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77 زمستان 1386 شماره و آبزیان امور دام

چکیده
سال شـال طی میش نژاد 112 رأس تولید شیر رکوردهاي از اسـتفاد ه شـال، با گوسـفند شـیر تولید خصوصیات
تولیدي شیر کل (روز)، شـیردهی دوره طول و انحراف معیار کل میانگین گرفت. مورد بررسـی قرار 1381-83 هاي
،121/5±48 /8 ،143/9±33/9 برابر بترتیب مواد جامد شـیر، و مجموع الکتوز پروتئین، چربی، درصد و (کیلوگرم)
(قلو) اندازه زایش زایش، فصل زایش، سال اثر گرد ید. برآورد 17/39±1 /2 و 4/95±0/4 ،5/77±0/5 ،5/84±0/8
در سال هاي شـیر میشـها تولید .(p<0/05) داشـتند داري معنی تأثیر میش تولید شـیر عملکرد بر سـن میش و
و بهار کـه در هایی میش از زمسـتان فصل کرده د ر ي زایش هـا میش بـود. بهتـر از سـال 1383 و 1382 1381
میشهاي به نسبت بهتري عملکرد بره د و داراي هاي . میش داشـتند عملکرد بهتري بودند کرده زایمان تابسـتان
افزایش کردند . تولید کمتري شـیر ساله 5 تا 2 هاي میش به یکسـاله نسـبت میشهاي . داشـتند بره یک داراي
اول تا هاي ماه از روزانه هر یـک شـیر تولید با بره، رشـد تا ششـم ماه هاي اول تولد تا هر یک از از روزانـه وزن
یک دوره با تولید شیر میزان همچنین .(p<0/05) داشـت معنی داري مثبت و همبسـتگی شـیرد هی ششـم دوره
و ضرایب (p<0/01)داشـت همبسـتگی باالیی شـیردهی دوره تا ششـم اول هاي از ماه یک هر روزانه شـیر تولید

برآورد گردیدند. گله تولیدي شیر کل تخمین آنها جهت تابعیت

بره وزن افزایش شال ، نژاد شیر، ترکیبات شیر گوسفند، کلیدي: کلمات
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Lactation and milk characteristics of Qazvin Shal sheep 
By: M.H.H. Tavatori, Member of Scientific Board Agriculture and Natural Rresources Research Center of Qazvin
M. Mohammadian, Member of Scientific Board Agriculture and Natural Rresources Research Center of Qazvin
G.H. Nikonam, Member of Scientific Board Agriculture and Natural Rresources Research Center of Qazvin
M. Moustashari, Member of Scientific Board Agriculture and Natural Rresources Research Center of Qazvin
and M. Monem  Member of Scientific Board Animal Science Research Institute
In order to study the lactation performance of Shal sheep, 206 lactation records of 112 Shal ewes were 
collected during 2002-2004. The average and standard deviation of lactation length (day), milk yield (kg) and 
fat, protein, lactose and total solid materials(%) of this breed of sheep were 143.9±33.9, 121.5±48.8, 5.84±0.8, 
5.77±0.5, 4.95±0.4 and 17.39±1.2, respectively. The effects of lambing year, lambing season, litter size and age 
ewe at lambing were significant for milk yield trait (p<0.05). The milk yield of years 2002 and 2003 were more 
than of year 2004. The more availability to pasture may be the reason of it. The ewes that lambed in Winter 
were higher than in Spring and Summer. The ewes with two lambs produced more milk than those with single 
lamb. The ewes that were one year old had the least performance for milk yield. The daily gain of lambs had 
significant correlation with daily milk production of mothers (p<0.05). Also, the milk yield in a lactation period 
had high significant correlation with daily milk production of ewes. Therefore, the regression coefficients were 
estimated for them.

Keywords: Sheep milk, Milk components, Shal breed , Lamb gain

کمتر ــور، کش در ــیري ش گاو صنعت رونق به دلیل امروزه
آمارها اما می شود. گوسفند پرداخته تولید شیر خصوصیات به
د رصد کل حدود 10 ایران ــفند ان ــت که گوس اس حاکی از آن
بعد حیث این از نمایند و تولید می را جهان ــفند ي گوس ــیر ش
سوم جهانی هستند. همچنین رده و ترکیه در کشور فرانسه از
یونان از کشورهاي بعد ــفند ، گوس شیر تولید بهروري از لحاظ
حالی در ،9). این ــد (8 دارن قرار ــوم جهانی س ایتالیا در رد ه و
بهترین داراي که مدیترانه دریاي ــیه حاش 10 کشور که است
عمده صاد رکنندگان نیز شیري دنیا و گاو و ــفند نژادهاي گوس
کل 66 درصد ــند، حد ود باش می گوسفند ــیري محصوالت ش
ترتیب ــن بدی نمایند (9). تولید می د نیا را ــفندي گوس ــیر ش
اي ویژه اهمیت از ــفند گوس ــط توس ــیر تولید ش پرداختن به

