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 وخاصة ا9بقار) التغير فى درجة الحرارة والرطوبة النسبية(الحيوانات حساسية عالية للتغيرات المناخية  ُتظھر: ملخصال
 وتتغير ي الحرارلCجھادات حيث يؤدى ا�رتفاع فى درجة الحرارة والرطوبة النسبية الى تعرض الحيوان ،الھولشتاين

لى إالنھاية ي  يؤدى في الفسيولوجية للتكيف مع التغيرات المناخية والمحافظة على درجة حرارة الجسم، ا9مر الذاطبيعتھ
 ولقد أوضحت نتائج الدراسة أن الزيادة ،كما أنھا تؤثر على مناعة الحيوانات  اللبن،إنتاجيةعلى  رتغيرات فسيولوجية تؤث

ً جنيھا سنويا عند استخدام وسائل لحماية 5787للرأس من ا9بقار الھولشتاين بمحافظة الغربية بلغت حوالى   العائدفى صافى ً
للرأس  نتيجة تعرض كجم  457.7، وبلغ اجمالى الفاقد من اللبن خ]ل عام حوالى ي الحراراYجھادالحيوانات من 

 ً. جنيھا2728.2 ي تقدر قيمتھا بحوالي الحرارلCجھادالحيوانات 

 . التغيرات المناخية، الھولشتاين ا9بقار،إنتاج اللبن،  الفاقد،اYجھاد الحرارى: سترشاديةاVكلمات ال

  والمشكلة البحثيةمقدمةال

 يعتبر قطاع اYنتاج الحيوانى من أھم قطاعات اYنتاج
البروتين  مصدر لتوفيرأھم  الزراعي المصرى لكونه
Yنسان والذي يتمثل في اللحوم الحيواني ال]زم لغذاء ا
، حيث تشير لدواجن والبيضالحمراء وا9لبان ولحوم ا

لى أن قيمة منتجات اYنتاج الحيوانى قد بلغت إالتقديرات 
 من إجمالى %36.8  مليار جنيه  تمثل نحو133.9نحو 

 مليار 363.9قيمة منتجات اYنتاج الزراعى المقدر بنحو 
، )2016 ،ح ا!راضي واستص]وزارة الزراعة(جنيه 

 ا9ساسية أحد المصادرالح]بة   الھولشتاينتعتبر ا9بقارو
 فى مصر حوالى ھا يبلغ عددوYنتاج ا9لبان فى مصر، 

جمالى أعداد  إمن % 6  ألف رأس تمثل حوالى93.5
 1631.2والتى بلغ عددھا حوالى  ا9بقار الح]بة فى مصر

  إنتاج ا9بقارقدر، وي2016ًألف رأس وفقا لتقديرات عام 
 ألف طن 470.79الح]بة من ا9لبان حوالى  الھولشتاين

من ا9لبان فى  جمالى إنتاج ا9بقارإمن % 18 تمثل حوالى
% 9.4 ألف طن، وحوالى 2630مصر والمقدر بحوالى 

 من )2017 ، وإستص]ح ا!راضيوزارة الزراعة(
 4964.3بحوالى  والمقدرجمالى إنتاج ا9لبان فى مصر إ
 .ًف طن وفقا لتقديرات نفس العامأل

 السائدة  الجو المتعاقبةحالةويُعبر مصطلح المناخ عن 
من  يعد المناخ، وطويلةفترة زمنيه ل ]خ افى منطقة م

 على حياة اYنسان والنبات المؤثرةالعوامل الطبيعية 
تغير مؤثر وطويل المدى والحيوان، والتغير المناخى ھو 

 درجات الحرارة  والذى يتضمنحالة الطقس فى منطقة مال
وتتميز جميع  ،  الرطوبة النسبية،الرياححالة ووا9مطار 

تكون درجة (الحيوانات بأن لھا مناطق مناخية مثالية 
، )والرطوبة النسبية متوافقة مع طبيعتھا الفسيولوجية الحرارة

فان درجات الحرارة والرطوبة النسبية  من حدوفوق ھذا ال
لمواد العلفية التى يتناولھا فى طعامه الحيوان يقلل من ا

  Ahmed andويزيد من كمية المياه التى يشربھا 
El-Amin, 1997)(  لى انخفاض إنتاجيتهإمما يؤدى ،

وعلى الرغم من تعدد العوامل التى تؤدى الى انخفاض 
 التغيرات المناخية تعتبر إ� أن  اللبن منحيواناتالإنتاجية 

 . العوامل تلكأھم

 بحثالمشكلة 

حساسية عالية للتغيرات المناخية  الحيوانات ُتظھر
وخاصة  )التغير فى درجة الحرارة والرطوبة النسبية(

والرطوبة رتفاع الحرارة ؤدى ايو،  الھولشتاينا9بقار
 الفسيولوجية طبيعته  انزعاج الحيوان وتغيرإلىالنسبية 
لمحافظة على درجة وامع التغيرات المناخية  للتكيف
لى تغيرات إ، ا9مر الذى يؤدى فى النھاية  الجسمحرارة

كما أنھا تؤثر على  ، تؤثر على إنتاجية اللبنفسيولوجية
 لCصابة ات ا9مر الذى يجعلھا عرضةمناعة الحيوان

يؤثر و )(Ahmed and El-Amin, 1997 با9مراض
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 أعداد أن وتوضح البيانات ،اYنتاجية كفاءتھاعلى 
 2012عام فى مصر ى الق]عية الحيوانات المصابة بالحم

 ألف 18 ألف رأس نفق منھا حوالى 80حوالى قد بلغت 
، )2012 ،مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية(رأس 

وأثرھا  التغيرات المناخية ا9مر الذى أدى ل]ھتمام بدراسة
 . الح]بة الھولشتاينعلى الكفاءة اYنتاجية ل�بقار

