بسمه تعالي

مدیریت کنترل وکاهش تنش گرمایي درگاو شیری
دسیک گاّداسی ؽیشی دهای ایذٍ آل کَ ُیچگًَْ اثشهٌفی تشتْلیذات دام ًذاؽتَ
تاؽذ،دهای تیي 4-24دسجَ عاًتیگشاداعت،کَ ًاحیَ آعایؼ دهایی ًاهیذٍ هی
ؽْد .دّهٌثغ حشاستی گاّساتحت تاثیشلشاس هی دُذکَ ػثاستٌذاصحشاست هحیظ ّحشاست
حاصل اصعْخت ّعاص پایَ هْادغزایی.حشاست حاصل اصهتاتْلیغن اثشکوتشی ًغثت
تَ حشاست هحیظ تشدام داسدّتَ هْاصات افضایؼ تْلیذ ؽیشّخْساک هصشفی حشاست
تیؾتشی تْلیذ هی ؽْدکَ تٌؼ حشاستی حاصل اصهحیظ سادّچٌذاى
خْاُذکشد.تاافضایؼ سطْتت ُْا تاثیش اعتشط گشهایی تشدام تیؾتش خْاُذتْد  .ایي
فاکتْس تاػث ػکظ الؼول ُایی دسدام هی ؽْدکَ دسایٌجااتتذاتاتشخی اصػالئن
تٌؼ حشاستی ّعپظ تاهذیشیت کاُؼ اثشات آى آؽٌا خْاُین ؽذ:

عالئم واثرات تنش گرمایي
 کاُؼ هصشف خْساک تَ هیضاى ّ%8-12یاتیؾتشکَ تَ دًثال آى تاػث کاُؼتْلیذ اعیذچشب فشاسدسؽکوثَ هی ؽْد ّدسًتیجَ تْلیذکاُؼ هی یاتذصیشا
هْادغزایی هصشف ؽذٍ صشف کٌتشل ّحفع دهای تذى هی ؽْد.اصآًجایی کَ
گاُّای پشتْلیذخْساک تیؾتشی هصشف هی کٌٌذحغاعیت تیؾتشی تَ تٌؼ
گشهایی داسًذ.دسیک ّاحذگاّداسی ایي تٌؼ هی تْاًذ سّصاًَ
تْلیذساکاُؼ دُذکَ دسیک دّسٍ ؽیشّاسی هؼادل
تْلیذخْاُذؽذ.

4کیلْگشم

909کیلْگشم کاُؼ

 تٌؼ گشهایی دسگاُّای آتغتي هٌجشتَ کاُؼ ّصى گْعالَ هی ؽْدّتؼذاصصایؼ ،گْعالَ دچاساختالالت هتاتْلیکی هی ؽْد.
 افضایؼ تؼذادتٌفظ تَ تیؼ اص 70تاسدسدلیمَ  ،دسایي حالت دُاى گاّتاصتْدٍّؽشّع تَ لَ لَ صدى هی کٌذ.
 افضایؼ هصشف آب هؼوْالگاّعشپاهی ایغتذ ًّاساحتی هفاصل ساتَ ُوشاٍ خْاُذداؽت. افضایؼ دسجَ حشاست تذى تٌؼ گشهایی تاػث هی ؽْد فحلی کاُؼ ّیا ٌُگام ؽة تشّصکٌذ ّطْل هذتآى کاُؼ یاتذ.ایي اثشدسگاُّای تالغ تیؾتشاصتلیغَ ُاعت.
هذیشیت کٌتشل ّکاُؼ تٌؼ گشهایی دسگاّ ؽیشی
 افضایؼ دفؼات خْساک دُی اهادسهمادیشکوتشّدساّلات خٌک تشسّص ،تطْسی کَپیؾٌِاد هی ؽْد  60تا %70جیشٍ دستیي عاػت  8تؼذاصظِشّ 8صثح دادٍ ؽْد.
 اعتفادٍ اصخْساک ُایی تاکیفیت تاالتشّتاخْػ خْساکی تیؾتش(اعتفادٍاصخْساک تاصٍ تاػث تحشیک هصشف خْساک هی ؽْد).
 اصتخویشثاًْیَ خْساک جلْگیشی ؽْد.جِت ایي کاس هی تْاى دستاالی هخضىخْساک عایثاى تِیَ ًوْد ّاصتاصداسًذٍ ُای کپک هاًٌذاعیذپشّپیًْیک اعتفادٍ
کشد.تغزیَ گاُّادسؽة ،افضایؼ عیلْی رست دسجیشٍ تشای پاییي آّسدى PHجیشٍ
اصساُکاسُای دیگشتشای جلْگیشی اصتخویشهجذدخْساک هی تاؽذ.