است. برخوردار
کشور وزن نژاد هاي سنگین جمله از نژاد شال ــفند گوس
توابع شهرستان بوئین منطقه شال از ــتگاه آن خاس که است
محل و دار د نبه ــفند گوس این است. قزوین ــتان اس زهراي
ــال نژاد ش .(1) ــت اس هموار و ــتی د ش مناطق آن ــرورش پ
این پیشینه اما یابد ــت پرورش می گوش تولید براي معموالً

در اش از توانایی نهفته ــی حاک نژاد
کوزیکوسکی ــت. اس ــیر ش تولید امر

ــت داش قزوین منطقه از که طی بازدیدي
تولید  کارگاههاي در ــفند ي گوس ــه تولید پنیر ب

عملکرد ــن محققی ــد (2). میکن ــاره اش قزوین ــر پنی
شال آواسی- هاي د ورگ و آواسی بلوچی، ــال، ش هاي میش
تغذیه نگهداري و مطلوب شرایط تحت را ــی- بلوچی آواس و
دوره یک را طی آنها و عملکرد د ادند (7) مقایسه قرار مورد
206 کیلوگرم و 225 ،226 ،203 ،200 ترتیب شیردهی به
طول ــاهدات، مش تعداد به گزارش این در ــد. کردن گزارش
است. هدف نشده اي اشاره شیر ترکیبات و ــیرد هی ش د وره

از: است حاضر عبارت تحقیق از
از اعم ــات آن ترکیب و ــیر تولید ش میزان گیري ــدازه ان -

خشک ماد ه قند و پروتئین، چربی،
تولید  مختلف هاي ماه روزانه رکوردهاي رابطه ــی بررس -

شیرد هی د وره یک تولید شیر کل شیرد هی با د وره یک شیر
تولید شیر روزانه میزان بره با وزن افزایش بررسی رابطه -

مختلف شیرد هی هاي تفکیک ماه به

مقدمه
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روشها و مواد
ــیرد هی ش هاي روي دوره بر هاي 1381-83 ــال طی س تحقیق این
مرکز بز ــفند و گوس تحقیقات ــتگاه ایس موجود در ــال میش ش رأس 112
تحت هاي ــد.میش ش انجام قزوین طبیعی ــع مناب و ــاورزي کش تحقیقات
معنی نبودند . بدین یکسان طرح اجراي هاي سال تمام رکورد گیري طی
تعد اد ي و حذف ترکیب گله از ــن هاي مس میش از تعداد ي ــاله س هر که
دوم ، اول سال تعداد رکوردهاي ــدند. ش می آنها جایگزین ماده ــک شیش
ــال ش ــفندان مورد بود. گوس و56 83 ، به ترتیب 63 طرح اجراي ــوم س و
از در تابستان ــتگاه، ایس داخل ــط متوس ــبتاً نس مرتع از بهار د ر ــتگاه ایس
خربزه جالیز( باقیماند ه پاییز از ــل اوای د ر ، ( گندم جو و ) غالت چر ــس پ
و گندم خشک (کاه علوفه و ذرت ــیلوي از س ــال س بقیه د ر و  ( هندوانه و
سال 1381 در زایش ها کردند. می تغذیه جو همراه مقاد یري به یونجه )
هاي زایش انجامید. طول ماه به تیر حد ود تا آغاز و ماه فروردین ــر از اواخ
بعد و سال ــت ارد یبهش تا ماه بهمن از ترتیب به نیز 1383 و 1382 ــال س
ــماره ش تولد توزین و از پس بالفاصله ها بره ماه رخ دادند. تیر خرداد تا از

