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 תקציר

קבוצות כאשר קבוצה אחת המשיכה את ממשק הרעיה  2 -לעיזי חלב מארבעה גזעים חולקו  בעבודה זו

עיזים מכל גזע בכל  n=5ה נשארה בדיר קבלה מנת חציר מסחרית )יהנהוג במשק ואילו הקבוצה השני

שתי קבוצות  הרכב חלב.חלובה לצרכי אנאליזת לת 170-ו 135, 110, 65קבוצה(. חלב נדגם בימים 

השומן והחלבון היה גבוה יותר, בעוד שריכוז האוריאה היה  הטיפול לא נבדלו בתנובות החלב אולם ריכוז

 השומןה בריכוז השומן בקבוצת המרעה נמצאה עליה בגודל בועית יבקבוצת המרעה. עם העלי נמוך יותר,

מה שלווה בתכולה גבוהה יותר של פוספוליפידים בחלב אולם ריכוז נמוך יותר של פוספוליפידים בגרם 

 3שומן. בנוסף נמצא כי באופן כללי עיזי המרעה הניבו חלב עשיר יותר בחומצות שומן מסוג אומגה 

קבוצת המרעה . ממשק ההזנהעיזי הדמשקאי היו הרגישות ביותר לשינוי  בהשוואה לעיזי הדיר. נמצא כי 

מיקרומטר בקבוצת  1-הניבה יותר שומן וחלבון מקבוצת החציר, קוטר בועית השומן היה גבוה בכ

בין  6ללא שינוי בריכוז חומצות מסוג אומגה  3המרעה, נמצאה עליה בריכוז חומצות שומן מסוג אומגה 

 40%-חציר היה גבוה בכגרם שומן בקבוצת ה\קבוצות הטיפול. בנוסף, נמצא כי ריכוז הפוספוליפידים

 לעומת קבוצת המרעה. 

שינויי הממשק בניסוי זה ושתי  קבוצות היה רגיש הרבה פחות לגזע הממבר ניתן לקבוע כי לעומת זאת, 

 .בהרכב השומנים בחלב באופן מובהקמגזע זה לא נבדלו  להטיפו

עם ריכוז שומן גבוה רו חלב ההבדלים בין קבוצות הטיפול במכלואי האלפין היו ממוצעים. עיזי המרעה ייצ

בועיות שומן גדולות יותר אולם שינויים אלו היו משמעותיים פחות מאלו שנצפו בגזע הדמשקאי יותר ו

ולא נמצאו לכל אורך תקופת הטיפול. מכלוא הדמשקאי*אלפיני הראה עליה דומה לזה של הדמשקאי 

 ת החציר.  בוצת המרעה יחסית לקבוצבק 3כוז חומצות שומן מסוג אומגה ברי

תוצאות העבודה מוכיחות כי ממשק הזנה יכול להוות כלי לשיפור הרכב החלב לטובת הצרכן בעיקר 

. גזע העיזים משפיע ביותר על השינויים 3מבחינת ריכוז הפוספוליפידים וחומצות שומן מסוג אומגה 

 בהרכב החלב כאשר גזע הדמשקאי הינו הרגיש ביותר לשינויים אלו. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Monitoring goat milk fat composition to the benefit of goat farmers, the 

milk industry and the consumers 
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This study compared the interaction between breed and management on milk lipid 

composition in Damascus, Mamber, Damascus X Alpine and Mamber X Alpine goats (n=10). 

Goats were randomly assigned to two different dietary managements of pasture vs. 

confinement (n=5) for each breed and n=20 for each treatment). At 60, 110, 135 and 170 

days in lactation we determined plasma NEFA, milk yield and solid concentrations,  milk lipid 

composition, and milk fat globule (MFG) size. No differences in milk yield were found 

between treatment groups throughout the experiment whereas protein and fat content 

increased in the grazing compared with confinement group. Accordingly, MFG size increased 

in the pasture group by 1 µm (P <0.0001). Breed affected MFG size and composition. In the 

Mambers treatment did not affect yield, fat content and MFG size. In contrast, fat and 

protein content and MFG size were higher in the pasture compared with confinement group 

for the Damascus. Differences in MFG size were associated with phospholipid concentration 

per mg of fat, which was 40% higher in the Damascus confinement compared with pasture 

group (P<0.05).  

Finally, in the Damascus breed, grazing group produced milk with higher omega 3 fatty acid 

content and higher ratio between omega 3 and omega 6 fatty acids compared with the 

confinement group.  