 لبحثالھدف من ا

التغيرات أثر دراسة  بصفة أساسية حثب الاھدف ھذي
ظة فمحابمن اللبن   الھولشتاينا9بقارإنتاج المناخية على 

من خ]ل مجموعة من تقدير الفاقد من اللبن و الغربية
 :ا9ھداف الفرعية التالية 

في درجات الحرارة والرطوبة  دراسة التغيرات المناخية -1
 .إقليم الدراسةالنسبية فى 

 التغيرات المناخية علي إصابة ا9بقاردراسة أثر  -2
 .الح]بة با9مراض الھولشتاين

  اللبن ل�بقارتقدير أثر التغيرات المناخية على الفاقد من -3
 . الح]بةالھولشتاين

أھم مؤشرات الكفاءة  دراسة أثر التغيرات المناخية علي -4
 . الح]بة الھولشتاين ل�بقارا�قتصادية

 ريقة البحثيةالطو مصادر البيانات

 البيان�ات أولھم�ا:  مص�درين للبيان�اتاعتمد البحث عل�ى
 الجھاز المرك�زي للتعبئ�ة التى تصدر من الثانوية المنشورة

، العام��ة واYحص��اء والمعم��ل المرك��زي للمن��اخ الزراع��ي
 ب���وزارة الزراع���ة ومديري���ة وقط���اع الش���ؤون ا�قتص���ادية

 خ]ل عين�ة  منبيانات أولية تم تجميعھا: وثانيھما، الزراعة
الدراس����ة الت����ى ت����م اختيارھ����ا بش����كل عش����وائى لمجتم����ع 

 ف���ى محافظ���ة  الھولش���تاينالم���زارعين الح���ائزين ل�بق���ار
الغربي���ة، علم���ا بأن���ه ك���ان ي���تم تس���جيل درج���ات الح���رارة 

 بمنطق��ة الدراس��ة خ��]ل ع��ام م��ن ًوالرطوب��ة النس��بية يومي��ا
، وذل��ك حت��ى يمك��ن جم��ع 31/3/2019 حت��ى 1/4/2018

 .لوب دراستھا لتحقيق أھداف البحثالبيانات المط

أس�لوب التحلي�ل الوص�فى والكم�ى   على البحثتعتمدا
  اYحص�ائيةت والتحل�ي]المؤشراتاستخدام بللبيانات اYحصائية 

 الخطي البس�يط مثل المتوسط الحسابى، ومعاد�ت ا�نحدار
 الحيوانات  على اYجھاد الحرارى معاملولتقدير وتحليل التباين،

)Temperature-Humidity Index(  ت����م ا�س����تعانة
 :(Guillaume et al., 2015) بالنموذج التالى

THI=(1.8 ×Tair+32)–(0.55–0.55 ×RH)(1.8 ×Tair–26) 

 :حيث أن

THIجھاد الحرارى ھى القيمة التYالذى  قديرية لمعامل ا
 .تتعرض له الحيوانات

Tair مقدرة بالدرجات المئوية ھى متوسط درجة الحرارة. 

RH ھى متوسط الرطوبة النسبية وتعبر عن نسبة بخار 
 .صفر > > RH 1  الماء فى الجو وھى

  :ولحساب الفاقد من اللبن تم استخدام النموذج التالى
)St-Pierre et al., 2003; Du Preez, 2000: ( 

LOSS/CAW/DAY = a (THI max – THI threshold)
2  ×  D    

 : حيث 

LOSSجھاد نتيجة  ھى الفاقد من اللبنYالحرارى  كجم ا 
 .يوم / رأس / 

a  0.0569=    ھو ثابت 

THI maxأعلى معامل إجھاد حرارى تتعرض له ا9بقار  ھو. 

THI thresholdجھاد الحرارى  الذىYبعده تبدأ  ھو معامل ا 
 .  إنتاجية ا9بقار فى ا�نخفاض

D جھاد ھو الجزء من اليوم التى تتعرض فيه ا9بقارCل 
 D  ≥ 1  ≤صفر   رارىالح

 بحثعينة ال

  بمحافظة الھولشتاين أن أعداد ا9بقارإلىتشير التقديرات 
 من% 6.1 ألف رأس ، تمثل حوالى 5.7الغربية يبلغ حوالى 

 والمقدر بحوالى  في مصر الھولشتايناجمالى أعداد ا9بقار
، وزارة الزراعة واستص]ح ا!راضي( ألف رأس 93.5
وطنطا من  بسيون  مركزىيارتم اختولقد  ،)2017

محافظة الغربية وذلك لما لھما من أھمية نسبية فى حيازة 
 الح]بة، حيث تشير التقديرات إلى أن  الھولشتاينا9بقار

 2013 الح]بة قد بلغت حوالى  الھولشتاينأعداد ا9بقار
من إجمالى % 35.3 تمثل حوالى بسيونرأس فى مركز 

، فى حين بلغت بمحافظة الغربية  الح]بة الھولشتاينا9بقار
 حوالى طنطا الح]بة بمركز  الھولشتاينإجمالي ا9بقار

 من إجمالى ا9بقار% 17.7 رأس تمثل حوالى 1007
 ولقد تم اختيار  بمحافظة الغربية، الح]بةالھولشتاين

 ومن خ]ل ،ٌقريتين من كل مركز وفقا ل�ھمية النسبية لھما
 اختيار  تملتعاونية الزراعيةسج]ت المزارعين بالجمعية ا

  الھولشتاين�بقارلعينة عشوائية من المزارعين الحائزين  
، ولقد تم )2018- 2017(فى الموسم الزراعى الح]بة 

 ً مزارعا وذلك باستخدام79تحديد حجم العينة بحوالي 
 .)1997، ياسين (يةالتالالمعادلة 

z2σ2N 
∆2N + z2σ2 

= n 

   :حيث أن

n :  إلى عدد أفراد العينةتشير .  

