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 كشاورزي و منابع طبيعی استان چهارمحال و بختياريو آموزش مركز تحقيقات 

 

تأثير طول روشنايی در اواخر آبستنی و اوايل شيردهی بر توليد شير بزهاي بومی استان چهارمحال : عنوان پروژه  -

 بختياري و

 4-42-13-980722 :پروژه  شماره مصوب  -

 هاي ملی ومشترك دارد(:ها وطرحخانوادگی مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 محسن باقري خانوداگی مجري/مجريان :نام ونام -
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 خانوادگی مشاور)ان(:و نام نام -

 كرمی مرتضی خانوادگی همكاران:و نام نام -

 استان چهارمحال و بختياري محل اجرا: -

 1/11/1399تاريخ شروع:  -

 ماه ششسال و  دومدت اجرا:  -

 :ناشر -

 شمارگان)تيتراژ(: -

 تاريخ انتشار: -

در مركز اطالعات و مدارك          62158 با شماره          15/6/1401 اين اثر در مورخ -

 علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چکیده

به شتتكل طبيعی و ارگانيا از مهمترين مزاياي پرورش بز در جوامع روستتتايی و  گوشتتت و محصتتوبت لبنیتوليد 

 دورهآبستتتنی و اوايل  دورههدف اين تحقيق بررستتی اثرات طول روشتتنايی در اواخر  عشتتايري كشتتور ايران استتت.

شير بزها و رشد بزغاله سياه بومی روز قبل از  40 .بودها شيردهی بر ميزان توليد  شروع زايش در گله، از يا گله بز 

يكی از به طور تصتتتادبی به  انتخاب و هر يا بودنزديا به يكديگر زايمان آنها رأس ماده بز كه تاريخ  80تعداد 

: شاهد؛ ماده بزهايی كه در دوره آبستنی و در دوره شيردهی در معرض 1تيمار  .اختصاص داده شدند ذيلچهار تيمار 

: ماده بزهايی كه در دوره آبستتتتنی در معرض نور طبيعی و در اوايل دوره 2تيمار  رأس(. 20عی بودند )طول روز طبي

ستنی در معرض طول 3تيمار  رأس(. 20شيردهی در معرض طول روز بلند بودند ) : ماده بزهايی كه در اواخر دوره آب

شيردهی در معرض طول روز طبيعی بودند ) : ماده بزهايی كه در اواخر دوره 4تيمار  .رأس( 20روز كوتاه و در دوره 

توليد شير و  رأس(. 20آبستنی در معرض طول روز كوتاه و در اوايل دوره شيردهی در معرض طول روز بلند بودند )

شد بزغاله IGF-1هاي پروبكتين، مالتونين و تركيبات آن، ميزان هورمون صفات ر شد. نمونهو  هاي ها اندازه گيري 

صل سال گرديد. نمونهشير بالبا شگاه ار ستريل و در مجاورت يخ به آزماي شی، در ظروف ا شيردو هاي خون ه بعد از 

سرم نمونه شگاه ارسال گرديد.  شد و بالباصله به آزماي سازي تا توسط ونوجكت از وريد وداج گربته  ها پس از جدا

شدند. -20ها در دماي گيري هورمونزمان اندازه سانتيگراد نگهداري  شير در تيمار دوم  درجه  به طور متوسط توليد 

)شاهد( بود. تغيير طول مدت روشنايی بر  1درصد بيشتر از تيمار  24درصد و تيمار چهارم  15درصد، تيمار سوم  10

دار هيچ يا از تركيبات شتتير در روزهاي هفت ، چهارده ، بيستتت و يك  و بيستتت وهشتتت  دوره شتتيردهی اثر معنی

مارهاي نداشتتتت. ميزان هورمون  مارهاي  20در   2و  1پروبكتين در تي بل از زايش بيشتتتتر از تي بود  4و  3روز ق

(05/0p< اما بين تيمارهاي )در زمان  دار مشتتاهده نشتتد.از اين نظر تفاوت معنی 4و  3و همچنين بين تيمارهاي  2و  1



به بود. در  ماده بزهاي تمامی تيمارها مشتتتا عد از زايش، مقدار  30و  15زايش مقدار هورمون پروبكتين در  روز ب

مقدار مالتونين قبل از زايش (. >01/0pبيشتتتر بود ) 3و  1نستتبت به تيمارهاي  4و  2هورمون پروبكتين در تيمارهاي 

(. در پانزده روز پس از زايش، مقدار هورمون >01/0pبود ) 2و  1بيشتتتتر از تيمارهاي  4و  3در ماده بزهاي دو تيمار 

( و اختالف بين تيمارهاي >05/0p)تيمار شتتتاهد( بود ) 1كمتر از ماده بزهاي تيمار  2ده بزهاي تيمار مالتونين در ما

دار نبود. مقدار مالتونين در ماده بزهاي تيمارهاي مختلف در ستتی روز پس از زايش مشتتابه ديگر از نظر آماري معنی

با تيمارهايی كه طول روز طبيعی براي آنها اعمال  4و  3روز مانده به زايش اختالف ماده بزهاي تيمارهی  20بود. در 

روز پس از زايش، اختالف  30(. در >01/0pدار بود )معنی IGF-1( از نظر ميزان هورمون 2و  1گرديد )تيمارهاي 

ساير تيمارها از نظر مقدار هورمون  4بين ماده بزهاي تيمار  سه  (.>05/0pدار بود )معنی IGF-1با  سن يا، دو و  در 

بطور مشترك و سپس  3و  2هاي تيمارهاي بود و پس از آن بزغاله 4هاي تيمار هگی بابترين وزن مربوط به بزغالهما

از نظر ابزايش وزن از تولد تا سه ماهگی برتر از سايرين  4هاي تيمار بزغاله (.>01/0pقرار داشتند ) 1هاي تيمار بزغاله

شد و بزغالهعنیاختالف آماري م 3و  2بودند. بين تيمارهاي  شاهده ن سايرين ابزايش وزن  1هاي تيمار دار م سبت به  ن

هاي بز، اعمال دوره روشتتتنايی كوتاه قبل از زايش و دوره در گلهبه طور كلی،  (.>01/0pكمتري را تجربه نمودند )

 دهد.ها را ابزايش تواند مقدار شير توليدي ماده بزها و وزن بزغالهروشنايی بلند پس از زايش، می

 توليد شير، ميزان رشد دوره نوري، ، عملكرد،بزكلمات كليدي: 

 