The results suggest that dietary management can be implicated to increase the 

concentration and yields of milk bioactive components. Furthermore, the results highlight 

the need to consider breed when dietary manipulations are considered as a mean to 

improve milk composition.  
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  .מבוא ותיאור הבעיה

ייחודיות שומן החלב היא בכך שהוא מכיל שני סוגי שומן עיקריים : שומני חלב ובריאות האדם-מבוא

.  בעוד שלצריכת (1) אשר להם השלכות בריאותיות שונות לחלוטין: טריגליצרידים ופוספוליפידים

מזונות עשירים בטריגליצרידים, המהווים את הרכיב עתיר האנרגיה בחלב, נקשרו לאורך השנים 

, לצריכת מזונות עשירים (2,3)השפעות בריאותיות שליליות כגון: השמנת יתר וטרשת עורקים 

ו לאחרונה השפעות בריאותיות חיוביות כגון: הורדת יכולת ספיגת כולסטרול במעי בפוספוליפידים נקשר

 (6),  השפעות פרה ביוטיות על אוכלוסית חיידקי המעי (5), התבגרות ושיפור תפקוד תאי המעי (4)

למרות שבאופן . (7)ושיפור פרופיל שומנים בדם )הורדת כולסטרול "רע" והעלאת הכולסטרול "הטוב"( 

משומן החלב, מכיל  95% -, יותר מעקרוני החלב מכיל את שני סוגי השומן המצוינים לעיל

. בועיות השומן בחלב מופרשות בגדלים שונים המתפרשים על פני שלושה סדרי גודל (8)טריגליצרידים 

 (. 15 ,14 ,13)בועיות קטנות מאופיינות בריכוז פוספוליפידים גבוה יותר כאשר  (10,  9)

ריכוז על . הדגש תיעוד ההשפעה של מערכות ייצור חלב עיזים על שומני החלב והרכבםע: מטרת המחקר המוצ

חומצות שומן רוויות בינוניות שרשרת, חומצות שומן חד המוצקים בעלי פעילות חיובית על בריאות האדם כגון 

חלב "בריאותי" כחלב נפרד  לפיתוח אסטרטגיות לייצור ישמשהמידע שיופק בלתי רוויות ופוספוליפידים.  -ורב

מכלל חלב העיזים, בעל ערך נוסף למחלבות ולענף. בנוסף, ניתוח הקשר בין הזנה לבין שומני החלב במגוון של 

  הדרכים לקבלת חלב יותר בריא בכל מעלי הגירה.כול להוות פלטפורמה לבחינת יתנאי ממשק 

בחרו מארבעת הגזעים אשר נ ברמת הנדיב בתחלובה שנייה  עיזים 40 -מ נדגםחלב פירוט עיקרי הניסויים: 

קבוצה (. העיזים חולקו לשתי קבוצות כאשר כל n=8, אלפין 50%)מגזע בלדי, שאמי, ומכלואי הקיימים בדיר 

עיזים מכל גזע. קבוצת המרעה המשיכה בממשק ההזנה הקיים בעדר הכולל יציאה למרעה עם שתי  4מכילה 

חלבון  16%יום, \גרם 1200) חליבות ביום, כאשר בכל חליבה העיזים מקבלות תוספת של כופתיות במכון החליבה

המשיכה אף היא בממשק הרעיה הנהוג במשק אולם במשך השבועיים שקדמו למועד דיגום  החציר. קבוצת כללי(

ותוספת כופתיות במנת ההזנה, בהתאם לממשק ההזנה המתקיים בדירים תלתן חציר החלב הושארה בדיר וקבלה 

ת בוקר לאחר המלטה. החלב נדגם בחליב 170-ו 135, 110, 65מסחריים. חלב נדגם משתי קבוצות הטיפול בימים 

( קיסריהלמעבדת החלב המרכזית ) נשלחהמנות: מנה אחת  לארבע חולקההחלב דוגמת . אמצעות דוגם חלבב

לקביעת ריכוז שומן, חלבון ולקטוז. מנה שניה נלקחה עוד באותו יום לקביעת גודל בועית השומן בחלב באמצעות 

ומנה שלישית שימשה לאנאליזת חומצות שומן  , מעבדת מו"פ תנובה, רחובותMastersizer (Malvern)מכשיר 

 . ופוספוליפידים בחלב

  :תוצאות המחקר

 תנובת חלב: 



באופן כללי ניתן לקבוע כי תנובת החלב אלא היתה שונה בין שי קבוצות הטיפול. ייחד עם זאת, נמצאה השפעה 

(: P <0.0001ת מכלואי האלפין )מובהקת לגזע מה שבא לידי ביטוי בתנובה נמוכה יותר של הגזעים המקומיים לעומ

 . (1)איור  לגזעי הדמשקאי, הממבר ומכלואיהם, בהתאמה  0.22+2.60 -, ו0.21+2.47, 0.16+1.82, 0.08+1.78

 

 

