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 תקציר

פיינית לשעות הלילה, היא חלק טבעי ובלתי נפרד ממעגל החיים של בני האדם, בעלי החשכה האו

החיים והצמחייה בטבע. יחד עם זאת, ככל שהאנושות מתקדמת, כך הולכת החשכה ומצטמצמת, 

בגלל השימוש הנרחב בתאורה מאסיבית ובזבזנית. לכך יש השפעות מרחיקות לכת. ההכרה 

על ידי ארגון  2012ת "זיהום אור" והשלכותיו התקבלה ביוני הבינלאומית המשמעותית בהשפעו

( שקבע שאור מלאכותי בלילה הוא גורם מזהם לבני אדם, מאחר והוא AMAהרופאים האמריקאי )

פוגע בייצור המלטונין ומשבש ריתמוסים ביולוגיים. בעקבות ההחלטה זכה המושג החדש, "זיהום 

בהקשר של השפעותיו על בריאות בני אדם, אך עדיין אין  אור" להכרה בינלאומית ומעורר עניין רב

תשתיתי לגבי השפעות -התייחסות להשפעה על חיות המשק החשופות לו. קיים מחסור בידע בסיסי

התאורה המלאכותית על מערכות פיזיולוגיות שונות בבקר לעומת הידע הקיים על השפעות התאורה 

ום האור החמירה בעשור האחרון עם הכנסה אגרסיבית המלאכותית על בני אדם. יותר מכך, רמת זיה

המייצרות עוצמות תאורה גבוהות של תאורה קצרת גל, ולכן זיהום  LEDשל נורות חסכוניות מסוג 

האור גבר והשפעתו משמעותית יותר מבעבר גם על בני האדם וגם על חיות המשק. בישראל כיום, 

( במשך רוב שעות הלילה, LEDרת פלורוסנט או רוב הרפתות מוארות באור מלאכותי קצר גל )תאו

 ואין כלל התייחסות לתנאי התאורה בזמן המוקצה לשינה של החיה. 

היפותזת המחקר, המתבססת על תוצאות הקדמיות, הינה שניתן לשפר את יעילות ניצול המזון 

חשיפה  והייצור של בקר לחלב על ידי מניפולציות במשטר התאורה. מטרת המחקר היא לבחון האם

של פרות חולבות לאור מלאכותי בלילה תפגע במחזוריות השעון הביולוגי ותשפיע על ביצועים, 

יעילות ייצור וניצולת מזון בטווח הקצר ובטווח הארוך של חייהן.  חדשנותו של המחקר היא בעצם 

ביצועי התפיסה כי מניפולציות ממשקיות, קלות לניהול ברמת המשק, יכולות לשפר באופן ניכר את 

העדר, בטווח הקצר )יעילות ייצור וניצולת מזון לחלב, בריאות ורווחת החיה( והארוך )תנובה 

ופוריות(. הבנת המנגנון באמצעותו האור המלאכותי משפיע על מערכות ביולוגיות בגוף הפרה תשלים 

פערים מדעיים רבים הקשורים להשפעת האור על חיות המשק בתעשייה החקלאית המודרנית. 

המחקר המוצע משלב מספר דיסציפלינות )פיזיולוגיות, אנדוקריניות והתנהגותיות( שיכולות "לשפוך 

אור" על משטר תאורה אופטימאלי לפרות מניבות, ויוכל לסייע למקסם את פוטנציאל הייצור וניצולת 

 המזון, וכתוצאה מכך לשפר את הרווחיות בענף הבקר לחלב.
 

 מבוא

האדם( מתרחשות פעילויות ביולוגיות תלויות זמן בעלות מחזוריות יומית  בבעלי חיים שונים )כולל

המתוזמנות על ידי השעון הביולוגי  -החל מהאורגניזם השלם ועד לרמה המולקולארית  -בכל הרמות 

( בהיפותלמוס, מעל לתצלובת של עצבי הראיה המגיעים SCNתצלובתי ) -השוכן בגרעין העל

עצב, ואת המידע על אור וחושך הוא מקבל מתאי הרשתית שבעין.  מהעיניים. השעון בנוי מתאי

מהשעון הביולוגי מועבר המידע לבלוטה האצטרובלית המייצרת את המלטונין )"הורמון החושך"(, 

שמגיע לזרם הדם ומעביר את "מסר החושך" לכל תאי הגוף. ייצור המלטונין מגיע לשיא באמצע 

