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 ב. תקציר

מחקרי חשיפה רבים מצביעים על כך כי מזהמי אויר פוגעים בבריאות. מחקרים אפדימיולוגים רבים  רקע:

אות האוכלוסייה כגון קבלות נעשים בניסיון להראות קשר בין עלייה במזהמי אויר לבין מדדים שונים בברי

היתרונות  על פרות. לא נעשו מחקרים על השפעת מזהמי אוירנו ידיעתבחדר מיון, תמותה ועוד. למיטב 

אויר על אוכלוסיית פרות חלב לעומת בני אדם הם  במחקר אפדימיולוגי על השפעה קצרת טווח של מזהמי

רבים: פרות שומרות על מיקום אחיד וחיצוני ולכן החשיפה שלהם למזהמים אחידה ושיעורה קרוב למה 

שנמדד בתחנות ניטור האויר. בנוסף, בדיקת תנובת חלב יומית מהווה מדד למצב בריאותה של הפרה וכן 

 להיות ביקורת של עצמה.מאפשרת לפרה 

המחקר הינו מסוג סדרה עתית הבודק את ההשפעה קצרת הטווח של מזהמים על תנובת  שיטות וחומרים:

חלב יומית של פרות. בהכנת המודל נלקחו בחשבון משתנים רבים המשפיעים על תנובת החלב. המרכיבים 

 ימים.  12ו 7ההרמונים של סדרת הזמן שנבחנו ונמצאו כמובהקים הינם מחזורים של 

תצפיות יומיות. משתנים נוספים למזהמים שנבדקו  005,555הוכנסו למחקר מעל  ת ומסקנות:תוצאו

ונמצאו בעלי קשר מובהק עם תנובת חלב יומית הם: מחלות המלטה, עונת השנה, חודש המלטה וטמפ' 

לבין תנובת החלב. עבור המזהם   SO2ו O3מקסימלית. במודל הסופי לא נמצא קשר מובהק בין המזהמים 

NOx  נמצא קשר מובהק בין מדידות ערך מקסימלי יומי שהיו ברבעון העליון )מתוך כלל מדידות ערך

המזהם על פני תקופה של כשנה וחצי( לבין תנובת חלב נמוכה יותר בפרות. גם במבכירות נמצא קשר 

בכירות . בהשוואה לפרות, הקשר שנמצא במתנובת חלב נמוכה יותרלבין ברבעון העליון  NOxמובהק בין 

היה בעוצמה נמוכה יותר וכן נמצאה אינטראקציה בין רמות המזהם לרפת. נמצא קשר מובהק בין ערכי 

בעשירון העליון של המדידות לבין תנובת חלב גבוהה יותר. במקרה  PM10 (particulate matter)המזהם 

 בחשבון. זה תוספת תנובת החלב יורדה חלקית כאשר האינטראקציה בין המזהם לרפת נלקחה 

מחקר ראשוני זה מדגים כי ייתכן ורמות גבוהות של מזהמי אויר מסוימים משפיעים בטווח קצר על תנובת 

 חלב יומית המשקפת את בריאותה של הפרה. יש צורך במחקרים נוספים לאימות הקשר וירידה לשורשיו.  

 

Background: Many exposure experiments have demonstrated that air pollutants have a 

negative effect on health. Significant epidemiological research has been carried out to find 

the association between air pollutants and health indexes like: admissions to the 
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emergency room, mortality and more. To the best of our knowledge, there is no published 

research about the influence of air pollutants on cows. Research on short term influence of 

air pollutants on dairy cows as opposed to research in humans has many advantages: 

First, dairy cows maintain a constant outdoor location, which makes their true exposure 

unified and similar to the levels of air pollutants measured in the air control stations 

nearby. Second, the fact that daily milk production can be regarded as a proxy for a dairy 

cow's health, allows using the cow as its own control. 

Methods and materials: This study was designed as a time series study. Many variables 

that are associated with milk production were considered for entering the statistical model. 

Cycles of 7 and 21 days in milk production were found statistically significant. 

Results and conclusions: More than 550,000 daily observations were analyzed. Calving 

diseases, seasons of the year, month of parturition, and ambient temperature were found 

to have a significant association with daily milk production. No significant associations 

between the pollutants O3 and SO2 and daily milk production were found. A significant 

association was found between the pollutant NOx and lower milk production in the group of 

second parity and greater cows. In first parity cows we found a significant association 

between the pollutant NOx and lower milk production, however this association was of a 

lesser magnitude than the one found in the older cows. Additionally, we found a significant 

association between the pollutant PM10 (particulate matter) and higher milk production in 

both parity groups. When adding the interaction between PM10 and the dairy farm, the 

added milk amount partly diminished.  

This preliminary study demonstrates that high levels of specific air pollutants may affect 

short-term daily milk production, which reflects the health of the cow. Further studies are 

needed to validate this association and better understand it. 
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 מבואד. 

( בלונדון. מזג אויר קר ללא רוחות בשילוב פליטת Great Smogהתרחש אירוע הערפיח הגדול ) 2501-ב

מזהמים סדירה ממפעלים גרמו לעלייה משמעותית בריכוז מזהמים באוויר. במהלך הערפיח מתו פי שלושה 

 .2יותר אנשים מאשר בד"כ

במהלך השנים מאז התנאים השתנו, החקיקה השתפרה ובעיקר הידע על הנושא התקדם. עדיין נשאר 

באיזו מידה מזהמי האויר השונים משפיעים על הבריאות  ובינהן:מספר רב של שאלות פתוחות למחקר 

 ובאיזו צורה?

השינוי  של. ב2ועשן שהם תוצר של שריפה משמעותית של דלק ופחם SO2בערפיח הגדול שלטו המזהמים 

המזהמים במפעלים העוסקים בדלקים מסורתיים כב התעשייה והתקדמות טכנולוגיית טיהור שנעשה בהר

 . 2501לא סביר כי נראה בעולם המפותח ריכוזים דומים לאלו שנראו בלונדון 

 (, תחמוצות חנקןO3: אוזון )1,2שורה הראשונה של המזהמיםל התקדמואחרים  חומריםעם זאת, כיום, 

 . בהמשך ביתר פירוטעליהם דבר נ .(PM – particulate matterוזיהום חלקיקים )

מהם נפרט על ך משפיעים המזהמים על הבריאות משתמשים בכמה סוגי מחקרים יכדי לענות על השאלה א

 הנפוצים יותר: מחקרי חשיפה ומחקרי סדרה עתית. 

בהם חושפים את ה"נבדק" למזהם ובודקים מה  in-vitroאו  in-vivoהינם ניסויים מבוקרים  מחקרי חשיפה 

-inהשפעת המזהם על הנבדק בדרכים שונות בהתאם לניסוי. השונות בניסויים היא גדולה, המדגם בניסויי 

vivo  קטן ולעיתים לא מייצג וכן יש בעיה אתית בניסוייin-vivo  אך זו הדרך הישירה להוכחת השפעה של

ידיעתינו לא נעשו מחקרי חשיפה של מזהמי אוויר על פרות ובדיקה על  למיטבהמזהם על ה"נבדק". 

מתרכזים ה חלק הארי של המחקרים בנושא הינם מחקרים אפדימיולוגים ההשפעה על תנובת החלב.

האוויר והשפעתם קצרת הטווח או ארוכת  רמות מזהמיתקופתיים ותלויי מזג האויר ב/שינויים יומיומייםב

 Time seriesשל בריאות הציבור. מחקרים מסוג זה נקראים מחקרי סדרה עתית ) םשונימדדים  הטווח על

study55-( ומספרם גדל מאוד החל משנות ה. 

ערך הנמדד לאורך זמן. דוגמא רלוונטית: תנובה  תצפיות מוגדרות היטב עלסדרה עתית הינה אוסף של 

(, trendבמשוואה המורכבת ממגמה )סדרה העתית את היומית של פרה לאורך התחלובה. ניתן לייצג 

מציאת המשוואה כרוכה בהכנסה של כל המשתנים המשפיעים על התצפיות ולכן מחזוריות ו"רעש לבן". 

. לאחר מציאת המשוואה המתאימה לכל סדרה ניתן להשתמש בה לבדיקת מידת ההשפעה מורכבת למדי
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מים שונים על אוכלוסייות שלמות של כל גורם. משתמשים בסוג מחקר זה למחקר על  השפעה של גור

 לאורך זמן.

השפעת מזג האויר על זיהום האויר יוצרת שוני גדול מדגם גדול מאוד, יתרונות רבים:  סדרה עתית למחקרי

בחשיפה שמאפשר השוואה לאורך זמן, האוכלוסיות משמשות ביקורת לעצמן וכן איסוף המידע נעשה באופן 

אנליזות ולתת כח -בוהה של מחקרים מסוג זה מאפשרת לעשות מטהסדיר ע"י הרשויות עצמן. הכמות הג

 סטטיסטי גדול יותר המאפשר איתור שינויים קטנים יותר במדדים הנבדקים. 

. בהסתכלות על אוכלוסייה שלמה בתוכה הוא חוסר באפיון פרטים של מחקרי סדרה עתיתהחסרונות אחד 

 אפיוניםוני והיסטוריה רפואית, מין, ארץ מוצא ועוד יש פרטים עם שונות גדולה: גיל, מצב בריאותי ראש

רבים. לא ניתן לקחת את כל הפרטים בחשבון בניתוח הנתונים ולכן ייתכן יותר רעש לבן במשוואה שמשפיע 

התייחסות לחשיפה שנמדדה אלה יש  םחיסרון נוסף הוא בנושא החשיפה. במחקרי. על הדיוק הכללי

וכן שהפרטים באוכלוסייה נמצאים כמות זמן שווה בכל  כל אוכלוסיותו בנקודה אחת כמייצגת אזור שלם על

יום באותה רמת חשיפה זאת למרות שרמות החשיפה בתוך הבית שונות מבחוץ, פרטים משנים את 

  המיקום שלהם במהלך היום וכן הלאה.

 NOx חנקן תחמוצות

NOx החנקן בצורת בעיקר היא לאויר הפליטה. באויר שנמצאות חנקן תחמוצת מולקולות לכל כולל שם הינו 

. הציבור בריאות בנושא אותנו המעניין המזהם הוא( NO2, ח"חד) חמצני דו חנקן(. NO2 -כ 0%) NO חמצני

 תגובה גם ויש( O3) אוזון עם  NO של היא ח"חד ליצירת העיקרית התגובה

  ולכן מהר מתרחשות האלו התגובות כל.2השמש אנרגיית בסיוע הפוכה

 יש אם. מתרחשת לא 1 תגובה בלילה. מהר מתייצב המשקל שיווי גם

 . כפריים באיזורים הרבה שקורה כמו ח"לחד החמצני החנקן כל את להפוך יכולה 2 תגובה אוזון מספיק 

 חומצה ליצירת מים עם שמגיב  חזק מחמצן הוא ח"חד. מאפיין חריף ריח בעל חום-אדמדם גז הוא ח"חד

 שנרחיב הבריאותיות להשפעות מעבר. באטמוספירה חשוב קורט גז הוא ח"חד. 4ניטרי וחמצן ניטרית

 מרכזי פרקורסר מהווה גם הוא בנוסף. באטמוספירה והראות האקלים על השפעות לו יש בהמשך עליהם

, חמצנית -דו גופרית ליצירת גם שתורמות באטומוספירה רבות ריאקציות עובר ח"החד. 4אוזון ליצירת

 על ח"החד של להשפעה מעבר כלומר. PM10,2.5 במזהם שנמדדים אמוניום ומלחי גופרית חומצה

 .בריאותיות השפעות להם שגם שניוניים מזהמים ליצירת תורם גם הוא הבריאות

1 

2 

3 

 תחמוצות חנקן ואוזון באטמוספירה תגובות  – 2איור  
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. גניםפורותאנ מתהליכים מאשר  טבעיים מתהליכים יותר גדולה חמצני חנקן של פליטה, גלובלים במונחים

 הוא האטמוספרי לריכוז שלה התרומה ולכן א"כדוה כל על מתפרסת טבעיים מתהליכים פליטה זאת עם אך

 פעילות, סטרטוספירה של חדירה: הטבעיים הפליטה תהליכי בין. גניתפורותהאנ לתרומה יחסית קטן

: כמו גבוהה' בטמפ בעירה תהליכי גניםפורותהאנ הפליטה תהליכי בין. וברקים חיידקית פעילות, וולקנית

 שימוש י"ע נעשית ח"חד של ישירה פליטה. וספינות מכוניות מנועיובעיקר פליטה מ חשמל יצירת, חימום

 .4בישול בגז ושימוש טבק עישון, ריתוך, נפץ בחומרי

 השנתי הממוצע אך. µg/m30 20-90 הוא האורבני העולם ברחבי ח"החד ריכוז של שנתי ממוצע של הטווח

 ולמצב לעונה, ביום לשעה, למיקום בהתאם משתנה הריכוז. האמיתיות החשיפה רמות את משקף אינו

.  µg/m3 6 940 של שעתי ממוצע ונמצא סואנים מאוד כבישים ליד ח"החד ריכוז נמדד, למשל. המטרולוגי

 .7וחימום בגז שימוש בגלל בחוץ מהריכוז בהרבה גדול להיות יכול הבית בתוך ח"החד ריכוז

 בפארינקס נעצר מרכזי חלק ,האף דרך במנוחה בשאיפה. לריאות בשאיפה היא ח"לחד החשיפה דרך

 הראו חשיפה מחקרי. 9,5לריאות מגיע ח"מהחד גדול חלק מהפה לשאוף ומתחילים אמציםתמכאשר . הנזלי

