
והסביבההרפת

מאמרים,לרכזמתכווניםאנובווסביבה,מבניםהפרה,החדשמדורנופותחיםאנובזה

ואודותהשגר,וגידולהפרהשלחייהלתנאיהנוגעבכלמגווןאחרומידעמחקרים
לנושאיםהראויההלבתשומתנקדישכן,כמוחלב.תשפעלמעןעמהלהיטיבהאמצעים

וקהילהלחלבבקרביןונעימהטובהלשכנותאפשרייםופתרונותהסביבהאיכותשל

שלנו.הציבורכללהעשרתהמעשימנסיונםלהביאמוזמניםהחבריםאנושית.

למועילחשבנופרותינו,עלכללבדרךהמעיקההחמההעונהבפתחנמצאיםאנוכייען

חלב.לפרותהחוםאכףגםנובעממנוהאקליםלנושארלוונטייםדבריםהצגתלהביא

הערותקיבלנוהשנה,פברוארבחודששהתקייםמעלי-גירהלמדעיה-10הכנסבעקבות

ראיתיולאמאחרחלב.פרותעלוהשפעתהחוםעקתבנושאברמןע.פרופ'מאתוהשגות

כדילשםרצתיהמטאורולוגי,בשירותזהבנושאשנעשתההשלמההעבודהאתאזעד

לשלבוכדימעטמקוצרמאמרביקשתיוכמובן,בולהתעמקכדישלם,עותקלבקש
והלחותהחוםבעיותאתלהכירשחשובלי,נראההנוכחי.והחלב"הבקרב"משק

המתפתחיםולדיוניםהנושאלהבנתבסיסמהווההאמורהוהעבודההפרותעלוהשפעתן

לצורךהמקיפהלעבודהההערות/ההשגותאתלהצמידוענייני,חשובלנונראהממנו.

נוספים,והשפעהאכףגורמיציוןתוךכולו,הנושאשלקידומוולמעןהתמונההשלמת

מ.מ.)(ועוד.וחוזקהרוחומשכו,אורעוצמתכגון

רביבים.קיבוץאלמוני,אומןבידיהרפתציור
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השוניםהארץבאזוריTHIבבקרהחוםעומסמשטר

המטאורולוגיהשירות-זמלצביהורוביץ,טליהגת,צפורה
לבקרהמח'שה"מהחקלאות,משרד-פלמנבאוםישראל

בקרמגדליהתאחדות-עזראאפרים

יקע
השפעההאקלימייםולתנאיםהסביבהלתנאי

חלבפרותשלוההנבההרביהביצועיעלרבה
גבוהות,סביבהטמפרטורותתנובה.גבוהות
אקליםיוצריםגבוהה,לחותבשילובבמיוחד
אללהפיגמסוגלותאינןהפדותשבזסביבתי
בתהליכיבגופןהנוצרהרבהחוםאתהסביבה

עומס"תנאיהםכאלהתנאיםוהייצור,העיכול

הגוף,חוםבעלייתהמתבטאיםלבקר,חום"
ובירידהוהתנהגותייםפיזיולוגייםבשינויים

בפריוןירידהחלהאלהמכלכתוצאהבתיאבון.
בכושרויותר1596שלופחיתהמחציתלכדי
החלב.ייצור

עלהאקלימיתההשפעהאתהמבטאהמדד

)-Temperatureהחוםעומסמדדהואהפרה

Index(Humidityנוסחהבאמצעותהמחושב

ז)(הסביבהטמפרטורתתנאיאתהמשלבת

נקודתיערךהואהמתקבלהערךח).(והלחות

זמן.נקודתבכלהפרהתחושתאתלבטאהבא

הוצגהפרותלתנובתהחוםעומסביןהקשר
אשרקולומבוסבאוניברסיטתלראשונה
או051ת10(.).1980ארה"במיסורי,במדינת
שמדדהוכח,שדהובסקריאמפירייםבניסויים

