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 چکیدٌ

اطالػبت . ثَد 87ٍ  86، 85ّذف اص ایي تحقیق ثشسسی تغییشات تشکیجبت ضیش تحت تبثیش دهب دس یک گبٍداسی غٌؼتی دس سبلْبی 

ًتبیح ًطبى داد کِ . شاس گشفتٌذهشثَط ثِ گبٍداسی غٌؼتی دس سِ سبل ثب استفبدُ اص سٍیِ هذل خطی ػوَهی هَسد تدضیِ ٍ تحلیل ق

هقذاس دسغذ چشثی ٍ پشٍتٌیي  ٍ ّوچٌیي( . >05/0p)هؼٌی داس هی ثبضذ  تغییشات دسغذ چشثی، پشٍتئیي ٍ داًسیتِ اثش دهب ثش

تشکیجبت ضیش  کیفیت ثٌبثشایي اػوبل سٍش ّبی هذیشیتی خْت کبّص دهب هی تَاًذ ثش ثْجَد. داًسیتِ ثب افضایص دهب  کبّص یبفت،

 .هَثش ثبضذ

 دمب ، ترکیببت شیر، گبي شیری: کلید ياشٌ

 مقدمٍ

دس ایي هحدذٍدُ دهدبیی   . ّوِ حیَاًبت یک هحذٍدُ هتَسط دهبی هحیطی داسًذ کِ اغطالحبً هٌطقِ دهبی طجیؼی ًبهیذُ هی ضًَذ

یَاًبت ثِ اسدتشس  دس ثیي توبم حیَاًبت هضسػِ ای گبٍّبی ضیشی حسبس تشیي ح. است کِ ػولکشد ٍ سالهت دام حفع هی ضَد

گشهبیی هی ثبضذ صیشا گبٍّبی اغیل ضیشی ثشای حذاکثش تَلیذ ضیش ٍ حذاکثش هػشف خَساک اغالح ضذُ اًذ کِ ایدي اهدش سدجت    

دسخِ  25تب  5گبٍّبی ضیشدُ هحذٍدُ دهبیی ثیي . ایدبد حشاست صیبدی دس ضکوجِ ٍ ًیض دس حیي فشایٌذ تَلیذ ضیش دس آًْب هی ضَد

دسخِ سبًتیگشاد گبٍ ثِ هشحلِ ای هی سسدذ کدِ    25خٌثی حشاستی سا تشخیح هی دٌّذ دس هحذٍدُ دهبیی ثبالتش اص سبًتیگشاد هٌطقِ 

ًوی تَاًذ ثِ اًذاصُ کبفی ٍ ثشای هذت طَالًی خَدش سا ًگِ داسد ٍ دچبس تٌص حشاستی هی ضَد ثب افدضایص دهدب،  تَلیدذ ضدیش ٍ     

اثشات سَء افضایص دهبی هحیطی ثدش گبٍّدبی پدش ضدیش،     . ثذى ، کبّص هی یبثذ هػشف غزا، ثِ هٌظَس خلَگیشی اص تَلیذ گشهب دس 

دسخِ سبًتیگشاد ثیطتش ضدَد، کدبّص    27تَلیذ ضیش گبٍّبی َّلطتبیي، ٌّگبهی کِ دهبی هحیط اص . ثیطتش اص گبٍّبی کن ضیش است

. بی ٌّگفتدی ثدِ داهدذاس تحویدل هیکٌدذ     دس هدوَع هی تَاى گفت کِ اص خٌجِ اقتػبدی افضایص دهبضشسّ (1379قشثبًی،. )هی یبثذ

هقبثلِ ثب افضایص دهب ًیبص ثِ تدْیضات ٍ اػوبل هذیشیت ّبی هتٌَػی داسد تب ثتَاى تب حذی اص اثدشات هردش آى دس گلدِ خلدَگیشی     

یدي  ّدذف اص ا  .سا ثدِ حدذاقل ثشسدبًذ    دهدب یک داهذاس هَفق کسی است کِ ثتَاًذ ثب تلفیقی اص سٍضْبی هختلف اثشات هٌفی . ًوَد