z  : تشير إلى قيمةz 1.96 = 0.05 عند مستوى معنوية 

 σ2 : 0.01= تشير إلى تباين المجتمع 

N : الھولشتاينمجتمع  المزارعين الحائزين ل�بقار  
 ً حائزا1425 = بمحافظة الغربيةالح]بة 
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 2)0.022= ( تشير إلى مربع الخطأ المسموح به  :2∆

 توزيع عينة الدراسة على 1ول جدتوضح بيانات 
المراكز المختارة من محافظة الغربية، حيث يتضح أن 

 الح]بة بمركز  الھولشتاينإجمالى عدد الحائزين ل�بقار
 وبلغ عدد الحائزين .ا مزارع394 بلغ حوالى بسيون
 262 حوالى طنطا الح]بة بمركز  الھولشتاينل�بقار
الحائزين نحو  عداد وبلغت النسبة المئوية ل�ً،امزارع
 على التوالى، طنطا وبسيونبمركزى  39.9%، 60.1%

  الح]بة الھولشتاينأعداد ا9بقاركما توضح البيانات أن 
 بلغت نسبتھم ًا رأس2013 حوالى ت بلغبسيونبمركز 
 1007 حوالى طنطا بمركز تبلغو، %66.65حوالى 

، وبحساب الوسط %33.35 حوالى بلغت نسبتھم ًارأس
 ى 9عداد المزارعين وحيازتھم من ا9بقارالھندس

 الح]بة يتضح أن عدد المشاھدات المختارة بلغ الھولشتاين
 من مركز ًا مزارع29 وبسيون من مركز ًا مزارع50نحو 
 ً.ا مزارع79، ليصبح إجمالى عدد المشاھدات طنطا

 توزيع عينة الدراسة من ا9بقار 2جدول ويوضح 
رى المختارة، حيث يتضح أن الھولشتاين الح]بة على الق

عدد المزارعين الحائزين ل�بقار الھولشتاين الح]بة 
، ً مزارعا49 و72  قد بلغبقريتى كتامة وصالحجر

ً رأسا على الترتيب، وبحساب 415 و854 يمتلكون

المتوسط الھندسى لعدد المزارعين وحيازتھم الحيوانية من 
ً مزارعا من 32ا9بقار الھولشتاين الح]بة فقد تم اختيار 

ً مزارعا من قرية صالحجر، كما يتضح 18قرية كتامة و

كنيست دمشيت من أنه قد تم اختيار قريتى محلة منوف و
 مركز طنطا، وقد بلغ عدد المزارعين الحائزين ل�بقار

 53حوالى ا9جنبية بقريتى محلة منوف وكنيست دمشيت 
ً رأسا من 425 و523ً مزارعا يمتلكون حوالى 49و 

، وبحساب المتوسط الھندسى  الح]بةبقار الھولشتاينا9
 9عداد المزارعين وحيازتھم الحيوانية فقد تم اختيار

ً مزارعا من قرية 13ًمزارعا من قرية محلة منوف و16

 ليصبح بذلك اجمالى عدد المزارعين ،كنيست دمشيت
 ً. مزارعا29المختارين من مركز طنطا 

 توصيف عينة الدراسة

لى فئتين إاف الدراسة تم تقسيم المزارعين لتحقيق أھد
 والثانية تقوم بعمل مظ]ت لحماية الحيوانات فقط ا9ولى

الفرشة  تقوم بعمل مظ]ت لحماية الحيوانات وتغير
وتستخدم وسائل للتھوية مثل المراوح وأجھزة  باستمرار،

 وتھتم بمتابعة أحوال الطقس (sprinklers)رزاز 
تحدث فى درجات الحرارة لتى والتعامل مع التغيرات ا

ً، 9نھا تعلم جيدا أن ا9بقار الھولشتاين بصفة خاصة
الح]بة تتأثر بارتفاع درجات الحرارة 9نھا مستوردة من 

 توصيف أھم 3جدول  بارد، ويوضح بلدان طقسھا
 .المتغيرات بعينة الدراسة

 النتائج والمناقشة

  )2017- 2000(خ]ل الفترة اVجھاد الحرارى 

أنه درجة ا�نزعاج التى بعرف اYجھاد الحرارى ي
والرطوبة يعانى منھا الحيوان نتيجة ارتفاع الحرارة 

عن حد معين، والتى بعدھا تتأثر طبيعة الحيوان النسبية 
، ا9مر الذى جية للتكيف مع التغيرات المناخيةالفسيولو

يؤدى فى النھاية الى تغير الكفاءة اYنتاجية والتناسلية 
با9مراض، ة الحيوان مما يجعله عرضة لCصابة ومناع
 )THI)Temperature-Humidity Index  ويعتبر

 ذي يمكن استخدامه لقياس أثر درجةھو المؤشر ال
الحرارة والرطوبة النسبية على الحيوان، حيث يبدأ التأثير 
السلبى لمعامل اYجھاد الحرارى على ا9بقار الح]بة 

  درجة72اد الحرارى عندما يتجاوز معامل اYجھ
)NOAA, 1976 Nardone et al., 2010;(. 