 -آب خٌک ّکافی دساختیاسدام لشاسگیشد.تشای ُش

20ساط گاّیک آتؾخْس تَ

ظشفیت 20لیتشآب فی اعت.
 جیشٍ تایذ کاهال هخلْط ؽْدتا اهکاى اًتخاب تَ حذالل تشعذ. ایجادعایثاى تشسّی اصطثل ُا ،آخْس،آتؾخْس ،تاصگزاؽتي دّستادّساصطثلّتشغیة ًوْدى دام تَ هصشف خْساک(.

3/5-4/5هتشهشتغ عایثاى تشای

ُشگاّتالغ)
ًظافت تاتغتاًی سػایت ؽْدّپشٍ ُای في ُاسااصگشدّغثاسّجشم پاک کٌیذصیشاتاکٌذ
ؽذى حشکت پشٍ ُا اهکاى جاتَ جایی هٌاعة ُْا ّجْد ًذاسد.

هؼوْال ً دس صهاى اعتشط گشهايي سػايت تِذاؽت اص ضشّسيات كاس گاّ داسي هي
تاؽذ صیشاتخاطش تجوغ حؾشات گاّ تحشيك ؽذٍ ّ ًا آسام تْدٍ ّ تؼضاً تَ خاطش
خشاؽیذگي پْعت تذى كیفیت پْعت كاُؼ هی یاتذ.
 تَ ػلت پشاکٌذگی گاُّادستِاستٌذُا جِت خٌک کشدى تذى دام  ،جایگاٍاًتظاسؽیشدّؽی تِتشیي صهاى خٌک عاصی هی تاؽذکَ تایذتْعظ ُْاکؼ
ُا،پٌکَ ّهَ پاػ ُا دهای تذى دام ساکاُؼ داد.
 جایگاٍ ًگَ داسی گاّطْسی طشاحی ّعاختَ ؽْد کَ تِْیَ تَ خْتی دسآىصْست گیشد(.عاخت جایگاٍ هٌاعة دسجِت ؽوالی ،جٌْتی تذّى دیْاس ،جِت
تشای تشلشای ُْا)
 تحمیك ًؾاى هی دُذ دسصهاى اعتشط گشهایی ُْاکؾِا تایغتی تَهمذاس 29/7هتشهکؼة ُْادسدلیمَ تْجْدآّسًذً ،صة ُْاکؼ تا صاّیَ 30دسجَ تَ
عوت پاییي ّتَ لطش 90عاًتیوتشتشای 40ساط گاّتایذپیؼ تیٌی گشدد
 ایجادجایگاٍ هٌاعة دسجِت ؽوالی -جٌْتی تذّى دیْاستشای تشلشاسی جشیاىُْا ّحزف هْاًغ تادگیشی.

 تْصیَ هی ؽْد اصًیاعیي دسدّسٍ ُای تٌؼ اعتفادٍؽْدصیشاًیاعیي(ّیتاهیي)تاػث اتغاع ػشّق دام ؽذٍ ّهْجة خٌک ؽذى دام
هی ؽْد.
 تَ گاُّای اًتظاسصایؼ تْجَ تیؾتشی ؽْد ّآخْسخْساک آًِاساتشایپیؾگیشی اصفغادًاؽی اصتاتؼ آفتاب تپْؽاًیذ.
 تغییشاتی دسجیشٍ ایجادکٌیذً.خغت هکول چشتی اضافَ کٌیذ،پشّتییي جیشٍ ساهیتْاى تا

16دسصذیاکوتشکاُؼ دادّپتاعین ،عذین ّهٌیضین ساتا
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./35ّ./45دسصذهادٍ خؾک جیشٍ تشای گاُّای ؽیشی افضایؼ داد.
 تغییشدادى جیشٍ تشای تَ حذالل سعاًذى تٌؼ گشهایی ًغثت تَ هضایای تالمٍْتاهیي هحیظ خٌک ّساحت تشای دام دسدسجَ دّم اُویت لشاسداسد.
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