 .دس گبٍداسی غٌؼتی هی ثبضذ تحقیق ثشسسی تغییشات تشکیجبت ضیش تحت تبثیش دهب

 هَاد ٍ سٍضْب
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ضدیش  . غٌؼتی دس ضْشستبى دصفَل هَسد استفبدُ قشاس گشفدت  گبٍداسی یک ( 87-86-85)دس ایي تحقیق اطالػبت سِ سبل هتَالی 

دسدتگبُ اکَهیلدک    اص دسغدذ چشثدی ٍ پدشٍتئیي    تؼیدیي  ثدِ هٌظدَس    خوغ آٍسی ضذُ ثِ کبسخبًِ پگبُ ضَش تحَیل هی گشدیذ ٍ

ِ ٍ پدشٍتئیي  ،چشثدی )اطالػبت گبٍداسی غٌؼتی . ضذ استفبدُ اًذاصُ گیشی خْت الکتَداًسیتَهتش اص ٍداًسیتِ ، 394ضدبهل  (  داًسدیت

َسد هشثدَط  سک ،تدضیِ ٍ تحلیل اطالػبت خْت  .ثِ غَست هدضا ثشای غفت  ثَد 87ٍ 86، 85سکَسد ثشای سبلْبی  471ٍ  463

اطالػبت هشثَط ثدِ  . هَسد تدضیِ ٍتحلیل قشاس گشفت  spssٍ سپس ثِ ٍسیلِ ًشم افضاس  ضذ سبل دس ًشم افضاس اکسل رخیشُ 3ثِ 

اص ایستگبُ َّاضٌبسی  87ٍ  86، 85طی سبل ّبی ( meanRH)ٍ هیبًگیي سطَثت ًسجی سٍصاًِ ( meanT)هیبًگیي دهبی سٍصاًِ 

سپس ضبخع (. 2006گبسسیب اسپشتَ،)هحبسجِ ضذ  (THI) 1سطَثت-ضبخع حشاست 1دُ اص فشهَل استخشاج ضذ ٍ سپس ثب استفب

دستِ هختلف تقسین ثٌذی ضذ ٍ ثِ ػٌَاى یک ػبهدل   19ٍاحذ ثِ  5سطَثت اص کوتشیي  تب ثبالتشیي هقذاس خَد ثِ فَاغل -حشاست

 .دس هذل لحبظ گشدیذ

)4.46)4.14(
100

(%)
8.0(  meanT
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meanTTHI    (1) 

  .ُ اص سٍش خطی ػوَهی هَسد تدضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفتٌذ هذل هَسد استفبدُ ثِ ضشح صیش استهطبّذات ثب استفبد

ijklpkjiijklp escty    

اثدش   eijklpسطَثت ٍ -اثش ضبخع حشاست Skاثش فػل،  Cjاثش سبل،   ti ٍ اتطبّذههیبًگیي  µهقذاس هطبّذُ،  yijklp ایي هذل دس

اص سٍش چٌذ داهٌِ ای داًکي استفبدُ ضذ ٍ سطح هؼٌدی  گشٍُ ّب شای هقبیسِ هیبًگیي ث .ستػَاهل ثبقیوبًذُ ٍ یب خطبی آصهبیص ا

 .دس ًظش گشفتِ ضذ 05/0 داس آصهَى

  :وتبیج

 .هی ثبضذ( >05/0p)هؼٌی داس تغییشات دسغذ چشثی، پشٍتئیي ٍ داًسیتِ ًطبى داد کِ اثش دهب ثشًتبیح حبغل اص هذل خطی ػوَهی 

دسغدذ ٍ داًسدیتِ اص    24/3ثدِ   30/3دسغذ ٍتغییشات دسغدذ پدشٍتٌیي اص هقدذاس     39/3ثِ  52/3ثی اص هقذاس دسغذ چش ٍ ّوچٌیي

سا ًطبى هی دّدذ   دهب تغییشات دسغذ چشثی، پشٍتئیي ٍ داًسیتِ ًسجت ثِ 1خذٍل. ثب افضایص دهب  کبّص یبفت 0301/1ثِ 0306/1

 .شثی، پشٍتئیي ٍ داًسیتِ ثب افضایص دهب کبّص هی یبثذًطبى هی دّذ کِ هقذاس دسغذ چ 3ٍ 2، 1ٍ ًوَداس 