 בדם נראו ומלחיהם החנקן חומצות וכן ארוך זמן לפרק בריאות נשארים שלו הכימים והתוצרים ח"חד כי

 .0,9החשיפה אחרי ובשתן

  :הבריאות על השפעה

 מבנה, מטבוליזם על השפעה: ביולוגיות השפעות של טווח נמצא. שונים ח"בע על נערכו חשיפה מחקרי

 בין רבים הבדלים ישנם זאת עם. בריאה המקומית החיסון מערכת על והשפעה דלקת יצירת, ריאתי ותפקוד

 אחד מיונק המותרות החשיפה רמות את להשליך קשה ולכן ח"חד לנטרל שלהם ביכולת השאר בין יונקים

 .לשני

 בנוזל ואסקורבית אורית בחומצה לירידה גרמה 94-1880µg/m3 של בטווח ח"לחד חשיפה, in-vitro במחקרי

 את בדקו אחר במחקר. הריאה נוזל של האנטיאוקסידנטית ההגנה את מהוות אלה חומצות .25ריאה שטיפת

 מוקוזה תאיב לדלקת כמדד היסטמין הפרשת על ח"חד של µg/m3 200-800 של חשיפה רמות השפעת

 In-vitro מחקרי .22דלקת היווצרות על שמעיד מה ,היסטמין הפרשת של עולות רמות ראו במחקר. נאזלית

 לפרט שלא בחרתי ולכן באויר אליו נחשפים שאנו ממה בהרבה גבוהות חשיפה רמות בדקו אך נעשו נוספים

 .עליהם
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 הריאה בתפקוד לשינוי לגרום כדי µg/m3 1880 מעל של רמה דרושה כי מצאו אדם בני על חשיפה במחקרי

 כמו נשימה במחלות בחולים הריאה בתפקוד שינויים שחיפשו חשיפה מחקרי. 9,5,21בריאים באנשים

 על מחקרים 15 של אנליזה במטה. 0משמעיים חד לממצאים הגיעו לא כרונית וברונכיטיס COPD, אסטמה

 בתגובתיות משמעותית עלייה נמצאה בריאים אנשים על מחקרים 0-ו אסטמה בחולי סימפונות כיווץ

 באנשים 1900µg/m3-מ וגדולה אסטמה בחולי 200µg/m3-מ גדולה בחשיפה גירויים למגוון הסימפונות

- התגובה של הגברה ישנה כי ומצאו מזהמים של מעורבת חשיפה שבדקו מחקרים ישנם. 22בריאים

 .24-25יחידים מזהמיםמאשר ריכוזים של  יותר נמוכים ריכוזים עקב בריאות הדלקתית

. PM עם ובמיוחד בינהם קורלציה יש שכן המזהמים שאר לבין ח"החד השפעת בין להפריד קושיקיים  

 שנכנסים לניטרטים באוויר שינוי עובר ח"מהחד חלק בנוסף. בעירה מקורות מאותם מגיעים PM-ו ח"חד

 .PM15-12-ה הגדרת תחת

 לבחינת כחשיפה ח"חד של יומי ממוצע או/ו שעתי מקסימלי בריכוז השתמש מחקרים של גדול מספר

 תמותה על עתית סדרה מחקרי של 14אנליזה במטה. שונות באוכלוסיות טווח קצרות בריאותיות השפעות

 הערכות 20-ו אחד מזהם עם במודל ח"החד השפעת של הערכות 21 היו שונים מחקרים 255 שהכילה

של חד"ח  ppb 14עלייה של  ( 20.4-103.3µg/m3 טווח) יומי ממוצע בחישוב. גורמים מספר עם ממודלים

 מספר עם במודל .באחוזי התמותה היומיים ( CI 2.1-3.5 95%) 1.9% לעלייה של  נקשרהבממוצע יומי 

)פרוייקט APHEA-110-ה פרוייקט של כולל במחקר(. CI -0.1-2 95%) 0.9%-ל ירדה ההשפעה מזהמים

 השפעה נמצאה אירופאי רחב היקף שבא לבדוק את השפעת קצרת הטווח של מזהמי אויר על הבריאות(

 מקסימום) ח"חד של50µg/m3  לכל( CI 0.9-1.8 95%) יומית בתמותה עלייה 2.2%: סטטיסטית מובהקת

 טבעי גורם מכל בתמותה 1% של עלייה על דווח אירופאיות ערים 5 שכלל APHEA-2 בפרוייקט. 26(שעתי

( dose response) תלוי מינון קשר נמצא בנוסף. 17(יומי שעתי מקסימום ערך) ח"בחד עליה µg/m3 50לכל

 גדלה יומית תמותה על  PMהשפעת כי גם מצאו פרוייקט באותו. µg/m3 100-200 בין בטווח לינארי

 . 19ח"חד של גבוהות רמות עם באיזורים

 בין קשר נמצא APHEA-1 פרוייקט של כמותי בסיכום. לתחלואה ח"חד בין הקשר על נעשו רבים מחקרים

 חלק קרדיוסקולריות ומחלות באסטמה בוגרים חולים לגבי. 15ח"לחד חולים בבתי COPD חולי של אשפוז

 2-ב שנים 5-24 בגילאים אסטמה חולי אשפוז על שנעשה מחקר. 25-21לא וחלק קשר צאומ מהמחקרים



9 
 

 2 של נצבר זמן בפרק ח"חד µg/m3 50 לכל( 0.4-6.7%) 2.7% של עלייה מצא 22באירופה מרכזיות ערים

 .עליהם לדבר זאת עבודה של היריעה שקצרה שונות תחלואותעבור  רבים מחקרים עוד נערכו .ימים

 קשה אפידמיולוגים במחקרים אך הריאה רקמות על ח"חד של השפעה רואים חשיפה ממחקרי, לסיכום

 על המדוייקת ההשפעה קביעת על מאוד שמקשה מה המזהמים שאר לבין ח"חד השפעת בין להפריד

 ח"חד של הרצוי השנתי הממוצע הערך את קבע 1550-ל נכון העולמי הבריאות ארגון. האוכלוסיה בריאות

 . µg/m3 200-מ יותר לא של שעתי מקסימום וערך µg/m3 40 -ל מתחת להיות

 2SO חמצנית דו גופרית

 חומצה היא( H2SO4) גופרית חומצה. במים בקלות שמומס צבע חסר גז הוא( ח"גד) חמצנית דו גופרית

 . מים עם חמצנית תלת גופרית בין מריאקציה הנוצרת חזקה

 פוסילים דלקים של משריפה וכן ,געש הרי התפרצות כמו טבעיים ממקורות נוצרת חמצנית דו גופרית

 גניותפורותהאנ הפעולות .ממונעות ומכוניות ביתי חימום, פחם בעזרת חשמל יצירת: כגון גופרית המכילים

 הסינון אמצעי ושיפור דלק י"ע ביתי בחימום הירידה. עירוניים איזורים בזיהום העיקרית הבעיה הם האלה

 וכיום ,מפותחות במדינות ח"הגד רמת את הורידו" ירוק" יותר חשמל לייצור המעבר וכן החשמל לתעשיית

. גבוהה נשארה ח"הגד רמת מתפתחות במדינות. מכוניות עשן הוא אלה באיזורים ח"לגד העיקרי התורם

 100-מ פחות של יומי וממוצע µg/m3 50-מ פחות של שנתי ממוצע כיום יש באירופה מרכזיות בערים

µg/m34 .אלפי כמה של ארעיים שיאים ייתכנו µg/m3. 

  :הבריאות על ההשפע

 בריריות ח"גד של ספיגה ישנה. בריאותיות להשפעות הרלוונטית היחידה החשיפה דרך היא ח"גד שאיפת

 יותר חזק שאיפה זרם. 24ריכוז תלויית הספיגה יעילות. במים הרבה המסיסות בגלל העליונות הנשימה דרכי

 . התחתונות הנשימה לדרכי ח"הגד של להגעה גורם( מאומצת בפעילות)

 נזק הראתה( 28.6mg/m3) גבוה לריכוז חשיפה(. אדם בני על ניתן לא) ח"בבע נבחנו טווח ארוכות השפעות

 והיפרטרופיה גובלט בתאי עלייה, הסילייה בתפקוד ירידה, האפיתל של היפרפלסיה, הנשימה דרכי לאפיתל

. גופרתית חומצה של יותר נמוכים לריכוזים בחשיפה נראו דומות השפעות. 24מוקוזואליות-סאב בלוטות של

 .הסימפונות להיצרות מוביל ח"לגד שחשיפה הראו ח"בע מיני מגוון על מחקרים מגוון

 על רב מידע סיפקו מוחלט באופן נושם שהוא באויר ושלטו סגור לחדר אדם הכניסו( chamber" )תא" ניסוייב

: הם דומים מחקרים של רב ממספר שהובנו המסקנות .20נשימתית פעילות על ח"גד של טווח קצרת חשיפה
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 גדלה ח"גד ספיגת, 20-29במיוחד רגישים אסטמה חולי ,ח"לגד בריאים אנשים של ברגישות גדולה שונות יש

 תוך מתרחשת ח"גד לשאיפת המקסימלית התגובה, 20,25מהפה גם םולנש שמתחיליםכ מאומצת בפעילות

 חוזר הריאה תפקוד, 26,45הדרגתית בצורה שיורדת התגובה משך את מגבירה לא ממושכת וחשיפה דקות

 .שעות עד דקות מספר אחרי לנורמלי

 בפעילות אפילו µg/m3 2860-ל מתחת בריכוז בריאים אנשים של הריאה בתפקוד ירידה נצפתה לא

 סף לקבוע יותר וקשה ,גדול רגישויות מגוון עם מובהקות פחות היו התוצאות אסטמה בחולי. 26מוגברת

( µg/m3 572) סבירים בריכוזים ח"לגד בחשיפה הלב תפקוד על במחקר. מקסימום ללא תופעות לוואי

 .42האוטונומית העצבים מערכת פעילות על השפעה י"ע שהוסברו ,מסויימות השפעות נרשמו

 המזהמים תערובת של ההשפעה אתהעריכו  השמונים שנות אמצע עד) מוקדמים אפדימיולוגים מחקרים

. מחקרים אלו לא נחשבים היום 42ומשניים ראשוניים מזהמים כולל ,פוסילים דלקים י"ע שמיוצרת המסורתית

 ההשפעה את יותר טוב לבודד שמצליחות יותר טובות סטטיסטיות שיטות יש היום. כנותנים הערכה מדויקת

 לא והם המזהמים בין הקורלציות בעיית את פותרים אינם אלה מחקרים. משתנים רב במודל מזהם כל של

 .משתנים למספר מחשיפה להיווצר שיכול הסינרגיזם את בוחנים

 על PM -ו (µg/m3 4-49 טווח)קצרת הטווח  ח"גד של השפעה, השאר בין, בחן APHEA 1 41 פרוייקט

-מיוחס לעלייה בה הסיכון. השני עם אחד הדוקות קשורים שהם ראייה מתוך באירופה ערים 21-ב תמותה

50µg/m3   (5.1-2.0) 5.5%ו (1.2-4.6: 50%רווח בר סמך ) 1.5%של  יומית עלייה בתמותהבגד"ח הוא 

 מחלות של מסיבות לתמותה יותר גבוה קשר על דיוחו הם לערי מערב אירופה ומזרח אירופה בהתאמה.

 אלטרנטיבי במודל מידע באותו השתמש 44,40אחריםו סמולי. 42גורם מכל לתמותה מאשר ולב נשימה

 בפרוייקט. באירופה שונים איזורים בין הבדלים ופחות יותר נמוכות סיכון הערכות וקיבלו עונתיים למחזורים

עבור כל עלייה . µg/m3 1-39 היההנמדד  טווח הגד"ח. 46,47ב"בארה גדולות ערים 55 בחנו גדול אמריקני

. אחד מזהם של במודלים אחד יום של בהשהייה( 5.0-2.7) 2.2% -עלה אחוז התמותה ב 50µg/m3של 

במחקרים רבים נמצא כי בהעברה למודל רב מזהמים השפעת הגד"ח יורדת ולעיתים מאבדת את 

מזהם נראתה השפעה מובהקת. דוגמא אחת הינה מחקרם של בורנט -מובהקותה למרות שבמודל חד

 .49ערים קנדיות 9ואחרים על 

 חולי ילדים של הקבל בין קשר ומצא מיון לחדר הקבל על ח"גד של השפעה גם בדקו APHEA1פרוייקט ב

 הקשר על שנעשה במחקר. COPD05 חולי או אסטמה חולי מבוגרים עם לא אבל 45מהערים בחלק אסתמה
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עלייה בסיכון למחלות קרדיוסקולריות רבות עם העלייה  נמצא 02,01קרדיוסקולריות מחלותל אויר מזהמי בין

 באסיה שנערכה 02אנליזה במטה. נחלש הקשר משולבים במודלים אך בודד מזהם עם במודל ברמות הגד"ח

שעלייה ברמות הגד"ח גורמת לעלייה  בכמות האשפוזים  הראו מהם 25. וקוריאנים סינים מחקרים 29 כללו

  על רקע נשימתי וכולם הראו קשר דומה בין עלייה לגד"ח ועלייה באשפוזים קרדיווסקולרים 

 מזהמים תוהשפע נבחנו 00,06גדולים קוהורט מחקרי 1 של 04אחריםו קרוסקי י"ע שנערכה אנליזה-ברה

כגורם באופן מובהק לעלייה בתמותה  נמצא ח"גדעלייה ב רק. תמותה על טווח ארוכת בחשיפה שונים

  שנשמרה גם במודל רב מזהמים.