ילו כמות קטנה של אור מלאכותי בעל אורך גל קצר יכולה הלילה, והינו תהליך מאוד רגיש, שאפ

ננומטר, והוא דומיננטי  490–450(. אורך גל קצר מוגדר בטווח שבין Seron-Ferre, 2001לשבש אותו )
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)אור לבן(. לעומת זאת, תאורה בעלת אורכי גל ארוכים, בטווח שבין   LED -בתאורה מסוג פלורוסנט ו

 (. Dahl et al., 2000אינה משבשת את ייצור המלטונין ) ננומטר )אור אדום( 780–620

ביונקים, מלטונין הוא נוירוהורמון שכמויות גדולות שלו יחסית נוצרות בבלוטה האצטרובלית בשעות 

-החושך מסרוטונין, אשר נוצר ומצטבר בבלוטה בשעות היום. מבחינה כימית, המלטונין הינו אינדול

ם מקבוצות שונות. מבחינה אבולוציונית, המלטונין היא מולקולה אמין הנמצא בצמחים ובבעלי חיי

עתיקה מאד באורגניזמים, והיא בעלת פונקציות שונות. אחת הפונקציות המשותפות לצמחים ולבעלי 

(. ביונקים, מעבר לתפקיד החשוב Reiter et al., 2007חיים היא היותה חומר נוגד חמצון יעיל ביותר ) 

עוצמה, בעשור האחרון מתרבות ההוכחות לכך -החיסון כנוגד חמצון רבשל המלטונין במערכת 

שמלטונין משפיע באופן ישיר על יכולת התגובה של מערכת החיסון כנגד פתוגנים שונים, באמצעות 

(. מאחר Tekbas et al., 2008גיוס תאי דם לבנים ואף פגיעה ישירה בחיידקים מסוגים שונים )

א גם קשור בהסדרת העונתיות, כלומר, המלטונין משמש לא רק כביטוי והמלטונין מופרש בחושך, הו

(. יותר מכך, Reiter, 1993לשעון היממתי, אלא גם ביטוי ללוח השנה, למשל לסנכרון מועדי הרבייה )

מחקרים שפורסמו בעשור האחרון הוכיחו שמערכת הרבייה מושפעת מרמות המלטונין באופן ישיר, 

בעיקר בתאי  -תם של קולטנים למלטונין בגונדות ובתאי מערכת הרבייה וההוכחה לכך היא הימצאו

. במחקר שנערך בקרב Tamura et al., 2012הגרנולוזה, פרוסטטה וספרמטוזואה, ובנוזל הזקיק ))

נשים שעברו טיפולי פוריות נמצא, שלקבוצת הנשים שנטלו מלטונין במהלך התקופה היו אחוזי 

 ,.Tamura et alבאופן מובהק מקבוצת הנשים שלא נטלה מלטונין )) הפריה, קליטה והשרשה גבוהים

. כיום, עדיין לא ברור כיצד משפיע המלטונין על פוריות בזכרים ובנקבות וההנחה העיקרית היא 2008

שהמלטונין מגן על הביצית ועל הזרע מפני רדיקלים חופשיים בסביבת תאי המין, וכך מונע פגיעה 

. בעשורים האחרונים פורסמו מחקרים רבים בנושא השפעת Tamura et al., 2012בחיוניותם ))

פוטופריודה על מעלי גירה, שהתמקדו בעיקר בנושא השפעת אורך היום ושינוי באורך היום על 

(. עדויות ממחקרים בנושא בצפון אמריקה ובאירופה מראות, כי משטר Dahl et al., 2000היצרנות )

ליטר ליום, והאפקט  3עד  2-חלובה מעלה את תנובת החלב בפרות בתאורה של יום קצר בתחילת הת

 Wareski etהחיובי נמשך לאורך כל התחלובה. באופן דומה השפעה זו נמדדה גם בכבשים ובעיזים ))

al.,2001 ( ואף נמצא אפקט גדול יותר בעיזים מאשר בפרותCapuco et al., 1997 כמו כן, נמצא .)

ליטר/ליום יותר חלב  3.2מן היובש ייצרו בתחלובה העוקבת בממוצע שפרות שנחשפו ליום קצר בז

(. כלומר, עיקר המחקר בנושא פוטופריודה בבקר Miller et al., 2000מאלו אשר נחשפו ליום ארוך )

התמקד בשינויים עונתיים, דהיינו השפעת אורך היום ושינוי באורך היום על פרמטרים פיזיולוגים 

ת, המידע על השפעות תאורה מלאכותית על מערכות פיזיולוגיות בפרה הוא שונים. בספרות המקצועי

דל ביותר. מתוך כך עולה השאלה, כיצד משפיע האור המלאכותי על מערכות שונות בגוף הפרה? 