בתגובה למנת ההזנה  לכל גזע, ממוצע תנובת חלב שבועי )ליטר( כפי שחושב לאורך הניסוי -: 1איור 

תקן. הבדלים הסטיית  ±ממוצע מנת החציר )ירוק(. הנתונים מוצגים כ לעומת )כחול( במרעה

. הבדלים בין p<0.1, *p<0.05, **p<0.01†מובהקים בין טיפולי ההזנה, בתוך יום הדיגום מסומנים: 

 .B-ו Aהימים, בתוך טיפולי ההזנה מסומנים באותיות הלועזיות 

 

 ריכוז חלבון:

 0.01+3.35עם ריכוז חלבון גבוה יותר לעומת קבוצת החציר )באופן כללי, קבוצת המרעה הניבה חלב 

ההבדלים בין קבוצות הטיפול הושפעו גם מגזע העז (. 2, איור P 0.0=1בהתאמה,  0.1+3.25 לעומת

(P =0.01 ההבדלים המשמעותיים ביותר נמצאו בגזע הדמשקאי בו .)הניבה פחות החציר  קבוצת

שאר הגזעים הראו מגמות מעורבות של (. P <0.05בהמלטה )לאחר  135 -ו110בימים 10 %-חלבון ב

 עליה וירידה בכמויות החלבון בחציר.   



  

 בתגובה למנת ההזנה במרעה לכל גזע, כפי שחושב לאורך הניסוי חלבון החלבממוצע  - 2איור 

ין תקן. הבדלים מובהקים בהסטיית  ±ממוצע מנת החציר )ירוק(. הנתונים מוצגים כ לעומת )כחול(

. הבדלים בין הימים, בתוך p<0.1, *p<0.05, **p<0.01†טיפולי ההזנה, בתוך יום הדיגום מסומנים: 

 .B-ו Aטיפולי ההזנה מסומנים באותיות הלועזיות 

 

 ריכוז אוריאה:

 0.049 -ו .290.0 +0.002ריכוז האוריאה בחלב היה נמוך יותר בקבוצת המרעה לעומת קבוצת החציר )

תכולת האוריאה, בקבוצת המרעה בכלל הגזעים,  מגמת(.  3, איור P <0.0001, ה, בהתאמ +0.002

אז חלה עליה בריכוזים בשיעור של  135ועד יום  110נשארת קבועה החל מיום הביקורת דרך יום 

בלבד. מגמת תכולת האוריאה  81%, מלבד הממבר*אלפיני ששיעור העלייה בו היה 110%-למעלה מ

 50%בשיעור של עד  110היא בכלל הגזעים: עליה מיום הביקורת ליום בקבוצת החציר, זהה אף 

לא היו שינויים מהותיים  110-135בין הימים  ;במכלואים 90% -בגזעי הדמשקאי והממבר, ולמעלה מ

בגזעי  48%חלה עליה נוספת בתכולת האוריאה בשיעור של  135-170בין הימים  ;במגמת האוריאה

לתחלובה הצטמצמו ההבדלים  170ביום . במכלואים 63%-59%של הדמשקאי והממבר, וכן עליה 

 25לעומת הבדל של (, p<0.01)בגזעי המכלוא  35%בין קבוצות המרעה והדיר בכל הגזים ועמדו על 

 , בהתאמה. P<0.05 -ו P<0.01זעי הדמשקאי והממבר )בג 13%-ו



 

 

בתגובה למנת ההזנה  לכל גזע, כפי שחושב לאורך הניסוי ריכוז שתנן החלב, אוריאה,ממוצע  -3איור 

תקן. הבדלים הסטיית  ±ממוצע מנת החציר )ירוק(. הנתונים מוצגים כ לעומת )כחול( במרעה

. הבדלים בין הימים, p<0.05, **p<0.01*מובהקים בין טיפולי ההזנה, בתוך יום הדיגום מסומנים: 

 .C-ו A ,Bעזיות בתוך טיפולי ההזנה מסומנים באותיות הלו

 

 

 

 ריכוז שומן:

,  0.2+3.7לעומת   0.3+4.9יחסית לקבוצת החציר ) %0.8-ריכוז השומן החלב היה גבוה בקבוצת המרעה בכ

 Pתה השפעה על ריכוז שומן החלב )ינמצא כי לטיפול וכן לגזע בעיזים הי (. 4, איור P <0.0001בהתאמה, 

לתחלובה  170ם נמצאה בגזע הממבר בו קבוצות הטיפול נבדלו ביו( . ההשפעה החלשה ביותר 4, איור 0.0001>

נמצאו כרגישות ביותר לטיפולי ההזנה השונים וקבוצת המרעה הניבה גזע הדמשקאי בלבד. לעומת זאת, עיזים מ

 (. P <0.0001)     מעיזי החציר  39%-חלב עם ריכוז שומן גבוה ב

  