באירועיםהפרותביצועילניתוחכלימהווהזה

חום.עומסשלבתקופותאו

הערךהואואזמ"צ22הסףערךכינמצא
הסףלערךשווהזהערך(לחלבלבקרהקריטי

החוםעומסמדדבסולםפרנהייטמעלות72

עליהכלומעלה,זהמערךבעולם).המקובל

שלהגוףחוםבעלייתכרוכההחוםבעומס
ובירידתהמזוןצריכתכושרבירידתהפרה,

זמן.ליחידתהחלבייצורכושר
עומסאינדקסהותאםהאחרונותבשנים

בווהשימושהארץלתנאי(THI)לבקרהחום

מספרפורסמולאחרונהומתרחב.הולךבהדרגה

גת,1996;זמלגת,(זהבנושאמאמרים
שיטותמוסברותבמאמד.)1996פלמנבאום

והיחידותלבקר,החוםעומסמדדחישוב
המאמרמציגכןהחום.עומסשלהיממתיות

החוםעומסיחידותשלהשוואתיותתוצאות
עשויחומרזההשונים.הארץלאזוריהיממתיות

משרדאתשכוללהחקלאילממסדלסייע
החוקריםאתהבקר,מגדליוארגוןהחקלאות
והאזוריתהארציתברמההענףשלוהמתכננים

הבודדים.המגדליםאתמכךפחותולא

שיטות
עומסמדדעובדראשוןבשלבזאתבעבודה

אקלימייםאלמנטיםשניהמשלבלבקרהחום

בקיץ;החייםבעלישלהנוחותברמתהקשורים

אחתלכלחושבהמדדולחות.טמפרטורה
אוקטוברעדמאיהחודשיםשלהיממהמשעות
בארץ.תחנותל-31שניםשלארוכהלסדרה
עומסמדדבסיסעלהעבודה,שלהשניבשלב
היממתי.החוםעומסערךחושבהשעתי,החום

THI-החוםעומסמדד
שלנקודתייםערכיםמחשבזהמדד

המבטאתהלחוטמפרטורותהיבשטמפרטורת
אתמייצגהטמפרטורהערךהלחות.רמתאת

וערךנד),(האווירשלהיבשההטמפרטורה
שלהלחההטמפרטורהאתמייצגהלחות
והלח.היבשמטפרטורתשנובע(Tw)האוויר

THI:במ"צהחוםעומסשלהנוסחהלהלן

(THl)ש)+70+74.4(0.4=("
היבשטמפרטורתשבהזמןבנקודתלדוגמה:

ערךמ"צ,28הלחוטמפרטורתמ"צ35היא
כ-30הואהמעוגלהנקודתיהחוםעומסמדד
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חומרה:שלעולהבסדרהמוצגותהחוםעומסמדדשלדרגות5מציג.1איור



והחלבהבקרמשק

חוםעומסההגדרהפיעלשהואוחז),(מ"צ
בינוני.

זאו)"[=4.0(82+53)*4.4=6.92(

החום,לעומסהבקרתגובתשלבמונחים
(THI).מ"צ22שלמסףהחלרלבנטיזהמדד

עללבקרהחוםעומססולםאתמציג1איור
היבשטמפרטורתשלשוניםשילוביםפי

מהאיורי-ב)9(.היחסיתהלחותושלבמ"צ)(
טמפרטורהשלשווהברמהכילראות,ניתן

ללחותבהתאםהחוםעומסדרגתמשתנה
30שלטמפרטורהבתנאילדוגמה,היחסית.

עומסכללאין591,עדשליחסיתולחותמ"צ
הלחותכאשרהטמפרטורהבאותהחום;

קל,החוםעומס6091,ועד691ביןנעההיחסית
החוםעומס~t&oעלעולההלחותכאשרואילו
ולחותמ"צ39שלטמפרטורהבתנאיבינוני.
כאשראךקל,החזםעומס5%,עדשליחסית
עומס5091ועד691ביןנעההיחסיתהלחות

נעההיחסיתהלחותכאשרואילובינוני,החום
כבד.החוםעומס8591,ובין5091בין

לחותרמתומעלמ"צ39שמעלבטמפרטורה
בקר.לתמותתסיכוןקיים8591,של

במ"צTHIביחידותהיממתיהחוםעומס

מתייחסהשעתיהחוםעומסמדדבעוד

בתכנוןהקשורותלמטרותבלבד,זמןלנקודת
התמונהאתלקבלחשובובלוגיסטיקה,

המסהאתולמעשההחוםעומסשלהיממתית
עומסלחישובהסףערךכאשרשלה,היממתית

(THl).מ"צ22הואהיממתיהחום
במספרתלויהביממההחוםעומסעוצמת

עומסבמסתקיצוניותו.ובמידתהעומסשעות
22שמעלערכיםרקנכלליםהיממתיתהחום
השעותלמספרביטוימהוויםוהם(THI)מ"צ
תחוםבתוךהמצויולשטח(THI)מ"צ22מעל

