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که) Johnson et al. 1987, Payne et al. 1974(گردد می
دماي درکهغذادریافتکاهشيواسطهبهاستممکن
گرددحاصلدهد، میرخگراد سانتیيدرجه27باالي

)Schwab et al. 1983.(
ترین مهمگرماییاسترسمحیطی،فاکتورهايمیاناز
مشکلایجادتولید،کاهشسببتواند میکهاستعاملی

درمعدنیموادوهورمونیانرژي،تعادلحفظدر
توازنعدم. گرددخشکوگرممناطقدرحیوانات

باعثگرماییاسترسطولدرمعدنیموادوهاالکترولیت
 Singh et(شود میحیواناتدرباروريوکاراییکاهش

al. 2001.(فیزیولوژیکهاي پاسخاینازبسیاري
درکمکیهاي استراتژيگرمایی،استرسبهحیوانات

). Singh et al. 2012(استبدنحرارتيدرجهحفظ
،گرددهمراههوارطوبتافزایشبااگرباال،محیطیدماي
سطحافزایشنتیجهدرومشکلشدنمضاعفباعث

کاهشبهمنجراسترسافزایشوشدهاسترس
خواهدحیواندرمتابولیکیوفیزیولوژیکیهاي فعالیت

). Prakash and Rathore 1991(شد
يمسألهگرماییاسترسزا،استرسعواملمیاندر
نیمهگرمسیري،نواحیدرحیوانتولیدکاهشدرايعمده

با.)Silanikove et al. 1997(استخشکوگرمسیري
نیزو... وتولیدباروري،درمحیطگرماينقشبهتوجه
باوخوزستاناستاندرگاومیشپرورشاهمیتبهتوجه

مناطقازیکیجزءاستاناینکهمسألهاینگرفتننظردر
بسیارتابستاندارايوگردد میمحسوبایرانگرمسیري

تغییراتتاگردیدتالشمطالعهایندرباشد، میگرم
وها آنزیمازبرخیوخونبیوشیمیاییپارامترهايفصلی

موردخوزستانهايگاومیشخونسرمهايهورمون
.گیردقرارارزیابی

کارروشومواد
سردترینو) تابستان(ترین گرمدرکنونیيمطالعه

اساسبر. گردیدانجاماهوازشهرستاندرفصول) زمستان(
ومرداداهواز،درماهترین گرمهواشناسی،مطالعات

با،مطالعهاینانجامبراي. باشد میماهبهمنآن،سردترین
نمونهاخذبهاقداماهواز،شهرستاندامکشتارگاهبهمراجعه

) ماهمراد(سالماهترین گرمدرگاومیشرأس100ازخون
.گردید) ماهبهمن(سالسردماهدرخوننمونه100و

يمادهبدونآزمایشهايلولهدرووداجوریدازهانمونه
در شدهگرفتههاينمونهسپس.شدگرفته میقادانعضد
باوارسالدامپزشکیيدانشکدهآزمایشگاهبهیخکنار

مدتبهدقیقهدردور3000دورباسانتریفیوژازاستفاده
درسپسوگردیدهجداها آنسرموسانتریفیوژدقیقه10

.شدند مینگهداري گراد سانتیيدرجه-20دماي
،)AST(آمینوترانسفرازآسپارتاتفعالیت گیرياندازه

ریتمن1متریکیکلرروشبه) ALT(آمینوترانسفرازآالنین
کلرمتریکروشبه) CK(کینازکراتینوفرانکلینو

Hughes، بیورهروشبهپالسماتامپروتئینمیزان،
کراتینین،)BCG(گرینبروموکروزولروشبهآلبومین

فسفر،فتالئینلارتوکرزوروشبهکلسیمژافه،روشبه
،آزاورهروشبهاورهمولیبدات،آمونیومروشبهغیرآلی
روشبهکلسترولوGOD–PAPروشبهگلوکز

CHOD-PAP)هاي تجاري ساخت با استفاده از کیت
روشبهپتاسیموسدیممیزان ،)شرکت پارس آزمون