 והאם יש לכך השלכה על יעילות ניצולת המזון לייצור חלב, בריאות ורווחת החיה?
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 :מטרת המחקר

 :של שנת הניסוי הראשונה המחקר תודו"ח זה מתייחס למטר

 ויעילות הייצור במהלך התחלובה, משקל צריכת מזון, תנובה והרכב חלבמדידה קבוצתית של  .1

 ., חושך(LED, אור אדום מסוג LED)אור לבן מסוג  משטרי תאורה לושהבש

 משטרי התאורה. לושתמדידת קצב הלב לאורך היממה כסמן אנדוגני למחזוריות החיה בש . 2
 

 לך הניסוימה

פרות מניבות מסוג הולשטיין,  199ב , 2017במהלך החודשים מאי עד ספטמבר הניסוי נערך במשק יגור 

בממוצע,  ק"ג 609.9משקל גוף: בממוצע,  יום 190ימים בתחלובה: בממוצע,  2.76תחלובה: מספר 

 1.75ה: מנת חולבות )הזנ ,20:00, 12:00, 4:00שעות חליבה:  ,ק"ג/יום 43.8תנובת חלב יומית ממוצעת: 

כאשר הקבוצות לא נבדלו במספר . הפרות חולקו לשלוש קבוצות בהתאם למשטר ההארה, מק"ל(

 462לבן ) LED תבתאור הוארה N = 62)  ) 1קבוצה מספר  התחלובות, יום בתחלובה, ותנובת החלב.

הוארה N = 69), ) 2ה למחרת. קבוצ 07:00עד  19:00בשעות הלילה החל משעה  לוקס( 180ננומטר, 

 .למחרת 07:00עד  19:00בשעות הלילה החל משעה  לוקס( 180ננומטר,  670אדום ) LED תבתאור

 2.01ננומטר,  680הייתה תחת משטר תאורה טבעי כלומר ללא תאורה מלאכותית ) N = 69), ) 3ה קבוצ

 פעמים ביוםלוש שנחלבו  פרות. הניסויב 5התבצעה בשבוע  2ו  1הדלקת האורות בקבוצות לוקס(. 

, מצב גופני נמדד פעמיים (ביום )בכניסה למכון החליבהפעמים  3נשקלו  פרותה(. 20:00, 12:00, 04:00)

ימים  4ודיגומי חלב בוצעו בסוף הניסוי. קצב לב יומי נמדד לאורך  במהלך הניסוי )תחילה וסוף ניסוי(

בתחילת הניסוי )לפני ההארה( יות, עודיקבוצות הניסוי, באמצעות חגורות קצב לב י לושרצופים לש

תכולת חומר יבש  .1מוצג בטבלה  המנה שהוגשה במהלך הניסוי לשלושת הקבוצותהרכב  ובסופו.

עד התייצבות המשקל  c° 60 במנה נקבעה לאחר ייבוש דוגמאות של המנות השונות בטמפרטורה של 

 ח"י. 59.7הניסוי הכילה   % מניתוח תכולת ח"י נמצא שמנת  שעות. 48ללא שינוי, ייבוש למשך 
 

 

     תוצאות  

 הרכב מנה וצריכת מזון  .1

. 1 איורת לאורך תקופת הניסוי מתוארת בוקבוצהשל  ש.ת(± )ממוצע  צריכת ח"י היומית

מתוארת  (4עד  1שבועות לפני מניפולציית האור המלאכותי בלילה )ממוצע צריכת ח"י יומית   

עד  6שבועות מניפולציית האור המלאכותי בלילה )ממוצע  אחריח"י יומית     . צריכת2בטבלה 

 ייתהלא ההחושך קבוצת  ,לפני מניפולציית האור המלאכותי בלילה. 3מתוארת בטבלה  (17

וצריכת המזון של קבוצת האור האדום הייתה נמוכה מצריכת  ה מקבוצת האור הלבןשונ

ממוצע צריכת לא נמצא הבדל מובהק ב .(2 טבלה)ראה  ור הלבן והחושךהמזון של קבוצות הא

 .(2ראה טבלה )של קבוצות החושך, אור לבן והאור האדום המזון בתקופת ההארה 
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  הניסוייקבוצות ב פרותשהוגשה למנת ההזנה ותכולות של  םמרכיבי. 1טבלה           