 يختلف باخت]ف THI أن 4جدول وتوضح البيانات ب
المواسم المناخية بمحافظة الغربية خ]ل فترة الدراسة 

، وأنه تراوح خ]ل موسم الشتاء بين حد )2017- 2000(
 وحد أعلى بلغ حوالى 2015 عام 66.71أدنى بلغ حوالى 

  خ]ل 68.11 ، بمتوسط بلغ حوالى 2010م  عا71.01
فترة الدراسة ، و تراوح خ]ل فصل الربيع بين حد أدنى 

 وحد أعلى بلغ حوالى 2015 عام 79.63بلغ حوالى 
 خ]ل 80.75بلغ حوالى   ، بمتوسط 2010 عام 81.77

نفس الفترة ، بينما تراوح خ]ل موسم الصيف بين حد 
 وحد أعلى بلغ حوالى 2014 عام 85.90 أدنى بلغ حوالى 

 خ]ل 86.66 ، بمتوسط بلغ حوالى 2010عام 88.23 
 73.92فترة الدراسة، كما تراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 

 فى 2010 عام 76.50 وحد أعلى بلغ حوالى 2013عام 
  خ]ل نفس 74.62فصل الخريف، بمتوسط بلغ حوالى 

 تأثير الفترة، وعلى ذلك فان ا9بقار الھولشتاين تقع تحت
سلبى لCجھاد الحرارى فى فصول الصيف والخريف 

 .والربيع 

فى المواسم المختلفة THI تحليل التباين لمتوسط 
 بمحافظة الغربية 

للوقوف على ا�خت]فات بين المواسم فى معامل 
وب تحليل  تم ا�ستناد الى أسلTHIاYجھاد الحرارى 

 وجود ، والذى يشير الى5جدول التباين وعرض نتائجه ب
ھاد فروق معنوية بين المواسم المختلفة فى معامل اYج

لى أن فصل الصيف إ 4 جدولالبيانات ب وتشير الحرارى،
ھو أكثر فصول السنة تتعرض فيه ا9بقار الھولشتاين 

 .لCجھاد الحرارى يليه فصل الربيع ثم فصل الخريف

 5جدول  بالموضحة) LSD( اختباركما تشير نتائج 
اYجھاد الحراري للمواسم ين متوسطات معامللى الفروق بإ
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  توزيع عينة الدراسة على المراكز المختارة بمحافظة الغربية.1جدول 

 المركز اجمالى  الحيازة الحيوانية نحائزيعدد ال

 )%( رأسبالالعدد  )%( العدد

 عدد المشاھدات الوسط الھندسى

 50 63.29 66.65 2013 60.1 394 بسيون

 29 36.71 33.35 1007 39.9 262 طنطا

 79 100 100 3020 100 656 الجملة

 . بيانات غير منشورة، إدارة اYنتاج الحيوانى).2018 (رية الزراعة بالغربيةي مد:المصدر

 

  على القرى المختارة بمحافظة الغربية الھولشتاين توزيع عينة الدراسة من ا!بقار الح]بة.2جدول 

 القرية المركز جمالى الحيازة الحيوانيةإ دد المزارعينجمالى عإ

 )%( العدد رأس )%( العدد

الوسط 
 الھندسى

عدد 
 المشاھدات

 32 63.2 67.3 854 59.5 72 كتامة
 18 36.8 32.7 415 40.5 49 صالحجر

 بسيون

 50 100 100 1269 100 121 ا�جمالى
 16 53.5 55.2 523 51.9 53 محلة منوف

 13 46.5 44.8 425 48.1 49 كنيست دمشيت
 طنطا

 29 100 100 948 100 102 ا�جمالى
 79     223  الجملة

 . بيانات غير منشورة، سج]ت اYنتاج الحيوانى).2018 (بسيون وطنطاى  اYدارة الزراعية بمركز:المصدر

 

 2018 /2017توصيف أھم المتغيرات بعينة الدراسة خ]ل الموسم . 3جدول 

 الفئة الثانية ة ا!ولىالفئ المتغيرات

 32 44 عدد المشاھدات

 23 3 متوسط الحيازة الحيوانية من ا!بقار الھولشتاين

 48 51 متوسط عمر الرأس بالشھر

 16 18 متوسط عمر النضج الجنسى بالشھر

 9 10 متوسط فترة الحمل بالشھر

 13 14 متوسط الفترة بين و�دتين بالشھر

 2 2 عدد الو�دات السابقة

 223 210 متوسط طول موسم الحليب باليوم

 32 27 متوسط إنتاجية الرأس من اللبن  بالكيلو جرام

 6 6 كجم/متوسط سعر اللبن جنيه 

 45000 45000 متوسط  سعر الرأس بالجنيه

 .2018 / 2017 بيانات عينة الدراسة خ]ل الموسم :المصدر
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 ) 2017–2000(خ]ل الفترة من   الغربيةمحافظةية واVجھاد الحرارى بوالرطوبة النسبمتوسط درجات الحرارة  .4جدول 