 של יומי וממוצע. דקות 25 של זמן לפרקי µg/m3 500מ יותר לא על( 1550) ממליץ העולמי הבריאות ארגון

20 µg/m3 .   

  3O אוזון

 המתחילה ריאקציות משרשרת כתוצאה נוצר הוא. נפוץ מזהם הוא( ground ozone) האדמה בגובה אוזון

 במספר תלוי באויר האוזון ריכוזVOCs (Volatile organic compound .) או NO2 י"ע השמש קרינת בספיגת

 VOCs-וה NO2ה ריכוז, הטרמית ההיפוך שכבת גובה, באטמוספירה הסעה, השמש קרינת עוצמת: גורמים

 .4 4:2-25:2 בין הוא אוזון ליצירת העדיף VOC:NO2 היחס. VOC:NO2 והיחס

 הוא אוזון. 07התחתונים הנשימה דרכי אל העליונה הנשימה מערכת באמצעות תינעש האוזון ספיגת רוב

 עם ישיר ממגע נגרמת ישירה עקה. הריאה לאפיתל ישירה ובלתי ישירה חמצונית לעקה שגורם חזק מחמצן

 הריאה נוזל. 09האפיתל י"ע המופרש הריאה נוזל עם נעשה המגע רוב. מאוד מעט שמתרחש הריאה אפיתל

 םחלבוני, גלוטאטיון, אורית חומצה, אסקורבית חומצה: כגון חומרים מכיל שכן כימי מחסום כמעין משמש

 עם אך. לאפיתל חמצוני נזק למנוע ובכך ,05האוזון עם המגע י"ע חמצון לעבור שיכולים ,םירווי לא וליפידים

 ליפידים: כמו) ביואקטיבים לחמורים להפוך עלולים חמצון שעוברים הריאה בנוזל מהחומרים חלק, זאת

 האוזון. 65הריאה לאפיתל לנזק לגרום שיכולים( אוזוניזציה שעבר כולסטרול ותוצרי אלדהידים, היפרוקסידים

 דלקת לבין לאוזון החשיפה בין הקשר. סיסטמית גם ולעיתים בריאה מקומית דלקת של ליצירה גורם

. הובן לגמרי לא שעדיין לאוזון לחשיפה הסתגלות תהליך יש. 62(dose-dependent) מינון תלוי נראה ריאתית

 המקומית החיסון למערכת להפריע יכול האוזון .61-64חשיפות עוקבות, התגובה הדלקתית נחלשת 2-1לאחר 

 .60שלה הרגישות הגברת או דיכוי י"ע בריאה

  :הבריאות על השפעה
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 ארגון של התדרוך במסמך שסוכמופי כ שנמצאו ההשפעות ולהלן בנושא נעשו רבים הומנים מחקרים

 .4 1550 העולמי הבריאות

 :אקוטיות השפעות

 באנשים הריאתי לתפקוד מפריעה לאוזון טווח קצרת חשיפה – הריאות מערכת על השפעה .1

 .לאוזון לחשיפה רגישים יותר ואלרגיות אסטמה עם אנשים. בריאים

 האוזון ברמת העליי בין הקשר על נעשו בודדים מחקרים  - הקרדיוסקולרית מערכת על השפעה .2

כי ייתכן וקיים קשר סיבתי בין עלייה  מראים אלה מחקרים של התוצאות. לב למחלות מדדים לבין

  ברמת האוזון לבין עלייה בהיארעות מחלות לב.

 את מעלה לאוזון שחשיפה לכך מוצקות עדויות יש – עתית סדרה ממחקרי תחלואה על השפעה .3

 אשפוז: נשימה מחלות על ובעיקר הציבור בריאות של סמנים מגוון על נעשו מחקרים. התחלואה

 בעקבות מיון לחדרי קבלה/אשפוזים, הספר מבית היעדרות, מיון בחדר ביקורים, חולים בבתי

 .ועוד כרוניות נשימה מחלות החרפת, נשימה דרכי דלקות, אסטמה

עלייה  לבין האוזון רמתעלייה ב ביןסיבתי  קשרנמצא  – עתית סדרה ממחקרי תמותה על השפעה .4

 (.קרדיוסקוליות מחלות, במעט מזה ופחות) נשימה ממחלות ובעיקר שונות מסיבות תמותהב

 לשינויים עדויות נראו חיות על חשיפה במחקרי. ישנן עדויות להשפעה ארוכת טווח של אוזון על הבריאות

בשל מיעוט המחקרים ומסקנות שונות של  .הפיכים היו שנמצאו מהשינויים חלק. הנשימה בדרכי ופגיעות

  מחקרים שונים לא ניתן לקבוע חד משמעית את אופי ההשפעה ארוכת הטווח של אוזון על הבריאות.

 בריאות על שתשמור( שעות 9-ל) הממוצעת האוזון רמת את קבע 4 1550 לשנת העולמי הבריאות ארגון

באוכלוסייה  רגישים פרטים להיות יכוליםינים כי כותבי מסמך התדרוך מצי. µg/m3 100 על נאותה ציבור

 .בריאותםב תפגע זו רמה שגם

(PM) PARTICULATE MATTER 

PM הפולט במקור שונות וכן ופיזיקליות כימיות תכונות של גדולה שונות עם חלקיקים של כתערובת מוגדר 

 .מורכבות עוד שמוסיף מה באטמוספירה משניים שינויים גם לעבור יכולים החלקיקים. החלקיקים את

 החלקיקים השפעת על למחקר גורמת שונים ובזמנים במקומות חלקיקים תערובות של הגדולה ההטרוגניות

 .  יותר מורכב להיות
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 ביותר המשפיע זה כי ראייה מתוך שלהם האירודינמי הגודל י"עפ היום נעשית החלקיקים תערובת קטלוג 

 . הריאות לתוך השקיעה ומקום הכניסה עומק על

 בחוץ למזהמים לחשיפה נפרדת התייחסות יש היום במחקרים. µg/m3 של במידות נמדדים הערכים

 אנו. הבית בתוך למזהמים וחשיפה

 .בחוץ לחשיפה רק נתייחס

  :פליטה ומקור הרכב

 coarse particles גסים חלקיקים 

2.5µm-10µm) )– החלקיקים 

 :הבאים הסוגים את כ"בד מכילים הגסים

  תעשייתית ומפעילות מהכבישים אבק .1

 חיידקי ממקור וחלקיקים דגן אבקת כגון ביולוגי חומר .2

 אבק, מכוסה לא מאדמה אבק, חקלאיים מתהליכים אבק: כמו הארץ כדור קרום של םמחומרי אבק .3

 .מחצבים מכריית אבק, סלולים לא מכבישים

 .חופים ליד יםמי  רסיסי אידוי תוצרי .4

 .אפר כמו בעירה תהליכי של דליקים לא תוצרים .5

  –2.5µm (fine particles )מ קטנים חלקיקים

 : מ כ"בד מורכבים

NO3) ניטראט .1
- ) 

NH4) אמוניום .2
+ ) 

SO4) סולפאט .3
-2 ) 

 . האטמוספירה את מחמם ולכן שמש קרינת חוסם –( מינרלי) שחור פחמן .4

 . שונות אורגניות ותרכובות מתכות של גדול מספר .5

 לא שריפה תהליכי כמו גניםפותרוואנ טבעיים מתהליכים כתוצאה הם אלו חלקיקים של ההיווצרות דרכי

 וחומרים( שונים וחומרים עצים הבערת) אורגנים דלקים(, חשמל ייצור, מכוניות) פוסילים דלקים של מלאה

 . שונים אטמוספירים בתהליכים אורגניות תרכובות או מתכות של בדחיסה וכן אחרים אורגנים

 תערובת שם

 החלקיקים

 הנשימה בדרכי הגעה מקום חלקיקים גודל

PM10 10µm> החזה בבית נשימה דרכי 

PM2.5 2.5µm> ואלביאולי קטנים נשימה דרכי 

 הגדרת תערובות החלקיקים לפי גודל ומקום הגעתם בדרכי הנשימה  – 2טבלה 
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 לממוצע העיקריים התורמים הם אורגני וחומר סולפאט כי עולה 1552-ב באירופה שנערך 66מקיף במחקר

 הוא( מתכות כולל) המינרלי האבק שם כבישים בצידי מדידות היה הכלל מן יוצא. הנמדדים PM10,2.5 ערכי

 העיקריים המרכיבים בין שוני יש כי נמצא באמריקה שנערך 67דומה במחקר. מאוד משמעותי תורם גם

 PM-ה בהרכב עונתיים שינויים יותר ראו החוף שליד באיזורים. במדינה שונים באיזורים PM-ה בתערובות

שונות תוצאות המחקרים יכולה להעיד על השונות הגדולה בהרכב תערובות . פנימיים איזוריםב מאשר

  החלקיקים במקומות שונים.

 יונים של נוכחות ומצא 1552-ב 68בלבנון נערך החלקיקים הרכב על מחקר. בישראל דומה מחקר נעשה לא

SO4: כמו נפוצים אורגנים אי
2- ,NO3

-, SiO4
2- ,CO3

2- ,NH4
, ניטראטים: כמו פונקציונליות אורגניות קבוצות וכן -

 .במכלול וחלקו גורם כל לריכוז התייחסות הייתה לא. וקרבונילים אלוכוהול, אליפטים פחמנים

 :הבריאות על השפעה

 דרכי על ישירות השפעות החלקיקים לנשימת כי מצאו אדם ובני חיות על שנערכו מבוקרים חשיפה ניסויי

(, למשל אסטמה) קיימת ריאה מחלת של החמרה, דלקתית תגובה יצירת: בעיקר הן השפעות. הנשימה

 י"ע משנית להדבקה גבוה לסיכון שגורם מה הריאה של ההגנה במנגנוני ופגיעה נוגדנים ייצור הגברת

 השפעהתועדה . 65רצויות לא חמצון לתגובות וגורמים הנשימה בדרכי שוקעים החלקיקים. 69חיידקים

 מעודדי שינויים מראים שנחשפו אנדותל תאי, בנוסף. 72דלקת תאי על ישירה ובלתי 75ישירה קרצינוגנית

 שהשפעותהיא  אלו מעין חשיפה במחקרי הבעייה. 72לבבי אירוע או לשבץ הסיכון את המעלים 71הקריש

 ביולוגים מודלים, למחקר שונות סיום מנקודות נובעים האלו ההבדלים. למחקר ממחקר משתנות מאוד

. ועוד 74החשיפה בדרך, החלקיקים איסוף/יצירת דרךב, בריכוז שונה החשיפה. שונה חשיפה ובעיקר שונים

 ולא באויר החלקיקים כמות את רק לרוב מודדים שבו במציאות המצב את גם למעשה משקפת הזו השונות

 . שלהם ההרכב את

 ולבעיות, לתחלואה, לתמותה PM-ה רמת בין הקשר לבחינת נערכו מאוד רבים אפדימיולוגים מחקרים

 תחלואה .74-75לעלייה בתמותה ותחלואה מתגור  PMבמחקרים רבים נמצא כי עלייה ב קרדיוסקולריות

 . ריאה תפקודיו כרוניים בחולים סימפטומים הערכת ,למרפאות או למיון פניות, אשפוזים מספר י"ע נמדדה

 הוא PM2.5-ל 1550 לשנת העולמי הבריאות ארגון י"ע המקסימלי המומלץ השנתי הממוצע הערך

10µg/m3 ולPM10- 20µg/m3. היומי המומלץ הוא  גבול הממוצעµg/m310  וµg/m305, .בהתאמה 
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 השונות אך הבריאות על שלילית להשפעה PM בין קשר על מראים ואפדימיולוגים ניסויים מחקרים, לסיכום

 את יםקודבכש ,לכן. בהשפעות שונות גם ליצור יכולה שונים וזמנים השונים במקומות PM-ה בהרכב

 בין הקשר את להסביר כדי PM-ה הרכב את לדעת חייבים מסויימת חיה על מסויים במקום PM-ה השפעת

 . לתוצאה החשיפה

זהמי האויר הקשר בין השינוי היומיומי ברמת מהמחקר שלנו הינו מחקר סדרה עתית קצר טווח הבודק את 

בתחנות הניטור הממסדיות  הנמדדהיומית של פרות. רמת מזהמי האויר  השונים על תנובת החלב

לתחנות הניטור. בבדיקת  שניתן היהלמחקר היו קרובות ככל בחרו נשהפרושות ברחבי הארץ. הרפתות 

משתנים נוספים המשפיעים אף הם על תנובת בוכן  היחסית טמפרטורה ולחותבגם  התחשבנוההשפעה 

מחקר על . היתרונות של אחד עם השני המשתניםהקשר העצמאי של החלב בניסיון לבודד ככל הניתן את 

 פרות חלב לעומת בני אדם הם:

בני אדם זזים בשגרת היום יום שלהם בין הרבה מקומות ולכן  רמת החשיפה  –מיקום אחיד  .1

עפ"י מקום מגורים לא בהכרח משקפת את רמת החשיפה היומית הממוצעת. פרות חלב 

 .ובכל זמן תנובת החלב שלהן שהוא הערך הנבדק חייהם ברוב המוחלט של נשארות ברפת 

ת הזיהום בתוך הבית שונות מאשר רמות הזיהום מחוץ לבית. רמו –זיהום תוך ביתי וחוץ ביתי  .2

רמת החשיפה כפי שהיא נמדדת בחוץ לא משקפת בהכרח את רמת החשיפה האמיתית של 

 פרות חלב נשארות באותו מיקום חיצוני מייצג. הפרט.