 

בתגובה למנת ההזנה במרעה  לכל גזע, לאורך הניסוי( כפי שחושב %) שומןממוצע תנובת  -4איור 

תקן. הבדלים מובהקים בין טיפולי ההזנה, הסטיית  ±ממוצע מנת החציר. הנתונים מוצגים כ לעומת

. הבדלים בין הימים, בתוך טיפולי ההזנה p<0.1, *p<0.05, **p<0.01†בתוך יום הדיגום מסומנים: 

 .B-ו Aמסומנים באותיות הלועזיות 

 

 

 דל בועית שומן החלב:גו

,   0.1+3לעומת   0.2+3.6מיקרומטר יחסית לעיזי החציר ) 1-בו לב עם בועיות שומן גדולות בכיעיזי המרעה הנ

 -ו P <0.0001באופן כללי גודל הבועית הושפע מהטיפול ומיום בתחלובה )(. 5, איור  P <0.0001, בהתאמה

בועיות שומן גדולות יותר בהזנה במרעה לעומת הזנה במנה המוגשת (.  כל הגזעים ייצרו 5, איור , בהתאמה0.001

(.  יחד עם זאת, כאשר תוצאות גודל הבועית נבחנו עבור כל גזע בנפרד, נמצא P =0.52בדיר, ללא השפעה של גזע )

 ם לא בגנוטיפים( אולP =0.02( ובמכלוא הממבר*אלפיני )P =0.003כי קבוצות הטיפול נבדלו בגזעי הדמשקאי )

 האחרים. 



 

 

בתגובה למנת ההזנה  לכל גזע, כפי שחושב לאורך הניסוי קוטר בועית שומן החלבממוצע : 5איור 

תקן. הבדלים הסטיית  ±ממוצע מנת החציר )ירוק(. הנתונים מוצגים כ לעומת )כחול( במרעה

. הבדלים בין p<0.1, *p<0.05, **p<0.01†מובהקים בין טיפולי ההזנה, בתוך יום הדיגום מסומנים: 

 .B-ו Aהימים, בתוך טיפולי ההזנה מסומנים באותיות הלועזיות 

 

 תכולת פוספוליפידים בחלב:

, 275+22לעומת  283+23יחסית לעיזי החציר ) 3%-ריכוז הפוספוליפידים בחלב היה גבוה בעיזי המרעה בכ

(. במכלואי P =0.03וטיפול )יתה מושפעת מהאינטראקציה בין גזע יתכולת הפוספוליפידים בחלב הבהתאמה. 

האלפין, כאשר ריכוז שומן החלב עלה, עלתה גם תכולת הפוספוליפידים. כך למשל, במכלוא ממבר*אלפיני נמצא 

 135-ו 110בקבוצת המרעה לעומת קבוצת הדיר בימים  20%-כי תכולת הפוספוליפדיים עלתה בממוצע ב

זאת, הקשר בין ריכוז שומן כללי ותכולת פוספוליפיידים (. בגזעי הממבר והדמשקאי לעומת P =0.005לתחלובה )

בחלב היה חלש הרבה יותר. בגזע הממבר למשל תכולת הפוספוליפידים בחלב היתה דומה בין קבוצת המרעה והדיר 

(P =0.62.)  170הדמשקאי, נבדלו קבוצות המרעה והדיר בתכולת הפוספוליפידים בחלב רק ביום  הכמו כן, בגזע 

 (. P <0.05בקבוצת המרעה ) 10%-ז הריכוז היה גבוה בכלתחלובה, א

 תכולת פוספוליפידים בשומן:

על מנת לבחון את ריכוז הפוספוליפידים בשומן עצמו, המשמש לתעשיית מוצרי החלב נעשה חישוב של מ"ג 

-ו P =0.0024מאפיין זה של שומן החלב זה היה מושפע מטיפול וגזע ).  (6)איור  פוספוליפידים בגרם שומן

 גרם שומן בעיזי הדיר \מק"ג  15-, בהתאמה(.  באופן כללי ריכוז הפוספוליפידים בגרם שומן היה גבוה בכ0.0002



-חלב עם הניבו לעומת העיזים הרועות.  ההבדל הגדול ביותר בין קבוצות הטיפול נמצא בעיזים דמשקאיות אשר 

דומה תוצאה (. P =0.0002לאחר המלטה ) 110יותר פוספוליפידים בקבוצת החציר לעומת המרעה ביום  44%

יותר  39%ם קבוצת החציר הניבה חלב עם יום לאחר המלטה ש 135-בר*אלפין בנמצאה במכלוא ממ

 (. P =0.02פוספוליפידים מקבוצת המרעה )

 