 السنوات THI )%( الرطوبة النسبية درجات الحرارة

 الخريف الصيف الربيع الشتاء الخريف الصيف الربيع الشتاء الخريف الصيف الربيع الشتاء

2000 21.20 30.30 33.60 25.70 69 58 67 68 68.05 79.99 86.23 74.63 

2001 21.00 30.47 34.07 25.47 70 59 68 70 67.79 80.33 87.04 74.43 

2002 20.90 30.73 33.97 25.57 70 59 69 72 67.69 80.63 87.09 74.82 

2003 21.17 30.50 33.67 25.33 71 59 69 71 68.11 80.40 86.77 74.42 

2004 20.80 30.50 33.37 25.00 70 59 70 71 67.53 80.42 86.38 73.93 

2005 20.93 30.53 33.53 25.30 71 60 71 72 67.80 80.55 86.82 74.47 

2006 20.80 30.57 33.67 25.33 72 60 69 72 67.63 80.61 86.77 74.47 

2007 20.83 30.57 33.70 25.30 70 62 70 71 67.60 80.89 87.00 74.38 

2008 20.93 30.40 33.47 26.00 71 63 72 73 67.81 80.91 86.96 75.64 

2009 21.30 30.47 33.50 25.90 72 66 71 72 68.40 81.46 86.89 75.49 

2010 23.07 31.10 34.33 26.57 71 62 72 73 71.01 81.77 88.23 76.50 

2011 21.50 31.17 33.33 25.00 82 60 69 72 69.67 81.45 86.27 73.98 

2012 21.50 31.17 33.33 25.00 82 60 69 72 69.67 81.45 86.27 73.98 

2013 20.93 30.73 33.27 25.07 72 61 68 70 67.91 81.06 85.91 73.92 

2014 20.83 30.30 33.30 25.17 68 61 68 71 67.41 80.52 85.90 74.12 

2015 20.27 29.67 33.53 25.23 69 61 67 71 66.71 79.63 86.06 74.20 

2016 20.53 30.23 34.07 25.90 68 61 67 70 67.05 80.44 86.84 75.15 

2017 21.03 30.51 33.51 25.43 73 62 69 72 68.16 80.98 86.39 74.61 

 74.62 86.66 80.75 68.11 71 69 61 72 25.46 33.62 30.55 21.09 المتوسط

 ).2017 - 2000(، للفترة من لزراعيالمعمل المركزي للمناخ ا،  ا9راضي، مركز البحوث الزراعيةواستص]ح وزارة الزراعة :المصدر

 

  المناخيةمواسم لل  متوسطات اVجھاد الحرارى�ختبار معنوية الفروق بين )DSL( نتائج اختبار .5جدول 

 المتوسطات المواسم درجة الحرارة

 الصيف الربيع الخريف الشتاء

 0 )**5.91( )**12.04( )**18.55( 86.66 الصيف

  0 )**6.13( *)*12.64( 80.75 الربيع

   0 )**6.51( 74.62 الخريف

    0 68.11 الشتاء

 .   F  =)2117.5 (**         ،. 0.01معنوية عند مستوى (**) 

 .4جدول تحليل التباين لبيانات : المصدر
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الغربية إلى وجود فروق معنوية  المناخية ا9ربعة بمحافظة
ربعة  بين كل من المواسم المناخية ا0.019عند مستوى 

الخريف، الشتاء، الصيف والربيع وبعضھما البعض عند 
-2000( خ]ل فترة الدراسة 0.01مستوى معنوية 

 ، حيث بلغت الزيادة فى معامل اYجھاد الحرارى)2017
، الخريف والربيع الشتاء فى موسم الصيف عن مواسم

 . درجة على الترتيب5.91 و12.04 ، 18.55 حوالى

  على ا!بقار الھولشتاين بمحافظةأثر التغيرات المناخية
 الغربية

التغيرات المناخية وأثرھا على إصابة ا!بقار 
 الھولشتاين الح]بة با!مراض

لدراسة أثر التغيرات المناخية على مناعة ا9بقار 
الھولشتاين الح]بة تم دراسة الع]قة بين التغيرات المناخية 

والتى ) بية، الرطوبة النسدرجة الحرارة( والمتمثلة في
وبين نسبة  )THI(يعبر عنھا بمعامل اYجھاد الحرارى 

اYصابة بأھم ا9مراض المنتشرة في الحيوانات بعينة 
الدراسة، وھى الحمى الق]عية، التھاب الضرع، ا�لتھاب 

، حيث تم دراسة )التھاب الجلد العقدي( الرئوى والجدرى
يل فى التحلتم معام]ت ا�رتباط وا�نحدار البسيط، و

الصورة اللوغارتمية المزدوجة نظرا 9ن جميع القيم نسبه 
 .مئوية

 يتضح أنه يوجد ارتباط موجب 6ومن البيانات بجدول 
 بين معامل اYجھاد 0.05 معنوى إحصائيا عند مستوى

التھاب   ونسبة اYصابة بأمراض الحمى الق]عية،الحرارى
، 0.81ا�لتھاب الرئوي والجدرى بلغ حوالى  الضرع،

 بحيوانات الفئة ا9ولى على الترتيب، 0.73 و0.61 ،0.77
 تزداد نسبة اYصابة THIوھذا يعني أنه بارتفاع 

اع معامل با9مراض السابقة، كما توضح البيانات أن ارتف
ة اYصابة يؤدي إلى زياد% 1 اYجھاد الحرارى بمقدار

ا�لتھاب  التھاب الضرع، ،بأمراض الحمى الق]عية
، %0.94، %1.25، %1.78الرئوي والجدرى بحوالى 

وأن ھذه الزيادة معنوية عند مستوي المعنوية % 3.21
0.05. 

أنه يوجد ارتباط موجب  6كما توضح البيانات بجدول 
 بين معامل 0.05معنوى إحصائيا عند مستوى المعنوية 

اYجھاد الحرارى  ونسبة اYصابة بالجدري بحيوانات الفئة 
 THI، وھذا يعني أنه بارتفاع 0.73لثانية بلغ حوالى ا

تزداد نسبة اYصابة بالجدرى، كما أن ارتفاع معامل 
يؤدي إلى زيادة اYصابة % 1اYجھاد الحرارى بمقدار

وأن ھذه الزيادة معنوية عند % 1.3بالجدرى بحوالى 
 .0.05 المعنوية ىمستو

Vنتاج أثر التغيرات المناخية على تكاليف وعوائد ا
 ل�بقار الھولشتاين بعينة الدراسة 

لدراسة أثر التغيرات المناخية على تكاليف وعوائد 
اYنتاج ل�بقار الھولشتاين تم دراسة أثر اYجھاد الحرارى 
على ل�بقار الھولشتاين الح]بة، حيث أوضحت النتائج 
السابقة أن ا9ثر ا9كبر على اYصابة با9مراض وإنتاجية 

ن لCجھاد الحرارى ، وذلك حيث أن معامل ا9لبان كا
اYجھاد الحرارى ھو محصلة لعاملي الحرارة والرطوبة 
النسبية ، وعلى ما سبق سوف يتم دراسة التكاليف والعوائد 
للرأس من ا9بقار الھولشتاين  الح]بة سنويا والمقارنة بين 
الحيوانات التى تسبب اYجھاد الحرارى في إصابتھا 

نخفاض كفاءتھا اYنتاجية والحيوانات التى تم با9مراض وا
حمايتھا من اYجھاد الحرارى، حيث تم تقسيم المزارعين 