تغییرات درصد چربی، پريتئیه ي داوسیتٍ 1جديل  

(درجه سبنتیگراد)دمب چربی پروتیئن دانسیته  

-------------- 29/3 ± 050/0  --------- 5 

0306/1 ± 00006/0  29/3 ± 01/0  52/3 ± 017/0  10 

0307/1 ± 00004/0  30/3 ± 005/0  53/3 ± 009/0  15 

                                                           

1- Temperature-Humidity Index 
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0306/1 ± 00004/0  26/3 ± 007/0  45/3 ±    012/0  20 

0306/1 ± 00004/0  23/3 ± 011/0  44/3 ±  015/0  25 

0302/1 ± 00004/0  24/3 ± 009/0  41/3 ± 015/0  30 

0303/1 ± 00004/0  27/3 ± 006/0  36/3 ± 015/0  35 

0301/1 ± 00004/0  26/3 ± 004/0  39/3 ± 014/0  40 

 

y = -0.0055x + 3.5804

R2 = 0.8699
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 مبد افسایش تغییرات درصد چربی بر اسبس: 1ومًدار 

y = -0.0012x + 3.2954

R2 = 0.37
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دمبافسایش تغییرات درصد پريتئیه  بر اسبس : 2ومًدار   
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y = -2E-05x + 1.0309

R2 = 0.7722
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دمب افسایش تغییرات داوسیتٍ بر اسبس: 3ومًدار   

 ثحث

دس .افضایص دهبی ثذى ثشثبصدُ دام اثش هٌفی هی گزاسد تَلیذ ضیش سا کبّص ٍ تشکیت ضیش سا تغییش هی دّذ ٍ گبٍ دچبس تٌص حشاستی هی ضَد 

دهبی ثذى گبٍ ثِ دلیل تبثص خَسضیذ ٍ ( دسخِ سبًتیگشاد 25ٍ ثیطتش اص  15ثِ تشتیت ثبالتش اص )ضشایط گشم تب ثسیبس گشم 

اگش حشاست تَلیذی اص دفغ حشاست اص طشیق تبثص، ّذایت، تجخیش ٍ اًتقبل ثیطتش ضَد گشهب . فشایٌذّبی هتبثَلیکی افضایص هی یبثذ

الیل هختلفی  ثشای ػلت کبّص تَلیذ ضیش دس گشهب ثیبى ضذُ است د( 1986فیٌچ،)رخیشُ هی ضَد ٍ دهبی ثذى افضایص هی یبثذ

کبّص دس تَلیذ ضیش سا اثش هستقین دهبی ثبال گضاسش کشد کِ هوکي است ثِ ػلت اثش هٌفی تٌص حشاستی ثش فؼبلیت (1974،تبتچش)

خَد ثبػث کبّص تَلیذ ضیش دس تٌص حشاستی خشیبى خَى ثِ پستبى ًیض کبّص هی یبثذ کِ ( 1992سیالًیکَ،)تشضحی پستبى ثبضذ

کِ افضایص دهب تبثیش ثسیبس صیبدی ثش کبّص دسغذ چشثی، پشٍتئیي ٍ داًسیتِ داسد ٍ  دادًتبیح تحقیق ًطبى  (1999ٍست،)هی ضَد

اص  استفبدٍُآثطخَس  س،آخَ ،ایدبد سبیجبى ثشٍی اغطجلْب ثبیذ اص سٍضْبی هٌبست هذیشیتی هبًٌذافضایص دهب دس خْت کبّص ایي 

پٌکِ یب کَلش دس سبلي ضیشدٍش ٍ هػشف آة سشد ثالفبغلِ پس اص  ٍ ّوچٌیي  ن خٌک کٌٌذُ آة پبش ٍ في دس صیش سبیجبىسیست

 .استفبدُ ًوَد دٍضص
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Abstract:  

The aim of this study was to investigate the effect of temperature on milk composition in an 

industrial dairy herd from 2006 to 2008. Data were analysed by using general linear model 

procedure of SPSS software. The results showed the effect of temperature on fat percent, protein 

percent and density was significant (P<0.05). Milk composition decreased significantly(fat 

percent, protein percent,density) when temperature increased from 5 to 40. The result showed 

control of temperature increased can help to improve of milk composition.  
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