 לכל גזע, כפי שחושב לאורך הניסוי לגרם שומן בחלב )מיקרוגרם( סך הפוספוליפידיםממוצע : 6איור 

סטיית  ±ממוצע מנת החציר )ירוק(. הנתונים מוצגים כ לעומת )כחול( בתגובה למנת ההזנה במרעה

 ,p<0.1, *p<0.05†תקן. הבדלים מובהקים בין טיפולי ההזנה, בתוך יום הדיגום מסומנים: ה

**p<0.01 הבדלים בין הימים, בתוך טיפולי ההזנה מסומנים באותיות הלועזיות .A ו-B. 

 ליפידים בממברנת בועית שומן החלב: הרכב הפוספו

תהיה מלווה בשינוי בהרכב הפוספוליפידים  )צפוי היה כי הפרשה של בועיות שומן קטנות יותר )קבוצת הדיר

תוצאות חלק זה של עבודת המחקר מצביעות על השפעה חזקה של גזע העיזים על הרכב בממברנת בועית השומן. 

ו שינוים בהרכב הפוספוליפידים בממברנת אפול על הרכב זה. כמון כן, נמצממברנת בועית שומן החלב והשפעת הטי

בועית השומן, בעיקר במכלואי האלפין ובגזע הממבר, אולם שינויים אלו לאו דווקא החשו בהתאמה עם גודל בועית 

פוספוידילכולין שומן החלב. שני הריכיבים הממברנליים העיקריים שריכוזם השתנה כתוצאה מהטיפול היו 

פוספטידילאינוזיטול. בגזעי הממבר והמכלוא ממבר *אלפיני , נמצא כי הפרשת בועיות שומן קטנות התאפיינה 

ה דומה באותם י, בהתאמה(. נטי0.01-ו P =0.007לתחלובה ) 135בריכוז גבוה של פוספטידילאינוזיטול  ביום 

בהתאמה(. כמו כן, מכלוא ממבר*אלפין במרעה הפריש  ,0.05-ו P =0.07לתחלובה ) 110גנוטיפים, נמצאה ביום 

לעומת קבוצת הדיר. נטיה דומה נמצאה במכלוא  26% -בועיות גדולות יותר עם ריכוז פוספטידילכולין גבוה בכ

 (. P =0.06לתחלובה ) 110דמשקאי*אלפיני ביום 



 חומצות שומן:

 Poly Unsaturated fatty acids (PUFA) -בלתי רוויות שרשרת-חומצות שומן רב

  3.9+ריכוז חומצות השומן הרב בלתי רוויות בחלב היה גבוה בכחצי אחוז בעיזי המרעה יחסית לדיר )

נוצר בגזעי בין הקבוצות פער מובהק ( 7,  איור P=0.0003, בהתאמה,   20+3.4.-ו0.2

החציר (, בהתאמה. קבוצת p<0.01) 25% -( וp<0.05) 20%הדמשקאי*אלפיני והממבר בשיעור של 

, אם כי בהפרש נמוך יותר של 135בגזע הממבר שמרה על הבדל מובהק מקבוצת המרעה גם ביום 

20% (p<0.01 ביום .)כל הגזעים מלבד הממבר*אלפיני גילו נטייה לטובת קבוצת המרעה 170 ,

 בלתי רוויות.-בכמות חומצות השומן הרב

 

 

 לכל גזע, כפי שחושב לאורך הניסוי לב,בלתי רוויות בח-ריכוז חומצות שומן רבממוצע  -7איור 

סטיית  ±ממוצע מנת החציר )ירוק(. הנתונים מוצגים כ לעומת )כחול( בתגובה למנת ההזנה במרעה

 ,p<0.1, *p<0.05†תקן. הבדלים מובהקים בין טיפולי ההזנה, בתוך יום הדיגום מסומנים: ה

**p<0.01 הבדלים בין הימים, בתוך טיפולי ההזנה מסומנים באותיות הלועזיות .A ,B ו-C. 

 

 

 

 



 

 6חומצות שומן אומגה 

-ו 0.2+3.9בקבוצת המרעה יחסית לדיר ) %10היה גבוה בכ 6ריכוז חומצות שומן מוג אומגה 

צות שומן (. כמו כן נמצאה השפעה של גזע העז על תכולת חומ8, איור P=0.001, בהתאמה,  0.2+2.9

  בגזעי הדמשקאי*אלפיני והממבר חלו מגמות ירידה בקבוצת החציר(.  P =0.002) 6מסוג אומגה 

 20%( לטובת קבוצת המרעה ובכך עמדו על p<0.01, אשר גררו הבדלים מובהקים )לאורך התחלובה

( בלבד. p<0.01) 20%כבר עמד על  135, בהתאמה. בגזע הממבר, הפער הצטמצם וביום 25% -ו

( בין קבוצות p<0.05, גזעי הדמשקאי*אלפיני והממבר שמרו על ההבדלים המובהקים )170ביום 