בריאות בני האדם במחקרים נמדדת באירועים נקודתיים בלבד של אשפוז,  –מעקב רציף  .3

י, תמותה ועוד. האוכלוסייה משמשת ביקורת לעצמה אך לא הפרט עצמו. בפרות אירוע לבב

נעשה מעקב רציף יומיומי אחר תנובת החלב שלהם וכך כל פרה יכולה להוות ביקורת לעצמה 

 בימים עם פחות זיהום לעומת יותר. 

 

 חומרים ושיטותה. 

 :איסוף הנתונים

 215-נתונים של כ( קיימים http://www.svivaaqm.netמשרד לאיכות הסביבה )האתר "אויר נקי" של ב

ה ומה מיקומה. בחרנו רק את התחנות מזהמים ומדדים נבדקים ב נו אילו. בכל תחנה בדקתחנות ניטור אויר

http://www.svivaaqm.net/
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ת ( וכן נרשמה הטמפ' והלחוSO2,NOx,NO,NO2,PM10,O3שבהן נמדדו כל המזהמים המרכזיים )

על  על המפה.הנבחרות סימנו את מיקומי התחנות  Google Earthבעזרת תוכנת היחסית בכל זמן נתון. 

מדדנו את  Google Earth. בעזרת הכלים של תוכנת ות הגדולותאותה מפה העלנו גם את מיקומי הרפת

 המרחק בין הרפתות לתחנות הניטור הקרובות אליהם. 

זוגות  4ק"מ(.  5.04-9.95ק"מ )טווח 25-תחנת ניטור שבינהן היה מרחק שקטן מ-זוגות של רפת 26נבחרו 

שבעזרתה נשלפו נתוני תחלובת החלב.  Affifarmסר טכני בתוכנת ניהול יצאו מהרשימה הסופית בשל ח

 מפורטים הזוגות.  2בטבלה 

 בינהם זיווג רפת עם תחנת ניטור אויר והמרחק האוירי – 2טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. נתוני תנובת Affifarm-נשלפו מהרפתות בעזרת מחולל דוחות בתוכנת ההיומיות נתוני תנובת החלב 

 .1.3.2010-31.3.2011נשלפו עבור כל פרה שהמליטה בין התאריכים  הראשונים הימים 295החלב של 

בהמשך נשלפו גם נתוני  .1522הנתונים נשלפו בחודש ספטמבר  פרות. 2551סה"כ נשלפו נתונים של 

 250אל המחקר נכנסו פרות אשר היו להם לפחות ה" ברפתות. .ע.תוכנת ה"נ בעזרתהתחלואה של כל פרה 

  (.52.4%פרות ) 2717כ נשארו במחקר ה"וגם נתוני בריאות מלאים. ס ימים מדווחים בתחלובה

נתוני מדידת מזהמי האויר בתחנות המזווגות נלקחו מאתר "אויר נקי". המדדים נלקחו עבור התאריכים 

תחנות ניטור  5-דקות(. סה"כ נלקחו נתונים מ 0דקות )נמדד כל  25באינטרוולים של  19.1.25-29.5.22

 .יגור נלקחה רק תחנת ניטור אויר נשר שהיא הקרובה ביותר. ברפת אויר

 מרחק בק"מ קו אווירי ניטור שם תחנה רפת 
 4.31 גליל מערבי רפת תובל/תפן

 5.3 ,6.82 ,7.89 איגוד, נווה שאנן, נשר רפת יגור
 3.7 ק. אתא רפת אפק

 8.44 ק. אתא רפת כפר מסריק

 8.89 עפולה רפת גבע
 0.54 המעפיל רפת המעפיל
 5.6 הרלמ. רםכ רפת הבונים

 4.49 כ. המהרל עין איילה -רפת יזרעאלי 

 2.72 בית שמש רפת צרעה
 9 קריית גת רפת גלאון
 4 קריית גת גת –רפת דרום 

 6.76 באר שבע רפת חצרים
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 :הנתונים סידור

 :הבאים את המשתניםשכלל כל המידע סודר במסד נתונים 

 )ק"ג( כמות חלב יומית .2

יצרה את מספר הפרה בבסיס הנתונים  נוסחא המורכבת ממספר הפרה, משק ותחלובה -מספר פרה  .1

 המחקרי כדי למנוע כפילויות בנתונים עם פרות עם אותו מספר ברפתות שונות.

 : מבכירות ופרות וכל הניתוחים נעשו בנפרד.1-מסד הנתונים התחלק ל – תחלובה .2

  תחלובהיום ב .4

 רפת .0

 .דלקת רחםו קטוזיס  -מחלות המלטה  .6

 חודש המלטה .7

הגבוה ביותר שנמדד בתחנה בשעות כערך לייצג בחרנו את הטמפ' ביממה  -טמפ' מקסימלית ביום  .9

שעסק  נוסחאת אינדקס חום נלקחה ממחקר. (THI) אינדקס חוםהיום. בעזרת נתון זה חושב 

 .(rh) ולחות יחסית( temp)מדידות טמפ' נעזרת ב. הנוסחא 95חלב בהשפעה של עומס חום על פרות

 :הנוסחא

    〈          〉  (             )  (          ) 

לכל מזהם. המזהמים  55, רבעון עליון ואחוזון חציון, חושב מינימום, מקסימום – מדדי מזהמי האויר .5

ידה עם ערך שלילי הוכנס ערך חסר. . במקרים של מד SO2, NOx, NO, NO2, PM10 ,O3כללו:

וכן ערכים  ערכי קיצון אשר היו באחוזון העליון של המדדים הורדובעיון בנתונים ולמען שיפור אמינותם 

  שלילים שנרשמו שלא ניתן היה להבין מה משמעותם.

את כל הערכים )תנובה יומית של פרה מסוימת ברפת מסוימת בתחלובה מסוימת( הכילה תצפית 

 חסר באחד מהמשתנים יצאה מהמודל.  שהוזכרו. כל תצפית שהיה בה ערך

יום  295את כל התצפיות הלא מלאות נוצרו לא מעט פערים לכן הוחלט לא להסתכל על לאחר הוצ

הכי היו בתחלובה של פרה כמקשה אחת אלא להשתמש במכלול הנתונים בתוך תקופה של שנה בה 

היתה . התקופה שנבחרה נכנס גם הוא כמשתנה במודלבתחלובה כאשר יום  ,פחות נתונים חסרים

1.9.10-31.8.11.  
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 ניתוח הנתונים:

שתנה מעל ניתוח סדרה עתית, הממדלת את ההתבסס  . הניתוחSAS 9.3ניתוח הנתונים נעשה בתוכנת 

 generalizedמודל מסוג  (, מחזוריות ו"רעש לבן".trendהתלוי )תנובת חלב יומית( כסדרה בעלת מגמה )

estimating equations (GEE) להכיל מתאמים  נבחר לשמש כמודל סטטיסטי שכן הוא מותאם

(correlation .בין תצפיות ומשתנים כמו למשל מדידות חוזרות באותה פרה בימים שונים בתחלובה )

בתור משתנה קטגוריאלי )בשונה מבמודל המשתנה "רפת"  השימוש במודל זה בחרנו לייצג את בעקבות

את לקחת בחשבון כדי  (AR(1)) אוטורגרסיבית בתוך המודל השתמשנו במטריצת עבודה .היררכי(

אוטו רגרסיבית מניחה כי קיים קשר בין מטריצת עבודה בהקשר שלנו, פרה. של אותה המדידות החוזרות 

מדידות חוזרות של אותה פרה, וכי קשרים אלו נחלשים בחוזקם ככל ששתי מדידות רחוקות אחת 

   .(decaying effectמהשנייה )

משתנה המשק וכן בשלב ראשון, . manual stepwise)) ה ידנית מדורגתבשיט נבנההמודל הסופי 

בשלב הבא הוכנסו אחד אחרי השני שאר המשתנים בצורה הדרגתית. ם אולצו לתוך המודל. פולינומיה

מובהקת הוא נשאר במודל. בשלב הבא הייתה משתנה אחד נוסף למודל. אם השפעתו הוכנס בכל שלב 

אך בהוספת משתנים נוספים  ,מובהק בתחילההיה משתנה נוסף וכן הלאה. במידה ומשתנה הוכנס 

הביטויים האלגבריים המייצגים מחזורים נבדקו כמשתנים מהמודל הסופי. הוצא הוא  ,נעלמההמובהקות 

 :יוהבמודל תנובת החלב  שנבדקה השפעתם על המשתניםולאחר שיצאו מובהקים אולצו לתוך המודל. 

 .רפתות סה"כ 21 –רפת  .2

מסד הנתונים חולק למבכירות לחוד ופרות לחוד והמודל הופעל עליהם בנפרד בשל  –תחלובה מספר  .1

, מחלות מחלות מטבוליות, גרפי התחלובה השונים שלהם וכן הרגישויות השונות שלהם לעומס חום

. בתוך המודל של הפרות בדקנו גם את משתנה מספר התחלובה )שנייה או שלישית לאחר המלטה

 (.2יש לו השפעה )טבלה  ומעלה( כדי לראות האם

מרכיב המגמה הורכב . 1559מ 92אחריםבדומה למחקר של ואן סטרטן ו–משתני הסדרה העתית  .2

  .מפולינומים עד מעלה שלישית

3

3

2

210)( tatataaYTr t  



19 
 

ai (i=0,1,2,3 )-הוא היום בחלב ו t הוא המגמה בתנובת החלב היומית עבור יום נתון Tr(Yt) כאשר

המוצגות בנוסחא  cos-ו sinהורכב מזוגות של פונקציות  )מחזורי( ההרמוניהוא המקדם. המרכיב 

 הכללית:

)]sin()cos([
1

tctb i

k

i

iii 


 

ציות הוא היום בחלב. כל זוג פונק t-( ו1הוא מספר המחזורים הנבדקים )במקרה שלנו  kכאשר  

מסמן את התדירות של התנודות המחזוריות ביחד עם  ωi. טריגנומטריות מייצגים מחזור אחד

ימים:  Ti (i=1,2)התקופה של 
i

i
T




2
. 

הבחירה במחזורי זמן אלה נעשה מתוך ימים.  12-וימים  7אנו בדקנו את המובהקות של מחזורים של 

ום שישי ימים )בי 7הנחה שישנה השפעה מחזורית על תנובת החלב בשל שגרת חלוקת מזון של 

מחלקים כמות מזון כפולה המכסה גם את יום שבת( הנהוגה במשקי פרות חלב אינטנסיבים בישראל. 

יום מבוססת על ההנחה כי משך המחזור המיני של הפרה יכול להשפיע על תנובת  12מחזוריות של 

הנוסחא .92טן ואחריםגם במחקר קודם שנעשה ע"י ואן סטרשימוש במחזורים אלה תואר החלב. 

 : הרמוני היא-הסופית לחלק הפולינומי

ti

i

iiit etctbtatataaY  


)]sin()cos([
2

1

3

3

2

210 . 

  המייצג את מה שלא מיוצג במודל כמו למשל טעויות מדידה. "הלבן מייצג את ה"רעש etכאשר 

כתלות בעונה ובמזג האויר לכן  תנובת החלבחודש ההמלטה גם עשוי להשפיע על  –חודש המלטה  .4

 נלקח בחשבון.

יום  65-215בין  (1)יום בתחלובה  65עד  (2): גוריותקט 2-חילקנו את התחלובה ל –שלב בתחלובה  .0

 יום ומעלה.  215 (2)

והוצגה  91ואחרים טןואן סטרמעבודה שנעשתה ע"י  – לשלב בתחלובה /קטוזיסהקשר בין דלקת רחם .6

השפעה של מחלות המלטה על תנובת חלב יומית.  הנבדק ,1521על ידי הכותבת בכנס מדעי הבקר 

נמצא כי ישנה השפעה שנגמרת בשלב מסויים בתחלובה )שונה ממחלה למחלה( ועל כן בדקנו גם את 

 הקשר בין מחלות ההמלטה ושלב בתחלובה על תנובת החלב.
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הוגדרו מחדש עונות השנה עפ"י  1554שפורסם ב 92אחריםושל אלפרט  במחקר –עונת המדידה  .7

שנים בארץ ישראל. השתמשנו בהגדרות אלה לצורך  02-סיווג סינופטי שהוסק מנתוני מזג האויר ב

. תאריכי העונות מתוך הנחה ששינוי אקלימי משפיע על תנובת החלב  סיווג כל תצפית לעונת השנה

 .22.2-25.0, אביב 7.21-25.2, חורף 23.9-6.12, סתיו 31.5-22.9 –כמו שפורסמו במחקר: קיץ 

 22.6מע"צ,מעל  22.6מע"צ ל 11.4מע"צ, בין  11.4: עד מחולק לקטיגוריות –מפ' מקסימלית ליום ט .9

  מע"צ.

