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ם רי ק ח ץ  שלתנאים מראים ובארץ בעולם קודמים •

I J רמת ועל החלב תפוקת על רבה השפעה האקלימיים 

 גבוהות לטמפרטורות חשופה הפרה כאשר הפוריות.

את להפיג מתקשה היא אוורור, וללא גבוהה לחות בשילוב

נפתח גג

 נוצרים פתוחה, רפת של זה במבנה גם רבים, רפתנים

 לפרה נוחים תמיד שאינם אקלימיים מיקרו- תנאים

 בין מיקרו-אקלימיים בהבדלים לחוש ניתן ולעיתים

סככה. באותה שונים, ובאזורים שונות רפתות

 חום. מעומס כתוצאה עקה של למצב ונכנסת גופה חום

 יורד תאבונה עולה, הפרה של גופה חום אלה, בתנאים

 באמצעים להשתמש הצורך נולד כך החלב. תפוקת ונפגעת

 בפרות ושל בכלל הפרות של החום עומס על שיקלו

 תואם תכנון הוא אלה מאמצעים אחד במיוחד. החולבות

 פרות לשיכון האופייני המבנה הפרות. שיכון של אקלים

לטענת צדדיה. מארבעת הפתוחה סככה הוא בארץ

האדם; וסביבת לגיאוגרפיה החוג אביב, תל אוניברסיטת - ±

לבקר שה"מ,המחלקה - 2

וטכנולוגיה למיכון האגף ,שה"מ - 3

 בעונת האקלים תנאי את לבחון היתה זו עבודה מטרת

 על החוף, במישור השכיחות רפתות סוגי במספר הקיץ

 סככות בתוך האקלים תנאי לשיפור דרכים להציע מנת

הרפת.

וחומרים שיטות
 שבמושב בגלל ויתקין כפר מושב נבחר התצפית, כאתר

 שטח פני על שונים, מסוגים רבות רפתות של ריכוז קיים

 חודש לאורך הקיץ בשלהי התבצע המחקר יחסית. קטן

 גג עם רפת רפתות: של סוגים שלושה נבחנו ספטמבר.

כל נפתח. נמוך גג עם ורפת גבוה, גג עם רפת נמוך,



החוף מישור ור1ב^ רפתות
 פוציסר', ע. גלינה', ח.
rc. ,'2פכמגב^ום י. ביתן, 

3שושני ע.

ך. גג --------------נפתח גג מו . נ . גבוה גג .