 , בהתאמה.    15% -ו 16%הטיפול, בשיעור של 

 

 

כפי שחושב לאורך  ,)% מסך שומן החלב( בחלב 6ריכוז חומצות שומן מסוג אומגה ממוצע  -8איור 

מנת החציר )ירוק(. הנתונים מוצגים  לעומת )כחול( בתגובה למנת ההזנה במרעה לכל גזע, הניסוי

 ,p<0.1†תקן. הבדלים מובהקים בין טיפולי ההזנה, בתוך יום הדיגום מסומנים: הסטיית  ±ממוצע כ

*p<0.05, **p<0.01 הבדלים בין הימים, בתוך טיפולי ההזנה מסומנים באותיות הלועזיות .A ,B ו-C. 

 

 

 



 

 

 3חומצות שומן אומגה 

בהשוואה  20% -בקבוצת המרעה היה גבוה בכ 3ללי ריכוז חומצות השומן מסוג אומגה באופן כ

(. כמו כן, נמצאה 9, אור P <0.0001, בהתאמה, 0.03+0.43לעומת  0.03+0.52לקבוצת החציר )

בחלב בין שני משטרי ההזנה  3השםעה של גזע העז על ההבדל בריכוז חומצות שומן מסוג אומגה 

(P=0.03בקבוצת  .) בריכוז חומצות שומן מגמה שלילית נמצאה  גזעי הדמשקאי והממברהמרעה ב

מיום הביקורת,. לעומת זאת, קבוצת  28%עד כדי איבוד של בחלב לאורך תחלובה,  3מסוג אומגה 

. השינויים הדרמטיים 3החציר בכלל הגזעים הראתה צניחה בריכוז חומצות השומן מסוג אומגה 

, 39% -ו 43%ו בגזעים הדמשקאי*אלפיני והממבר שעמדו על הי 110ליום  65ביותר מיום 

בהתאמה. כמו כן, בקבוצת החציר בגזע הממבר*אלפיני נרשמה ירידה מיום הביקורת אבל לא יצרה 

הבדל מקבוצת המרעה שכן ערכיה ההתחלתיים היו גבוהים. לעומת זאת, הבדלים מובהקים נצפו 

 16% -( וp<0.05) 20%(, 9, איור p<0.01) 36%של  בין קבוצות הטיפול ועמדו בשיעור 110ביום 

(p<0.1 בגזעי הממבר, דמשקאי*אלפיני ודמשקאי, בהתאמה. קבוצת המרעה שמרה על הבדלים )

( בגזעי הדמשקאי והדמשקאי*אלפיני. קבוצת החציר 170( עד תום הניסוי )יום p<0.05מובהקים )

אך לא הופיע הבדל  170-ו 135בגזעי הממבר והממבר*אלפיני שמרו על ערכים נמוכים גם בימים 

 מובהק מקבוצת המרעה.  

 

 



בתגובה  לכל גזע, כפי שחושב לאורך הניסוי בחלב, 3ריכוז חומצות שומן מסוג אומגה ממוצע  -9איור 

תקן. הסטיית  ±ממוצע מנת החציר )ירוק(. הנתונים מוצגים כ לעומת )כחול( למנת ההזנה במרעה

. p<0.1, *p<0.05, **p<0.01†הבדלים מובהקים בין טיפולי ההזנה, בתוך יום הדיגום מסומנים: 

 .C-ו A ,Bהבדלים בין הימים, בתוך טיפולי ההזנה מסומנים באותיות הלועזיות 

 :3לאומגה  6יחס ריכוז חומצות שומן מסוג אומגה 

 6בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההבנה כי מעבר לחשיבותו של ריכוז חומצות שומן מסוג אומגה 

. משמעות יחס זה הינו בזמינות 3ל 6במזון,  ישנה חשיבות ליחס בין ריכוז חומצות מסוג אומגה  3ו

תוצריהם יכולים להיות מעודדי או מעכבי דלקת, באם  חומצותשומן אלו לתהליכים מטבוליים אשר

, בהתאמה. בניסוי זה נמצא כי הטיפול לא השפיע 3או  6המולקולה הראשונית היתה מסוג אומגה 

בכלל עיזי  6.6-( . יחס זה עמד על כ10, איור P=0.1בחלב ) 3-ל 6באופן מובהק על היחס בין אומגה 

מוגדר כטוב ובריא מבחינת הצרכן. יחד עם זאת  צות השומןהנסוי. יש לציין כי יחס כזה בין חומ

( ונמצא יחס נמוך יותר בקבוצת המרעה של גזע P=0.05נמצאה נטייה להשפעת הגזע על ערכים אלו )

 הדמשקאי יחסית לקבוצת הביקורת.