כמו שפורסם ע"י אגילר עומס החום חולק לקטיגוריות מתוך ראייה שההשפעה שלו היא לא לינארית  .5

 הקטיגוריות:הקשר לא לינארי בהרצת מתאם שהרצנו על הנתונים שלנו. ש ניתן היה לראות .95ואחרים

 .THI_max<72( עומס קל 2) THI_max>78( עומס כבד 1) THI_max<78>72( עומס בינוני 2)

בדיקת השפעת המזהמים השונים נעשתה בצורה של משתנה רציף כמו שנראה במדידות או   .25

תנה הרציף נמדד " באם ערך המש2כמשתנה קטיגורי דיכוטומי. המשתנה הדיכוטומי  קיבל ערך "

הערכים שנמדדו לאותו משתנה וערך  ברבעון העליון/בעשירון העליון של התפלגות ית והיהבאותו תצפ

" אם לא היה ברבעון עליון/עשירון עליון. התייחסות למזהם תחת משתנה קטיגורי מעין זה נובעת 5"

ת מתוך מחשבה על ההיגיון הביולוגי. ההגיון אומר כי מנגנוני ההגנה של הגוף יהיו מסוגלים לבלום א

השפעת כמות מסויימת של חומרים מזיקים ולכן רק מעל רמה מסויימת נראה את ההשפעה 

המשמעותית. קו מחשבה זה תואם תוצאות ממחקרים רבים שמצביעים על קשר לא לינארי בין 

המזהם להשפעה על הבריאות. על כל מזהם נבדק משתנה קטיגורי של רבעון עליון ועשירון עליון, 

או מובהקים נבחר למודל הסופי המשתנה רבעון עליון, המכיל טווח יותר רחב של ובמידה ושניהם יצ

נתונים. לכל מזהם נבדקה גם האינטראקציה של המזהם עם הרפת. אם היא יצאה מובהקת היא 

נכנסה אף היא למודל הסופי. אם רק האינטראקציה יצאה מובהקת בכל זאת הוכנס המזהם גם אם 

 הוא לא יצא מובהק. 

 הסופי:סכימת המודל להלן 
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                      (  )

                                           (                 )

     (                  )               (                  )

       (                 )         (                 )         (                 )

         (                 )                (                 )                      

                 (                 )                             

 

 

 ו. תוצאות

 21מ  ,2תחלובה < תנובות חלב מפרות 290,696תנובות חלב יומיות ממבכירות ו  290,067נכנסו לניתוח 

המזהמים המקסימלים מסכמת את מס' הפרטים ברפת.  2בלה ט תחנות ניטור אויר. 5-המזווגות ל רפתות

 PM10והמהר"ל לא היו מדידות למזהם  , המעפילבתחנות קריית גת. 2היומיים בכל תחנה מובאים בטבלה 

מובאת דוגמא מתחנה אחת, עפולה,  2-2בתרשים  קטן יותר. ד הנתונים המכיל מזהם זה הינוולכן כל מס

 לפיזור המדדים  והטמפ' על פני השנה.
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 התפלגות ערכי המזהמים לפי תחנות – 2טבלה 

 

סטיית תקן מקסימום מינימום רבעון עליון רבעון תחתון חציון ממוצע ימים משתנה תחנה
6.316 39.00 12.10 31.00 20.10 26.90 25.669 363 temp_max

7.395 84.17 54.31 78.41 65.20 73.19 71.473 363 thi_max

4.147 34.90 0.40 7.40 4.20 5.40 6.303 362 so2_max

39.375 226.60 0.70 46.70 7.70 16.90 34.513 363 no_max

45.243 273.80 4.60 73.90 23.20 40.70 55.607 363 nox_max

10.235 62.50 2.90 29.50 16.50 22.70 23.965 363 no2_max

11.701 97.90 24.60 63.60 48.20 57.30 56.818 361 o3_max

110.130 931.00 10.00 76.00 36.00 46.00 77.649 363 pm10_max

6.200 38.20 12.40 30.50 19.90 26.40 25.195 361 temp_max

7.668 84.53 54.66 77.94 64.55 72.85 71.138 361 thi_max

2.423 19.30 0.00 3.50 2.00 2.80 3.176 351 so2_max

13.774 50.00 1.00 22.90 4.20 9.60 15.292 363 no_max

19.305 75.00 5.40 54.00 22.30 33.90 37.798 363 nox_max

11.602 50.00 2.30 35.15 17.70 25.60 26.349 364 no2_max

9.938 95.30 27.70 64.95 51.30 57.90 57.955 364 o3_max

100.910 838.00 14.00 101.90 49.00 74.70 93.992 352 pm10_max

6.312 40.00 9.40 30.90 20.50 26.80 25.895 365 temp_max

7.911 86.66 49.17 79.47 66.13 73.64 72.418 365 thi_max

2.792 16.80 0.00 4.70 2.40 2.90 3.927 365 so2_max

7.148 25.00 0.40 18.00 5.30 10.80 11.875 354 no_max

15.381 67.00 8.70 49.00 23.00 34.65 36.117 354 nox_max

9.825 63.60 6.50 32.30 18.60 24.80 26.038 354 no2_max

11.799 88.70 25.70 67.70 49.10 57.75 58.672 362 o3_max

156.096 1505.00 15.00 92.00 42.00 58.00 100.224 362 pm10_max

5.904 35.80 10.60 28.30 18.20 24.60 23.439 361 temp_max

7.418 82.13 52.21 75.96 62.99 70.55 69.244 361 thi_max

2.074 13.90 0.80 4.35 2.10 3.00 3.510 364 so2_max

5.122 46.50 1.00 8.20 3.80 5.20 6.815 357 no_max

10.700 77.40 3.00 24.90 11.30 18.10 19.683 358 nox_max

7.647 52.50 2.60 19.10 7.90 13.10 14.126 356 no2_max

10.514 106.60 36.50 66.60 54.20 61.20 61.220 364 o3_max

138.380 1245.00 15.00 75.00 33.00 47.00 86.193 345 pm10_max

5.753 39.70 12.70 30.90 20.90 27.00 26.028 365 temp_max

7.320 84.49 55.00 79.52 66.36 73.99 72.921 365 thi_max

18.011 116.05 0.22 9.65 2.11 4.08 11.535 365 so2_max

19.344 95.30 0.40 25.75 3.80 10.40 17.894 272 no_max

27.869 146.80 0.20 51.90 21.00 31.30 38.634 335 nox_max

12.022 62.60 0.00 31.50 16.10 24.10 24.685 267 no2_max

10.035 114.70 28.00 62.90 50.00 56.40 56.810 365 o3_max

. . . . . . . 0 pm10_max

5.677 38.80 12.80 31.35 21.40 27.50 26.530 364 temp_max

6.562 84.72 55.09 78.51 67.00 73.26 72.502 364 thi_max

2.797 20.00 0.00 3.00 1.00 1.00 2.354 364 so2_max

9.905 49.80 0.00 7.95 1.70 3.55 7.491 364 no_max

17.197 75.00 4.30 40.30 15.35 23.60 28.732 364 nox_max

12.087 50.00 4.30 32.45 14.15 20.65 23.989 364 no2_max

11.743 99.70 25.20 63.55 49.70 56.65 57.460 364 o3_max

134.635 1495.20 0.20 132.00 56.35 80.50 116.360 364 pm10_max

5.949 40.30 10.50 31.50 21.80 27.70 26.624 360 temp_max

7.783 87.32 51.75 81.26 68.06 75.95 74.351 360 thi_max

7.406 93.00 1.00 9.00 3.00 5.00 7.417 360 so2_max

12.805 49.90 0.80 19.10 5.20 10.00 14.534 360 no_max

17.823 75.00 7.00 53.15 24.70 34.30 39.182 360 nox_max

10.944 50.00 6.10 37.40 20.00 26.45 28.725 360 no2_max

9.810 90.50 28.10 62.20 49.45 56.40 56.150 360 o3_max

. . . . . . . 0 pm10_max

6.031 39.70 11.90 31.80 21.00 27.70 26.420 365 temp_max

7.552 84.60 53.53 80.06 66.77 74.50 73.117 365 thi_max

3.176 27.94 0.00 3.35 0.37 1.16 2.253 316 so2_max

2.812 31.30 0.00 2.00 0.40 0.90 1.750 365 no_max

7.559 63.90 0.00 11.30 2.60 6.35 8.134 362 nox_max

5.611 32.70 0.00 10.10 2.40 5.90 6.985 357 no2_max

9.157 98.70 34.30 62.30 53.10 57.40 58.788 365 o3_max

. . . . . . . 0 pm10_max

6.120 37.00 12.00 31.40 20.50 27.10 25.827 365 temp_max

7.906 85.30 53.59 80.31 66.31 73.49 72.797 365 thi_max

4.751 40.00 0.00 4.00 0.00 1.00 3.126 365 so2_max

13.871 49.70 0.70 30.10 6.90 15.80 19.247 365 no_max

18.673 74.40 1.50 41.20 13.60 27.00 29.484 365 nox_max

8.509 46.60 0.70 17.20 6.70 10.80 12.763 365 no2_max

7.821 77.10 29.00 49.70 40.00 44.70 45.346 365 o3_max

131.924 1120.20 15.50 128.00 59.10 83.80 119.017 365 pm10_max

קריית גת

מהר"ל

נשר

עפולה

באר שבע

בית שמש

גליל מערבי

המעפיל

קריית אתא
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 ליום לאורך השנה בתחנת עפולה ערכי המזהמים המקסימלים – 2תרשים 

 

 ערכי המזהמים הקסימלים ליום לאורך השנה בתחנת עפולה – 1תרשים 
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 טמפרטורה מקסימלית ליום לאורך השנה בתחנת עפולה – 2תרשים 

 

התפלגות מחלות ההמלטה מתוארת  .4התפלגות ההמלטות לאורך חודשי השנה מתוארים בתרשים מספר 

 .4בטבלה מספר 

 התפלגות המלטות של מבכירות ופרות על פני חודשי השנה באחוזים – 4תרשים 

 

 התפלגות מחלות המלטה – 4טבלה 

 דלקת רחם קטוזיס אצירת שלייה
 כן לא כן לא כן לא אוכלוסייה

 מבכירות 99969 85598 25745 159822 10574 174993
94.3 5.7 86.13 13.87 46.13 53.87 % 

 פרות 143749 241937 76792 308894 37216 348470
90.35 9.65 80.09 19.91 62.73 37.27 % 

 סה"כ 243718 327535 102537 468716 47790 523463
91.63 8.37 82.06 17.94 57.34 42.66 % 
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מחקר . תוצאה זו תואמת בהרצת המודלים נמצא כי גם המחזור השבועי וגם התלת שבועי מובהקים

  92ע"י ואן סטרטן ואחרים 1559שפורסם ב

בין שני משתנים  מתאםכאשר הם בין המזהמים השונים והטמפ'. נבדקו המתאמילפני בניית המודל הסופי 

טבלת  ליניאריות.-להכניסם לאותו המודל בגלל בעיה של קו לא ניתן, (5.7)מעל  גבוה בלתי תלויים רציפים

 ,הוא גבוה (THIניתן לראות שהמתאם בין הטמפ' לבין עומס חום ) .0המתאמים מובאת בטבלה מספר 

על כן לא ניתן להכניס את שניהם . חום מורכב מנוסחא לינארית המכילה את הטמפ'העומס שכן  ,כצפוי

מלבד המזהם אוזון שחלק מההליך  )5.2-לאותו מודל. הקשר בין הטמפ' למזהמים היה נמוך מאוד )פחות מ

יית שמש ולכן המתאם הגיוני. המתאם בין עומס חום למזהמים היה דומה למתאם עם ליצירתו דורש אנרג

 NOxתמש בערך הכולל שהיה גבוה כצפוי ולכן בחרנו לה NOxלבין  NO-ו NO2-הטמפ'. הקשר בין ה

מכיל את שני המזהמים שיש בינהם  NOxלבדיקת השפעת המזהמים. יש גם היגיון ביולוגי להחלטה זו שכן 

 הפיכה אחד לשני כמו שפורט קודם לכן.אינטראקציות קבועות וספונטניות של 
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 המתאם בין המזהמים לבין עצמם ולבין טמפ' ועומס חום. – 0טבלה 

PM10_max O3_max NO2_max NOx_max NO_max SO2_max thi_max temp_max     
0.01723 0.42619 -0.08959 -0.07692 -0.07411 0.07251 0.9623   1 temp_max 
<.3441 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001   2   
3018 4728 4579 4656 4597 4604 4735   3   

-0.03295 0.38313 -0.16918 -0.13426 -0.11223 0.06238     1 thi_max 
0.0709 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001     2   
3004 4714 4565 4642 4583 4590     3   

0.05989 0.03095 0.41322 0.43413 0.34682       1 SO2_max 
0.0007 0.0315 <.0001 <.0001 <.0001       2   
3235 4827 4654 4727 4664       3   

0.02177 -0.16486 0.52173 0.91182         1 NO_max 
0.2209 <.0001 <.0001 <.0001         2   
3165 4785 4786 4797         3   

0.02749 -0.10469 0.78047           1 NOx_max 
0.1221 <.0001 <.0001           2   
3165 4844 4786           3   

0.07146 -0.00561             1 NO2_max 
<.0001 0.6988             2   
3161 4767             3   

-0.04598               1 O3_max 
0.009               2   
3227               3   

                1 PM10_max 
                2   
                3   

 

 

 

שנצבר על התגובה השונה של  פרות בגלל הידע הרבללמבכירות ו מודל נפרד נעשה – הסופיהמודל 

כמו  manual stepwiseהכנסת המשתנים למודל הסופי נעשתה בשיטת קבוצות אלה למשפיעים שונים. 

