزمایشگاهی
میکروتیوب)های  9/5میلیلیتری و دمای

در ریزلوله (
 -25درجۀ سلسیوس نگهداری شدند .غلظت
پروژسترون در سرم خون گاوها در آزمایشگاه
فیزیولوژی گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان با
استفاده از کیت آزمایشگاهی ( Progesterone
 )Monobind Elisa,USAو دستگاه االیزا (Ultra-
) )Microplate Reader (ELX808اندازهگیری شد.
آوریشده در قالب یک طرح کامل
دادههای گرد 
تصادفی و با استفاده از نرمافزار آماری ،(2002) SAS
تجزیهوتحلیل شد .مقایسۀ میانگینها با استفاده از
آزمون  tو در سطح معنیداری  5درصد انجام شد .در
مدل آماری ،اثرگذاری گاوداری و شکم زایش گاوها
گنجانده شده و میزان تولید شیر هر گاو بهعنوان
متغیر کمکی در نظر گرفته شد.
نتایج و بحث
نتایج مربوط به شاخص دما و رطوبت سه گاوداری
موردبررسی در جدول  9نشان داده شده است .بر پایۀ این
نتایج بیشینۀ شاخص  THIدر هر گاوداری در فصل
تابستان به بیش از آستانۀ  )43/41-44/35( 42رسید که
نشاندهندة احتمال بروز تنش گرمایی مالیم در گرمترین
ساعتهای روز در فصل تابستان برای گاوها است .اما در
فصل زمستان بیشینۀ  THIدر گاوداریهای موردبررسی
در محدودة  52/33تا  54/74تغییر یافت .میتوان گفت
که گاوها در زمستان نسبت به فصل تابستان در آسایش
بهتری بودهاند (.)Cartmill et al., 2001
جدول  .9تغییرپذیریهای بیشینه ،کمینه و میانگین
شاخص  THIگاوداریهای اطراف اصفهان در دو فصل
تابستان و زمستان
Table 1. Changes maximum, minimum and mean
THI herds of Isfahan in summer and winter
Average THI
66.43
69.57
69.72
42.14
46.89
47.55

1. Clean test
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Minimum THI
Summer
56.89
58.55
59.73
Winter
28.59
31.81
33.91

Maximum THI

Season

73.79
77.35
76.67

Farm 1
Farm 2
Farm 3

52.66
57.47
57.36

Farm 1
Farm 2
Farm 3
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نخستین آزمون آبستنی گاوها به فاصلۀ  75روز
پس از تلقیح مصنوعی و با روش توشه رکتال انجام
شد .بر این پایه میانگین درصد آبستنی گاوها
درمجموع سه گاوداری موردبررسی در دو فصل
تابستان و زمستان در شکل  9نشان داده شده است.
بر پایۀ این نتایج ،درصد آبستنی گاوها بهطور
معنیداری ( )P<5/59تحت تأثیر فصل سال قرار
گرفت و درصد آبستنی گاوهای تلقیحشده در فصل
زمستان ( 59/99درصد) بیش از دو برابر گاوهای
تلقیحشده در فصل تابستان بود ( 23/4درصد) .این
نتایج بنا بر یافتههای ( )Nabenishi et al., 20011بود،
که نشان دادند در فصل تابستان نرخ گیرایی گاوهای
شیری در جنوب غربی ژاپن بهشدت کاهش یافت.
محققان بر این باورند که تأثیر تنش گرمایی بر نرخ
باروری میتواند نتیجۀ تأثیر مستقیم دمای بدن بر
تخمدانها و کیفیت اووسیت رها شده باشد و در این

صورت ماندگاری رویان در رحم به دلیل اختالل در
یاختهای و جایگزینی در رحم با اشکال

مراحل تقسیم
روبهرو میشود ( & Ryan et al., 1997; Rivera

 .)Hansen, 2001گرچه در این آزمایش درصد آبستنی
گاوهای تلقیحشده در تابستان با همۀ شکمهای زایش
بهطور معنیداری ( )P<5/59کمتر از گاوهای
تلقیحشده در زمستان بود ،اما نتایج نشان داد که
گاوهای شکم چهارم از این نظر حساسیت بیشتری
داشتند .درصد آبستنی گاوهای شکم چهارم از 55/53
درصد در زمستان به  25درصد در تابستان رسید که
بیش از  2/5برابر کاهش نشان میدهد .شاید به این
دلیل که گاوهای با شکم زایش باالتر تولید شیر
بیشتری داشته و گرمای سوختوسازی (متابولیک)
دستآمده آستانۀ تحمل آنها را برای شرایط
به 