 

 לכל גזע, כפי שחושב לאורך הניסוי ,3-ל 6יחס הריכוזים של חומצת שומן מסוג אומגה  -10איור 

סטיית  ±ממוצע מנת החציר )ירוק(. הנתונים מוצגים כ לעומת )כחול( בתגובה למנת ההזנה במרעה

 ,p<0.1, *p<0.05†תקן. הבדלים מובהקים בין טיפולי ההזנה, בתוך יום הדיגום מסומנים: ה

**p<0.01 הבדלים בין הימים, בתוך טיפולי ההזנה מסומנים באותיות הלועזיות .A ,B ו-C. 

 

 דיון: 



הרכב החלב. שינויים אלו שיפור תוצאות המחקר מצביעות על כך ששינוי בממשק ההזנה הינו כלי חשוב וזמין ל

גבוהה יותר, תכולת אוריאה נמוכה יותר ואף עליה בריכוז פקטורים בעלי פעילות שומן וחלבון מתבטאים בתכולת 

כל גזעי העיזים  מושפעים באופן דומה  ביולוגית היכולה להיטיב עם בריאות האדם. יחד עם זאת, נראה כי לא

יעו על הרכב החלב כך ששימוש בהזנה במרעה מול הזנה במנה מוגשת, מסחרית, בדיר ישפ .ממשקי ההנה השונים

 מים בעוד אחרים עמידים בפני שינויים אלו. רק בגזעים מסוי

ללא החלבון והשומן העלתה את ריכוז הורידה את ריכוז האוריאה בחלב ו ניתן לקבוע באופן כללי כי יציאה למרעה 

בריכוז  3%-ריכוז שומן גבוה יותר בקבוצת המרעה התבטא גם בעליה של כ ירידה בתנובת החלב עצמו.

עליה בריכוז השומן התבטאה לרב בעליה בקוטר בועיות השומן  הפוספוליפידים בחלב המרעה יחסית לחלב הדיר. 

מסחרית, בריכוז הפוספוליפידים בחלב. יחד עם זאת, הזנה במנה תה קשורה לעליה יאשר בגזעים מסויימים הי

התבטאה בריכוז שומן נמוך יותר והפרשת בועיות שומן קטנות יותר. יחס ישר זה בין המבוססת על חציר בדיר, 

 .  בעזיםריכוז שומן לבין גודל בועית השומן ידוע מזה מספר שנים בבקר, אולם לא תואר בעבר 

יותר של פוספוליפידים לגרם  תה קשורה לריכוז גבוהיקטנות יותר במנת החציר בדיר הי הפרשת בועיות שומן

 .שומן

בין גזע העז לבין היכולת של הזנה לשנות את הרכב החלב.  השפעה הדדית חזקהתוצאות העבודה מצביעות על 

ה המשמעותית יפתה העלילמשל, נמצא כי הגזע הרגיש ביותר לשינויים התזונתיים הוא הגזע הדמשקאי. בגזע זה נצ

ביותר בריכוז שומן החלב כתוצאה מיציאה למרעה לעומת הזנה בחציר, ההבדל הגדול ביותר בין הטיפולים מבחינת 

תכולת חומצות יה ביעלהשיעור גודל בועית השומן ומבחינת ריכוז הפוספוליפידים בחלב ולגרם שומן.  כמו כן, 

היה המשמעותי ביותר בגזע זה. לעומתו,  בקבוצת המרעה מול קבוצת החציר, 3שומן רב בלתי רוויות מסוג אומגה 

 גזע הממבר היה כמעט עמיד לשינויי הממשק והתזונה וההבדלים בין הטיפולים כמעט ולא ניכרו בהרכב החלב. 

וזמין  וים כלי משמעותיומסקנותינו מתוכנית מחקר זו היא העובדה כי ממשק הרעיה מול ממשק אינטנסיבי בדיר מה

טובת לבפרט, הרכב שומן החלב הנגרמים להרכב החלב בכלל, ו לקביעת הרכב חלב. ניתן למנף את השינוים

ים אלו ניתן למצוא פוספוליפידים הצרכן, על מנת להעשיר את החלב בגורמים אשר ישפרו את בריאותו. בין גורמ

גוון תהליכים פיזיולוגיים ומטבולים בבני , שניהם ידועים בהשפעתם החיובית על מ3חומצות שומן מסוג אומגה ו

 אדם. 