כמשתנה דיכוטומי  NOxהמזהמים היחידים שנמצאו בעלי השפעה מובהקת כלשהיא הם . שתואר קודם לכן

 כמשתנה דיכוטומי עשירון עליון או/ו האינטראקציות בינהם לבין הרפת.  PM10-ון עליון ושל רבע

 מודל הפרות:

: הרפת, התחלובה )שנייה היובפרות. המשתנים שנכנסו למודל הסופי מלאות תצפיות  116,295 היו סה"כ

מחזוריים של הסדרה העיתית, עונת השנה, חודש של יום בתחלובה ואו שלישית ומעלה(, פולינומים 

המלטה, חולי בדלקת רחם לאורך ימי התחלובה, משתנה טמפ' מקסימלית קטיגורי, הימצאות ברבעון 

1

2

3

Pearson correlationCoefficients

Prob > │r│ under HO: Rho=0

Number of Observations

גופרה דו חמצנית גד"ח מקסימלי יומי (, thi_max(, עומס חום יומי מקסימלי )temp_maxמקרא: טמפ' יומית מקסימלית )
(SO2_max( חנקן חמצני יומי מקסימלי ,)NO_max( חנקן חמצני ודו חמצני יומיים מקסימלים ,)NOx_max חנקן דו חמצני יומי ,)

 (PM10_maxמקסימלי  יומי ) 10µm(, תערובת חלקיקים קטנים מO3_max(, אוזון יומי מקסימלי )NO2_maxמקסימלי )
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משתנה  – PM10, הימצאות בעשירון העליון של המזהם דיכוטומימשתנה  – NOxהעליון של מזהם 

 ציגהמ 6טבלה מס'  עם הרפת. PM10ן של המזהם בין הימצאות בעשירון העליו , האינטראקציהדיכוטומי

ק"ג  25.06של פרות הינו  (intercept)היומית . ערך הבסיס של תנובת החלב את תוצאות המודל הסופי

 תנובת החלב היומית לפרה נמוכה ברפתות  4-תנובת החלב. ב לעגדולה  חשיבותהרפת הינה בעלת חלב. 

הבדל קטן יותר ולא מובהק.  התקבל רפתות הנוספות ה. בשתי משק גבוה התנובהבהשוואה לק"ג  2.7-6.0

זאת מוכרת ק"ג חלב יותר ליום מפרה בתחלובה שנייה. מגמה  2.7הניבה ומעלה  2פרה מתחלובה 

מחזק את וממצא זה אחרים. משתני הסדרה העיתית יצאו מובהקים ה במחקרים מצבספרות וחוזרת על ע

יום( אף הם בהתאם למתואר  12-ימים ו 7מובהקים )היו זה. המשתנים המחזוריים  המודל למחקרהתאמת 

 .  92במחקר קודם

חודשי המלטה שונים. ניתן לראות מגמה ברורה. בין ההפרש בתנובת החלב היומית  מתאר את 0תרשים 

ום(. י 295המלטה בחודשי הקיץ פוגעת בתנובת החלב היומית של הפרה לאורך התחלובה )אנו בדקנו 

אוקטובר לעומת דצמבר יצא מובהק. ההבדלים בחודשים נובמבר עד מרץ יצאו -ההבדל בחודשים אפריל

 . ביחס לחודש דצמבר )משתנה קטיגוריאלי( נמוכים ולא מובהקים

 ליום עקב חודשי המלטה שונים( 21)בהשוואה לחודש הפרש בתנובת חלב  – 0תרשים 

 

0.4559 

-0.6341 

-0.4139 

-3.1558* 

-3.2999* 

-3.4169* 

-4.5709* 

-5.0305* 

-3.2651* 

-1.6705* 

-1.0004 

0 

-1.2865 

-0.9254 

-1.9091* 

-5.314* 

-3.2436* 

-1.9464* 
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-1.9291* 

-0.3532 
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  03הפרש תנובת חלב ליום בליטר עקב חודשי המלטה שונים בהשוואה לחודש 
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הניבו ממחלות ההמלטה נמצא כי רק דלקת רחם היא בעלת השפעה מובהקת בפרות. פרות עם דלקת רחם 

 יום בתחלובה.  295ללא דלקת רחם לאורך לפחות  בהשוואה לפרותק"ג פחות ליום  2.6

בסתיו היומית השפעת עונות השנה היא מפתיעה. התנובה בחורף ובקיץ היא ללא הבדל מובהק. התנובה 

 ק"ג מבחורף.  2.52-אביב גבוהה בגרם ואילו התנובה ב 625-חורף בבותר מינמוכה 

, מע"צ 22.6מעל  1, מע"צ 11.4עד  – 2 ות:)קטיגורי הטמפ' המקסימלית אף היא משפיעה באופן לא צפוי.

ה עיפגנקשר בטווח הטמפ' החם ביותר (. 2הקר )הטווח ההשוואה נערכה אל מול (. מע"צ 11.4-22.6 2

 265-בטווח הטמפ' הגבוה תנובת החלב היומית יורדת בבתנובת החלב מטווח הטמפ' הבינוני. נמוכה יותר 

גרם.  195-תנובת החלב היומית ב יורדתגרם לעומת טווח הטמפ' הקר יותר ואילו בטווח הטמפ' הבינוני 

ות מערפול עקב ייתכן מאוד ותוצאות השפעת עונות השנה והטמפ' המקסימלית השונות מהצפוי נובע

 הכנסה למודל של משתנים קשורים אחד לשני כמו חודש המלטה, טמפ' מקסימלית ועונות השנה. 

בימים בהם ערך ה  ,גרם פחות חלב ביום 165פרה הניבה  ..NOxנמצא קשר בין תנובת חלב יומית לערכי 

NOx העליון של המזהם הרבעון ערך היה שווה או גדול מNOx,  ללא השפעה נוספת של המשק

 מובהקת(. הייתה לא בין משתנים אלו )האינטראקציה 

 יומית גבוהה יותרלתנובת חלב  PM10ערך נמדד שהוא בעשירון העליון של בניגוד לציפיות, נמצא קשר בין 

. נראה כי לרפת השפעה על אינם בעשירון העליון PM10ערכי ימים בהם בהשוואה ל ,ביום גרם 445של , 

אינטראקציות בין המזהם לרפת יצאו מובהקות. כל האינטראקציות המובהקות היו  6מתוך  4. קשר זה

תנובת החלב יש הקשר בין המזהם ל. כדי לבחון את מקטינות את תוספת התנובה היומיתכלומר  שליליות

 .7' לחבר גם את השפעתו בפני עצמו וגם את האינטראקציות שלו. שקלול התוצאות מובא בטבלה מס

 על תנובת חלב יומית בפרות PM10-ו NOxמודל סופי לבחינת השפעת  – 6טבלה 

 משתנה
הערכת 
 Pערך  50%רווח בר סמך  טעות התקן ההשפעה

 0001.> 31.8818 29.2512 0.6711 30.5665 כמות בסיס של חלב יומי
 0001.> 2.0618- 4.2251- 0.5519 3.1435- 86000 רפת

  96000 -0.704 0.5808 -1.8425 0.4344 0.2255 
  297000 -1.7788 0.7853 -3.3179 -0.2397 0.0235 
  313000 -0.7062 0.7938 -2.2621 0.8496 0.3736 
  397000 -6.4856 0.7519 -7.9593 -5.0119 <.0001 
  567000 -4.4236 0.4873 -5.3787 -3.4685 <.0001 
  1172000 0 0 0 0 . 

 0001.> 1.0699- 2.3404- 0.3241 1.7051- 1 תחלובה
 . 0 0 0 0 ומעלה 2  

 d 0.8363 0.0087 0.8193 0.8533 <.0001רכיבים של 
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מגמה 
ומחזוריות של 
 הסדרה העיתית

dp2 -0.0087 0.0001 -0.0089 -0.0085 <.0001 
dp3 0 0 0 0 <.0001 
sinw -0.0403 0.011 -0.062 -0.0187 0.0003 
cosw -0.0612 0.0114 -0.0836 -0.0389 <.0001 

sines21 0.1425 0.0195 0.1042 0.1807 <.0001 
coses21 -0.2914 0.0196 -0.3298 -0.2531 <.0001 

 חודש ההמלטה

2 0.4559 0.6678 -0.853 1.7647 0.4948 
1 -0.6341 0.7537 -2.1113 0.8431 0.4002 
2 -0.4139 0.6791 -1.745 0.9171 0.5422 
4 -3.1558 0.958 -5.0335 -1.2781 0.001 
0 -3.2999 0.9456 -5.1532 -1.4466 0.0005 
6 -3.4169 0.8606 -5.1037 -1.7301 <.0001 
7 -4.5709 1.0268 -6.5834 -2.5585 <.0001 
9 -5.0305 0.7737 -6.5469 -3.5141 <.0001 
5 -3.2651 0.6744 -4.587 -1.9433 <.0001 

25 -1.6705 0.7064 -3.0549 -0.286 0.018 
22 -1.0004 0.6639 -2.3015 0.3008 0.1318 
21 0 0 0 0 . 

 0001.> 2.2822- 0.9532- 0.3391 1.6177- יש דלקת רחם
 . 0 0 0 0 אין

 עונה

 0001.> 0.4142- 0.8441- 0.1097 0.6291- סתיו
 0001.> 1.2808 0.7394 0.1381 1.0101 אביב
 0.2814 0.4612 0.134- 0.1518 0.1636 קיץ

 . 0 0 0 0 חורף

טמפ' מקסימלית 
 קטיגורית

2 -0.2814 0.032 -0.344 -0.2188 <.0001 
1 -0.163 0.0469 -0.2549 -0.0712 0.0005 
2 0 0 0 0 . 

Nox המזהם   
 ברבעון העליון

 . 0 0 0 0 לא
 0001.> 0.2994- 0.2167- 0.0211 0.258- כן

 PM10המזהם 
 . 0 0 0 0 לא בעשירון עליון

 0001.> 0.2262 0.6525 0.1087 0.4393 כן

האינטראקציה 
בין הרפת 

 PM10למזהם 
 בעשירון העליון

 - 0 0 0 0 לא 86000
 0.0949 0.5244- 0.0419 0.1445 0.2413- כן 86000
 - 0 0 0 0 לא 96000
 0.1554 0.0698- 0.4378 0.1295 0.184 כן 96000

 - 0 0 0 0 לא 297000
 0.0089 0.5916- 0.0849- 0.1293 0.3383- כן 297000
 - 0 0 0 0 לא 313000
 0.0001 0.7566- 0.2465- 0.1301 0.5015- כן 313000
 - 0 0 0 0 לא 397000
 0.0371 0.5581- 0.0171- 0.138 0.2876- כן 397000
 - 0 0 0 0 לא 567000
 0.003 0.5799- 0.119- 0.1176 0.3495- כן 567000

 . 0 0 0 0 לא 1172000
 . 0 0 0 0 כן 1172000
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 עם אינטראקציה עם הרפת על תנובת החלב היומית PM10השפעה משוקללת של  – 7טבלה  

השפעה משוקללת 
מובהקת של 

PM10  בעשירון
 רפת העליון

0.4393 *86000 
0.4393 *96000 
0.101 297000 

-0.0622 313000 
0.1517 397000 
0.0898 567000 

* השפעת האינטראקציה יצאה 
 לא מובהקת

 

 מודל המבכירות:

. המשתנים שנכנסו למודל ממבכירותמלאות תצפיות  259,174נכנסו לניתוח )או היו זמינות לניתוח(  סה"כ

, עונת השנה, חודש המלטה, העיתיתפולינומים של יום בתחלובה ומחזוריים של הסדרה : הרפת, היוהסופי 

האינטראקציה בין חולי בדלקת רחם ובקטוזיס לאורך ימי התחלובה, משתנה טמפ' מקסימלית קטיגורי, 

משתנה  – NOxוהרפת, הימצאות ברבעון העליון של מזהם  NOxהימצאות ברבעון העליון של מזהם 

הימצאות בעשירון העליון של  בשל האינטראקציה שיצאה מובהקת(, )למרות שיצא לא מובהק דיכוטומי

עם  PM10, האינטראקציה בין הימצאות בעשירון העליון של המזהם דיכוטומימשתנה  – PM10המזהם 

( interceptאת תוצאות המודל הסופי. ערך הבסיס של תנובת החלב היומית ) מציגה 9הרפת. טבלה מס' 

  נמוך משמעותית מתנובת החלב בפרות כצפוי. חלב. ק"ג 12.07 ההישל מבכירות 

 1.4-3.06. ההפרש המובהק נע בין (22715555מהרפתות היה הבדל מובהק לעומת הרפת המושווה ) 2-ב

גם הם מובהקים  נמצאוימים  12-ימים ו 7-ומחזורי המשתני הסדרה העיתית ק"ג חלב למבכירה ליום. 

 בדומה לפרות. 

אם כי ש בתנובת החלב היומית על פי חודשי המלטה שונים. ניתן לראות מגמה מתאר את  ההפר 0תרשים 

לאורך  ל המבכירההמלטה בחודשי הקיץ פוגעת בתנובת החלב היומית ש היא פחות חדה מבפרות.

ק"ג חלב פחות ליום למבכירה.  4.37-לדוגמא: המלטה בחודש יולי גורמת ליום(.  295התחלובה )אנו בדקנו 

יצאו  פברואראוקטובר לעומת דצמבר יצא מובהק. ההבדלים בחודשים נובמבר עד -מרץההבדל בחודשים 

 נמוכים ולא מובהקים.
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 על תנובת חלב יומית במבכירות PM10-ו NOxמודל סופי לבחינת השפעת  – 9טבלה 

 משתנה
הערכת 
 Pערך  50%רווח בר סמך  טעות התקן ההשפעה

 0001.> 23.1909 19.9663 0.8226 21.5786 כמות בסיס של חלב יומי

 רפת

86000 -3.0634 0.6146 -4.2681 -1.8587 <.0001 
96000 -1.4167 0.6388 -2.6688 -0.1647 0.0266 

297000 -0.8115 0.6632 -2.1114 0.4884 0.2211 
313000 0.9045 0.8685 -0.7977 2.6066 0.2977 
397000 -0.9416 0.7101 -2.3334 0.4501 0.1848 
567000 -2.4398 0.5017 -3.4232 -1.4564 <.0001 

1172000 0 0 0 0 . 

