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 תקציר

הוקמה  חרסיתיותמושקים בקולחים בקרקעות המטעים של בביצועים הדעיכה מענה לתופעת  למצוא המטרב
או  ,הלמניעפתרונות אגרוטכניים  נבחנים בהם טיפולים 5 ובה אבוקדו של קיבוץ יסעורההניסוי במטע  חלקת
 ההשפעות השליליות של ההשקיה בקולחים בקרקעות עם תכולת חרסית גבוהה. ,מזעור

תכולת נבדקו פוטנציאל רדוקס. בצמח ורטיבות, ריכוז החמצן  רציפות של מדידותו נערכו בדיקות מים וקרקע
, בנוסף. היבולכן ו ,פוטנציאל מים בעליםהמינרלים באברים שונים, זרימת המים בעץ, התפתחות שורשים, 

 .לבחינת ממשקים למזעור הבעיה מומסים בקרקעונבנה מודל לבחינת הסעת מים 
בחתך הקרקע לעומת  SAR -באופן משמעותי את ריכוזי הנתרן, הכלוריד וה מגדילה קולחיםהשקיה בנמצא ש

כים היו נמושל היונים שנבחנו בחתך הקרקע  הריכוזים. בכל הטיפולים המשפרים שנבחנו, מים שפירים
מועד למעט טיפול הטוף ניכרת בכל הטיפולים ירידה חדה בריכוזי החמצן לאחר  בקולחים. מאשר בהשקיה

. מבין הטיפולים, הירידה הבולטת ביותר (שעות רבות)ההשקיה. החזרה לריכוזי חמצן גבוהים הינה איטית 
-תנאים סבשבו שררו  ,והערכים הנמוכים ביותר נמצאו בטיפול ההשקיה בקולחים בממשק המשקי המקובל

בולטת  השפעה. במרבית הטיפולים האחרים  שררו לאורך כל תקופת המדידה תנאים אוקסיים. אוקסיים
, אך לא בתמיסת הקרקע בהשקיה בקולחים בממשק המשקי נמצאש הניטריטועקבית נמצאה לגבי ריכוז 

 . בטיפולים האחרים
והנמוכה ביותר  ,היתה בהשקיה עם מים שפירים מים בגזעלפי זרימת ה צריכת המים הגבוהה ביותר

השוואה בין הטיפולים מראה שערכים נמוכים של מוליכות עלים לאדי מים התקבלו עבור טיפול . םבקולחי
  .הקולחים המשקי

Dripline 

Dripper 

ORP electrode 

pH electrode 

Oxygen sensor 

Soil solution sampler 
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מאשר יה גבוה ההשלישית אורך השורשים הסגולי בעונה שנמצא מדידת צמיחת שורשים בשיטת גלילי רשת ב
פיזור המעיד על כך שחלק עיקרי של השורשים היה בקטרים נמצא  TWW ,MIXבעונות האחרות. בטיפולי 

שורשים דקיקים בכמות גדולה יחסית. בטיפולים רבה יותר של הנמוכים, הסתעפות שורשים רבה ונוכחות 
 האחרים היה חלק גדול של השורשים בקטרים עבים יותר.

לא נמצאה השפעה העונה האחרונה בוצעו במהלך שעצה בשורשים ובעלים, בריכוז היסודות  של בדיקותב
 היסודות. יעל ריכוז יםברורה של הטיפול

ד היבול בחלקות הטיפול בשנים שלפני הצבת הניסוי, ברמת היבולים נמצאו מספר הבדלים, אך בהיעדר תיעו
ריווח אינטרוול בטיפול הטיפולים. השפעת מ כבר בשלב כל כך מוקדם קשה לקבוע שההבדלים נובעים

העונות. אחוז היצוא  3טוב יותר לאורך  היה יבולהוטובה של העצים  תגובה הנמצאהשקיה בקולחים ה
 מדדי , היולפרי בטיפול השפירים .בין הטיפולים ללא הבדלים משמעותיים , אךגבוההיה ונים בטיפולים הש

נמוכה יחסית לטיפולים  היתה הסירוגיות בטיפול השפירים משאר הטיפולים. יםמעט טובדל ווגאיכות 
 .האחרים
הרכבת  מהיפולים ולקראת סוף השנה הושל, כאשר בשנה הראשונה הופעלו הטניסויהשל  שלוש שניםתוצאות 

או שמובהקות , ניכריםלא  , כאשר בחלק מהמדדיםעדייןהבדלים ה במרבית הפרמטרים. כל ציוד המדידה
ובחלק מהמדדים  הטיפולים שלעה השפ מגמה של תחילת מסתמנת ההבדלים נמוכה, אולם בשנה האחרונה

התחיל להראות  , המייצג מצב אופטימלי,הטיפול במים שפירים יםמדדמהבחלק . יםמשמעותי הבדליםהיו 
 .המטעהדרדרות ל המביא מצבשמייצג את ה בקולחים תגובה חיובית של הקרקע והעצים לעומת הטיפול

הנזק של  את מתוכננים למנוע או למזערהטיפולים המשפרים שהינם המטרה העיקרית של המחקר, 
שנפגעים בהשקיה בקולחים. אולם, יש  יםמדדהמגמה מסוימת של שיפור  טיפולים אלה הראו .הקולחים

מעריכים שההשפעה החיובית של  אנו .פרק זמן קצר הואשלוש שנים של הפעלת הטיפולים  עבור מטעשלזכור 
 ם הזמן. תתגבר ע השיפור טיפולי

 
 

 :מעריכים מומלצים לבדיקת הדוח המדעי
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מהם חלק ניכר  ,טעיםאלף דונם מ 448בצפון הארץ )גליל, גולן והעמקים( גדלים  :מבוא ותיאור הבעיה

במיזם מושקים בקולחים.   וכרבע מהם (40%נטוע בקרקעות המאופיינות בתכולת חרסית גבוהה )מעל 