על ידי שימוש בגזעים ספציפיים של עיזים ניתן להקצין את ההבדלים הנגרמים בהרכב החלב כתוצאה משינוי 

ממשק ההזנה. כך ששימוש בגזע הדמשקאי יניב את ההבדלים הגדולים ביותר בהרכב החלב כתוצאה משינוי ממשק 

 ת חציר. ההזנה ממרעה למנה מבוסס

בהקשר למוצר אותו רוצים להעשיר ברכיבים יחד עם זאת, יש להתייחס לשינויים המבוקשים בהרכב החלב 

ה )ניגר( בפוספוליפידים, ניתן להשתמש בעיזי יהמועילים לבריאות הצרכן. כך, במידה ורוצים להעשיר חלב לשתי

במידה ורוצים להעשיר חלב. אולם,  ביותר לליטר דמשקאי רועות. עיזים אלו יניבו את ריכוז הפוספוליפידים הגבוה

וססת חציר,  הן ממנה המבמוצרי חלב בעלי תכולת מוצקים גבוהה יותר בפוספוליפידים, אזי עיזי דמשקאי הניזונות 

 אלו אשר יניבו שומן חלב בבועיות קטנות יותר, עתיר בפוספוליפידים. 

ב מהווה כלי  לשיפור מאפיינים טקסטורליים )מבניים( לבסוף, יש לזכור כי השליטה בגודל בועית שומן החל

למוצרי חלב, בכלל ולגבינות בפרט. לגודל בועית השומן השפעה על חוזק הגבן, תכולת הקלציום וחלבוני מי הגבינה 



במוצרי חלב. לכן, המידע המוצג בתוכנית זו יכול לשמש את תעשיית החלב בהקשר של חלב ייעודי למוצרי חלב 

 מאפיינים פיסיוכימיקליים אלו רלוונטים עבורם.  שונים אשר
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 סיכום עם שאלות מנחות 
שורות לכל שאלה )לא תובא בחשבון חריגה מגבולות  4עד  3-, בבקצרה ולענייןהשאלות  כלנא  להתייחס ל

 המסגרת המודפסת(.

 תהליך ההערכה של תוצאות המחקר. שיתוף הפעולה שלך יסייע ל

 נא לציין הפנייה לדו"ח אם נכללו בו נקודות נוספות לאלה שבסיכום. :הערה

 מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה.

שנת המחקר הנוכחית היתה לבחון את השפעת היציאה למרעה מול ההזנה במנה מסחרית בדיר על הרכב החלב מבחינת ריכוז מטרת 

המוצקים שבו ועל גודל בועיות השומן. כמו כן, דגש מיוחד הושם על בחינת ההבדלים בין גזעי העיזים השונים מבחינת השפעת ההזנה 

 על הרכב ומבנה השומן בחלב. 

 הניסויים והתוצאות.עיקרי 

שתי קבוצות הטיפול לא נבדלו בתנובות החלב אולם ריכוז השומן והחלבון היה גבוה יותר, בעוד שריכוז האוריאה היה נמוך 

יותר, בקבוצת המרעה. עם העליה בריכוז השומן בקבוצת המרעה נמצאה עליה בגודל בועית השומן מה שלווה בתכולה 

בחלב אולם ריכוז נמוך יותר של פוספוליפידים בגרם שומן. בנוסף נמצא כי באופן כללי עיזי גבוהה יותר של פוספוליפידים 

בהשוואה לעיזי הדיר. נמצא כי  עיזי הדמשקאי היו הרגישות  3המרעה הניבו חלב עשיר יותר בחומצות שומן מסוג אומגה 

 ב החלב כתוצאה מהשינוי בממשק ההזנה.בעוד שעיזי הממבר הראו הכי פחות שינויים בהרכ ביותר לשינוי ממשק ההזנה

  מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו. האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדוח?

 מטרות המחקר הושגו.

בעיות שנותרו לפתרון ו/או שינויים )טכנולוגיים, שיווקיים ואחרים( שחלו במהלך העבודה; התייחסות המשך המחקר לגביהן, האם 

 יושגו מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע תוכנית המחקר?

 לא נותרו בעיות לא פתורות

 ביבליוגרפי כמקובל בפרסום מאמר מדעי; ציטט – פרסומים בכתבהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח: 

התקציר כמקובל בפרסום  יש לפרט מקום, תאריך, ציטוט ביבליוגרפי של – הרצאות וימי עיוןיש לציין שם ומס' פטנט;  – פטנטים

 מאמר מדעי.

 פרסום הדוח: אני ממליץ לפרסם את הדוח: )סמן אחת מהאופציות(

 רק בספריות 

 )ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט 

  אבקש להמתין עד אשר נפרסם מאמר בנושא -לא לפרסם –חסוי 

 

  ? *האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי

 לא



יש לענות על שאלה זו רק בדוח שנה ראשונה במחקר שאושר לשנתיים, או בדוח  שנה שניה במחקר שאושר לשלוש *

  שנים

 

 