نامناسب محیطی کاهش میدهد ( Chebel et al.,
.)2004; Collier et al., 2006

شکل  .9درصد آبستنی گاوهای هلشتاین در دو فصل تابستان و زمستان با (شکل چپ) و بدون (شکل راست) در نظر گرفتن شکم زایش
Figure 1. Percent of pregnant Holstein cows in both summer and winter (left) and without (right) parity

شمار تلقیح به ازای آبستنی در گاوهای
موردبررسی در فصل تابستان و زمستان در شکل 2
نشان داده شده است .بر این پایه در فصل زمستان
گاوها برای آبستن شدن ،بارهای تلقیح کمتری نیاز
داشتند ( 2/55در برابر  )3/73و اختالف مشاهدهشده
معنیدار ( )P<5/59بود و این یافته با نتایج
بررسیهای پیشین ( Ray et al., 1992; Washburn et
 )al., 2002همخوانی دارد .کاهش نرخ گیرایی و
افزایش بارهای تلقیح گاوهای تحت تنش گرمایی
میتواند به مدت و شدت بروز فحلیها و همچنین
کیفیت اووسیت رهاشده ارتباط داشته باشد

(.)Pennington et al., 1985; Younas et al., 1993
شمار بارهای تلقیح در همۀ شکمهای زایش تحت
تأثیر فصل سال قرار گرفت (.)P<5/59
نتایج مربوط به میانگین روزهای باز گاوهای
موردبررسی در شکل  3نشان داده شده است .نتایج نشان
داد که شمار روزهای باز در گاوهایی تلقیحشده در
زمستان ( 959/93روز) بهطور معنیداری ( )P<5/59کمتر
از گاوهای تلقیحشده در تابستان ( 935/4روز) بود.
روزهای باز یکی از عاملهای مهم تولیدمثلی است که
تحت تأثیر فراسنجههای مختلف ازجمله دورة انتظار
اختیاری ،نرخ تشخیص فحلی و نرخ گیرایی قرار میگیرد.

دشتی و همکاران :تأثیر شاخص دما -رطوبت در دو فصل تابستان و زمستان بر ...

بنا بر گزارش  (2013) Hossein-Zadeh et al.در
این آزمایش نیز افزایش روزهای باز در فصل تابستان
میتواند به بیشتر بودن دفعات تلقیح موردنیاز برای
آبستنی ارتباط داشته باشد .تفاوت بین دو فصل
زمستان و تابستان ازنظر شمار روزها باز در شکمهای
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مختلف زایش نیز معنیدار ( )P<5/59بود .هرچند در
فصل تابستان شمار روزهای باز گاوهای شکم چهارم
( 944/3روز) بیشتر از گاوهای شکم دوم و سوم بود،
اما اختالف بین شکمهای زایش در هر فصل معنیدار
نشد.

شکل  .2شمار بارهای تلقیح به ازای آبستنی گاوها در دو فصل تابستان و زمستان با (چپ) و بدون (راست) در نظر گرفتن شکم زایش
Figure 2. The number of services per conception cows in both summer and winter (left) and without (right) parity

شکل  .3شمار روزهای باز در دو فصل تابستان و زمستان با (چپ) و بدون (راست) در نظر گرفتن شکم زایش
Figure 3. The number of days open in both summer and winter (left) and without (right) parity

میانگین تغییرپذیری غلظت پروژسترون سرم خون
(نانوگرم در میلیلیتر) گاوهای آبستن و غیر آبستن در دو
فصل تابستان و زمستان در شکل  7نشان داده شده
است .نتایج بهدستآمده نشان داد که در گاوهای آبستن،
غلظت پروژسترون در روزهای صفر ،هفت و ده پس از
تلقیح مصنوعی تحت تأثیر فصل سال قرار نگرفت .اما
برابر با نتایج بهدستآمده از بررسیهای ( Hawel et al.,
 )1994; Lopez et al., 2007در روز چهارده پس از تلقیح
مصنوعی گاوها در زمستان ،غلظت پروژسترون خون
بهطور معنیداری ( )P<5/59بیشتر از تابستان بود.
محققان گزارش کردند که غلظت پروژسترون خون گاوها
تحت تأثیر شرایط تنش گرمایی قرار نگرفت ( Rosenberg
 .)et al., 1982آنان کاهش بازدة تولیدمثل گاوها در فصل
تابستان را ناشی از کاهش کیفیت اووسیتهای رهاشده و