אל חלקי העץ  ,לא כלוריד ךא ,באבוקדו תפקדו חלקי העץ התחתונים כחסם בפני תנועת נתרןקודם 

ציאל הרדוקס בבית תוצאות המחקר באבוקדו הצביעו על בעיית האוורור וירידת פוטנ .העליונים

השורשים כגורם לפגיעה פיזיולוגית בשורשים. שני המדדים הצביעו על ירידה לערכים נמוכים רק למשך 

בחלקי אשלגן -יחסי נתרן .פרקי זמן קצרים יחסית שלא הביאו לתהליכי חיזור נמרצים בבית השורשים

-קליטה אקטיביות )ולכן תלויותמערכות  תוכי בתנאים אלו נפגע והעץ התחתונים )שורשים וגזע(, הרא

 בסלקטיביות הקליטה של אשלגן מול נתרן. ות בירידהתבטאמ ואלוחמצן(, 

עצי הדר )אשכולית( בקרקע כבדה נמצא שמעבר להשקיה בשפירים לאחר ב שבחן השקיה בקולחיםבמיזם 

מלית, לירידה בריכוז המלחים המומסים בקרקע )לפי המוליכות החש השקיה ממושכת בקולחים גרמה

ECלירידה בריכוזים של מרכיבי המליחות העיקריים בקרקע, ולירידה בערך ה ,)- SAR.  כמו כן הביא

לשינויים הפיזיולוגיים הבאים: גידול בצימוח שורשים )מספר ואורך(, עליה במוליכות המעבר 

צבי ההידראולית של השורשים, התרחבות הגליל המרכזי בשורש, עליה בשטף המים בגזע, עליה בק

הפוטוסינתיזה והטרנספירציה ליחידת שטח עלה, ירידה בהתנגדות למעבר מים בעלה, עליה )לערכים 

פחות שליליים( בפוטנציאל המים בעלים חשופים ובגזע )סימן לירידה בעקת המים(, ירידה בריכוז פרולין 

רנות, וירידה בשורשים )תנאי עקה גורמים לעליה בריכוז הפרולין(, ירידה בדליפת מומסים מהממב

  .בריכוזי הכלוריד והנתרן בעלים ובשורשים. בכל שנה היבול בשפירים היה גבוה מאשר בקולחים

( ניתן לשפר את מצב האוורור בקרקעות כבדות שנפגעו מהשקיה רבת שנים בקולחים 1 :המחקר היפותזת .1

זיולוגית בפעילות ( השיפור באוורור הקרקע יביא למניעת הפגיעה הפי2ע"י טיפולים אגרוטכניים; 

( 3השורשים והעץ כולו, ללא צורך בשינוי איכות הקולחים מעבר לתקנות המקובלות )תקנות הקולחים(; 

בהתאם לממצאים  הקרקע והעצים מגיבים בזמן קצר יחסית לשיפור בהרכב המים ובממשק ההשקיה,

ור בבית השורשים יכול גבי הטיפולים האגרוטכניים אנו מניחים ששיפור מצב האוורבמיזם ההדרים. ל

( שינוי בהרכב המים 3( בניית תעלות אוורור; 2( שינוי בממשק ההשקיה; 1להיות מושג במספר דרכים: 

שירידת ריכוזי החמצן וירידת פוטנציאל וישפר את מבנה הקרקע. מכיוון  SAR -שיקטין את ערך ה

 תדירות קטנתמניחים שה, אנו הרדוקס מתרחשים בסמוך להשקיה ומתקיימים זמן מוגבל לאחריה

בבית השורשים. מאידך, ירידת ריכוזי החמצן  חוסר חמצן תביא לצמצום הזמן בו מתקייםההשקיה 

גדולים יותר ככל שמנת המים גדולה יותר. כדי לספק למטע כמות מים זהה  וירידת פוטנציאל הרדוקס

נון ממשק ההשקיה התבסס על ל מועד השקיה מנת מים גדולה יותר. תכבתדירות נמוכה יותר יש לתת בכ

למרות הגדלת המנה, כמות המים לטפטפת לא תגדל, , באופן שהגדלת מספר נקודות הטפטוףשההנחה 

שיפור האוורור במטע המושקה יביא לש , ובכך לתת פתרון ממשקיקיהלמרות הקטנת תדירות ההש

התפתחות  אפשרי ,אוורורת . לחילופין אנו מניחים ששיפור האוורור בנפח מצומצם, בתוך תעלובקולחים

לבדוק את  נוצעהשתפצה על חוסר האוורור העיתי בנפח הקרקע הכללי. בנוסף,  ופעילות שורשים תקינה

של המים כדרך לשיפור הדרגתי של מבנה הקרקע ושיפור מצב האוורור  SAR-הייתכנות של הורדת ה

 בבית השורשים.

 לכנות שונות יש עמידות שונה לגבי (1: )הניסוי מבנה הנחו אותנו בקביעת תות עבודה נוספוהנחשתי 

 חלקת המחקר, כך שהכנותבהתאם נבחרה . המושפעות מהשקיה בקולחים , תכונותאוורוררמת ו מליחות
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( ההשפעה על רמת היבול במטע תהיה איטית, לכן זיהוי השפעות הטיפולים צריך 2; )יהיו אחידות בניסוי

  .מדדי קרקע ומדדים פיזיולוגיים שונים בעץ –ה יותר להיות גם בעזרת מדדים שתגובתם מהיר

הדעיכה הינה מציאת מענה לתופעת הכללית  ת המחקרמטר :מטרות המחקר והתועלת הצפויה .2

. עיקר המאמץ המחקרי חרסיתיותמטעים המושקים בקולחים בקרקעות של בהתפתחות וברמת היבול 

שבין בעיית האוורור לבעיות המליחות )פוטנציאל  בבחינת פתרונות לבעיית האוורור ולאינטראקציות נוהי

או מזעור \בחנו השיטות האגרוטכניות הבאות למניעה ונ אוסמוטי( והרעילות הספציפית של נתרן וכלור.