 تقوم بعمل مظ]ت لحماية الحيوانات فقط ا!ولىالى فئتين 
 تقوم بعمل مظ]ت لحماية الحيوانات وتغير والثانية

الفرشة باستمرار ، وتستخدم وسائل للتھوية مثل المراوح 
 .(sprinklers)زاز وأجھزة ر

القسم . وتنقسم تكاليف اYنتاج لماشية اللبن إلى قسمين
ا9ول ھو التكاليف الثابتة وتشمل نفقات الفائدة على رأس 
المال المستثمر وقسط اYھ]ك السنوى للمباني والحظائر 

 والقسم الثاني ھو التكاليف المتغيرة ،وأدوات الح]بة
 ، الرعاية البيطرية،لبشرى العمل ا،وتشمل تكاليف التغذية
 ،الخاصة بالمياه والكھرباء والصيانة الفرشة والمصروفات

 ، ثمن المولود،بينما يشمل العائد لماشية اللبن قيمة اللبن
قيمة ا9سمدة العضوية والتغيرات فى قيمة الحيوان بالزيادة 

 ).1996، أبو سعد( أو النقص

ا!بقار أثر اVجھاد الحراري علي تكاليف الرأس من 
  بعينة الدراسةالھولشتاين

 أن متوسط التكاليف الثابتة 7توضح بيانات جدول 
للرأس من ا9بقار الھولشتاين بعينة الدراسة قد بلغت 

ً جنيھا ل�بقار بالفئة ا9ولى والثانية 9676 و7514حوالى 
على التوالى، كما بلغ متوسط التكاليف المتغيرة للرأس 

ًھا ل�بقار بالفئة ا9ولى جني 31190 و28110 حوالى
والثانية على التوالى، ويرجع سبب ارتفاع تكاليف الرأس 

  قسط اYھ]ك نظرا الفئة الثانية إلى ارتفاع تكلفةفي
 �ستخدام المظ]ت وأدوات التھوية وآ�ت الرزاز باYضافة

) Babinszky et al., 2011( �رتفاع تكلفة التغذية
ا9ولى تأكل كميات أقل عند حيث أن الحيوانات فى الفئة 

تعرضھا لCجھاد الحرارى وتشرب كمية مياه أكثر لتعمل 
 .على ترطيب أجسامھا

أثر اVجھاد الحراري علي العائد للرأس من ا!بقار 
  بعينة الدراسةالھولشتاين

 أن متوسط العائد للرأس من 7توضح البيانات بجدول 
ً جنيھا 50034 ، 42387ا9بقار الھولشتاين قد بلغ حوالى 

الثانيةًسنويا للرأس من ا9بقار الھولشتاين بالفئة ا9ولى و
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  ونسبه اVصابة باVمراض THIا�نحدار البسيط بين ا�رتباط ومعام]ت  .6جدول 

 الجدري يئوالتھاب ر التھاب الضرع الحمى الق]عية مؤشرات إحصائية المتغيرات
r )**0.81( ) **0.77( *) 0.61( **) 0.73( 
B 1.78 1.25 0.94 3.21 
T )**3.4(  *) 2.6( )*2.3( )**3.1( 
R2 0.66 0.59 0.39 0.53 

 الفئة ا!ولى

F 11.6 6.7 5.3 9.6 
r )0.42( ) 0.37( )0.22(    *) 0.54( 
B 0.9 0.5 0.3 1.3 
T )1.29( )1.45( )0.9( )*2.64( 
R2 0.18 0.14 0.05 0.29 

 الفئة الثانية

F 1.44 2.1 0.8 6.96 
 .  0.01معنوي       ** 0.05معنوي عند * 

 .2017/2018ت عينة الدراسة خ]ل الموسم بيانا :المصدر

  

 2017/2018 بمحافظة الغربية  موسم  بعينه الدراسة الھولشتاينالعائد للرأس من ا!بقار التكاليف ومتوسط. 7جدول 

 الفئة الثانية الفئة ا!ولى البنود
 7200 7200 الفائدة على رأس المال

 2476 314 قسط اVھ]ك
 لتكاليف الثابتةا

 9676 7514 الجملة
 29522 26546 التغذية

 254 1158 الرعاية البيطرية
 325 312 العمل البشرى

 235 120 الفرشة
 854 286 مصروفات أخرى

 التكاليف المتغيرة

 31190 28110 الجملة

 التكلفة

 40866 35624 الىا�جم
 7136 5880 كمية اللبن كجم

 42816 35280 قيمة اللبن بالجنيه
 6000 6000 قيمه المولود
 351 351  العضويةقيمه ا!سمدة

 867 756 التغير في قيمه الحيوان

 العائد

 50034 42387 اVجمالي
 9186 6763 صافي العائد بالجنيه

 0.22 0.19 العائد علي الجنيه بالجنيه
 18844 14277 الھامش ا�جمالى بالجنيه

 42816 35280 اجمالى العائد من اللبن بالجنيه
  %85.6 %83.2 نسبة مشاركة اللبن فى العائد الكلى

 34971 29651 *تكلفة إنتاج اللبن بالجنيه
 4901 5042 تكلفة إنتاج  الطن من اللبن بالجنيه

اYنتاج  المرتبطة وفيھا يتم توزيع متوسط التكلفة الكلية علي بالمنتجات التكاليف المتصلة  (joint costs )يقة تم حساب تكلفة اللبن باستخدام  طر* 
 .)2004 ،ھدھد( فى إجمالي العائد Yنتاجالمرتبطة بنفس نسبة مشاركة ا

 .2018/ 2017 موسم  بيانات عينة الدراسة:المصدر
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س في الفئة على التوالى، وي]حظ انخفاض العائد للرأ
 ا9ولى عن الفئة الثانية،  وذلك �نخفاض العائد من اللبن