רכיבים של 
מגמה 

ומחזוריות של 
 הסדרה העיתית

D 0.6275 0.0083 0.6113 0.6437 <.0001 
dp2 -0.006 0.0001 -0.0062 -0.0058 <.0001 
dp3 0 0 0 0 <.0001 
Sinw -0.0155 0.0116 -0.0382 0.0071 0.1795 
Cosw -0.0306 0.0115 -0.0531 -0.0081 0.0077 

sines21 0.0383 0.022 -0.0048 0.0814 0.0814 
coses21 -0.1443 0.0218 -0.1871 -0.1015 <.0001 

 חודש ההמלטה

2 -1.2865 0.6604 -2.5809 0.0078 0.0514 
1 -0.9254 0.6573 -2.2136 0.3628 0.1591 
2 -1.9091 0.6539 -3.1907 -0.6274 0.0035 
4 -5.314 1.0125 -7.2985 -3.3296 <.0001 
0 -3.2436 1.1312 -5.4607 -1.0265 0.0041 
6 -1.9464 0.7402 -3.3971 -0.4957 0.0085 
7 -4.377 0.8255 -5.995 -2.759 <.0001 
9 -2.9627 0.882 -4.6915 -1.234 0.0008 
5 -2.0689 0.7556 -3.5498 -0.5881 0.0062 

25 -1.9291 0.8188 -3.5338 -0.3243 0.0185 
22 -0.3532 0.7646 -1.8519 1.1454 0.6441 
21 0 0 0 0 . 

 0.0068 1.6103 0.2583 0.3449 0.9343 אין דלקת רחם
 . 0 0 0 0 יש

 0.0148 0.2742- 2.5224- 0.5735 1.3983- אין קטוזיס
 . 0 0 0 0 יש

 עונה

 0.2666 0.1052 0.3805- 0.1239 0.1377- סתיו
 0001.> 0.8861 0.3671 0.1324 0.6266 אביב
 0001.> 0.8703 0.3074 0.1436 0.5888 קיץ

 . 0 0 0 0 חורף

טמפ' מקסימלית 
 קטיגורית

2 -0.2009 0.0339 -0.2673 -0.1345 <.0001 
1 -0.091 0.0468 -0.1828 0.0007 0.0518 
2 0 0 0 0 . 

Nox המזהם   
 ברבעון העליון

 0.1143 0.0381 0.354- 0.1 0.1579- לא
 . 0 0 0 0 כן

האינטראקציה 
בין הרפת 

 Noxלמזהם 
 ברבעון עליון

 0.0077 0.5195 0.0793 0.1123 0.2994 לא 86000
 . 0 0 0 0 כן 86000
 0001.> 0.735 0.2725 0.118 0.5037 לא 96000
 . 0 0 0 0 כן 96000

 0.0114 0.5164 0.0656 0.115 0.291 לא 297000
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 . 0 0 0 0 כן 297000
 0.0088 0.555 0.0799 0.1212 0.3175 לא 313000
 . 0 0 0 0 כן 313000
 0.0629 0.4429 0.0116- 0.1159 0.2157 לא 397000
 . 0 0 0 0 כן 397000
 0.0377 0.4335 0.0127 0.1073 0.2231 לא 567000
 . 0 0 0 0 כן 567000

 . 0 0 0 0 לא 1172000
 . 0 0 0 0 כן 1172000

 PM10המזהם 
 0001.> 0.5075- 0.7916- 0.0725 0.6496- לא בעשירון עליון

 . 0 0 0 0 כן

האינטראקציה 
בין הרפת 

 PM10למזהם 
 בעשירון העליון

 0001.> 1.462 0.9763 0.1239 1.2192 לא 86000
 . 0 0 0 0 כן 86000
 0.0006 0.5492 0.1516 0.1014 0.3504 לא 96000
 . 0 0 0 0 כן 96000

 0001.> 0.7399 0.3963 0.0877 0.5681 לא 297000
 . 0 0 0 0 כן 297000
 0001.> 0.7918 0.4125 0.0967 0.6022 לא 313000
 . 0 0 0 0 כן 313000
 0001.> 0.709 0.2761 0.1104 0.4925 לא 397000
 . 0 0 0 0 כן 397000
 0001.> 0.6124 0.262 0.0894 0.4372 לא 567000
 . 0 0 0 0 כן 567000

 . 0 0 0 0 לא 1172000
 . 0 0 0 0 כן 1172000

 

יום  295גרם למבכירה לאורך לפחות  545קשורה לתנובת חלב יומית נמוכה יותר בדלקת רחם חולי ב

 2.4הניבו מבכירות עם קטוזיס  תנובת חלב גבוהה יותר.ל ה בקשרקטוזיס נמצאאילו מחלת ו בתחלובה. 

 91טןשל ואן סטרק"ג יותר ליום ממבכירות ללא קטוזיס. קשר זה נמצא במחקרים אחרים בינהם מחקר 

 . 1521שהוצג ע"י הכותבת בכנס מדעי הבקר שנת 

היא ללא הבדל סתיו בחורף ובהתנובה  שונה מעט מבפרות:אך שנה מפתיעה השפעת עונות הגם פה 

  בהתאמה(. גרם 625-ו גרם 055קיץ ובאביב גבוהות יותר בצורה מובהקת מהחורף )מובהק. התנובה ב

. טווח הטמפ' החם ביותר פגע פחות בתנובת החלב באותה צורה כמו בפרותמשפיעה  הטמפ' המקסימלית

. בטווח הטמפ' הגבוה תנובת (P=0.052אם כי השפעה זו היא על גבול המובהקות ) מטווח הטמפ' הבינוני

גרם לעומת טווח הטמפ' הקר יותר ואילו בטווח הטמפ' הבינוני נפגעת תנובת  52-בהחלב היומית יורדת 

 גרם.  155-החלב היומית ב
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תנובת החלב של לא השפיע השפעה מובהקת על השייך לרבעון העליון של הערכים  NOxערך המזהם 

מובהקת כמעט בכל המשקים  ההמבכירה. עם זאת האינטראקציה בין הרפת לרבעון עליון של המזהם יצא

 0-ההשפעה השלילית היא מובהקת ב .תלוי רפת/מיקום כלומר יש השפעה שלילית עקבית למזהם אך זה

 גרם פחות למבכירה.   220-500הרפתות המושוות. טווח ההשפעה המובהקת נע בין  6מתוך 

בדומה  גרם 605-קשור לתנובת חלב יומית גבוהה יותר ב PM10ערך נמדד שהוא בעשירון העליון של 

מורידה והיא  אינטראקציה עם הרפת יש השפעה מובהקת בכל הרפתותעם זאת, ה .בניגוד לציפיותלפרות ו

ניתן  5פעה בפרות. בטבלה מס' שפעה החיובית לכיוון האפס ואף מבטלת אותו לגמרי בדומה להשאת ה

 לראות את ההשפעה המשוקללת. 

 עם אינטראקציה על תנובת החלב היומית במבכירות PM10השפעה משוקללת של  – 5טבלה 

השפעה משוקללת 
מובהקת של 

PM10  בעשירון
 רפת העליון
-0.55 86000 

0.3 96000 
0.09 297000 

0.048 313000 
0.16 397000 

0.213 567000 
 

 ז. דיון

נובת החלב היומית של ת לביןמזהמים  קשר שביןבהעוסק  הראשוןמחקר המחקר זה הינו ככל הידוע לי, 

 .על הבריאות המזהמיםמנסים לבודד את ההשפעה של על בני אדם של מחקרים דומים  פרות. כמות גדולה

 במחקר זה נבחנת לראשונה השפעתם של המזהמים על תנובת החלב היומית של פרות. 

על פרות לחלב מראים את  מספר התחלובה הינו גורם משמעותי בתנובת החלב כצפוי. מחקרים רבים

השוני. בנוסף נראה גם שוני בתגובה לעקות שונות, מחלות וכו' ולכן באופן גורף מתייחסים לאוכלוסיות 

חולי במחקר הנוכחי נראה שוני משמעותי בתנובת החלב וכן השפעה שונה של מחלות ההמלטה.  בנפרד.

ק"ג(.  5.5ק"ג( לעומת המבכירות ) 2.6פרות )הפסד של ב נקשר בתנובת חלב נמוכה יותרבדלקת רחם 

אודות  94אחריםושולץ -ע"י רג'אלה 2555-מגמה זאת תואמת מחקרים אחרים בינהם מחקר שפורסם ב

תנובת חלב גבוהה למחלת הקטוזיס נמצאה, במחקרנו, כבעלת קשר  תנובת חלב.לדלקת רחם  בין קשרה

וללא קשר מובהק בפרות. מגמה זאת תואמת את המדווח במחקרים לא מעטים. הסברה  יותר במבכירות
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עם ה היא כי הקשר הוא אינו קשר סיבתי של מחלה גורמת לעלייה בחלב. גורם סיכון לחולי בקטוזיס הוא פר

. בפרות אלו ניתן לראות כי בהשוואה לפרות ללא קטוזיס, עיקר במיוחדפוטנציאל תנובת חלב גבוהה 

ההבדל )לטובת הפרות עם קטוזיס( מתרחש בשלבים המעט מאוחרים יותר של התחלובה )לאחר שיא 

חלב גדולה  ייתכן מאוד כי במידה ואותה פרה לא הייתה חולה בקטוזיס היא הייתה נותנת כמות. 91החלב(

. בשימוש בנתונים שנאספו למחקר זה נעשה אף בימים הראשונים של התחלובה )ביחס "לעצמה"( יותר

. במחקר הוצגו 91יום בתחלובה 295תנובת החלב היומית לאורך למחלות המלטה  קשר ביןהמחקר נוסף על 

עקב עפ"י תוצאות המחקר: גרפי ייצור החלב לפרה/מבכירה חולות במחלות המלטה לעומת בריאות. 

עקב (. 1יום מאשר המבכירות )כמעט פי  295איבדו הפרות כמות חלב גדולה יותר לתחלואה בדלקת רחם 

יום בתחלובה. פרות עם  295המבכירות הניבו יותר חלב בחלק מהתקופה הנמדדת של  תחלואה בקטוזיס

כלומר הפרות  דול כמו במבכירות.קטוזיס מניבות מעט יותר חלב מפרות ללא קטוזיס אך אין הבדל ג

מחקר  תנובה במיוחד. גבוהותתרונם כפרות וזיס עד שמאבדות כמעט לגמרי את ימושפעות יותר מהקט

תוצאה זו מסבירה את  .2554ב אחריםודטיליאוקס פורסם ע"י  90עם תוצאות דומת לגבי קטוזיסדומה 

במבכירות אך לא בפרות במודל  יותר תנובת חלב גבוההלכבעל קשר מובהק נמצא קטוזיס  העובדה כי

 של מחקר זה.  הסופי 

המיקום ולכן גם  :םהתנובת החלב. הגורמים המשתנים מרפת לרפת קשר ברור למשתנה הרפת הוא בעל 

יצוע העבודה ברפת, הרפתנים ועוד הרבה שגרת העבודה ברפת, אופן בהמבנים, ההזנה, המיקרו אקלים, 

דברים חשובים ומשפיעים הנגזרים מכך כמו למשל אסטרטגיית הסלקצייה ברפת ואסטרטגיית הזרעת 

 מבכירות ברפת. כל המשתנים האלה ביחד ולחוד יכולים להיות בעלי השפעה על תנובת החלב. 

רות. מחקר יום בתנובת החלב של הפ 12וימים  7משתני המחזוריות המובהקים מצביעים על מחזוריות של 

למיטב ידיעתינו  מצא מחזוריות דומה במשקל הגוף היומי של פרות. 92אחריםוטן שנעשה ע"י ד"ר ואן סטר

מהמחזור ההורמונלי התקין של יום יכולה לנבוע  12מחזוריות של  מחזוריות זו לא פורסמה במקום אחר. 

השאיפה היא שרק אחוז נמוך מהפרות יהיה בנקודת זמן אחת הפרה. עם זאת צריך לזכור כי ברפת החלב 

או פרות שלא  אותן מחדש זריעיםבמהלך מחזור הורמונלי תקין )תקופת המנוחה לאחר המלטה עד שמ

-40%בממוצע ) 00%אחוז הפרות ההרות ברפת בכל זמן נתון הוא (. רוצים להרביע אותן מטעמי סלקציה

מוגשות לרופא מטעמי חוסר תאנה מתוכם כמחצית מקבלות טיפול הורמונלי  25%-כ .בהתאם לעונה( 60%

מחזוריות של  לחזרה לפוריות לכן רק כמות נמוכה של פרות נמצאות במחזור הורמונלי תקין בכל רגע נתון.



35 
 

ימים יכולה לנבוע מהשגרה הנהוגה במשקים בכל רחבי הארץ הכוללת מתן מנת מזון כפולה ביום שישי  7

לה שבת וכן משק רגוע ושקט יותר ביום שבת ללא ביקורים ופעילות יזומה. חלוקת המנה הכפו גם ליום

יש צורך במחקר נוסף לצורך ירידה לעומקם ופיצוח של מחזורי  לעיתים גורמת לשינויים במזון כמו תסיסה. 

 זמן אלה.