اختالل در مراحل تقسیم یاختهای دانستند .اما در این
آزمایش و با توجه به کاهش غلظت پروژسترون سرم
خون گاوهای آبستن در فصل تابستان ،میتوان بازدة کم
تولیدمثل را به فعالیت نامناسب جسم زرد و بهاحتمال
کیفیت کم اووسیتهای رهاشده در فصل تابستان نسبت
داد ( .)Hawel et al., 1994; Roche & Diskin, 2007از
سوی دیگر میتوان علت کاهش پروژسترون در روز
چهاردهم پس از تلقیح مصنوعی در فصل تابستان را به
تولید اینترفرون تاو توسط رویان و تأثیر آن بر تشخیص
مادری آبستنی که بهطورمعمول در روزهای  97تا 93
آبستنی در گاوها رخ میدهد نسبت دارد .زیرا گزارشها
نشان میدهد که در این شرایط پروستاگالندین
( )PGF2αرحمی موجب از بین رفتن جسم زرد میشود
(.)Inskeep & Dailey, 2010

9315  تابستان،2  شمارة،74  دورة،علوم دامی ایران
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 مقایسۀ میانگین غلظت پروژسترون سرم خون گاوهای آبستن (راست) و غیر آبستن (چپ) در دو فصل تابستان و زمستان.7 شکل
Figure 4. Comparison of mean serum progesterone concentration in pregnant cows (right) and no pregnant (left) in
both summer and winter

 بنابراین نتایج این تحقیق نشان.پاییز فراهم میکند
 در این مناطق تنش گرمایی عملکرد تولیدمثلی،داد
گاوهای شیری را تحت تأثیر قرار داده است و توجه به
 استفاده از سامانههای،برنامههای مدیریت جایگاه
 پروتکلهای حفظ جسم زرد و،خنککنندة مناسب

افزایش سطح پروژسترون در مراحل اولیۀ رشد رویانی
یا تشخیص مادری آبستنی و همچنین مصرف پاداکسنده
(آنتیاکسیدان)ها میتواند بهعنوان راهکارهای عملی

.موضوع تحقیقات آینده در این زمینه باشد

نتیجهگیری

بهطورکلی نتایج این آزمایش نشان داد که ظرفیت و
توان (پتانسیل) تولید شیر زیاد گاوها در گاوداریهای
،بزرگ و صنعتی مناطق گرم و خشک مرکزی ایران
 در تابستان افزایشTHI حساسیت آنها را به بیشینۀ
داده است و بااینکه شاخص دما و رطوبت تنها برای
 میرسد اما تداوم42 چند ساعت در روز به بیشتر از
این وضعیت در طی فصل طوالنی گرما زمینه را برای
بهاحتمال
 کاهش شدید بازدة تولیدمثل در تابستان و
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ABSTRACT
The aim of this study was to consider reproductive performance parameters and blood progesterone
concentration changes in high-producing dairy cows (39±2 kg per day) after artificial insemination, in
summer and winter. 270 heads of Holstein dairy cattle were choose in three big dairy farms, and blood
samples were collected at days seven, ten and fourteen after artificial insemination. Temperaturehumidity index was calculated according to one proposed formula (Dikmen and Hansen, 2009). The
results showed that the maximum temperature–humidity index (THI) was 77.35 and 57.47 in summer and
winter respectively. Pregnancy rates in cows inseminated during the winter months was significantly
higher (p<0.01) than cows inseminated during the summer, and the effects of lactation on conception rate
was significant in both seasons (p<0.01). Open days (101.18 vs. 165.07) and number of services per
conception (2.05 vs. 3/48) in the winter were significantly lower than cows inseminated during the
summer (p<0.01). In day 14 after insemination, blood serum progesterone concentration in cows
inseminated in the winter was significantly higher (p<0.01) than summer. Results of this study showed
that summer heat stress has significantly affects reproductive performance of dairy cows in central of
Iran.
Keywords: Lactating dairy cow, progesterone, reproductive performance, season, THI.
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