(hti) לפרה החום עומס ערכי

 ציר עם אחידה, בהצבה נבנו הרפתות שלושת

 מהרפתות אחת בכל למזרח. ממערב האורך

 שמדדו מטאורולוגיים מדידה מכשירי הוצבו

 מחוץ רוח. ומהירות כיוון לחות, טמפרטורה,

 את שמדדו בקורת תחנות הועמדו לרפתות

הפתוחה. הסביבה אקלים

1 מס' דפת
 (30%) גבוה גג בעלת רפת היתה 1 מס׳ רפת

 ברפת מ׳. 5 - הגג שולי וגובה במרכז פתח עם

 של צד בכל מדידה: מכשירי שישה הוצבו

 שלושה הוצבו ודרומי( )צפוני הרפת

 ובאמצע. המזרחי המערבי, בקטע - מכשירים

 של הדרומי לצד הצפוני הצד בין ההשוואה

 שוכנות בו שבצד משום חשובה, הרפת

 על המבוססת צינון מערכת פעלה החולבות

 ואילו מאווררים, ידי על ואוורור הפרה הרטבת

 כך צינון. אמצעי כל הופעלו לא הנגדי בצד

 )צפון הרפת חצאי שני בין השוואה מתאפשרת

 בבוקר השמש לקרינת בהתאם דרום(, מול

מערב(. )דרום הצהריים ואחר מזרח( )דרום

2 מס' דפת
שיפוע נפתח גג בעלת רפת היתה ,2 מס׳ רפת (

,12% גג  ברפת מ׳. 5 צפון בצד הגג שולי גובה (

 צד בכל אחת מדידה, תחנות שתי הוצבו זאת

 של הצפוני בצד הסככה. במרכז הרפת, של

 17:00 בין יום כל )פתוח נפתח גג הותקן הרפת

 גג הדרומי ובצד למחרת( בבוקר, 11:00ל-

 יעילות של בחינה התאפשרה כך רגיל. אסבסט

הגג. פתיחת

 תחנה הותקנה הרפתות לשתי מחוץ

 הנתונים בין השוואה לשם מטאורולוגית

 המתקבלים לנתונים הרפת בתוך המתקבלים

לה. מחוצה

3 מס' דפת
 היתה היא הישוב. בתוך שכנה 3 מס׳ רפת

 הותקנה הרפת באמצע יחסי. נמוך גג בעלת

 מוקמה נוספת תחנה מטאורולוגית, תחנה

 השוואה. לשם לרפת, מחוץ

 אלו )למעט המטאורולוגיות התחנות כל

 מ׳ 2.6 בגובה הותקנו לרפתות(, שמחוץ

 בגובה האקלים תנאי את לבחון בכדי בקירוב,

שניתן. ככל הפרות

תוצאות
בתנאים שההבדלים עולה המדידה מתוצאות

שיפוע הגבוה הגג עם הרפת בין האקלימיים ( 

ונפ יותר מתון גג שיפוע עם הרפת לבין (30%

 אלה רפתות בשתי יחסית. קטנים היו תח,

 בתוך הסביבה טמפרטורות היום, בצהריי

כ- נמוכות היו הסככה 2ב - מהטמפרטו מ׳׳צ 1

 תנאי זאת לעומת למבנה. מחוץ ששררו רות

 בתוך הממוקמת הנמוך, הגג עם ברפת האקלים

 נתגלתה זו רפת ביותר. הנחותים היו היישוב,

כ- "חמה"  הרפתות לשתי בהשוואה מ"צ 3.5ב

 כדי עד גבוהים היו בה הלחות וערכי האחרות

 האחרות. לרפתות בהשוואה אחוז, יחידות 10

 נמוכה היתה בתוכה הרוח מהירות לכך, בנוסף

לאוו שגרם דבר האחרות, לרפתות בהשוואה

ביותר. לקוי רור

t) לפרה החום עומס ערכי של בחינה h i) 

,3 )רפת הנמוך הגג עם שברפת הראתה  ערכי (

 היו החמים בימים היום בצהרי החום עומס

t יחידות 3ל- מעל גבוהים h i לאלו בהשוואה 

 רפת ,1 )רפת האחרות הרפתות בשתי ששררו

2.  שבימים לכך גרמו אלו נחותים תנאים (

 חום עומס של תנאים שררו 3 ברפת מסוימים,

 עומס מתוכם ביממה, השעות 24 כל במשך

 בעוד שעות, 9כ- במשך וכבד בינוני חום

 עומס שרר (2 ,1 )רפתות האחרות שברפתות

 שעות 4 מתוכן שעות, 16 במשך בלבד קל חום

בינוני. חום עומס

 כמו סביבתיים שגורמים הסתבר כי לציין, ראוי

 למבנים מידי רבה קרבה הרפת, של לקוי מיקום

 הם גם עשויים טופוגרפיים, מכשולים אחרים,

הרפת. אקלים על לרעה להשפיע

סיכום
 תכנון חשיבות על מצביעות המחקר תוצאות

 את ומנתחות רפתות, של אקלים תואם

 הרפת, מבנה של האדריכלים האלמנטים

 המיקרו-אקלימיים התנאים על המשפיעים

הרפת. של

 במבנים אלו מעין בדיקות על לחזור מקום יש

 לגבי ברורות תשובות לקבל בכדי נוספים

■ מבנה. מאפייני
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