مدلفتومترفلیمدستگاهازاستفادهبا(فتومتريفلیم
Corning 410روشبهکلرو)تانانگلسکشورساخت

T3،T4هايهورمون،)شیمیزیستکیت(کلریمتري

االیزاکیت(کورتیزولو) طبپیشتازشرکتاالیزاکیت(
و رسولی(شدانجاماالیزاروشبه) ایتالیادیامتراشرکت

.Latimer et al،1389همکاران  2003.(
افزارنرمباآمدهدسته بهايدادهنهاییيمرحلهدر
موردمستقلتستtروشازاستفادهباوSPSSآماري
به عنوان >05/0Pسطح. گرفتقرارتحلیلوتجزیه
.دار در نظر  گرفته شدمعنی

1- Colormetric
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نتایج
ه ببیوشیمیاییپارامترهايمعیارانحرافومیانگین

درزمستانوتابستانفصولدرگاومیشسرمآمدهدست
سرمیغلظتدرداريمعنیاختالف. استآمده1جدول
،AST،ALT،ALPفسفر،کلسیم،کلسترول،گلوکز،
ماT4وT3کورتیزول،سدیم،،CK،LDHتام،پروتئین

). p>05/0(داشتوجودسالگرموسردفصولبین
فصلدرگردد، میمشاهدهجدولدرکهطورهمان

،ASTفسفر،کلسیم،کلسترول،گلوکز،میزانزمستان
ALT،ALP،تام،پروتئینCK،LDH،T3وT4،باالسرم

کورتیزولوسدیمغلظتمیزانبالعکسو) p>05/0(بود
). p>05/0(شددادهنشانباالترتابستانفصلدرخون

کراتینین،اوره،سرمیغلظتمیزانکهحالیدر
دارايفصل،دوبیندرپتاسیموآلبومینگلیسرید، تري

. نبوددارمعنیاختالف

)زمستان(سردو) تابستان(گرمفصلدودرخونهورمونیوبیوشیمیاییپارامترهايمعیارانحرافومیانگین: 1جدول
)زمستان(سردفصل )تابستان(گرمفصل بیوشیمیاییپارامترهاي

55/83±24/226* 35/74±05/123* (ng/dl) T3

90/1±31/6* 67/1±29/3* T4(µg/dl)

86/1±27/3* 33/2±62/4* (µg/dl)کورتیزول

17/26±17/88* 76/12±71/49* (mg/dl)گلوکز

66/17±93/65* 02/18±37/50* (mg/dl)کلسترول

00/7±53/22 88/7±50/20 (mg/dl)اوره

56/0±09/2 43/0±99/1 (mg/dl)نینیکرات

00/9±35/20 68/7±39/18 (mg/dl)گلیسریدتري

43/0±07/3 98/0±83/2 (g/dl)آلبومین

11/1±43/6* 35/1±23/5* (g/dl)تامپروتئین

22/56±26/202* 42/50±85/115* ALP(IU/L)

54/150±50/553* 15/125±39/384* CK(IU/L)

67/293±02/1408* 47/293±22/1087* LDH(IU/L)

54/73±63/103* 65/38±07/156* AST(IU/L)

84/17±46/51* 51/16±32/38* ALT(IU/L)

31/1±12/8* 21/2±85/6* (mg/dl)کلسیم

72/1±11/7* 79/1±37/5* (mg/dl)فسفر

80/9±06/150* 19/16±84/170* (mEq/L)سدیم

03/1±37/6 42/1±18/6 (mEq/L)پتاسیم

).>05/0P(داردوجودگرموسردفصولبینداريمعنیاختالف *

بحث
وباالمحیطیدماياثراتکهدادنشانمطالعهاین
وکورتیزولنظیرهایی هورمونبرگرماییاسترس

پارامترهايازبرخینیزوتیروئیديهاي هورمون
مطالعهایندر. استبودهتوجهقابلخونبیوشیمیایی
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فعالیتکاهشباعثگرماییاسترسکهشدمشخص
پارامترهايازبرخیسرمیغلظتکاهشوتیروئیديغده

.گرددمینیزخونبیوشیمیایی
فصلدرخونسرمT4وT3غلظتمطالعهایندر

بودزمستانفصلازتر پایینداريمعنیشکلبهتابستان
)05/0p< .(گاو،ازکههایی یافتهسایربایافتهاین