 נזקים:השל 

 התקנת תעלות אוורור .א 

 .הגדלת מספר נקודות הטפטוףו ההשקיהתדירות הקטנת  –ממשק השקיה מותאם לקולחים  .ב 

 (.ע"י מיהול במים שפירים) הנתרן ריכוז הקטנתשל הקולחים ע"י  SAR -הקטנת ערך ה .ג 

 הן: משנהמטרות 

באזור  ובתכונות הקרקע, תמיסת הקרקעהרכב לזהות ולאפיין את השינויים )עיתיים ורצופים( ב .א

ממשקים לובהשוואה  בהשוואה למים שפירים ,בעקבות השקיה ממושכת בקולחים בית השורשים

 .ר את האוורוראגרוטכניים שנועדו לשפ

 בעלים ובשורשים פיזיולוגיםהתהליכים ה תמרמ צים הגדלים בקרקעות כבדות,לבחון תגובה של ע .ב

ובהשוואה בין  בהשוואה למים שפירים ,רמת הצמח השלם בעקבות השקיה בקולחיםלועד 

 . הממשקים

על  בהתבסס ,נטיות לזרימה והסעהוומימדי של פירוס תכונות הקרקע הרל-מודל תלתב שימוש .ג

סטטיסטיים כדי: א. לנתח זרימת מים והסעת -מדידות של תכונות אלה ותוך שימוש בכלים גיאו

יקלי זבאמצעות מודל פי קולחיםהמושקה ב ומטע אבוקדו( פרדסבמטע )מומסים בחתך הקרקע 

המביא בחשבון את האינטראקציה בין הזורם לקרקע והשפעתה על  ,מימדי של זרימה והסעה-תלת

על  קולחיםכה של הקרקע; ב. להעריך את ההשפעה ארוכת הטווח של שימוש בתכונות ההול

את ההשפעה תכונות הקרקע, על הולכת מים ומומסים ועל קליטת מים ע"י השורשים; ג. לבחון 

על  SAR) -של הטיפולים האגרוטכניים שהוצגו )תעלות אוורור, ממשק השקיה, הקטנת ערך ה

 . סים ועל קליטת מים ע"י השורשיםתכונות הקרקע, על הולכת מים ומומ

שמירה על רמה רצויה של יבול ושל איכות מי אופטימיזציה של הטיפולים האגרוטכניים הנ"ל ל .ד

 התהום.

 חומרים ושיטות .3

 הניסוימבנה  .א

ואטינגר  117על כנה דגניה  , בזנים האס2009החלקה ניטעה בשנת  בקבוץ יסעור. 12חלקה הניסוי מתבצע  ב

 19%חרסית,  58%  בממוצע המרקם הינו, המטע נטוע בקרקע חרסיתית .ד' 17-כ, ושיטחה 17על כנה אשדות 

 על סמך התפלגות זו הוגדרה הקרקע על פי שיטת המיון האמריקאית כקרקע חרסיתית חול. 23% -סילט ו

 100\מא"ק 35-50הקק"ח בתחום  . תכונות עיקריות נוספות:, חרסית כבדה(ISSS)עפ"י שיטת המיון הבי"ל, 

בעומק ו 2.5% -"מ היא כס 0-30תכולת הפחמן האורגני הממוצעת בשכבת הקרקע ו, 10-24%גרם, גיר בתחום  

 ות גמורהחזרות במתכונת של אקראי ששהניסוי בוצע ב(. 1)טבלה  טיפולים 5 ונבחנ .2.0% -כ ס"מ 60-90

רות הגבול. עצי המדידה הם משו תעצי אטינגר באח 3-2בכל חזרה  ,עצים 7 שלוש שורות של כאשר בכל חזרה
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תוכנית חלקת הניסוי מוצגת בנספח  ם בשורה המרכזית של כל חזרה )רק עצי האס(.ישלושת העצים המרכזי

מ'  0.3שעה במרווח של \ל' 1.6 או 0.7 'יונירעם'טפטפות ) שלוחות לשורה 4-2החלקה מושקית בטפטוף עילי, . 1

היו ואכן, ההבדלים בין הטיפולים בכל הטיפולים, ת מים ם אותה כמווההשקיה תוכננה לייש'נטפים'(.  -

הטיפולים שנתנו בפועל מוצגות של כמויות דשן )בהתחשב בערך הדישוני של הקולחים( (. 2)טבלה  קטנים

 .3בטבלה 

 פירוט הטיפולים :1טבלה 

מספר  טיפול
 תיאור הטיפול אינטרוול השקיה סוג מים קוד שלוחות

TWW שלוש פעמים קולחים 
 בשבוע

 ש'\ל' 1.6\2 השקיה משקית

FW שלוש פעמים  שפירים
 בשבוע

 ש'\ל' 1.6\2 השקיה משקית

LFI  ש'\ל' 1.6\3 אינטרוול ארוך פעמיים בשבוע ממשק השקיה–קולחים 

MIX שלוש פעמים  שפירים-קולחים
 בשבוע

מים שפירים כל  50%-קולחים ו 50%
שלוחות של  2שלוחה הינה חיבור של 

 שעה\ל' 0.7טפטפות 

 ש'\ל' 0.7\4

TUF השקיה יומית פרט  תעלות אוורור-קולחים
 לשבת

 שתי תעלת אוורור )אחד מכל צד של העץ
 25ס"מ מהגזע(. התעלות הן  30במרחק 

 8-0ס"מ עומק ומלאות בטוף  30 -רוחב ו

 ל' 1.6\2

 .2018שניתנו בפועל במהלך עונת ההשקיה,  כמויות מים :2טבלה 

 טיפול
 ד'[\כמות מים ]מ"ק

 סוג מים קוד
TWW (101.4%) 846.6 קולחים 

FW (101.8%) 850.6 שפירים 
LFI  (100%) 835.2 ממשק השקיה–קולחים 
MIX (103.0%) 860.5סה"כ=  – 427.9+ שפירים=  432.6קולחים=  שפירים-קולחים 
TUF (107.8%) 900.4 תעלות אוורור-קולחים 