 נהאחוז במ כמות בק״ג יומי רכיב

 8.13 2.848 תירס גרוס

 4.56 1.595 תירס גרוס בחליפה

 0.60 0.211 מלח מרמז

 2.81 0.984 שחת אספסת

 1.43 0.5 כוספת סויה

 E 0.002 0.01ויטמין 

 5.71 2 לבן

 3.44 1.206 כוספה ליפתית

 0.86 0.3 חיטה חליפה

 0.09 0.03 שמן

D.D.G.S 1.43 4.08 

 8.57 3 גלוטן פיד בחליפה

 0.63 0.22 סודה לשתיה

 0.01 0.005 שמרים ביוספ

 0.67 0.235 אדולק

 0.12 0.0418 מלח 

 0.59 0.2077 סידנית

 0.05 0.0168 תרכיז חשח

 A  0.018 0.05ויטמין 

 1.43 0.5 סובין

 8.57 3 שזרות תירס

 22.16 7.7593 תחמיץ חיטה

 11.43 4 תחמיץ תירס

 4.57 1.6 גפת תירס

 7.14 2.5 שחת דגן

 2.29 0.8 שעורה לחוצה

 100.00 35.1 סיכום

     תכולות

   59.7 חומר יבש %

   16.6 חלבון כללי %

   33.3 דופן תא %

   0.199 דופן תא גס %

   0.048 שומן %

   0.033 שומן מוגן %

   1.758 אנרגיה נטו לח״י )מק"ל לק"ג ח"י(
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האור N = 62), )הלבן מקבוצת האור  פרות( של ש.ת ±ממוצע שבועי יומית )המזון הצריכת  :1איור 

 .שנמדדה לאורך תקופת הניסויN = 68) וקבוצת החושך )N = 69), )האדום 
 
 

ביצועים, הרכב חלב ויעילות ניצולת מזון של פרות משלושת משטרי התאורה: . 2טבלה 
 חושך, אור אדום ואור לבן, לפני מניפולציית התאורה

P value  SEM פרמטר חושך אדום לבן 

 ביצועים     

0.02 0.28 29.8
a
 28.4

b
 29.5

a
 צריכת ח"י, ק"ג ח"י/יום 

0.00 2.87 652
b
 616

a
 619

a
 משקל גוף, ק"ג 

 (1-5מצב גופני )סקלה  2.60 2.64 2.62 0.03 0.63

0.00 5.63 303
b
 433

a
 440

a
 פעילות, צעדים ליום 

0.00 0.86 85.5
a
 89.9

b
 84.7

a
 קצב לב, פעימה לדקה 

0.00 0.42 41.4
b
 43.6

a
 43.8

a
 תנובת חלב, ק"ג ליום 

 מרכיבי חלב          

 שומן, % 3.98 4.14 3.98 0.10 0.25

 חלבון, % 3.45 3.49 3.37 0.06 0.17

0.00 0.03 4.84
c
 5.00

b
 4.94

a
 לקטוז, % 

 / מ"ל(1000סת"ס )תאים* 187.3 157.1 205.7 55.4 0.74

0.00 0.32 30.8
b
 33.7

a
 33.3

a
 אנרגיה בחלב, מק"ל ליום 

 יעילות ניצולת מזון     

 תנובת חלב/ צריכת ח"י 1.42 1.53 1.41 0.04 0.20

0.00 0.02 1.04
b
 1.18

a
 1.12

a
 האנרגיה בחלב/ צריכת ח"י 

a,b,
 P<0.05. סטטיסטית  נבדלים שונות באותיות המסומנים שורה באותה ערכים     
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ביצועים, הרכב חלב ויעילות ניצולת מזון של פרות משלושת משטרי התאורה: . 3טבלה 
 שך, אור אדום ואור לבן, לפני מניפולציית התאורהחו