.داشتمطابقتاست،آمدهدسته بگاومیشوگوسفند
افزایشکهدادندنشان2004در سال همکارانورسولی

تیروئیديهاي هورمونمیزانکاهشباعثمحیطیدماي
درتیروئیديهاي هورمونمیزانوگردد میهاتلیسهدر

. دنباش میزمستانفصلازتر پایینمراتببهتابستانفصل
در سال همکارانوصابرتوسطشدهانجاميمطالعهدر

گاوتیروئیديهاي هورمونمیزانکهشدمشاهده2009
پیداداريمعنیکاهشزمستانبهنسبتتابستانفصلدر
يغدهپاتولوژیکضایعاتافزایشباکاهشاینکهکند می

در سال RathoreوPrakash. استبودههمراهتیروئید
فصلازT4وT3سرمیسطحکهدادندنشانبزدر1991

چنینهم. کند میپیداچشمگیريکاهشتابستانتابهار
باعثزمستانبهتابستانازفصلتغییرکهنمودندگزارش
داريمعنیشکلبهT4وT3هورمونمیزانافزایش

کهزمانیتابستاندرکهدارنداعتقادمحققین.شودمی
کاهشگیرد، میقرارباالمحیطیدمايشرایطدرحیوان
هاي هورمونغلظتکاهشسببتیروئیديغدهفعالیت

خروجافزایشسردمحیطیشرایط. گردد میتیروئیدي
نتیجهدروکند میتحریکراتیروتروپیکهاي هورمون

خوندرتیروئیديهاي هورمونغلظتافزایشباعث
دمايکهدنده مینشانشواهدازبرخیچهاگر. گردد می

محوربرمستقیمشکلبهخودباال،محیطی
ترشحکاهشسببوکردهاثرهیپوفیزي-هیپوتاالموسی

TSHگردد می)Peterson and Waldern 1981.(
فصلدرخونکورتیزولمیزانحاضريمطالعهدر

محورشدنفعال. استداشتهچشمگیريافزایشتابستان
دروکلیويفوقيغده–هیپوفیزي–هیپوتاالموسی

عاملدوشایدهاگلوکوکورتیکوئیدغلظتافزایشنتیجه

. باشدهواییآبشرایطبهحیوانپاسخمهميعمده
تنظیمباعثکورتیزول،ویژهبهآدرنال،کورتیکوئیدهاي

تواند میحیواننتیجهدرودنگرد میبدنفیزیولوژیک
محیطیشرایطدر. کندتحملرامحیطیشرایطبهتر
يکنندهتنظیممکانیسمیککورتیزولهورمونگرم،

جلوگیريمتابولیسمیگرمايتولیدازکهاستگرمایی
فعالیتوبودهترموژنیکدیگر،عبارتبه. کند می

کاهشگرماییاسترسشرایطتحتراآدرنوکورتیکال
.Colleir et al(دهد می درکورتیزولنتیجهدرو) 1982

طوالنیومدتکوتاهگرماییاسترسشرایطباسازگاري
,Norman and Litwack 1987(داردنقشمدت

Beraidinell et al. کهاستدادهنشانمطالعات). 1992
قرار.یابد میافزایشدماافزایشباخونکورتیزولسطح

تابشمعرضدرآبستنغیرمادههايگاومیشگرفتن
30عرضدرگراد، سانتیيدرجه42دمايدرآفتاب
گردد میخونکورتیزولمیزانسریعافزایشباعثدقیقه

یابد میکاهشتدریجبهزمانگذشتباافزایشاینکه
)Zhengkang et al. 1994.(

درتابستاندرکلسترولوگلوکزمیزانمطالعه،ایندر
این. استبودهداريمعنیکاهشدارايزمستانبامقایسه

بزدرکه1991در سال همکارانوKatariaنتایجبایافته
دیگريتحقیقدر. داشتخوانی همبودند،کردهگزارش
Soveryمیزانکهدادندنشان1992در سال همکارانو

در  Eldon. رودمیباالزمستانفصلدرخونکلسترول
درگاوهاگلوکزسرمیسطحکهدادنشان نیز1988سال 
شدهانجاميمطالعهدرچنینهم. استباالزمستان،فصل
تأثیرمحیط،دمايافزایشکهشددادهنشانهاتلیسهروي
داردخونگلوکزوکلسترولسرمیسطحدرمنفی