 2018, כמויות של יסודות הזנה :3טבלה 

סוג  טיפול
 הדשן

 ד'[\כמות יסודות הזנה ]ק"ג
 סה"כ מים דשן

 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O סוג מים קוד

TWW 52.2 3.0 48.7 36.0 3.0 16.3 16.2 -- 32.4 12-0-6 קולחים 
FW 38.3 7.3 32.2 3.4 --- 3.1 34.9 7.3 29.1 8-2-8 שפירים 
LFI  54.8 2.9 54.9 35.5 2.9 16.4 19.3 -- 38.5 12-0-6 ממשק השקיה–קולחים 

MIX 
 27.7 1.5 24.0 18.4 1.5 8.5 9.3 -- 15.5 12-0-6 קולחים
 19.2 3.7 16.1 1.7 --- 1.5 17.5 3.7 14.6 8-2-8 שפירים
 46.9 5.2 40.1 20.1 1.5 10.0 26.8 3.7 30.1  סה"כ

TUF 52.5 3.2 41.6 38.4 3.2 17.6 14.1 -- 23.5 12-0-6 תעלות אוורור-קולחים 

 איכות המים .ב

שמקבל קולחים  יסעורמאגר א והמקור הקולחים המשמשים להשקיית החלקה . מוצגת איכות המים 4בטבלה 

 .כרמיאלממט"ש 
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 איכות מי ההשקיה :4טבלה 

סוג 
 pH  מים

ת מוליכו
 בורון אשלגן  מגניון סידן נתרן כלוריד חשמלית

-דו
 SAR גפרה פחמה

 יחידות
 

sm מ'\ס"דצ    ל'\מ"ג ל'\מא"ק ל'\מ"ג ל'\מ"ג ל'\מא"ק ל'\מ"ג 

 שפירים
 0.7 8.4 5.7 0.1 3.3 2.6 4.6 31.1 89.6 0.8 7.8 ממוצע

 0.0 2.6 1.2 0.1 1.7 0.4 0.4 1.5 17.2 0.0 0.2 סטיית תקן

 קולחים
 3.8 76.2 7.0 0.1 35.4 2.9 4.1 166.5 219.8 1.5 8.4 ממוצע

 0.5 11.5 1.2 0.0 7.8 0.6 0.5 27.2 35.4 0.2 0.4 סטיית תקן

 

 סוג מים

  TSS BOD COD זרחן מסיס קלדהל חנקן חנקן אמוניאקלי חנקתי חנקן 

 ל'\מ"ג יחידות

 שפירים
 

 ----- 1.6 ----- 3.6 ----- ----- ------ ממוצע

 ----- 2.7 ----- 0.1 ----- ----- ----- תקן סטיית

 קולחים
 

 1.6 12.2 7.0 7.4 42.0 11.1 12.1 ממוצע

 2.5 11.8 8.8 4.4 12.7 3.5 7.8 סטיית תקן

 מעקב בקרקע .ג

 :ושל הקומפלקס הסופח אפיון השפעת הטיפולים על ההרכב הכימי של תמיסת הקרקע

ושל  השפעת הטיפולים על ההרכב הכימי של תמיסת הקרקע הייתה לאפיין אתהניסוי מטרת הפעילות במהלך 

 בכדי להבין את המנגנונים המשפיעים על התכונות הפיזיקליות של הקרקע ועל העצים.  הקומפלקס הסופח

דוגמאות הקרקע . 2018 ונובמבר 2017נובמבר , 2017, יוני 2016מועדים: נובמבר  ארבעהדיגום קרקע בוצע ב

אות בבדיקה ולכן אין התייחסות לדיגום זה בדיווח הנוכחי. בדיגום הראשון לפני נמצ 2018שנלקחו בסוף 

הפעלת הטיפולים נדגמה הקרקע לצורך איפיון כללי של המטע וכדי שהנתונים ישמשו כבסיס אליו יושוו 

 5 -דיגום הקרקע בוצע ב 2016ביוני  במועד הדיגום הראשוןהתוצאות שתתקבלנה בעתיד בטיפולים השונים. 

החלקות שנבחרו לדיגום  ,לת עונת ההשקיהי(. מאחר והדיגום בוצע לאחר תח2A ,5A ,2C ,2E,3Eחלקות )

כללו רק טיפולים בהם השתמשו בקולחים להשקיה. בכל חלקה בוצעו שני דיגומים, אחד בתוך שורת העצים 

וכות בכדי לייצג לייצוג השפעת השקיה בקולחים על הקרקע, והשני בחצי המרחק בין שתי שורות עצים סמ

ס"מ  120שלא נחשפה למי קולחים. כל דיגום כלל בור אחד לעומק  הנחנוולכן  ,קרקע שלא נחשפה להשקיה

דוגמאות  40ס"מ. סה"כ נלקחו ונבחנו  120-90, 90-60, 60-30, 30-0 דוגמאות קרקע משכבות 4ממנו נלקחו 

. במועד על פי הטיפולים של הניסויראשונה בוצע בתום עונת ההשקיה ה ,2016, נובמבר השניהדיגום קרקע. 