P value  SEM פרמטר חושך אדום לבן 
 ביצועים     

 צריכת ח"י, ק"ג ח"י/יום 27.9 27.5 27.4 0.41 0.75

0.00 4.55 649
c
 597

b
 616

a
 משקל גוף, ק"ג 

0.00 0.03 2.42
b
 2.49

b
 2.58

a
 (1-5מצב גופני )סקלה  

0.00 10.74 379
c
 421

b
 448

a
 פעילות, צעדים ליום 

0.00 0.58 86.1
b
 80.4

a
 79.6

a
 קצב לב, פעימה לדקה 

0.00 0.51 37.8
c
 41.2

b
 42.8

a
 תנובת חלב, ק"ג ליום 

 מרכיבי חלב     

0.00 0.12 3.88
b
 4.13

ab
 4.49

a
 שומן, % 

0.01 0.05 3.45
b
 3.53

b
 3.31

a
 חלבון, % 

 לקטוז, % 5.01 5.03 4.94 0.04 0.24

0.06 61.5 389.4
b
 209.3

ab
 181.5

a
 / מ"ל(1000סת"ס )תאים* 

0.00 0.39 28.12
c
 31.96

b
 34.08

a
 אנרגיה בחלב, מק"ל ליום 

 יעילות ניצולת מזון     

0.05 0.02 1.45
b
 1.49

ab
 1.53

a
 תנובת חלב/ צריכת ח"י 

0.00 0.02 1.03
c
 1.17

b
 1.23

a
 האנרגיה בחלב/ צריכת ח"י 

 
a,b,סטטיסטית  נבדלים שונות באותיות סומניםהמ שורה באותה ערכים .P<0.05     
 

 

 תנובת החלב היומית .2

לאורך כל תקופת הניסוי מתוארת  הניסוית ושל קבוצש.ת( ± )ממוצע תנובת החלב היומית 

 1שבועות לפני מניפולציית האור המלאכותי בלילה )ממוצע תנובת החלב היומית    .2 איורב

מניפולציית האור המלאכותי בלילה  אחריהחלב היומית    . תנובת2מתוארת בטבלה  (4עד 

 . 3מתוארת בטבלה  (17עד  6שבועות )ממוצע 

 של קבוצות האורלפני מניפולציית האור המלאכותי בלילה    הממוצעתהיומית תנובת החלב 

אך לא נמצא הבדל מובהק  ,הייתה נמוכה באופן מובהק מקבוצת האור האדום והחושך הלבן

בתקופת  .)    2ראה טבלה ) אדום לקבוצת החושך בתנובת החלב של פרות מקבוצת אור

 נמוכההייתה  הלבן של קבוצות האורהממוצעת היומית  תנובת החלבמניפולציית התאורה 

ותנובת החלב היומית של קבוצת החושך הייתה גבוהה והאור מקבוצת החושך מובהק באופן 

 .    )    3ראה טבלה (תנובת החלב היומית של קבוצת האור האדום מ
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האור N = 62), )הלבן מקבוצת האור  פרות( של ש.ת ±ממוצע שבועי יומית ) תנובת חלב :2איור 

 .שנמדדה לאורך תקופת הניסויN = 68) וקבוצת החושך )N = 69), )האדום 
 

 משקל גוף .3

במהלך הניסוי. ביום )ביציאה מהמכון חליבה( מים פע 3של פרות הניסוי נמדד גוף המשקל 

 . 3של קבוצות הניסוי לאורך כל תקופת הניסוי מתוארת באיור ש.ת( ± )ממוצע משקל הגוף 

בטבלה  מתואר (4עד  1שבועות לפני מניפולציית האור המלאכותי בלילה )ממוצע משקל הגוף   

 מתואר (17עד  6שבועות מניפולציית האור המלאכותי בלילה )ממוצע  אחרימשקל הגוף   . 2

 .3בטבלה 

היה הלבן,  של קבוצות האור לפני מניפולציית האור המלאכותי בלילה   משקל הגוף הממוצע

ה בין קבוצות שונ הלא היו, והחושך האדוםהאור מקבוצות  )    (P < 0.01גבוה באופן מובהק 

וקבוצת האור האדום עלו קבוצת האור הלבן בתקופה זו  .)    (P = 0.58 אור האדום והחושךה

לאחר ההארה ק"ג ליום. בתקופה ש -0.26ק"ג ליום לעומת קבוצת החושך שירדה  0.36,  0.21

( כל הקבוצות ירדו במשקל הגוף אך הירידה המתונה 17עד שבוע  5שבוע הניסוי )ועד סוף 

, -0.27,  -0.25) אור הלבןוה החושךלעומת קבוצות  האור האדוםביותר הייתה של קבוצת 

משקל הסיום של קבוצת האור הלבן היה הגבוה ביותר  .(, בהתאמהבממוצע יוםק"ג ל, -0.32

 .  ןאור האדום שלא נבדלו ביניהיחסית למשקלי הסיום של קבוצת החושך וה
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      האור האדום N = 62), )הלבן מקבוצת האור  פרות( של ש.ת ±ממוצע שבועי ) משקל גוף :3איור 

( ,(N = 69( וקבוצת החושך (N = 68שנמדדה לאורך תקופת הניסוי. 
 