)Rasooli et al. ،گردد میمشاهدهکهطورهمان). 2004
وگلوکزسرمیسطحدرمنفیاثرمحیطیدمايافزایش

ازبرخی. داردتیروئیديهاي هورمونوکلسترول
محیطیشرایطدرحیوانوقتیکهدارندعقیدهمحققین

میزانافزایشعلتبهتنفسیعضالتگیرد، میقرارگرم
سطحکاهشباعثونمودهمصرفراگلوکزتنفس،
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نیزراغذاییمصرفکاهشچنینهم. گردندمیآنسرمی
کاهشدالیلازیکیعنوانبهگرماییاسترسشرایطدر

Shaffer(انددانستهسرمگلوکز et al. 1981, Kamal et al.

شوند، میگرماییاسترسدچارکهگاوهاییدر).1962
خوداینکهکند میپیداکاهشغذاییمواددریافت

دروشدهانرژيمنفیتعادلشدنطوالنیباعثتواند می
وانسولینگلوکز،پالسماییسطحکاهشبهمنجرنتیجه

).Marai and Haeeb 2010, Shafie 1985(گردد... 
کلسترولمیزانکهانددادهنشانشدهانجاممطالعات

درگرفتنقرارازبعدداريمعنیشکلبهگاومیشخون
 .Shaffe et al(یابد میکاهشگرماییاسترسمعرض

1981, Verma et al. 2000 .(گرماییاسترسطولدر
پالسمايدر) کلسترولسنتزسازپیش(استاتغلظت
استروئیدهايسنتزافزایشچنینهم،یافتهکاهشخون

افزایشباعث) گلوکوکورتیکوئیدهاي هورمون(آدرنال
اینکهگردد میگرماییاسترسطولدرACTHفعالیت
زماندرخونکلسترولکاهشباعثاستممکنعوامل

 ,Marai and Haeeb 2010(باشندگرماییاسترس

Rasooli et al. 2004.(
سرمتامپروتئینمیزانکهدادنشانمطالعهایننتایج

خالفبریافتهاینکهکند میپیداکاهشتابستانفصلدر
 Rasooli et(بود2004در سال همکارانورسولیيیافته

al. 2004 .(کهعللیازیکیکهاستدادهنشانمطالعات
گردد،تامپروتئینپالسماییسطحکاهشباعثتواند می

وتغذیهسوءگرسنگی،. باشدمیحیواننامناسبيتغذیه
دراختاللباعثکهگوارشدستگاهمزمناختالالت

ناکافیبهمنجراستممکنگردند،میجذبوهضم
بدنپروتئینتولیدبرايآمینهاسیدهايجذببودن

شدنایجاديزمینهپیشاغلبهیپوآلبومینمی. گردند
همراهجیرهپروتئینکمبودباکهاستهیپوپروتئینمیپان

خوبیبهجیرهکهرسد مینظربهموارد،برخیدر. است
فراهمرابدننیازموردپروتئینواستشدهباالنس

پروتئینمیزاناستممکننیزجیرهایندراماسازد می
آلبومینکهآنجاییازو) Smith 2010(باشدناکافی

هیپوپروتئینمیهنگامی کهاست،خوناصلیپروتئین
همراهنیزهیپوآلبومینمیبااغلبباشد،داشتهوجود

واقعجغرافیاییيمنطقهدراهوازشهرستان.بودخواهد
معتدلیهوايوآبدارايزمستانفصلدرکهاستشده
ایندرحیواناتيتغذیهبرايکهغذاییموادواست
خوداینوبودهتازهوسرسبزاغلبشود میاستفادهفصل

دراما. گرددپالسماپروتئینمیزانافزایشباعثتواند می
مثلارزشکمغذاییموادباحیواناتاغلبتابستانفصل

ازکهشوندمیتغذیهکنسانترهاندکیمقداروباگاسوکاه
اینکهباشند میفقیربسیارپروتئینوغذاییموادلحاظ

باعثتواند میمدتطوالنیدرجیرهپروتئینیفقر
 يکه بخش اعظم جیره به علت آن. گرددهایپوپروتئینمی
ها در فصول خشک سال را باگاس تشکیل غذایی گاومیش