מבוטאיםאלהערכיםהיממתית.העקומה
ליום.THiביחידות

שלסףמעלחוםעומסיחידותושל(THI)במ"צחוםעומסשלשעתייםערכים2.איור
שאן.ביתבעמקעדןבחוותב-15.8.94חוםבגללרמותיהם,(TftI)מ"צ22

-1840-



27437חוברת

היממתיהחוםעומסשלדוגמהמציג2איור

נבחרזהיום1994.באוגוסטב-15שאןבבית

בו.ששררוהקשייםהחוםעומסתנאימשום
(THI)החוםעומסאתלראותניתןמהאיור
כלבמשךהיממה.משעותאחתבכלבמ"צ

שונות.ברמותחוםעומסשרריממהזאתשעות

היממתיהחוםעומססךאתלחשבמנתעל

אתרקסוכמים]THביחידותמ"צ22מעל
בעמודות).(THIמ"צ22לסףשמעלהערכים

כ-הצטברובאיורהמוצגתביממהכילומר,ניתן

יממתיות.THIיחידות8

תוצאות
תיכונייםאקליםבעלתישראל

שלישיםבשניגבוהותבהשהטמפרטורות
הטמפרטורותהחוףבמישורהשנה.מחודשי
עומסדרגותגבוהה.בלחותאףמלוותהגבוהות

הקלההןהשכיחות(THI)לבקרהחום
למדי.נדירכבדחוםשעומסבעודוהבינונית,
גדלההבקרביצועיעלהחוםעומסהשפעת

ולכבד.לבינונימהקל
ממאינמשכתחוםעומסשוררבההתקופה

עומסשללחודשהממוצעהערךאוקטובר,עד
לשיאעדממאי,קבועבאופןעולההחום

בשתיהסתיולקראתיורדומשםבאוגוסט
והמדרגהבספטמבראחתמדרגה-מדרגות
לאוקטובר.מספטמברהיאביותרהתלולה
בשקעהעונה.שוליאתמהוויםומאיאוקטובר

באוקטוברהיחידותמספרהחוףובמישורהירדן
הערכיםההרובאזורממאימעטגבוה

להם.דומיםאוממאיגבוהיםבאוקטובר
עומסשלהמצטבריםהרב-שנתייםהערכים

עדמאילתקופה(THI)מ"צ22מעלהחום
אוקטובר)עדיוליבתקופהוכן(אוקטובר
בשקעהשונים.הגיאוגרפייםבאזוריםמשתנים

2.5פיעד2פיהםהעונתייםהערכיםהירדן
מאזורויותר5ופיהחוף,באזורמאשרויותר
פיגבוהיםבממוצעהערכיםהחוףבאזורההר.
גדולזההבדלההר.לאזורבהשוואהומעלה3.5

ואוקטובריונימאי,-השולייםבחודשייותר
3(.איור(

22מעלחוםעומסיחידותשללעונהומצטבריםחודשייםשנתייםרבממוצעים3.איור
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הרב-שנתייםהממוצעיםאתמציגהוטבלה

לבקרהחוםעומסמצטברותשליחידותשל

עדיולילתקופות(THI)מ"צ22סףמעל

מטבלהב).(אוקטוברעדמאיא),(אוקטובר

לעומסהעיקריתשהתקופהלראות,ניתןזאת

באחוזיםומשקלהאוקטוברעדיוליהיאהחום

באזוריל-ss~-8091מגיעהעונתיהכלמהסך

בשקעובמיוחדהפנימייםבעמקיםוההר.החוף
יותרגדולהואהאביבחודשימשקלהירדן

הכלמהסךהקיץחודשיואחוז

1כובלהובדרךיותרנמוךהואכולהלעונה
כלל,בדרך7996-74%.ביןנעכלל

החוםעומסיחידותמספר

בלבדאוגוסטבחודשהמצטברות

הכלמסךשלישעדכרבעמהוות
העונתי.