 מצב גופני .4

 (.17, 1( של פרות הניסוי נמדד בתחילת הניסוי ובסופו )שבועות scale 1-5דרוג המצב הגופני )

מניפולציית האור  אחריהמצב הגופני   ו 2בטבלה  מתוארלפני מניפולציית האור המצב הגופני   

 .3בטבלה  מתוארהמלאכותי בלילה 

בתחילת דרוג המצב הגופני לא היה שונה בין קבוצת החושך, האור האדום והאור הלבן 

בסוף הניסוי דרוג המצב הגופני היה שונה באופן מובהק בין קבוצות  .)    (P = 0.63 הניסוי

י, כאשר הדרוג הגבוה ביותר היה בקבוצת החושך לאחריה האור האדום והדרוג הנמוך הניסו

 (.  3ראה טבלה )ביותר היה בקבוצת האור הלבן 

  

 פעילות .5

פעילות הפרות )מספר צעדים ביממה( נמדדה בכל יום באמצעות מד צעדים )חברת צח"מ 

של קבוצות הניסוי לאורך כל תקופת הניסוי ש.ת( ± )ממוצע  דים ביממהמספר הצע. אפיקים(

מתוארת בטבלה לפני מניפולציית האור המלאכותי בלילה פעילות הפרות   . 4מתוארת באיור 

 .3מתוארת בטבלה מניפולציית האור  אחרי   והפעילות 2

 נמוךהלבן, היה  של קבוצות האורלפני מניפולציית האור המלאכותי בלילה    מספר הצעדים

ה בין קבוצות האור שונ הלא הי, ווהחושך מקבוצות האור האדום )    (P < 0.001באופן מובהק 

  .)    (P = 0.95האדום והחושך 
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בפעילות של הפרות מקבוצת האור  40%הייתה עליה של בחמשת השבועות לאחר ההארה 

בקבוצת  0.7%בכמות הצעדים של קבוצת האור האדום ועליה של  5%הלבן לעומת עליה של 

בממוצע בקבוצת ליממה צעדים  68ירידה משמעותית של  ישנה 11ל  10החושך. בין השבועות 

ישנה עליה בכמות הצעדים בקבוצת האור  17עד שבוע  11האור הלבן אך לאחר מכן משבוע 

בשבוע  ,בהתאמה,צעדים ליממה  493ו  384 רמת פעילות של שמגיע לוקבוצת החושך הלבן 

 . 17עד  11ברמת הפעילות בין שבועות . בקבוצת האור האדום לא היה שינוי 17

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
האור N = 62), )הלבן מקבוצת האור  פרות( של ש.ת ±ממוצע שבועי ) מספר צעדים ביממה :4איור 

 .שנמדדה לאורך תקופת הניסויN = 68) וקבוצת החושך )N = 69), )האדום 

 

 הרכב החלב .6

רכב וה 2בטבלה  מתוארלפני מניפולציית האור המלאכותי בלילה    החלב של הפרותהרכב 

 .3בטבלה  מתוארמניפולציית האור  אחרי   החלב

יפולציית האור לפני מנת   וקבוצהבין  (  P = 0.25)אחוז השומן בחלב לא היה שונה שומן:  .א

הגבוה ביותר היה בחלב מניפולציית האור, אחוז השומן חר לא .המלאכותי בלילה

השומן הנמוך ביותר חוז א .מקבוצת האור הלבןקבוצת החושך והוא נבדל באופן מובהק ב

  היה בקבוצת האור הלבן.

יפולציית האור לפני מנת   וקבוצהבין  (  P = 0.17)בחלב לא היה שונה  חלבוןאחוז ה :חלבון .ב

הגבוה ביותר היה בחלב  חלבוןמניפולציית האור, אחוז החר לא .המלאכותי בלילה

הנמוך  חלבוןהחוז א .חושךמקבוצת האור הוהוא נבדל באופן מובהק  אור הלבןקבוצת הב

 .החושךביותר היה בקבוצת 

אחוז הלקטוז  ,האור לפני מניפולצייתת   וקבוצההיה שונה בין אחוז הלקטוז בחלב  :לקטוז .ג

בוה ביותר נמצא בקבוצת האור האדום ולאחריה קבוצת החושך וקבוצת האור הלבן. הג

 .(  P = 0.24) זמניפולציית האור לא נמצא הבדל מובהק בקבוצות באחוז הלקטולאחר 
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ן הקבוצות לפני מניפולציית בחלב לא היה שונה בי cells*1000/ml)הסת"ס ) ערך :סת"ס .ד

ס הגבוה ביותר נמצאה באור "הסת ערךלאחר מניפולציית האור  .(  P = 0.74) התאורה

ך ס הנמו"הסת ערךשונה באופן מובהק מקבוצת החושך שהייתה בעלת  ההי ואההלבן ו

באופן מובהק מקבוצת  ס בקבוצת האור האדום לא נבדל"הסת ערךביותר מכל הקבוצות. 