غذایی از نظر  يدهد و با توجه به فقیر بودن این مادهمی
لذا ساخت پروتئین میکروبی در شکمبه با اشکال  ،سولفور

.باشدئینی در حیوان میتمواجه شده که حاصل آن فقر پرو
در فصل تابستان کهگردیدمشاهدهمطالعهایندر

میزان سدیم خون افزایش و میزان کلسیم و فسفر خون 
.ندبوددارمعنیکاهشوافزایشاینکهیابدکاهش می

وخونهاي الکترولیتمیزانتغییرباعثگرماییاسترس
باتغییراتاین. گردد میها آنمنفیتعادلآمدنوجودبه

گردد میحاصلنیزمعدنیموادازبسیاريدریافتکاهش
)Beraidinell et al. 1992 (همراهها آنذخایرکاهشباکه

گرمهواییوآبشرایطتحتکهحیواناتی. باشد می
کاهشباشوندمیگرماییاسترسدچارودارندقرار

موادکمدریافتاینکهشدهمواجهغذادریافتمیزان
وفسفرسطحآمدنپایینبرايعلتیتواند میغذایی
سطوحمحققینازبرخی. باشدگرمفصلدرخونکلسیم
اند دادهنشانتابستانفصلطولدرراسرمسدیمترپایین

مراتعدرآنپایینبسیارسطحعلتبهتواند میکه
 .Payne et al. 1974, Rowlands et al(باشدتابستانی

1974, Rowlands et al. ایننتایجدیگر،طرفاز).1979
دادندنشانکهاستقبلیمطالعاتنتایجبرخالفمطالعه

یابد میکاهشخونسدیممیزانتابستانفصلدر
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)Beraidinell et al. 1992, Kamal et al. 1962 .(در
درهمکارانورسولیتوسطشدهانجاميمطالعه

کهگردیدمشاهدهنجديگاوهايروياهوازشهرستان
استزمستانازتربیشتابستانفصلدرسدیممیزان

توان میکهعللیازیکی). 1389رسولی و همکاران (
آباتالفکرد،اشارهتابستاندرسدیمافزایشاینبراي
استممکنکهبودهپوستسطحوتنفسطریقازبدن

کهدارداحتمال. گرددسدیمغلظتافزایشبهمنجر
درگرمفصلدرها گاومیشسرمسدیمبااليغلظت
سلولیخارجمایعدادندستازعلتبهاهواز،يمنطقه

ي درجه50تا(گرماشدیدمعرضدرگرفتنقراردنبالبه
بدن،دمايکاهشجهتباالدمايدر. باشد،)گراد سانتی
ازباعثتواند میامر اینکهیابدمیافزایشتنفستعداد
بهمنجروگردیدهبدنآباززیاديمقداررفتندست

).Smith 2010(شودسدیمسرمیغلظتافزایش
همکارانورسولیتوسطشدهانجاميمطالعهدر

درمادهگاوهايدرکلسیمسرمیغلظتکهشدمشاهده
زمستانفصلازتربیشداريمعنیطوربهتابستانفصل
 HallidayوRossچنینهم،)Rasooli et al. 2004(است

سرمیغلظتتابستاندرکهدادندنشان1976در سال 
Ross and Halliday 1976 .(Eldon(استباالترکلسیم

کلسیمغلظتترینبیشنیز1988در سال همکارانو
دیگرطرفاز.دانستندپاییزفصلبهمتعلقراخون

چرامرتعدرراتابستانفصلتمامحیواناتکههنگامی
باوشوندمیخارجمرتعازپاییزفصلدرسپسونموده
اینگردند،میتغذیهکنسانترهوسیلوخشک،ي علوفه
صابر و رضایی(کند میطینزولیروندتابستانتامقدار

.Eldon et al، 1389همکاران  وPayneمقابلدر). 1988
گاوهايدرکهنمودندگزارش1974در سال  همکاران

استتربیشزمستانفصلدرکلسیمسرمیغلظتشیري
)Payne et al. نیزمحققینازبرخیوجوداینبا). 1974