כפישלאלהדגישהראוימן

עומסבעייתלחשוב,שמקובל

בחודשיםבהחלטקיימתהחום

יחידותמספרבהםאשרויונימאי

הואהעונתיהכלמהסךהחום

וההריםהחוףבמישור-15962096
הפנימייםבעמקיםו-21%-26%

שלשונותלמטרותהירדן.ובשקע

עובדהלקחתכדאירפת,תכנון

בחשבון.זאת
שלעולהמסדרמציג4איור

לבקרהחוםעומסיחידותמספר

המצטברות(THI)מ"צ22סףמעל
יולי-אוקטובר,הזמןיחידותל-2

לאזוריםמאי-אוקטובר

לראות,קלהשונים.הגיאוגרפיים
יחידותמספרהתקופותלשתיכי

הואביותרהקטןהחוםעומס
בשקעהואביותרוהגבוהבהרים
הרבהמשקלבולטכן,כמוהירדן.
מאי-יוניהחודשיםשליחסית

ל-שמגיעהירדן,שקעבתחנות

חוםעומסיחידות120-80

המשמעותיהמשקלואתלעונה,

החוףבאזוראלהחודשיםשל
לציין,ישהפנימיים.ובעמקים

ההר.באזורינמוךאלהחודשיםשמשקל

יחידותמספרהשתנותאתלבחוןמנתעל

השונותובעונותהשוניםבחודשיםהחוםעומס

איוריםמוצגיםשנים,שלארוכהסדרהפניעל

שונים,גיאוגרפייםאזורים3המייצגיםאיב'ג'5

החוף,מישוראתמייצגתהחורשעיןכדלקמן:
הירדן.שקעאתויריחוההריםאזוראתעטרות

לשנהמשנההשתנותקיימתכינראה,כללית

ביותרהגדולהההשתנותמהאזורים.אחדבכל

רב-שנתיותחוםעומסיחידותמספר

לתקופה.מצטברות

ממאימצטברמיולימצנוברתחנה
א)(אוקטובר

התוףמישור
153כרמלעין
142החורשעין
153דגןבית

162עקרון
147נגבה

155דורות
150הבשורחוות

ב)(אוקטובר

180
173
186
201
182
194
187

פנימייםועמקיםהרים
108אילון

34בירוית
188דודרמת
206תבור
306יבנאל
162גלעד
69שכם

37ירושלים
171הל"הנתיב
21חברון
94ערד

147חצרימ
95בוקרשדה
142חילשדה

34רמוןמצפה

301
42

235
265
394
201
85
45

227
26

122
881
124
188
44

בלוםכפר
השריוןצומת
השחראילת
איתןאבני
דגניה
עדןחוות
יריחו

יטבתה
אילת

184236
6681
180234
121162
319385
325423
347465
321420
344467
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מאי-אוקטוברלחודשיםחוםעומסערכישלרב-שנתיתתצוגהא'ב'ג'.5איורים
ויריחו).עטרותהחורש,עיןבתחנות(שניםשלארוכהלסדרהמצטבריםוערכים
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בעין1985אוגוסטבחודשהמינימליתוהלחותהמקסימליתהטמפרטורהמהלך6.איור

החורש.

החורש,בעין1985באוגוסטהמקסימוםוטמפרטורותהחוםעומסיחידותמהלך7.איור
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מזאתגבוההבחוףההשתנותההר.באזורהיא
מסתמןהפנימייםבאזוריםהירדן.שקעשל

עומסמבחינתקשותקיץעונותשלריבוי
שנותשלהשניהמהמחציתהחלהחום,

השמונים.

שלרב-שנתייםבערכיםדנהברובההעבודה
להבהרתהשונים.הארץבאזוריהחוםעומס
חודששלדוגמהמובאתולהמחשתוהנושא
עומסשלהגבוהיםהערכיםמבחינתייחודי
חודש1985.אוגוסט-במהלכוששררוהחום

החוםעומסמבחינתביותרמכבידהיהזה
גבוהיםמערכיםכתוצאההחוףבמישור
לבחוןבמטרהולחות.טמפרטורהשלקיצוניים
משניאחדכלשלהמשקלאתזהבאירוע
טמפרטורה(החוםעומסנוסחתמרכיבי
ו-6.7איוריםמובאיםולחות),

החודשבמהלךכילראות,ניתן6מאיוד
הממוצעתהיומיתהמקסימוםטמפרטורת

החודשימישלרובםברובגבוהההיתה
3.0ועדמ"צב-0.5הרב-שנתייםמהערכים

רביםבימיםגבוהההיתההיחסיתהלחותמ"צ.