 האור הלבן והחושך.

 האנרגיה בחלב ויעילות ניצולת מזון .7

י "ח/צריכת יצולת מזון לפי היחס של כמות חלב, ויעילות ניום( / מק"להאנרגיה בחלב )כמות 

לפני מניפולציית האור המלאכותי בלילה    ,של הפרות י"והיחס של האנרגיה בחלב/ צריכת ח

 .3בטבלה  תמתוארמניפולציית האור  אחרי   ויעילות ניצולת המזון 2ת בטבלה ומתואר

צא הבדל מובהק בכמות האנרגיה בחלב בין קבוצת האור הלבן מניפולציית האור נמלפני  .א

הייתה הנמוכה ביותר בקבוצת האור הלבן האנרגיה בחלב לחושך ולאור האדום כאשר 

יחסית לקבוצות האחרות אך לא נמצא הבדל באנרגיה בחלב של קבוצת האור האדום 

 לבין קבוצת החושך.

 יעילות ניצולת מזון לחלב, לפי היחס שבין כמות החלב לכמות צריכת ח"י )ק"ג/ק"ג ח"י( .ב

ת האור לקבוצת החושך   לפני מניפולציית האור המלאכותי וקבוצהלא הייתה שונה בין 

קבוצת  של לכמות צריכת ח"יהיחס שבין כמות החלב האור,  מניפולציית לאחר .בלילה

ביותר ונבדל באופן מובהק מיחס היעילות של קבוצת האור הלבן  הגבוההיה  חושךה

נמצא הבדל ביעילות של פרות מקבוצת האור לא היה הנמוך ביותר בין הקבוצות. ש

 בן ולחושך.האדום יחסית לאור הל

יעילות ניצולת מזון לחלב, לפי היחס שבין כמות האנרגיה בחלב לכמות צריכת ח"י  .ג

אור הלבן כאשר האדום והחושך יחסית להייתה שונה בין קבוצת האור  )מק"ל/ק"ג ח"י(

יעילות היעילות הגבוה ביותר הייתה בקבוצת האור האדום ולאחריה בקבוצת החושך ו

ור נמצא הבדל מובהק ביעילות מניפולציית האלאחר נמוכה ביותר בקבוצת האור הלבן. 

בין שלושת הקבוצות כאשר היעילות הגבוה ביותר הייתה של פרות מקבוצת החושך 

 רות מקבוצת האור הלבן.והנמוכה ביותר של פ

 

 

 קצב לב  .8

של קבוצת האור והחושך לאורך היממה, לפני מניפולציית האור ש.ת( ± מוצע )מקצב הלב 

לפני מניפולציית האור    של הפרותהממוצע ליממה הלב קצב . 2 איורולאחריה מתואר ב

מניפולציית האור אחרי  יממהלוקצב הלב הממוצע  2בטבלה  מתוארהמלאכותי בלילה 

 .3בטבלה  מתואר
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נבדל בין קבוצות הניסוי כאשר קצב הלב הגבוה קצב הלב )פעימות/לדקה( היומי של הממוצע 

ביותר נמצא אצל פרות מקבוצת האור האדום שנבדל באופן מובהק מקבוצת האור הלבן 

אחר ל נמצא הבדל מובהק בממוצע קצב הלב של קבוצת החושך והאור הלבן.א ל והחושך.

מניפולציית האור קצב הלב הגבוה ביותר היה של קבוצת האור הלבן וקצב הלב הנמוך ביותר 

ך היממה ניתן להתרשם כן בנוגע לשינויי בקצב הלב לאורמו כ היה של פרות מקבוצת החושך.