می شد ند. گذاري
شد. انجام اولین زایش از بعد روز 15 حد وداً ها میش از شیر رکورد برداري
ساعت 6 حدود و می شدند جدا ها از مادر بره رکوردبرداري ابتدا از شب قبل
وزن و دست دوشیده با ها ــیر میش ش ابتدا رکوردبرد اري، روز عصر 6 و صبح
از تا می یافتند اجازه دقیقه 20 مدت به توزین، از بعد ها بره سپس شدند. می
توزین و شده جدا مادر از ها بره ً مجددا آنگاه نمایند . خود استفاده مادر ــیر ش
توزین اختالف و دستی دوشش از حاصل شیر مجموع ترتیب بدین شد ند. می
همان در تولیدي میش شیر بره(ها)، نشان دهندة خوردن ــیر ش از قبل و بعد
تولیدي کل شیر عصر، صبح و رکوردبرد اري از شیر حاصل و مجموع بود وعده
طول د ر میش ــیر ش از داد. رکوردبرد اري می ــکیل تش روز همان د ر را میش
صبح هاي وعده از یک در هر .(3) شد انجام روز یکبار 21 هر شیردهی دوره
ــگاه آزمایش به ها نمونه و گیري نمونه میش تولید ي ــیر ش از مقداري عصر و

شوند. تجزیه شیر، ترکیبات تا براي تخمین یافت انتقال د ام امور معاونت
و ــل پرد ازش اکس افزار نرم رکوردبرداري از طریق از حاصل ــاي داد ه ه
تصاد فی کامًال طرح قالب د ر فاکتوریل مدل از ها داده آماري تجزیه ــت جه

از: بودند عبارت مد ل موجود در عوامل شد . استفاده
(1381-83) سطح در سه زایش سال - 1

و زمستان) تابستان (بهار، سطح سه در فصل زایش - 2
قلو) دو و قلو (یک سطح د و د ر زایش اندازه - 3

ساله) پنج تا ساله (یک سطح پنج د ر میش سن - 4
شیردهی دوره طول کوواریته - 5

متقابل کالسها، اثرات زیر برخی د ر کافی مشاهد ه وجود عدم دلیل به
اندازه زایش× فصل زایش× ــال س زایش و اندازه زایش× فصل زایش× ــال س

گردیدند. از مدل حذف میش سن زایش×
میزان از (ها) بره روزانه وزن افزایش میزان تابعیت ضرایب برآورد جهت
ــیونی رگرس مدل از ــیردهی ش هاي ماه تفکیک میش به روزانه ــیر تولید ش
ماهیت ، وابسته متغیر به عنوان بره شد (علت کاربرد وزن استفاده (1) ساده
رشد اینجا در می باشد. ماد رش روزانه تولید از میزان آن تابعیت و وابستگی
مربوط اطالعات با داشتن و میتوان می باشد به مادرش وابسته که است بره

بدست آورد.): را تولید شیر مادر ، توانائی بره به

مدل-1
                            

رابطه این د ر
گرم به iام ماه تا تولد از (هاي) میش jام بره وزن افزایش yij= میزان

iام ماه براي مبدإ از عرض =αi

روزانه ــیر ش تولید به iام ماه بره(ها) تا وزن افزایش تابعیت ضریب =βi

iام ماه در مادر
گرم به در ماه iام jام میش xij= تولید شیر روزانه

باشند. می برآورد خطاي =eij

از میش ــدي تولی ــیر ش کل تابعیت ــب ضرای برآورد ــراي ب ــن همچنی
1 مدل از نیز شیرد هی هاي ماه تفکیک به میش روزانه تولیدي شیر میزان

از: بودند عبارت برآورد این براي مذکور مدل اجزاء شد . استفاده
تولید د ارد هم iام ماه که براي به کیلوگرم jام میش تولید ي کل شیر =yij

iام ماه براي مبدإ از عرض =αi

iام در ماه روزانه شیر تولیدي به تولید شیر کل ضریب تابعیت =βi

گرم به در ماه iام jام میش xij= تولید شیر روزانه

برآورد خطاي =eij

برازش براي و ــتفاده شد (13) اس SAS افزار نرم از ها داده تجزیه جهت
ــتقالل اس و پرت نقاط حذف ــرازش، ب فقدان ــیونی آزمون رگرس هاي ــدل م

شد. انجام باقیمانده ها

بحث نتایج و
پروتئین، چربی، درصد تولیدي، شیر میزان شیرد هی، دوره طول میانگین
که همانگونه ــت. اس آمده 1 جدول در ــال ش میش ــیر ش جامد ماده الکتوز و
خوبی وضعیت در شال گوسفند شیر، تولید میزان لحاظ از شود می مالحظه
مالحظه شیرش قابل تولید مقدار شیردهی، دوره طول به ــبت و نس دارد قرار
حد ود ماهه 3-4 دوره در یک بطور متوسط منظوره جهان د و گوسفندان است.
گوسفند شال می توان نظر و از این تولید می کنند کیلوگرم شیر 100 تا 50

.(9) دانست شیري گوشتی- منظوره دو گوسفند یک را
طول به توجه ایران با گوسفندان تولید شیر با در مقایسه حاصله نتایج
تولید شیر در ــال ــفند ش گوس توجه قابل توانایی حاکی از ــیردهی، ش دوره
کمی از آمده بدست مقدار جامد، ماده و درصد چربی لحاظ از اما است (1).