لعدم حماية الحيوانات من ارتفاع الحرارة  الذى يرجع
والرطوبة النسبية وخاصة فى فصل الصيف، مما يعرضھا 
لCجھاد الحرارى ويؤدى إلى انخفاض إنتاجيتھا من اللبن 

 .العائد اYجمالىوبالتالى انخفاض 

  أھم مؤشرات الربحيةھاد الحرارى علىأثر اVج
  بعينة الدراسة الھولشتاينللرأس من ا!بقار

 صافى العائد

من  أن صافى العائد للرأس 7توضح بيانات جدول 
 بلغ الح]بة بمحافظة الغربية قد  الھولشتاينا9بقار

 ًسنويا للرأس من ا9بقار ًاجنيھ 9186 و6763حوالى 
الثانية على التوالى، حيث بلغت  بالفئة ا9ولى والھولشتاين

، ً جنيھا2423الزيادة فى الفئة الثانية عن ا9ولى حوالى 
لى ارتفاع إنتاج اللبن ل�بقار بالفئة الثانية إويرجع السبب 

  بلغتً كجم سنويا بزيادة7136بحوالى  والذى قدر
  البيئة المثالية للحيوانات كجم نتيجة توفير1256حوالى

)2017; West, 2003a (Hermela,. 

وحمايتھا من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة 
 .وخاصة فى فصل الصيف النسبية

 العائد على الجنيه

 ويس�اوى  لقي�اس الربحي�ةھو أح�د المق�اييس ا�قتص�ادية
 وتوض���ح .ص���افى العائ���د عل���ى التك���اليف اYنتاجي���ة الكلي���ة

 م��ن ا9بق��ار أن العائ��د عل��ى الجني��ه لل��رأس 7بيان��ات ج��دول 
و  0.19 قد بلغ حوالى  الح]بة بمحافظة الغربيةتاينالھولش
ً جنيھ��ا س��نويا لل��رأس م��ن ا9بق��ار0.22  بالفئ��ة  الھولش��تاينً

 .ا9ولى والثانية على التوالى

 الھامش اVجمالي 

الھامش اYجمالي ھو الفرق بين العائد الكلى والتك�اليف 
 أن الھ��امش اYجم��الي 7ج��دول توض��ح بيان��ات و .المتغي��رة
 الح]ب�ة بمحافظ�ة الغربي�ة ق�د  الھولشتاينمن ا9بقارللرأس 

ًجنيھ���ا س���نويا لل���رأس م���ن  18844 و14277 بل���غ ح���والى ً

 . بالفئة ا9ولى والثانية على التوالى الھولشتاينا9بقار

 )الطن من اللبن(الوحدة من الناتج تكلفة 

تكلف���ة الط���ن م���ن الل���بن  أن 7ج���دول وتوض���ح بيان���ات 
ق�د  الح]ب�ة بمحافظ�ة الغربي�ة اين الھولشتللرأس من ا9بقار

 ً جنيھ����ا لل����رأس م����ن ا9بق����ار4901 و5042 بل����غ ح����والى
، وم���ن  بالفئ���ة ا9ول���ى و الثاني���ة عل���ى الت���والىالھولش���تاين

البيانات يتضح أن تكلفة الطن من اللبن فى الفئة الثاني�ة أق�ل 
 ً. جنيھا141بحوالى منھا فى الفئة ا9ولى 

 نتيج»»ة اVجھ»»اد تاين الھولش»» ل�بق»»ارالفاق»»د م»»ن الل»»بن
 بمحافظة الغربيةالحراري 

لتق����دير الفاق����د م����ن الل����بن نتيج����ة التغي����رات المناخي����ة 
افترضت الدراسة عدة فروض أو� ثبات العوامل ا9خ�رى 
التى تؤثر على إنتاجية اللبن، أنه يوجد رقم أس�اس Yنتاجي�ة 
الحي�وان وھ�و يمث�ل إنتاجي�ة الحي�وان ف�ى الظ�روف المثالي�ة 

 ، كيل�و ج�رام لل�رأس ف�ى الي�وم35ال�رقم بح�والى وقدر ھ�ذا 
ثبات سعر اللبن فى جميع مناطق الدراس�ة وق�در بح�والى بو
علما بأن�ه ك�ان ي�تم تس�جيل درج�ات ،  للكيلوجرامات جنيھ6

ًالحرارة والرطوبة النسبية يوميا بمنطقة الدراسة خ]ل عام 
 وذلك حتى يمكن جمع ،31/3/2019 حتى 1/4/2018من 

 .مطلوب دراستھا لتحقيق أھداف الدراسةالبيانات ال

ولقد أوضحت نتائج التطبيق للبيانات الخاصة بدرجة 
الحرارة والرطوبة النسبية بمنطقة الدراسة على نموذج 

 :ما يلى  دقفاال

 الحرارى بلغت نحو اYجھادأن أكبر قيمة لمعامل  -1
نتيجة �رتفاع  24/7/2018  حدثت فى يوم 99.69

بلغت و مئوية درجة 42تى سجلت درجة الحرارة وال
رتفاع الفاقد من � أدى مما، %71الرطوبة النسبية 

 محافظة الغربية فى  الھولشتايناللبن للرأس من ا9بقار
 .يوم كجم 7.28ليبلغ  أقصى قيمة بلغت حوالى 

 أن بداية حدوث اYجھاد الحرارى الذى يؤدى الى فاقد -2
ى النموذج والمحددة ف) THI threshold(فى اللبن 

حدث خ]ل شھر ابريل وبالتحديد يوم ) 72(بحوالى 
 ذلك فان الحيوانات تتعرض لCجھاد  وعلى2/4/2018

، يونيو، يوليو، ، مايوابريلالحرارى خ]ل شھور 
 .، سبتمبر وأكتوبرأغسطس

أن نھاية اYجھاد الحرارى أي أنه أصبح أقل من  -3
)THI threshold ( وعلى ر نوفمب30حدثت اعتبارا من ،