החםהיוםזה,בחודש796.עדב-196בחודש
בהםבימיםזאת,לעומתלמדי.יבשהיהביותר

היתההלחותנמוכה,יותרהיתההטמפרטורה

טמפרטורתנרשמהלחודשב-23גבוהה.
והלחותמ"צ,34.8ביותר,הגובהההמקסימום

ו696-כבויחסיתנמוכההיתהזהביוםהיחסית

מהרב-שנתית.פחות

שלמקבילהתמונהלראותניתן7מאיור
עומסויחידותהיומיותהמקסימוםטמפרטורות

(THI).מ"צ22שלסףמעלהיומיותהחום
חלבחודשביותרהגבוההיממתיהחוםעומס

הטמפרטורהאמנםשבהשלו,השניהבעשרת
ללחותאךביותר,הגבוהיםלערכיםהגיעהלא

ב-כילציין,ישרב.משקלהיההגבוהההיחסית

היההיממתיהחוםעומסהחודשמימי3
בחודש(THI).מ"ציחידות4-3.5בסביבות

חוםעומסשררהחודשמימיי-ב759זה,מעיק
השניההעשרתמתחילתמהרבי-שנתי.גבוה

החוםעומסברמתבולטתעליההחלה
ל-1ה-3בין-גליםבשניבמיוחדשהתבטאה

לחודש.ל-28ה-23וביןבחודש17

סיכום

אתמדגיםבעבודההמוצגהחוםעומסמשטר
המשמעותייםהקיץשלהאקלימייםהתנאים

יחידותמספרהשונים.הארץבאזורילפרה,

והגבוהבהריםהואביותרהקטןהחוםעומס
ובעמקיםהחוףבאזורהירדן.בשקעהואביותר

ביניים.ערכיהםהערכיםהפנימיים
הןהשכיחותהחוםעומסדרגותבישראל

נדירכבדחוםעומסוהבינונית.הקלהבדרגה
אלהחוםעומסמדרגותאחתלכללמדי.

הבקר.ביצועיעלוגדלההולכתהשפעה
היומייםהערכיםכינמצא,בעבודה
עוליםהחוםעומסשללחודשהממוצעים

ומשםבאוגוסטלשיאעדממאי,שיטתיבאופן
האחת-מדרגותבשתיהסתיולקראתיורדים

היאביותרהתלולהוהמדרגהספטמברעד

בחודשיםהחוםעומסלאוקטובר.מספטמבר
כ-מהווההשוניםבאזוריםספטמברעדיולי

אוגוסטוחודשהעונתיב(הנזה"כיל8296-65
בחודשיםממנו.שלישעדכרבעמהווהעצמו
עומסיחידותכמותבמשותףואוגוסטיולי

העונתיתהכמותממחציתגדולההיאהחום

כולה.

החוםעומסשבעייתלהדגיש,הראוימן
בהםאשרויוני,מאיבחודשיבהחלטקיימת
העונתיהכלמהסךהחוםעומסיחידותמספר

ו-וההריםהחוףבמישור15%-20%הוא

הירדן.ובשקעהפנימייםבעמקים2695-2196

לקחתכדאירפת,תכנוןשלשונותלמטרות
בחשבון.זאתעובדה

החוםעומסשלנוספיםועיבודיםעבודהזאת
בקשרייעסקוהמחקרלהמשךהמתוכננים

וביצועיהחוםעומסמשטרשביןהגומלין

החלבבתנובתביטוילידיבאשזהכפיהבקר,
החקלאי,בידילתתעשוייםההריונות.ובמספר
יותרטוביםכליםוהחוקרהמתכנןהמדריך,

אתלשפרעשוייםזהמסוגנתוניםלעבודתם.
שאירעושוניםתהליכיםשלוההבנההניתוח

משתניםשנתייםנתוניםבסיסעלבעבר.ברפת

ייצורלנתוניבמקבילאזור,לכלהחוםעומסשל

העונהבמהלךלצפותבעתידיהיהניתןחלב,
בשימושלעונה.הצפויההחלבייצוררמתאת
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יהיהניתןחוםעומסשלרבי-שנתייםבנתונים

בישראל,הרפתענףאתיותרטובלתכנןבעתיד

ופעילותן.תיפקודןרפתות,מיקוםכולל
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קדומיםושומרון,יהודההאקדמיתהמכללהמחקר,
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