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היחסיתבלחותזח1-הערכיעלהאוויר

ו-70%.309650%,של

מורכביםמדדיםפותחוויותרשנים10לפני
אלהמדדיםאךחוץ,לתנאיהמתאימיםיותר

נתונינדרשיםשלהםכיוןנרחב,לשימושלאזכו

מקריםמןקטןבחלקרקשמצוייםוקרינהרוח

נוסףחסרוןהחום.עומסעלמידעדרושבהם
מאוחרשפותחוהמדדיםשלוגםזהמדדשל

שישההשפעהבחשבוןנלקחהלאכיהוא,יותר
בגוף.החוםייצורעלהתנובהברמתלשינויים

תגובותביןמסויםמתאםשישברורזאת,עם
כישונים,באקלימיםה-ואזלביןחייםבעלי

שלהמדדיםאתבקרבוכוללהריהוא
ברורמידהבאותהאבלוהלחות.הטמפרטורה
שוניםצירופיםביןהיחסהיאהנקיהשהתשובה

בעלביןהחוםחילוףלביןאקליםתנאישל
שלו.הסביבהלביןהחיים

סכוםביןהיחסחושבהנ"ל,המודלבעזרת



הסעהקרינה,ידיעלהעורמןהחוםשטף

חושבואלההנשימה.מדרכיהאידויוכןוהזעה,
לחותמע"צ,29לבין22שביןאווירבטמפ'
שלרוחומהירותיחסית,לחות50%שלאוויר

ערכיהתקבלוזהבאופןמ'/לשניה.ו-0.251.0

THIבוערךביןהיינו77,לבין68ביןשנעים

בוערךלביןנפגעתאינההיצרנותכימקובל

לאמסוימת,במידהנפגעתהיצרנותכימקובל

רוחמהירויותשתיהאקלים.תנאיידיעלרבה,

אתמייצגהנמוךשהערךמאחרנבחרואלה

רוחמייצגוהשניהיםמןרוחאיןבוהמצב

בינונית.עדחלשה

בהסעה,(החוםהפסדסךמובא2בתרשים

רוחמהירויותבשתיהגוףמשטחוקרינה)הזעה

ה-THIערכיכאשרמעשניה)ו-1.0)0.25אלה

ישל-ואזכינראה77.לבין68ביןנעים

מןהכוללהחוםהפסדעלבלבדמעטההשפעה

ישלרוחזאת,לעומת.THIשלבתחוסזההעור

מןהכוללהחוםהפסדעלמאדרבההשפעה

מעשניהמ-0.25הרוחמהירותהעלאתהעור:
הפסדאתהכפילהמאשריותרמעשניהל-1.0

ואחריםאלהמנתוניםהגוף.משטחהחום

שלזאתנמוכהבמהירותכילראותאפשר
נייחאווירשלמעטפתמעיןנוצרתאווירזרימת

מיקרואקליםמעיןהיוצרתמעטפתהגוף,סביב

הפרה.גוףסביבולחחם

הואהחוםשטףלביןה-ואזביןיא)(המתאם

כמעטהואהאווירכאשר)0.62(למדיגבוה
יורדהמתאםמ'/לשניה.כ-0.25תנועתונייח,

0.13שללערךעדהרוחמהירותעלייתעם
הנתוניםפניעלמ'/לשניה.4שלרוחבמהירות

הקרינהכאשראבלהרוח,מהירויותבכל

0.32.היההמתאםלאפס,קרובההסביבתית

מאדמתוניםבערכיםלקרינהמקוםנותניםאם
מןהחוםשטףביןהמתאםלמעלה,כמצוין

ל-0.18.יורדה-וחזלביןהעור

כאשרהקוריםהאירועיםמהלךאתנבהיר

הבקרנתוןבוהיוםעומסהדרגתיבאופןעולה

החוםזרימתמוגברתראשוןבשלבהצאן).או(

באבריםהנוצרחוםאליוהמביאההעור,אל

שניבשלבהחלב;בלוטתכוללהפנימיים

מוגברשלישיובשלבהעורמןההזעהמוגברת
התנשמותידיעלהנשימהמדרכיהאידוי
לשלביםההפרדההלחתה.הקרויהמהירה,

אלהשלובותהתגובותבאשרחדה,כהאינה

ידועהאינההעורמןההזעהרבה.במידהבאלה

מהירההתנשמותאךהפרה.עלכמכבידה

גםועמההגירההעלאתבהפסקתכרוכה

המזון.צריכתצמצום
המחושבהנשימתיהאידוימובא3בתרשים

ה-זאזערכיהתקבלובהםהסביבהבתנאי

שינויחלשלאאףעלכינראההמתאימים.

הגוף,משטחהחוםהפסדסךשלבגודלומהותי
בגודלובעליהמלווההיתהב-זחזשהעליההרי

להתבטאהחלהדברהנשימתי.המאמץשל
כאשררקאבליחידות,70שמעלגאזבערכי
זרימתכאשרמאד.נמוכההיתההאווירזרימת

לאמ'/לשניה,1שלגודלבסדרהיתההאוויר

ה-עלייתעםהנשימתיבאידויעליהכלנצפתה

אךהנוחות,אתמבטאה-ואזכימכאן.זחז

אוויר.תנועתהעדרכמעטשלבתנאיםרקזאת

בחדרהמצויהאדםנוחותביןהקבלהכאןיש

שלדומיםבתנאיםהבקרנוחותלביןסגור
גםבכךישאךחום.קרינתוהיעדראווירזרימת

שלבתנאיםהמצויבקרעבורהמדדשלהגבלה
לעת.מעתמשתנהאווירזרימת

ופז.
הגוףמשטחהחוםהפסדיסכום2.תרשים

המחושבוהזעה)אידויהסעה,ידיעל(
וזרימתל-77מ-68עולהזח1-הכאשר
לשניה.מ'1.0או0.25שלהיאאוויר
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בינונית.עדחלשה