בחודשי הקיץ  בפרות: פרות שהמליטו תנובת חלב הוא בעל מגמה ברורהלחודש ההמלטה בין קשר ה

ק"ג חלב  4.0-0יום(  295החמים יולי ואוגסט הם בעלי ההפסד הגדול ביותר לכל יום בתחלובה )לפחות 

ליום. משני צידי השיא הגרף יורד בצורה הדרגתית כאשר החודשים הטובים ביותר להמלטה הם ינואר, 

חום וכן החודשים חודשים הקרים יותר בשנה בהם הפרות לא סובלות מהה , שהםדצמבר ופברואר

)יובש ולאחר המלטה( הם חודשים נוחים יחסית מבחינת טמפרטורה.  הסמוכים להם על ציר הזמן

ק"ג  4.2-ק"ג ו 0.2במבכירות הגרף הוא פחות עקבי והדרגתי. ישנם שיאי הפסד חלב באפריל וביולי )

תוצאות ברוח דומה  נובמבר דצמבר, ופברואר הם הטובים ביותר. ההמלטה בהתאמה(. למבכירות חודשי

ייתכן וחוסר העקביות בגרף של המבכירות נובע מאסטרגיית  .96,97,אחריםושל ברש  יםנמצאו במחקר

. לכן מחיר גבוה יותרהחקלאי  מקבלהזרעת המבכירות. בישראל נהוג לנסות לייצר יותר חלב "קיץ" שעליו 

ייתכן והזרעת מבכירות טובות ובשלות מוקדמות/מאוחרות כדי שימליטו בחודשי הקיץ או מעט לפניהם )שיא 

של מבכירות בשל אחוזי  לשלוט על מועד ההמלטהחלב בקיץ( כדי לייצר בדרך זו מקסימום חלב. קל יותר 

   גבוהים יותר מאשר בפרות.  התעברות

הפרות למבכירות. במבכירות עונת הקיץ והאביב מאופיינות בעלייה השפעת עונת השנה הייתה שונה בין 

ייתכן והתוצאות הבלתי צפויות נובעות מאופי המודל והמשתנים השונים גרם ליום.  655-בכמות החלב בכ

זו במיוחד בקיץ יכולה לנבוע מאותה  עלייה בלתי צפוייהו כמו שיוסבר בהמשך. ייתכן ושהוכנסו ב

אסטרטגיית העברת חלב מבכירות לקיץ שדובר עליה קודם. בפרות עונת הקיץ הייתה ללא שינוי משמעותי 

ק"ג בתנובת  2ואילו האביב הנוח יותר אקלימית התבטא בעלייה של  שגם זה בניגוד לציפיות מעונת החורף

לקחת בחשבון היא מיקום שייתכן ומשפיעה ויש נוספת רות אפשהחלב. בסתיו ישנה ירידה בתנובת החלב. 

בהרים יש אקלים מאוד קשה בחורף המקשה מאוד על הפרות  מבחינה אקלימית. ברפתות המצויות הרפת

 קשה כל כך בהרים שאם מסתכלים על תנובת החלב ברפת זאתיכול להיות )רוחות, סופות וכו'(. החורף 

שה יותר בתנובה ולכן אולי זה מסיט את התוצאות ממה העונה החלהיה יורף חייתכן מאוד ודווקא ה בלבד

שראינו. שביצענו את בחירת הרפתות לא התחשבנו במיקום האקלימי שלה אלא פשוט לפי הקרבה לעמדות 
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הר, נגב, עמק הירדן בית ניטור האויר. במחקר הבא מומלץ לקחת מספיק רפתות מכל סוג מיקום אקלימי )

 לביןגורם זה  הקשר ביןאת גם ( ולבחון וגליל תחתון, ערבה, רצועת החוף, שאר הארץשאן, עמק יזרעאל 

 תנובת החלב. 

היה מפתיע מעט. טווח הטמפרטורה הבינוני הוא לבין תנובת החלב הטמפ' המקסימלית ביום  קשר ביןה

שהוריד יותר את תנובת החלב במבכירות ובפרות מאשר טווח הטמפ' החם יותר. במבכירות השפעת הטווח 

החם אף יצאה לא מובהקת. ההגיון אומר כי בטמפ' חמה יותר הפרה מוציאה יותר משאבים לקירור גופה 

נמצא כי   1552-שפורסם ב אחריםובמחקר שנעשה ע"י ברש לב. העצום ולכן ישנם פחות משאבים לייצור ח

גרם ואף רמת החלבון בו  295-על כל העלאה במעלת צלזיוס אחת יורדת תפוקת החלב היומית של הפרה ב

ברוב הרפתות המסודרות בישראל ישנה מערכת קירור לחודשי הקיץ החמים שכוללת התזת מים .  97יורדת

תפוקת החלב שלה. ההסבר האפשרי לתוצאות שלנו להקל על הפרה ולשפר את  לצינון, מאוורים ועוד כדי

הוא שבטווח הטמפ' הבינונית ייתכן והפרות כבר סובלות מהחום הגבוה אך חלק מהחקלאים עוד לא 

מפעילים את מערכות הצינון מסיבה כלכלית או חוסר מודעות לעקה של הפרה. בטווח הטמפ' החם ברור 

את מערכות הצינון ולכן האפקט קטן.  גם מיקום הרפת כמו שהוסבר קודם לכן יכול  לכולם שצריך להפעיל

 להשפיע על התוצאות שכן יש קשר הדוק בין העונה בשנה לטמפ' ולכן יכול להיות שגם מפה נובעת ההטייה.

אפשרית של שלושת המשתנים: עונה, טמפ' מקסימלית וחודש ההמלטה מקור נוסף כמעט וודאי להטייה 

-העובדה ששלושת המשתנים קשורים אחד לשני עבותות. אחד משפיע על השני אך לא בקשר קו הוא

לינארי שמונע הכנסה למודל. הקשר בינהם יכול להוביל לשינוי כיוון המובהקות של חלקם כמו שנראה 

לדוגמא עפ"י המודל: פרה שהמליטה בתוצאות שלנו ולכן יש לקחת זאת בחשבון שבוחנים את התוצאות. 

ביולי כבר מייצרת משמעותית פחות חלב בהקשר לחודש ההמלטה. ביולי הטמפ' גבוהות וזה בקשר עם 

כבר הופך לא לתנובת חלב יומית עונת השנה "קיץ"  ביןהורדה נוספת קלה בתנובת החלב. ייתכן כי הקשר 

מובהק כי ההבדל כבר התבטא במשתנים האחרים הקשורים כמו בדוגמא. כדי ליצור מודל טוב יותר יש 

לעיתים אין אפשרות לבודד את השפעת משתנים שהם קשורים להכניס את כל המשתנים הרלוונטים אך 

 אחד לשני גם אם לא במידה שפוסלת אותם מלהיות ביחד באותו מודל.

 עבור המודלים .תנובת החלב לבין O3ו SO2 מזהמיםבין מצא קשר מובהק סטטיסטית לא נבמחקרנו 

 כמייצגים את הערכים היומיים של מזהמים אלו. , בחרנו בערכי המקסימום היומי של המזהמיםבעבודה זו

ייתכן  ערכי מקסימום אלה הם נמוכים יותר ממה שנקבע במחקרים שנסקרו כגורם להשפעה על הבריאות.
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  NOx השפעת המזהמים מות הזיהום היו גבוהות יותר היינו רואים השפעה מובהקת וייתכן ולא.ואם ר

המזהם נמצא משפיע בצורה  םלעיתי בעלי השפעה מובהקת על תנובת החלב ברמות שונות. הם PM10ו

חשוב לזכור כי מובהקת לבדו ולעיתים רק או בנוסף להשפעה של המזהם עם האינטראקציה עם הרפתות. 

ק"מ. על כן ישנה שונות במידת הקשר  25-זיווג הרפתות עם תחנות הניטור נעשה דרך מרחק אווירי קטן מ

בין ערכי המזהמים ברפת בפועל לעומת ערכי המזהמים שנמדדו בתחנות הניטור. חיסרון זה קיים ברוב 

אויר ברפת עצמה. במחקר זה לא המוחלט של מחקרים מסוג זה. המצב האידיאלי היה להציב תחנת ניטור 

נמדדה כיווניות הרוח שיכולה להשפיע על פיזור המזהמים וכן לא נבדקו מיקומי מקורות מרכזיים לפליטת 

המזהמים שיכולים להיות אף קרובים יותר לרפת ולכן לשנות את ערכי המזהמים בפועל. עוד הרבה גורמים 

משך בנושא. למרות חסרונות אלה אין להתעלם אקלימים לא נבדקו ולכן יש הרבה מקום למחקרי ה

תנובת חלב נמוכה לבין  NOxהמזהמים ערך ברבעון העליון של קבוצת  נמצא קשר ביןמהתוצאות שנמצאו. 

מבכירות רק בהסתכלות על האינטראקציה עם גם בקבוצת הפרות וגם בקבוצת המבכירות עם כי ב יותר

גבוהים. מחקר  NOxבערכי כתלות או פגיעה בבריאות הרפתות. תוצאה זו מתאימה למחקרים רבים שמצ

החשיפה לקבוצת מזהמי  לשער מה הדרך הפתופיזיולוגית הגורמת לירידה בחלב בשל זה אינו מתיימר

NOx לצורך השערה זו יש לבצע מחקרים מבוקרים וספציפים יותר על פרות בתנאי המעבדה. במחקרים .

מצאו ושיערו את צורת הנזק ועל כך פורט בהקדמה. השערתנו היחידה היא  in-vitro-ו  in-vivoרבים 

לעומס על גורם למשל, כמו דרכי הנשימה  ,ששאיפת החומר המזיק גם למערכות שונות בגוף הפרה

פרת החלב הישראלית משולה לרצת מרתון אשר כל הזמן נותנת את מערכות נוספות ופוגע בייצור החלב. 

שנעשתה במשך דורות רבים כאשר כל זעזוע הגנטית יכול לייצר בזכות הסלקצייה המקסימום שהגוף שלה 

 קטן למערכת יוריד במעט את יכולת ייצור החלב שלה. 

ערך  קשר ביןהוא מובהק אך כן  NOxבפרות לא נמצא שהאינטראקציה בין הרפת לרבעון העליון של 

דל מובהק בין הרפתות השונות. לעומת זאת ללא הבלבין תנובת חלב נמוכה יותר  NOxברבעון העליון של 

כללי מובהק. ייתכן והבדל זה נובע מכך קשר במבכירות נמצאה מובהקת רק אותה אינטראקציה ולא נמצאה 

שהמבכירה עוד לא הגיע למימוש של פוטנציאל הייצור שלה ועדיין מייצרת כמות נמוכה יותר של חלב ולכן 

ת חד משמעית. לעומת זאת בהסתכלות באינטראקציה עם הרפתות היא נפגעת פחות ולכן אין השפעה כללי

 שבמקומות מסויימים התנובה אכן נפגעת בצורה מובהקת.    לוציה גדולה יותר( כן רואים)רזו
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לא עקבי אך בהחלט מובהק על תנובת החלב של הפרות והמבכירות. בשני קשר הראה  PM10המזהם 

. עם זאת גם גבוהה יותר תנובת חלב לבין PM10ערך בעשירון העליון של  היה הקשר ביןהמקרים 

אף ביטלה בחלק המקרים אך עם קשר לתנובת חלב נמוכה יותר שהאינטראקציות יצאו ברובם מובהקות 

(. אין לנו הסבר מוצלח לתוצאות אלה. 5ו 7)ראה טבלאות  לבדו. PM10את תוספת החלב שנקשרה ל

PM10  בתוכו מספר רב של חלקיקים המשתנה ממקום למקום. לא נעשה מחקר בישראל הינו מזהם המכיל

בקרבת הרפת או בתחנת הניטור מקורות קיקים ייתכן ויש על טיב החלקיקים. בגלל השונות בסוגי החל

השפעה נמצא של מפיצים שאינם ידועים לנו ולכן יוצרים אי וודאות לגבי אמיתות הנתונים. אין הגיון ביולוגי ב

על תנובת חלב של פרות. בגלל החוסר עקביות שבתוצאות אנו לא בית של מספר חלקיקים גבוה יותר חיו

השפעת רואים בהם אמיתיות ובמחקרי המשך יש לחקור עוד את הנושא כדי להתיר את הפלונטר של 

  בפרות.  PM10המזהם 

יומית של פרות. בקריאת מחקר זה הינו מחקר ראשוני בבדיקת הקשר בין השפעת מזהמים על תנובת חלב 

נבוע מחקר זה ניתן לראות הרבה קצוות פתוחים ולא פתורים שהוזכרו במהלך העבודה. ממחקר זה יכולים ל

רמים המזהמים והגובין  על הקשריםבתמונה המלאה  חלקיםעוד  הרבה מחקרי המשך שינסו להתאים

זה לעומת מחקרים דומים בבני  עם זאת אין להתעלם מיתרונותיו של מחקר תנובת החלב.להאקלימיים 

קלות השגת הנתונים, מיקום יחיד ובלעדי של הפרטים הנבדקים , אדם: כימות מספרי של מידת הנזק

בדיקת השפעת הרובד המיקרו  , דבר המגדיל את העוצמה הסטטיסטית של המחקר.ומספר רב של פרטים

 מונה אמיתית ומלאה יותר. אקלימי לעומק וכן הצמדה של תחנות ניטור האויר לרפתות יתנו ת

   

 ח. הבעת תודה

טן מנחה העבודה ד"ר מיכאל ואן סטררפתות ששיתפו פעולה ברצון רב. ברצוני להודות גם לברצוני להודות ל

 וכיווןוכן תודה לפרופסור מיכאל פריגר שייעץ  שעזר לי רבות על הגיית הרעיון, ניתוח הנתונים והרצון ללמד

 במהלך המחקר. 
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