שלפני מניפולציית האור המחזוריות של קצב הלב בין הקבוצות דומה לאורך היממה אך 

אינו יורד באופן קבוצת האור הלבן  קצב הלב שללאחר מניפולציית האור ניתן לראות ש

וזאת בשונה מהירידה המובהקת בקצב הלב בטווח שעות  24:00ל  19:00מובהק בין השעות 

 אלו לפני מניפולציית ההארה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ואחרי ההארה  (A) מניפולציית האורלפני לאורך היממה ( HR, beat / min ± SE)קצב הלב  :3איור 

(B)  הלבן מקבוצת האור  פרותשל בלילה( (N = 62האור האדום ו( ,(N = 69 וקבוצת החושך           
( (N = 68. 
 

  דיון:

של האור המלאכותי קצר הגל בלילה עולה שההשפעה של הניסוי ונה מתוצאות השנה הראש

רדו באופן י LED כאשר פרות שנחשפו לאור לבן מסוג ירידה בחלב ובמשקל גוף ב התבטאה

ו לתאורה מלאכותית המשמעותי ביותר בייצור החלב ובמשקל הגוף לעומת פרות שלא נחשפ

כן, נמצא שהייתה השפעה משמעותית ביותר לתאורה המלאכותית על הרכב כמו  בלילה.

ן ועליה השומ אחוזתאורה מלאכותית קצרת גל גרמה לירידה בפרות ל לשהחלב וחשיפה 

פת הפרות לאור מלאכותי העלתה את כמות השומן מניעת חשי מו כן,כ .בחלב החלבון אחוזב

ובהתאם, מניעה של פרות מחשיפה לאור בלילה העלתה את כמות  והורידה את אחוז החלבון

איכות החלב עלה את הנמצא שמעבר ממשטר מואר למשטר חשוך כמו כן  .האנרגיה בחלב

ל פרות לתאורה נמוך יותר של תאים סומטיים בחלב ובהתאם חשיפה שבערך  התבטאהש

 קצרת גל בעלת עוצמה גבוה פוגעת באיכות החלב.
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ילות ניצולת המזון של של יעילות ייצור נמצא שאור מלאכותי בלילה גרם לירידה ביעהיבט ב

ושינויי של משטר תאורה ממואר לחשוך העלה את  (ירידה בשני מדדי היעילות)הפרות 

  .י שינויי במשטר תאורה"יעילות ניצולת המזון כלומר ניתן לשפר את היעילות ע

בקצב הלב של פרות שעברו  לבן לעומת ירידהשנחשפו לאור  פרותהעלייה בקצב הלב של ה

וחוסר התנודתיות בשעות הלילה למשטר חשוך  (לפני מניפולציית התאורה)ממשטר מואר 

ת עם ממצאים נוספים מניסויים ומשתלב  ,בקצב הלב של הקבוצה שהוארה באור לבן קצר גל

 כתוצאהובבני אדם שהראו שקצב הלב עולה בחשיפה לאור לבן קצר גל  , בעגליםבעכברים

בעקבות חשיפת העין לאורכי גל קצרים. בתנאי חשוכים הפרשת המלטונין הפרשת דיכויי מ

של  וטמפרטורת הגוף לחץ הדם ,קצב הלבב ורמת לירידההמלטונין גוברת במהלך הלילה וג

יונקים יומיים. המשמעות של עליה בקצב הלב היא עלייה בדרישות לקיום בשעות ביממה 

אמורות להיות במצב אנרגטי "חסכוני" המתבטא בין היתר בירידה בקצב הלב,  פרותשבהן ה

שחשיפה של הפרות משערים לחץ דם, מטבוליזם וטמפרטורת גוף בשעות החשכה. לפיכך אנו 

הוצאת אנרגיה שהתבטאה בקצב לב גבוה יותר, בירידה משמעותית לאור קצר גל גרמה ל

ולקיום שהתבטא בירידה ביעילות הייצור בקרב  האנרגיה לייצור בניתוביותר במשקל ושינויי 

לציין שרוב תקופת הניסויי התרחשה בתנאי עומס חום ולכן ש י .פרות שנחשפו לאור קצר גל

יש לבחון את ההשפעה של האור המלאכותי בעונות בהן לא קיים עומס חום ולהשוות בין 

בעוצמה המקבילה לעוצמת  (אדום) השימוש באור ארוך גל ההשפעות בתנאים השונים.

שיעילות  מכיווןבאופן יחסי אפקטיבי  כפתרון בינייםהתברר התאורה באור לבן קצר גל 

ולכן יש לבחון את אך עדיין הייתה ירידה ביעילות הייצור נפגעה פחות יחסית לאור הלבן 

  .אור האדום בעוצמות תאורה נמוכות יותרהשימוש ב
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