זה התמקדנו בטיפול תעלת האוורור כדי להבין איך התעלה משפיעה על שטיפת המומסים בכוון האנכי ובכוון 

ביוני  ,מועדי הדיגום הבאים לושתהאופקי ולכן נעשתה השוואה בין טיפולי הקולחים עם וללא תעלות טוף. בש

 לושתכלומר כל החזרות של כל הטיפולים. בש ,נדגמו כל חלקות הניסוי ,2018ובנובמבר  2017נובמבר בו

מיקום דיגום הקרקע העיקרי היה  2018ונובמבר  2017נובמבר ו, 2016המועדים בתום עונת ההשקיה, נובמבר 

במועדים ס"מ.  60-90-, ו30-60, 0-30ס"מ בחלוקה לשלוש שכבות  90מתחת לשלוחת הטפטוף לחתך עומק של 

ס"מ בשלושה מיקומים נוספים: בשורת העצים, בניצב לשלוחת הטפטוף  0-30צע דיגום נוסף בשכבה בואלו 

( בחלקות טיפול הקולחים עם תעלות 1ולכוון הנגדי )איור  ,ס"מ מהשלוחה לכוון שורת העצים 30במרחק 

דיגום ביוני הוספנו לדיגום זה גם את טיפול הקולחים המשקי. ב ניםהאחרו יםמועדשני האוורור, כאשר ב

 2בנספח  ס"מ מתחת לשלוחת הטפטפות. 60ס"מ בשורת העצים ודיגום לעומק  90בוצע דיגום לעומק  2017

 ום ומיקומם. דיגמוצגת טבלה בה מסוכמים תאריכי ה
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1* indicates under the dripper (30-60 and 60-90 cm under drippers) 
2* indicates 30 cm from the drippers towards the row of trees 
3* indicates between trees in the row 
4* indicates 30 cm away from the drippers out of the rows of trees 

היה  2017נובמבר וב 2016ס"מ בנובמבר  90סכימה של מיקום דיגומי הקרקע. הדיגום עד עומק  :1איור 
)בין העצים(  3ס"מ היה בנקודה  90הדיגום עד עומק  2017)מתחת לשלוחות(. ביוני  1בנקודה 

 )מתחת לשלוחות(. 1ס"מ היה בנקודה  60והדיגום הנוסף לעומק 

 נבדקו המדדים הבאים:הקרקע  בדגימות

i. (. נמדדו הפרמטרים הבאים:מים:קרקע) 1:2ביחס של  במיםמיצוי ע"י פאזה המומסת נבדק הרכב ה 

(, פחמן Cl(, כלוריד )Mg(, מגנזיום )Ca(, סידן )Kאשלגן ) (,Na, נתרן )pH(, ECמוליכות חשמלית )

 . SAR -, וחושבו ערכי ה254UV בליעה (, מדידתTDN(, חנקן כללי מומס )DOCאורגני מומס במים )

ii. 1קלי וחנקתי במיצוי איסודות הזנה זמינים, חנקן אמוניN KCl .וזרחן במיצוי אולסן 

iii. הרכב מכני בשיטת ההידרומטר )כמקובל(  ,2016ביוני  ,בדיגום הראשון בפאזה המוצקה נקבעו

 ESPערכי  ושבוחוצאות תומה (; קיבול והרכב קטיונים חליפייםEshel et al., 2004שיטת הלייזר )בו

 ,.Levy et alיציבות תלכידים תוך שימוש במכשיר לייזר ); תכולת גיר בשיטת הקלצימטר; EPP -ו

ת מופרות. דוגמאות קרקע נארזו בעמודות פרספקס, דראולית ברוויה בדוגמאוי(; מוליכות ה2017

הורוו מלמטה במי ברז ובתום ההרוויה נשטפו מלמעלה במים מזוקקים ובעומד קבוע. הבדיקה 

נקבעו הפחמן האורגני  2016 בנובמבר השניס"מ בלבד. במועד הדיגום  0-30בוצעה בדוגמאות מעומק 

 .ראנלייז אלמנטבקרקע והחנקן הכללי בקרקע במכשיר 

 ,pH: 1\2ביחס של  תמיסת הקרקעמיצוי הבאים ב המדדים רק נבדקו 2017 בשנתבשני המועדים 

EC, Cl, Na, K, Ca, Mg  .  נבדקו במיצוי תמיסת הקרקע גם המדדים הבאים:  2017בנובמברDOC, 

TN  והבליעה באורך גלnm 254. א ול של זמינות זרחן וחנקן, חומר אורגני מסיס  לא בוצעו אנליזות

 אנליזות של הפאזה המוצקה. בוצעו

  :מעקב אחר רטיבות הקרקע

 המדידות בוצעו עםקבוצות המחקר.  נתוניו מהווים בסיס ייחוס לכלקרקע, שהמערך ניטור לרטיבות  הוקם

החיישנים הוטמנו בשטח בעיקר בקבוצות  בקרקע. רטיבותהתכולת  למדידת Acclimaמתוצרת  TDTחיישני 

 מפני הקרקע( עפ"י הפירוט הבא: ס"מ, 80 -ו 50, 30, 10 אחד מעל השני, בעומקים שלשל ארבעה חיישנים )

i.  בטיפוליםA  ,קולחים(TWW ,)B  ,שפירים(FW ,)C  ,קולחים בממשק תדירות השקיה נמוכה(LFI )

, 21 -ו 15, 18 -ו 15, 21 -ו 12(, שתי קבוצות בכל טיפול בשורות MIXשפירים, -)מיהול שולחים D -ו
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המדידה שבמרכז  עצימ ים, בהתאמה. בכל אחד מהמקרים קבוצת החיישנים הוטמנה בין שני18 -ו 12

 .החלקה

ii. בטיפול E  ,שוחת טוף(TUF) עפ"י הפירוט הנ"ל. בנוסף,  21 -ו 18טמנה רביעיית חיישנים בשורות הו

שני מטר בכוון המעבר בין השורות, וכן הוטמנו  1-הוטמנה רביעיית חיישנים נוספת כ 21בשורה 

 ס"מ מתחת לפני הקרקע(. 10 -ו 30חיישנים בתוך שוחת הטוף )בקירוב בעומקים של 

( , להלןריכוזי חמצןעם מדידות זרימה בגזע וכל החיישנים חוברו לשני אוגרי נתונים )משותפים 

 . 2016במהלך חודש נובמבר 

ם(. אי לכך אין הפרה של הקרקע )לצורך חפירת בורות לחיישניב הייתה כרוכההטמנת החיישנים 