.(12) است تر پایین 7 و 19/3) (بهترتیب جهانی میانگین
در ــی مورد بررس صفات براي ها داده واریانس تجزیه از ــل حاص نتایج
ــال س عوامل میانگین اثرات ــه مقایس از حاصل نتایج ــت. اس آمده 2 جدول
جدول در ــیر ش ترکیبات بر میش ــن س و زایش اندازه زایش، فصل زایش،

د ر  د وره شیردهی یک تولیدي ــیر ش میزان کل بر عوامل این و نیز اثرات 3
اختالف بیانگر مورد هر د ر مشابه غیر حروف است. آمد ه 4 تا 1 نمودارهاي

است. د رصد 5 سطح در
باالتري از عملکرد 1383 ــال س به ــبت نس و 1382 1381 ــال هاي س
به مربوط ــد ه عم اختالف اینجا در .(p<0 /05) ــتند داش ــیر ش تولید لحاظ
طی و اول ــال س دو در ــتگاه ایس داخل مرتعی علوفه ــتر به بیش ــی دسترس
می ــر تغیی ــیر ش تولید مقدار که ــی بود. هنگام ــه مربوط ــیردهی ش دوره
ــتگی همبس ــته به بس ) آن تبع به نیز ــیر ش ترکیبات ــایر س د رصد ــد، یاب
زایش ــل فص یابد. می ــر تغیی ــیر) ش تولید مقدار با ــا آنه منفی ــا ی ــت مثب

... ترکیب و شیردهی خصوصیات
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شیرد هی دوره طول
(روز)

تولید ي شیر کل
(کیلوگرم)

(درصد) چربی
پروتئین
(درصد)

الکتوز
(درصد)

جامد ماده
(درصد)

143/88121/475/845/774/9517/39میانگین
معیار 33/8848/80/80/480/431/17انحراف

2918/213/84/573/7712/38حداقل
183310/058/97/556/0314/44حداکثر

تغییر منبع
درجه
آزادي

تولید ي شیر کل
(کیلوگرم)

چربی درصد
درصد

پروتئین
درصد
الکتوز

درصد ماده
خشک

زایش **6/02**0/30/20/84**29607/6سال

زایش 0/121/13**21118/10/981/34فصل
زایش *1/10/0010/244/49**128010اندازه

میش **0/330/094/53*4758/41/8سن

زایش فصل زایش× 220/10/50/010/070/37سال
زایش اندازه زایش× 3/36*0/420/150/32*25132سال
سن میش 1/3*78710/60/220/16سال زایش×

زایش اندازه زایش× 0/210/0010/041/2**114333فصل
سن میش 617440/420/230/30/7فصل زایش×
میش سن زایش× 3640/970/180/090/030/3اند ازه

سن میش زایش× فصل 127080/420/10/070/4سال زایش×
سن میش زایش× اندازه 124400/010/330/020/56سال زایش×
سن میش زایش× اندازه 0/090/20/050/68*24556/7فصل زایش×