בהסעה,(החוםהפסדסךמובא2בתרשים
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הפרה.גוףסביבולחחם
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לשלביםההפרדההלחתה.הקרויהמהירה,

אלהשלובותהתגובותבאשרחדה,כהאינה

ידועהאינההעורמןההזעהרבה.במידהבאלה

מהירההתנשמותאךהפרה.עלכמכבידה

גםועמההגירההעלאתבהפסקתכרוכה

המזון.צריכתצמצום
המחושבהנשימתיהאידוימובא3בתרשים

ה-זאזערכיהתקבלובהםהסביבהבתנאי

שינויחלשלאאףעלכינראההמתאימים.

הגוף,משטחהחוםהפסדסךשלבגודלומהותי
בגודלובעליהמלווההיתהב-זחזשהעליההרי

להתבטאהחלהדברהנשימתי.המאמץשל
כאשררקאבליחידות,70שמעלגאזבערכי
זרימתכאשרמאד.נמוכההיתההאווירזרימת

לאמ'/לשניה,1שלגודלבסדרהיתההאוויר

ה-עלייתעםהנשימתיבאידויעליהכלנצפתה

אךהנוחות,אתמבטאה-ואזכימכאן.זחז

אוויר.תנועתהעדרכמעטשלבתנאיםרקזאת

בחדרהמצויהאדםנוחותביןהקבלהכאןיש

שלדומיםבתנאיםהבקרנוחותלביןסגור
גםבכךישאךחום.קרינתוהיעדראווירזרימת

שלבתנאיםהמצויבקרעבורהמדדשלהגבלה
לעת.מעתמשתנהאווירזרימת

הגוףמשטחהחוםהפסדיסכום2.תרשים

המחושבוהזעה)אידויהסעה,ידיעל(
וזרימתל-77מ-68עולהזח1-הכאשר
לשניה.מ'1.0או0.25שלהיאאוויר



הנשימתיהאידויהשתנות3.תרשים

ל-77מ-68עולהה-'THIכאשרהמחושב

מ'1.0או0.25שלהיאאווירוזרימת

לשניה.

איןכיהעמדהאתמחזקיםאלהנתונים
שללהכבדהכמדדל-THIרבהחשיבות
קיימיםבהםהסביבהבתנאיבקרעלהאקלים

בטמפרטורהאיןאחר,בניסוחאווקרינה.רוח
שלהגדרהלאפשרכדיהאווירשלוהלחות
ההחזקהבתנאיבקרעלהסביבתיתההכבדה
מדדשלבכוחושאיןבודאיבישראל.המצויים

THI-באזוריםהאקליםתנאיאתלהגדירכדיה
נכוןזהיהיהלאכימכאןהבקר.לצרכישונים

לפיהםלהפעילכדיה-]THבערכילהשתמש

לכן,הבקר.שלוההרטבההאוורורמערכותאת
להערכתכליםשלאחרתמערכתלפתחנחוץ

אלהעלהבקר.עלהאקליםשלההשפעה
ף~ף~הבאה.ברשימה

הנשימתיהאידויהשתנות3.תרשים

ל-77מ-68עולהה-'THIכאשרהמחושב

מ'נ.0או0.25שלהיאאווירוזרימת

לשניה.

איןכיהעמדהאתמחזקיםאלהנתונים
שללהכבדהכמדדל-THIרבהחשיבות
קיימיםבהםהסביבהבתנאיבקרעלהאקלים

בטמפרטורהאיןאחר,בניסוחאווקרינה.רוח
שלהגדרהלאפשרכדיהאווירשלוהלחות
ההחזקהבתנאיבקרעלהסביבתיתההכבדה
מדדשלבכוחושאיןבודאיבישראל.המצויים

THI-באזוריםהאקליםתנאיאתלהגדירכדיה
נכוןזהיהיהלאכימכאןהבקר.לצרכישונים

לפיהםלהפעילכדיה-]THבערכילהשתמש

לכן,הבקר.שלוההרטבההאוורורמערכותאת
להערכתכליםשלאחרתמערכתלפתחנחוץ

אלהעלהבקר.עלהאקליםשלההשפעה
לשףהבאה.ברשימה

aSna~ב11צ888ל1שש818םך181881ך111118841118
הסככהלאורךיחסית,קטןבקוטרבצינורותמיםהחמיםהקיץבימיפלאיםיורדהפרותשלתאבונן

עלויות.ומקטינההסטנדרטיהחלב.תנובתעלישירותומשפיע
עםבסנכרוןהמופעלת-םירר11אונת3רע31תנאיםמייצר".המזוןבשולחןלפרהצינון-ישיר

מרכיב-לסירוגין)והתזהאוורור(ההתזה,מערכתולעליההמנוןניצוללהאבסה,אופטימליים
הצינון.מערךשלאינטגרליהחלב.בתנובתמשמעותית

המערכת,תפעולעלמפקחת-יחידת-בקרהחשיבותההתזהוליחידתהישירהצינוןלשיטת
והלחותהטמפרטורהלשינוייבהתאםמדעימחקרשלתולדה(עליונה,
הסביבתית.ממושך).
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