התקבלו בחודשים הראשונים. במהלך השנה השנייה החלו להתקבל שהרבה חשיבות למדידות 

. והקרקע מתהדקת הולכות ומשתפרות ככל שעובר זמן , והןתוצאות משמעותיות, כפי שמוצג בהמשך

כדי  במהלך השנה הראשונה והשניה התמודדנו ממושכות בפגיעה במערכת ע"י נברנים וחזירי בר, עד

החלפת חלק ניכר ממערכת התקשורת בכבלים משוריינים, פעולה שגזלה לא מעט זמן ותקציב. עם 

 במיעוט יחסי של בעיות. היציבה ונתקל הייתההמערכת בהמשך זאת נראה ש

  מדידות פוטנציאל חמצון חיזור ורמות חמצן בבית השורשים

ית השורשים ועל הצמח השלם במטע ההשפעה של ממשקים שונים על התנאים בב הבמחקר נבדק: רקע .1

הקרקע, ובמקביל  מוסיפה  לנתרוןהשקיה בקולחים גורמת  כי הינה העבודה הנחת האבוקדו ביסעור.

אחד מגורמים אלה לא יכול להיחשב כגורם  אףלקרקע חומר אורגני מסיס הגורם לצריכת חמצן מוגברת. 

 החמצן ריכוז בירידת להתבטא עלולהות ישיר בצמח, אולם השפעתם המשולבת בקרקעות חרסיתי פגיעה

 בתהליכי להתבטא שעלולות לרמות עד, העצים של השורשים בבית( רדוקסחיזור )-החמצון ופוטנציאל

, בסביבה זו. תהליכים אלה יכולים להשפיע על גופרית ואף, ברזל, מנגן מינרלי של, זמניים אם גם, חיזור

, הרדוקסאו שקיעה של מינרלים שונים, עם השתנות מצב  זמינות יסודות הזנה לצמח, הן בדרך של המסה

והן בדרך של תחרות ואנטגוניזם בקליטה לצמח. במצבים פחות קיצוניים, כאשר משטר האוורור בקרקע 

בבית השורשים צפויים לפגוע בתהליכי  והרדוקספחות לקוי, תהליכים מתונים של ירידת רמות החמצן 

עד לרמות שמביאות לפגיעה קשה במערכת השורשים. יתר על  טריטניולהביא להצטברות  ניטריפיקציה

 לייצור השורשים נשימת בתהליך כסובסטרט, הצמח של תקינה מטבולית לפעילות דרוש החמצןכן, 

 ובפרט, מינרלים וקליטת מים קליטת, השורשים צמיחת על היתר בין המשפיע חיוני תהליך, אנרגיה

 ההובלה וביעילות השורש אל הקליטה בתהליכי הממברנה לסלקטיביות השורשים בכושר פגיעה

, נוספות פיזיולוגיות במערכות לפגוע עלול היונים שני בין איזון חוסר. נתרן מול אשלגן של הסלקטיבית

 . בצמח והובלתם המים קליטת ביעילות וביניהן

תחנות  15 -בנערכו  ורמות החמצן, pH -מדידות רציפות של פוטנציאל הרדוקס, ערכי ה: חומרים ושיטות .2

. המדידות בוצעו באמצעות תחנה בכלנקודות, משני צדי העץ,  בשתיתחנות עבור כל טיפול,  3מדידה, 

 נרשמו הנתוניםס"מ מהטפטפת.  5-8ס"מ ובמרחק של  35חיישנים ייעודיים אשר הוחדרו לקרקע בעומק 

ס נמדד באמצעות אלקטרודות בשטח. פוטנציאל הרדוק וצבוהשחצי שעה, בעזרת אוגרי נתונים ל אחת

ייעודית למדידה  pHס"מ, הוצבה אלקטרודת  1-2פלטינום בעלות פס רחב. בסמוך להן, במרחק של 

 KE-50, Figaro Engineeringס"מ הוצב חיישן חמצן ) 10-ובמרחק כ( semi solidsבמוצקים למחצה )

Inc., Osaka, Japan.בנוסף למדידות הרציפות הוצבו  ( המודד את ריכוז החמצן הגזי בנקבובי הקרקע

 בתמיסות .4-2ם תמיסת קרקע. מבנה תחנות המדידה מוצג באיורים וגילד Rhizon משאביבאותו עומק 
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 ICP-AES -ב יסודות ריכוזי(;  בשטח ישירה מדידה) EC -ו pH: הבאות האנליזות בוצעו שנאספו הקרקע

 בליעה ומדידת( , הגבה בשטחפרוזין) ספציפי אטכל בעזרת FeII ריכוז(;  והחמצה סינון לאחר בדוגמאות)

NO2 ריכוז;  אופטית
 .Sulfanilamide עם בריאקציה קולורימטרית שיטה לפי -

עומק המדידות של  –ס"מ(  35ס"מ( ומעומק רב יותר ) 20נדגמו בחפירה ידנית מעומק רדוד ) שורשים

בעזרת חנקן נוזלי ולאחר מכן יובשו החיישנים. השורשים הוקפאו מיד  לאחר חשיפתם וחיתוכם )בשטח( 

 Scanning Electronבהקפאה, נחתכו ונסרקו בניצב לציר החיתוך במיקרוסקופ אלקטרונים סורק )

Microscope ,SEM )נקודתית יסודות אנליזת המאפשר (EDS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חיישן חמצן   ORPאלקטרודת    שלוחת טפטוף 

 תמיסת קרקעדוגם    pHאלקטרודת     טפטפת 

 
 הצגה סכמתית של הצבת החיישנים  ודוגם תמיסת הקרקע בכל תחנת מדידה.  :2איור 

  

 
 