شیردهی دوره **14/7**0/73**7/64*3/2*127124/1طول

1711365/40/530/190/080/9باقیمانده
تغییرات 30/4212/437/575/655/39ضریب

نتایج ــا ب (p<0 /05). که ــت داش ــیر تولید ش ــر ــی داري ب معن تأثیر ــز نی
.(10،4) ــت داش ــت مطابق Gabina و Marian و  Anifantakis
عملکرد باالتري چربی و درصد لحاظ تولید شیر از زمستان فصل زایشهاي
به مربوط عمده نیزاختالف مورد این در ــتند. داش فصول ــایر س به ــبت نس
براي تر مطلوب هوایی آب و ــرایط ش و به علوفه مرتعی ــتر بیش ــی دسترس
زایش(بهار) بود. از پس هاي ماه د ر مربوطه شیرد هی دوره طی تولید شیر
شرایط بدنی قدرت و از که که میش هایی نمود همچنین میتوان استنباط
نتیجه در شوند و ــتن می آبس زودتر برخوردارند جفتگیري فصل در بهتري
توانند می نیز ــیر ش امر تولید و د ر می کنند زایش ــش، زود تر زای ــل فص در
در انتخاب د امداران تواند به می ــود این خ د هند. بروز بهتر را خود ــی توانای
قلو که تک ماد رانی ،3 ــد ول ج بر طبق کند. برتر، کمک ــادران م هاي ــره ب
که (p<0/05) ــتند داش عملکرد کمتري قلوزا دو مادران اند از نموده زایش
هاي همچنین میش .(11) د ارد ــی همخوان همکاران و Peeters ــا نتایج ب
داشتند کمتري عملکرد تر ــن مس و ــاله س 2 میشهاي به نسبت ــاله یکس
تولید بر را میش ــن اثر س همکاران و Casoli ــز نی و Marin .(p<0 /05)

ــت که اس آن جالب نتیجه .(10،6) یافتند د ار ــی معن آن ترکیبات و ــیر ش
اختالف معنی د اري با شیر تولید عملکرد لحاظ از ــال س 5 تا 2 هاي میش
تا 5 2 هاي میش شیر تولید عملکرد اختالف شاید .(p<0/05) نداشتند هم

ــود. ش دار معنی تغذیه بهتر ، صورت در ــاله س
منفی و ماده جامد درصد چربی و ــیر ش تولید میزان ــتگی بین همبس

.(4 (p<0/05). (جدول آمد بدست
و مثبت ــتگی جامد همبس ماد ه و پروتئین ــد درص با چربی درصد ــا ام
درصد با پروتئین د رصد و چربی د رصد همچنین .(p<0/05) ــت داش باالیی
ضرایب این .(p<0/01) داشتند باالیی بسیار و مثبت همبستگی ماده جامد
.(10) دارد همخوانی اسپانیا التکساي گوسفندان روي بر تحقیقات نتایج با
(14،5). ضرایب ــت بهره جس ــت ماس و پنیر تولید د ر میتوان روابط این از
در مادر روزانه تولیدي ــیر ش میزان با بره(ها) وزن افزایش بین ــتگی همبس

است. آمده 5 جدول
ــت که باالتر اس ــم شش و پنجم چهارم، هاي ماه براي ــن ضرایب ای
هاي روش از یکی ــت. اس مادرش به بره ــد ــتر رش بیش ــتگی وابس مؤید

طرح اجراي سالهاي کل در بررسی مورد و حداکثر صفات حداقل معیار، انحراف میانگین، -1 جدول

مورد بررسی صفات واریانس تجزیه جدول 2-

(p<0/01=** ،p<0/05=*)
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چربی
(درصد)

پروتئین
(درصد)

(درصد) (د رصد)الکتوز جامد ماده

زایش: سال
1381
1382
1383

5/92
5/73
5/65

5/81 a

5/52 b

5/71 a b

5/45 a  
4/8 b

4/76 b

17 /09 b

16 /76 b

18 /2 a

زایش: فصل
بهار

تابستان
زمستان

5/61 b

5/46 b

6/24 a

5/8
5/7
5/7

5/13 a

5 /25 a

4/65 b

17/52
17/28
17/19

زایش: اندازه
قلو تک
دو قلو

5/84
5/84

5/76
5/8 b

4/97 a

4/82
17/41
17/24

میش: سن

ساله 1
ساله 2
ساله 3
ساله 4
ساله 5

5/66 b

5/58 b

5/74 b

5/65 b

6/4 a

5/7 b

5/6 b

5/6 b

5/8 a b

6/00 a

4/99 a b

5/06 a

4/9 b

4/97 a b

4/9 b

16 /93 b

17 /21 b

17 /00 b

17 /19 b

18 /11 a

چربی پروتئیندرصد جامددرصد الکتوزدرصد ماده درصد کل
تولیدي شیر *0/16-0/110/07-*0/16-کل

چربی **0/84**0/51-**0/5درصد

پروتئین **0/75**0/37-درصد

**0/27-درصد الکتوز

شیردهی ماه
     

 نوع همبستگی  
دومماه اول چهارمماه سومماه پنجمماه ماه ششمماه

با میزان بره(ها) افزایش وزن
مادر روزانه تولیدي شیر

0/172*0/167*0/223**0/377**0/429**0/379**

با میش تولیدي شیر کل
اش روزانه شیر تولید

0/55**0/42**0/5**0/62**0/69**0/36**

مورد بررسی (د انکن) صفات براي سن میش و اندازه زایش زایش، فصل و سال زایش مختلف عوامل سطوح میانگین 3- مقایسه جدول