نداردکلسیمسرمیغلظتبرتأثیريفصلکهمعتقدند
)McAdam and O'Dell 1982.(

دودرهاگاومیشخونفسفرسرمیغلظتي مقایسه
درعنصراینمیزانکهدادنشانزمستانوتابستانفصل
اینکهاستتربیشتابستاندر مقایسه بازمستانفصل
1389در سال همکارانورسولیهايیافتهبایافته

1981در سال WaldermanوPeterson.داشتمطابقت
سرمغیرآلیفسفرغلظتزمستانفصلدرکهدادند،نشان
فسفربااليغلظتکهمعتقدندمحققیناین.استباالتر

ي کنسانترهازاستفادهعلتبهزمستانفصلدرسرمغیرآلی
Peterson and Waldern(باشد میفصلایندرزیاد

1981.(
زمستانفصلدرALPفعالیت میزانمطالعهایندر
کهاستدادهنشانمطالعات. بودتابستانفصلازباالتر

اهمیتاماگردد میALPفعالیتکاهشباعثاسترس
. استماندهناشناختههنوزآنفیزیولوژیکی

زمستانفصلدرLDHمیزان فعالیت،مطالعهایندر
اینکهاستبودهدارمعنیوتربیشتابستاندر مقایسه با

رويکه1991در سال  BhatiaوKatariaنتایجبایافته
گاورويکه1967در سال StallcupوRousselوشتر

میزان فعالیتچنینهم.داردمطابقتندبودشدهانجامنر
CKدر. بودتابستانفصلازتربیشزمستانفصلدر

متفاوتینتایج،محققینسایرتوسطشدهانجاممطالعات
مطالعاتبرخیدرواستآمدهدسته بموردایندر

 Payne(استبودهتربیشتابستاندرCKفعالیت میزان

et al. 1974, Singh et al. انجاميمطالعهدر). 2001
شدمشاهده،1999در سال Nazifiتوسطشتررويشده

. یابدمیافزایشزمستانفصلدرCKفعالیت میزانکه
الکتاتوکینازکراتینفعالیت میزانبودنباالعلت

فعالیتدلیلبهشایدزمستان،فصلدرسرمدهیدوژناز
. باشدسالازفصلایندرگاومیشتربیشعضالنی

فصلدرکشورشمالیمناطقخالفبرخوزستاناستان
بهواستمطلوبیومعتدلهوايآبدارايزمستان

وسبزعلوفهوجوددلیلبهزمستاندرخاطرهمین
دروشوند میبردهچرابههاگاومیشتر،بیشهايچراگاه
برعکسوگیرد میانجامتريبیشعضالنیفعالیتنتیجه
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علتبهکهکند میصدقتابستانفصلدرنیزمطلباین
اغلبگرم،بسیارتابستاننیزوهاچراگاهوجودعدم

. گردند میتغذیهدستیشکلبهواصطبلدرها گاومیش
فعالیت میزانکهگردیدهمشاهدهمطالعاتبرخیدر
کندمیپیداداريمعنیکاهشتابستانفصلدرALTآنزیم

تابستاندرآنزیماینمیزاننیزحاضريمطالعهدرکه
کاهش. بودکردهپیداداريمعنیکاهشزمستانبهنسبت
تواند میتابستانطولدرALTآنزیمفعالیت میزان

استرسعلتبهمتابولیکفعالیتکاهشيکنندهمشخص
زیاديانرژيبه کهفیزیولوژیکیشرایطدر. باشدگرمایی

دریافتکاهش. استباالآمینازترانسمیزاناست،نیاز
تبدیلکاهشبهمنجراستممکنتابستانطولدرغذا
Bahga(گرددبدندرغذاییمواد et al. شایدکه،)2009

.باشدحاضريمطالعهدرALTفعالیت کاهشبرايدلیلی
Bahgaکهنمودندگزارش2009در سال همکارانو
طولدردورگههايگوسالهدرALTفعالیتکاهش
اورترندرترکمآنزیماینکهاستدلیلاینبهتابستان

.کند میشرکتها آمینهاسید
،)AST(آمینازترانساگزالواستاتگلوتاماتسرم
وشود میآزادبافتیهاي آسیبدرکهاستآنزیمی