 لCجھاد � تتعرض  الھولشتاينذلك فان ا9بقار
 .مارس شھور ديسمبر، يناير، فبراير والحرارى خ]ل

لتعرض  اجمالى الفاقد من اللبن خ]ل عام نتيجة أن -4
  754.4 بلغت حوالى الحيوانات لCجھاد الحرارى

ً جنيھا للرأس 4526.6 تقدر قيمتھا بحوالى للرأس/كجم
 فى  قيمة الفاقد من ا9لبانلك فان، وعلى ذًسنويا

 مليون جنيه 25.49حوالى ب تقدر محافظة الغربية
  بمحافظة الغربية  الھولشتاينحيث أن أعداد ا9بقار

 .ألف رأس 5.7 يقدر بحوالى

  والتوصياتالنتائج

 لCجھاد الحرارى فى الوجه  الھولشتاين تتعرض ا9بقار-1
،  يوليويونيو، ابريل، مايو، شھورالبحرى فى 

ديسمبر،  و� تتعرض له فى ، سبتمبر وأكتوبرأغسطس
 .مارسيناير، فبراير و
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قيم معامل اYجھاد الحرارى توجد فروق معنوية بين  -2
 المواسم المناخية الخريف، الشتاء، الصيف، الربيع فى

]ل فترة الدراسة  خ0.01عند مستوى معنوية 
اد زيادة فى معامل اYجھبلغت ال، و)2000-2017(

 الشتاء، الخريف عن مواسم الصيف موسم فى الحرارى
 درجة على 5.91  و12.04 ،18.55والربيع حوالى 

 .الترتيب

 يوجد ارتباط موجب معنوى إحصائيا عند مستوى -3
 ونسبة اYصابة  بين معامل اYجھاد الحرارى0.05
، ا�لتھاب ض الحمى الق]عية، التھاب الضرعبأمرا

 0.61،  0.77 ، 0.81والى الرئوي والجدرى بلغ ح
  للحيوانات التى � يتم استخدام وسائل لحميتھا 0.73و

 .من اYجھاد الحرارى على الترتيب

يؤدي % 1 أن ارتفاع معامل اYجھاد الحرارى بمقدار -4 
إلى زيادة اYصابة بأمراض الحمى الق]عية، التھاب 

، %1.78الضرع، ا�لتھاب الرئوي والجدرى بحوالى 
الزيادة معنوية وأن ھذه % 3.21،% 0.94، 1.25%

 .0.05عند مستوي المعنوية 

  بلغت الزيادة فى صافى العائد للرأس من ا9بقار-5
ً جنيھا 2423حوالى  الح]بة بالوجه البحرى الھولشتاين

 من  الھولشتاينعند استخدام وسائل لحماية ا9بقار
 .اYجھاد الحرارى

لتعرض ]ل عام نتيجة جمالى الفاقد من اللبن خإ أن -6
 754.4بلغت حوالى  الحيوانات لCجھاد الحرارى

ً جنيھا 4526.6 للرأس  تقدر قيمتھا بحوالى/كجم
 ً.للرأس سنويا

 حوالى  قيمة الفاقد من ا9لبان فى محافظة الغربية-7
  الھولشتاين مليون جنيه حيث أن أعداد ا9بقار25.49

 . ألف رأس5.7يقدر بحوالى 

 التوصيات

توعية المزارعين من قبل جھاز اYرشاد الزراعى  -1
 بخطورة التغيرات المناخية وأثرھا على إنتاجية اللبن 

ل للحد من ضرورة توعية المزارعين باستخدام وسائ -2
، مثل عمل مظ]ت واستخدام أثر التغيرات المناخية

وسائل تھوية وعدم ترك الحيوانات عرضه للشمس 
 .مباشرة

 الوراثية �ستنباط س]�ت لھا القدرة عمل التحسينات -3
 .على تحمل التغيرات المناخية والتأقلم معھا
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IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON MILK PRODUCTION FROM 
THE HOLSTEIN COWS IN THE GHARBIA GOVERNORATE 

Mohamed A. Elsawy1, M.Gh. Ghoraba1 and Sh.M. Shawky2 

1. Res. Inst. Agric. Econ., Agric. Res. Cent., Egypt 

2. Dept. Agric. Econ., Fac. Agric., Shebin Kom, Menoufia Univ., Egypt 

ABSTRACT: Many studies have been conducted to estimate climate change on dairy 
production and reproductive efficiency, dairy production vulnerable to climate change and 
heat stress which impact the milk production of reproductive performance , this research aim 
to investigate the impact of climate change on production and reproductive efficiency of the 
Holstein cows. The most important results were: The Holstein caws vulnerable to heat stress 
in the three regions for all seasons except winter. The increase in THI in Gharbia Governorate 
for summer was more than each of winter, spring an autumn by about 18.55, 12.04, 5.91 
degrees, consequently. The increase in THI by 1% leads to increase by 1.78, 1.25, 0.94 and 
1.32 % for foot and moth disease, mastitis, pneumonia and smallpox consequently. Using the 
means of mitigating the THI leads to increase the cost production. The losses of milk 
production resulting of high THI estimated by about 457.7 Kg, (annul) for the head from the 
foreign cow. Mitigating the effect of THI leads to improve the milk production high revenue. 
Recommendations: Inform the farmer by the dangerous of climate change and its impact of 
the animal specially the diary and used the means mitigating its effect. Raising awareness of 
farmers on usage of means that restrict effect of climate change, like making umbrellas, using 
ventilation methods and avoiding leaving animals in direct sunlight. Necessity of making 
heredity improvements that produces breeds able to endure climate changes and adapt to it. 

Key words: Heatstress, loss, milk production, Holstein caws, climate change. 
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