درصد است. 5 سطح د ر اختالف معنی دار بیانگر ستون هر در التین غیرمشابه حروف

مورد بررسی صفات همبستگی ضرایب جدول 4-

(p<0/01=** ،p<0/05=*)  

شیردهی ماه تفکیک به اش تولید شیرروزانه با میش تولیدي شیر تولیدي روزانه مادرو کل شیر میزان با وزن بره(ها) افزایش همبستگی ضرایب -5 جدول

(p<0/01=** ،p<0/05=*)  

... ترکیب و شیردهی خصوصیات
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اجراي طرح درسالهاي شال میش تولیدي شیر کل مقدار - شکل 1

زایش فصول در کل شیر تولیدي میش شال مقدار - 2 شکل

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

40 آبزیان و د ام امور
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آبزیان41 و د ام امور
در

زایش اندازه حسب بر شال میش تولیدي شیر کل مقد ار - 3 شکل

زایش   هنگام در سن برحسب شال میش تولیدي شیر کل مقدار شکل 4 -

... ترکیب و شیردهی خصوصیات
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آبزیان41 و د ام امور
در

گیري اندازه استفاده از با آن ــتقیم غیرمس تخمین میش، ــیر ش برآورد
شرح به 1 مدل برآورد ضرایب نتایج .(3) ــت اس وزن بره افزایش میزان

می باشد: ذیل

ماه روزانه تولیدي شیر شیر تولیدي و کل بین همبستگی همچنین
(جدول 5). شد برآورد باال بسیار مختلف شیردهی هاي

در ــیردهی ش تفکیک ماه هاي به متغیر براي این دو مدل[1] ــب ضرای
است: آمده ذیل

از ــتفاده اس میش، ــد ي تولی ــیر ش کل میزان تخمین ــاي راه ه از ــی یک
و گله در ــار حضور یکب با عبارتی میتوان به .(3) ــت اس مقطعی ــاي رکورده
ها میش از تولیدي هر یک ــیر ش کل ها، میش روزانه ــیر ش از رکوردبرداري

زد . تخمین را گله شیر تولید توانایی نهایت در و

نتیجهگیري
ــتعد اد قابل اس نژاد شال ــفند گوس دهد که می ــان نش مطالعه این نتایج
ــیردهی ش دوره و طول ــیر ش تولید میزان ــیر دارد. تولید ش امر در توجهی
روز 180 در کیلوگرم 400 ترتیب به جهان دومنظوره و ــیري ش ــفند ان گوس

تولید  میانگین با ــال ــفند ش گوس ــد(9). باش روز می 120 در کیلوگرم 75 و
گوسفندان با مقایسه در روز 143 شیرد هی دوره طول و گرم کیلو ــیر121 ش
فصل در صحیح مدیریت ــت. اس برخوردار بهتري موقعیت از منظوره دنیا دو
می تواند شیردهی د ورة در طول ــب مناس تغذیه ماه) و ــهریور (ش جفتگیري
در شده ارائه معادالت گردد . ــال میش ش تولید  شیر افزایش راندمان ــبب س
و ــال ش میش ــیر ش رکورد تولید صحیح تخمین امر در می توانند ، مقاله این
صاحبنظران گیرند. قرار پرتولید مورد استفاده هاي میش انتخاب و شناسائی

ــیر ش با را آن توان می نقایصی دارد و ــیر گاو ش این باورند که بر علوم غذایی
در پنیرکه تولید در از شیرگوسفند بر استفاده عالوه .(9) نمود برطرف گوسفند
د چار افرادي که و اطفال شیر گوسفند براي ، است مرسوم نقاط جهان اغلب

.(8) دارد هستند خاصیت درمانی اختالالت گوارشی یا سوءهاضمه

قد ردانی و تشکر
کشور، دامی علوم تحقیقات ــه موسس محترم از مسئولین ــیله وس بدین
قزوین، امور دام معاونت قزوین، طبیعی منابع و ــاورزي کش تحقیقات مرکز
شیر معاونت آزمایشگاه بویژه و قزوین مرکز بز و گوسفند ایستگاه تحقیقات

نمایم. سپاسگزاري می و تشکر صمیمانه د ام قزوین امور
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