 .אלקטרודות ודוגם תמיסה מוצבים בקרקע : 4איור  תחנת מדידה מגודרת. :3איור 
 

 של זרימת מים והסעת מומסים במטע המושקה בקולחים בקרקע חרסיתית עם תעלות אוורורהדמיה 

 שיחסית הראו, שניהה המחקר בשנת שדווחו אחת השקייה עונת על המבוססות ההדמיות וצאותת :מבוא .1

, במיהול שימוש י"ע) ההשקיה מי איכות שיפור(, מושבים במים תיהמושק מקומית קרקע) הייחוס למצב

 עץ
אוגר 
 נתונים

10 ~
 ס"מ
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FW+TWW ,שפירים מים ,FW ,נתונים מוכוון מיהול באמצעות בעיקר או ,ADW )קליטת את משפר 

 הקטנת, מכך וכתוצאה, )בקרקע המליחות מהקטנת נובע בקליטה השיפור. העצים שורשי י"ע המים

 .בקרקע האוויר תכולת והגדלת(, הקרקע מי פוטנציאל של האוסמוטי הרכיב

 נקבובי תווך עם אוורור תעלות, העצים שורשי"י ע מים לקליטת שביחס הראו ההדמיות תוצאות, בנוסף

 מכך נובע זה)טוף(.  מאוד גס שמרקמו נקבובי תווך עם מאלה יותר יעילות)חול(  יחסיתגרגר -גס

 על שמירה תוך השורשים בבית האוויר תכולת שיפור מאפשרות החול של וליותאההידר שהתכונות

. השורשים בבית הנדרשים המים שטפי את לקיים מנת על גבוהה מספיקרוויה -לא וליתאהידר מוליכות

עשוי לשפר  בפולסיםשילוב האחרונות עם השקיה  .טוף המכילות אוורורה בתעלות מתקיים אינו זה צרוף

 את קליטת המים ע"י העצים באופן משמעותי.

 סוג שינוי( א) באמצעות במטע הממשק שיפור של של בחינה( i) : שלישיתהבשנה  ההדמיה מטרות מחקר .2

 של שינוי( ג) -ו(, ולסיםפ) ההשקייה מתן אופן שינוי( ב, )האיוורור תעלות את הממלא הקרקעי התווך

 שהופעלו הטיפולים של הטווח ארוכת ההשפעה של בחינה( ii; )(ADW-ה שיטת) ההשקייה מי איכות

 קליטת ועל בקרקע ומומסים מים הסעת על, הקרקע תכונות על, הנוספים המוצעים והטיפולים בניסוי

 .האבוקדו במטע העצים שורשי י"ע המים

 -ו (Russo et al., 2001; 2004 והסעה זרימה במודל השתמשנו המחקר מטרות להשגת: ושיטות חומרים .3

Russo, 2013)) מזרע לפרדס והותאם שפותח (Russo et al., 2015; Bardhan et al., 2015) .המודל 

 שתכונותיה, תלכידים המכילה, רוויה לאו רוויה, כבדה בקרקע והסעה זרימה של כמותי ניתוח מאפשר

 של הראשונה השנה במסגרת. הקרקע לבין הזורם בין באינטראקציה התחשבות תוך, במרחב משתנות

 גדודיות על הנטועות עצים שורות., א.ז, ביסעור האבוקדו במטע לתנאים הותאם המודל, הנוכחי המחקר

 האבוקדו שורשי של המרחבי הפירוס בחשבון נלקחו המשופר במודל, בנוסף. לאורכן אוורור תעלות עם

(Salagado and Cautin, 2008 ,)שורשי י"ע המים קליטת על בקרקע האוויר תכולת פירוס והשפעת 

  (Naasz et al., 2008).העצים

נלקחו בחשבון תרחישים מציאותיים של ממשקי השקיה, והסעת המומסים בקרקע בניתוח זרימת המים 

 עבור בוצעו והסעה זרימה של סימולציות. העצים שורשי"י ע מים קליטתוגשם, , פוטנציאלית התאדות

 מים עם, )השקיות יום 180 של השקיה עונת כוללת מהן אחת כל, עוקבות שנים שלוש של זמן פרק

(, ועונת גשמים. הכמויות המצטברות השנתיות של =3.56SAR"ק/ליטר, מא 12.5 כלוריד ריכוז, מושבים

מ"מ,  905-מ"מ ו 590מ, מ" 735הפוטנציאלית שנלקחו בחשבון היו  והאופוטרנספירציהההשקיה, הגשם 

 בהתאמה.

מתוך חמשת הטיפולים  תרחישים שלושה נבחנו, השניה המחקר בשנת הסימולציות תוצאות לאור

 שבוצעו בניסוי:

i. שפירים (FW) 

ii. קולחים (TWW) 

iii. טוף תעלות עם קולחים (TUF) 

 :בניסוי בוצעו שלא נוספים תרחישים שלושה של הדמיות נערכו בנוסף

i. בפולסים השקיה, טוף תעלות עם קולחים (TUFp.) 
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ii. אופטימיזציה י"ע נקבעות שתכונותיו חול תעלות עם קולחים (SAop.) 

iii. נתונים-מוכוונת שיטה י"עפ, מותפלים מים+  קולחים  (ADW.) 

 מעקב צמחי .ד

עם חיישנים מסוג פיזור חום שנבנו במעבדה שלנו  ה: צריכת מים )זרימה בגזע( נמדדצריכת מים של עצים .1

עצים  10עצים בניסוי,  50-מ"מ, הוכנסו ל 2 כותרובמ"מ  20(. החיישנים באורך Granier, 1985בבית דגן )

ס"מ כאשר העליון מחומם.  10-חלקות מכל טיפול. מרחק בין חיישן מחומם ללא מחומם כ תיבשלטיפול 

שה אוגרי . החיישנים חוברו לשלולבידוד בנייר אלומיניוםוהחיישנים בקצף פוליאוריתאן כוסו התקנה האחרי 

כיול, הדקות. שיטת המדידה,  15הוקלטו כל  המדידותו  Campbell Scientificנתונים תוצרת חברת

 . Paudel et al. (2015)חישובים מתוארים ע"י הו

 2017-ב. 2016 בחודש אוגוסט ההחל מערכתהתחילת עבודה סדירה עם ו ,2016בתחילת יולי  הבוצעההתקנה 

המשך כל השנה. התוצאות המובאות פה הן ממאי עד סוף אוקטובר, העונה המערכת עבדה מתחילת מאי וב

 שחשובה ביותר לגבי השקיה.