استرسطولدرکهاستدادهنشانمختلفمطالعات
شدنآزادباعثودهد میرخبافتیآسیبگرمایی

 میزاننتیجهدروگردد میASTنظیربافتیهاي آنزیم
آنزیماینازکهرسدمینظربه.رود میباالآنفعالیت

نموداستفادهگرماییاسترسشاخصعنوانبهتوانمی
)Singh et al. 2012 .(میزان فعالیتبودنباالASTدر

و1991در سال BhatiaوKatariaتوسطتابستان
Shafferگردیدهگزارشنیز1981در سال همکارانو

میزانقبل،مطالعاتهمانندنیزمطالعهایندر. است
تابستانفصلدرداريمعنیشکلبهASTآنزیمفعالیت 
. بودنمودهپیداافزایش
گرماییاسترسکهدادنشانمطالعهایننتایج،کلدر
قابلاثراتاهوازشهرستاندرتمدطوالنیوشدید

بیوشیمیاییپارامترهايوها هورمونازبسیاريبرتوجهی
ومنفیاثرات،اغلبوداشتههاگاومیشخونسرم
حیوانباروريومثلتولیدوزن،افزایشدرباري زیان

راهکارهايپیشنهادباباید،بنابراین.داشتخواهد
منطقهدرزااسترسعاملاینپیامدهايوشدتازمناسب

. آوردعملبهجلوگیري

تشکر و قدردانی
از محل  اجراي این تحقیق يخاطر تأمین هزینهه از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز ب این مقاله نویسندگان

.نمایندتشکر و قدردانی می پژوهانه

منابع
، بروجنیپورمهديوغالمحسین، خواجه؛ آریا،رسولی

هايالکترولیتازبرخیغلظتتعیین). 1389(مهدي
مجله. سردوگرمفصلدودرنجديگاوخونسرم

.5-11صفحه،3شماره،6دورهایران،دامپزشکی

؛خشندرقنوريومجید، خویلو؛ امیرپرویز، صابررضایی
کلسیم،سرمیمیزانفصلیبررسی).1389(یوسف
شدهکشتارشیريگاوهايدرفسفاتازآلکالینوفسفر

دامپزشکی،تخصصیعلوممجله. تبریزکشتارگاهدر

صفحه،2شماره،2دورهتبریز،اسالمیآزاددانشگاه
124-129.

؛خدیجه،حیدري؛محمدرضا،مشایخی؛بهاره،طاهري
عبدالواحد،غانمی؛حمید،بدوي؛محمد،حاجیکثیري

هايگاومیششیردوشیمدیریت). 1388(و همکاران
اهواز،آوا،نشرشیر،المللیبیننشریهتالیف. شیرده
.13-29صفحه
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Abstract
Among the environmental factors, “heat stress” is the most important one that can cause a 

decrease in the reproduction of the herd in dry and hot regions. It can be a challenge for 
animals to keep energy balance, hormonal and mineral changes. Lack of balance between 
electrolytes and mineral substances during the heat stress leads to decrease the performance 
and fertility in animals. Most of these physiologic responses of animals to heat stress are aid 
strategies used by animals to keep their body temperature. To do this study, initially 200
blood samples were taken from buffalos after they were slaughtered in two seasons of 
summer and winter. Then, the serum was separated and the serum concentration of glucose, 
urea, cholesterol, creatinine, albumen, total protein and triglyceride, calcium, phosphorus, 
sodium, potassium and CK, AST, ALT, LDH, ALP and hormones such as T3, T4 and cortisol 
were assayed. In this study, there was a significant difference in the serum concentration of 
glucose, cholesterol, total protein, calcium, phosphorus, sodium, CK, AST, ALT, LDH, ALP, 
T3, T4 and cortisol between hot and cold seasons of the year (p<0.05). In the winter, the 
levels of glucose, cholesterol, total protein, calcium, phosphorus, CK, ALT, LDH, ALP, T3, 
T4 in serum were higher (p<0.05). On the other hand, the Concentration of blood sodium, 
cortisol, AST werer higher in summer rather than winter (p<0.05) and the rate of urea, 
creatinine, albumen, triglyceride, potassium had no significant difference. The results of this 
study show that the environmental heat can have destructive and harmful effects on body 
elements. Those effects may lead to decreasing in growth, fertility and production.
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