מדידות זרימה בגזע, כפי שנעשו במחקר זה, מבוססות על כיולים שנעשו במיני עצים שונים ובהנחה ששטף 

ינים רבים וגם בעצי מ"מ באופן ליניארי, כפי שנצפה במ 50הזרימה דועך עם העומק בעצת העץ עד לעומק של 

 (. כיול חיישני פולס חום בעץ אבוקדו על מאזניים הראה שמקדם הכיול שלCohen et al., 2008אבוקדו )

(. לכן יש להתייחס למדידות זרימה בגזע ככמותיות Cuantarias, 1995דומה לזה של מינים אחרים ) אבוקדו

 ם בין טיפולים.יולא רק לצורך זיהוי הבדלים יחסי

. LICOR LI-6400XT: מעבר גזים בעלים נמדד בעזרת מכשיר ייעודי ינתיזה ומוליכות עלים לאדי מיםפוטוס .2

 15:00בבוקר ועד  9:30במהלכים יומיים משעה ואוגוסט  יוני, יוליבחודשים בודדים המדידות נעשו בימים 

סף למדידות בנושמש שנבחרו באקראי בכל טיפול. -עלים מוארי 7לפחות  נמדדו אחה"צ. בכל טיפול

. מכיוון שלא Fv/Fm-פוטוסינתיזה ומוליכות, נמדדה גם פלורסנציה של כלורופיל. מדידות אלה מובאות כ

נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים לא הבאנו ניתוחים נוספים של מדידות אלו, כלומר קצב הולכת 

 אלקטרונים. 

 נדגמו עלים למדידות 2018-וב 2017 -ב ה: בסוף עונת ההשקייחסי איזוטופים יציבים של פחמן בעלים .3

-מהדיגום ב. העלים יובשו ונטחנו. עד למועד הדו"ח לא התבצעו מדידות יחסי איזוטופים איזוטופים יציבים

 צעו בהמשך ודיווח על התוצאות האלה יהיה בשנה הבאה.ויב ןאך ה, 2018

ריזוטרון מסוג -ערכת סורק מיניע"י מ ההתפתחות שורשים נמדד: Minirhizotronבשיטת  צמיחת שורשים .4

CI-600  של חברתCID  .ס"מ כל אחד הותקנו בחלקה,  150מפוליקרבונט באורך  יםצינורות שקופ 30ארה"ב

הקרקע להחדרת  דגימת שורשים. קידוחילאחד לחלקה ליד עץ טיפול אופייני שלידו הותקנו גם גלילי רשת 

בפנים מנצבע על פני הקרקע של הצינורות שבלט מ ןעליוה חלקה. על טרקטור הצינורות נעשו ע"י מקדח ממונע

הצינורות הפתח העליון של  לא יתחממו. צינורותלצינור וכדי שה חדורבשחור ומבחוץ בלבן ע"מ למנוע מאור ל

המדידות הראשונות ו 2016 ליוני 13-בהיה ההתקנה תאריך כדי למנוע כניסת מים ולכלוך.  ה במכסהכוס

נעשו סריקות  .ס"מ 20 ברוחב  360º. כל סריקה נותנת תמונה של 2016לנובמבר  22-ב נערכו בעזרת הסורק

 ,CI-690 RootSnap) ס"מ. התמונות הועברו למחשב שולחני ועובדו בעזרת תוכנה ייעודית 120עד  0מעומק 

CID Bio-Science, Camas, WA98607, USA). 

י לעקוב אחרי התפתחות השורשים בטיפולים בכד: (Ingrowth Cores)צמיחת שורשים בשיטת גלילי רשת  .5

גלילי הוצאו ( 5)טבלה בדיקה . בכל מועד (Ingrowth Cores)שיטת גלילי רשת ב גםהשונים נעשה שימוש 
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הרשת ונלקחו למעבדה במכון וולקני. לכל הקידוחים הוכנסו גלילי רשת חדשים ומולאו בקרקע נקייה. 

במעבדה נסרקו . השורשים מדידהמועד העד ל 20%באלכוהול השורשים מהגלילים נשטפו ואוחסנו בקירור 

 WinRhizo 2005b Regent)תכנה ייעודית עזרת אורך, קוטר ושטח פנים שלהם ב לקביעתבאוניברסיטת ת"א 

Instruments, Quebec, Canada) .השורשים יובשו בתנור  הלאחר הסריק(80°C, 48h)  לקביעת משקלם

צמיחת השורשים, במדדים השונים, בכל תקופה והתפלגות השורשים לפי היבש. מנתונים אלה חושב קצב 

 ( במועד הדגימה.SRLהקוטר שלהם ואורך השורשים הסגולי )

 מהלך הבדיקות של גלילי השורשים מתחילת הניסוי :5 טבלה

 משך הזמן לצמיחת שורשים עד לבדיקה תאריך 

  13/06/2016 הכנסת גלילים בפעם הראשונה

 חודשים 5.3 22/11/2016 ם ]ללא מילוי קרקע*[הוצאת גלילי

  24/01/2017 מילוי קרקע לאחר ההוצאה הראשונה

 חודשים 3.6 16/05/2017 הוצאת גלילים והכנסת חדשים

 חודשים 4.3 27/09/2017 הוצאת גלילים והכנסת חדשים

 חודשים 6 28/03/2018 הוצאת גלילים והכנסת חדשים

 חודשים 5 26/08/2018 םהוצאת גלילים והכנסת חדשי

 ההוצאה של הגלילים.  לאחר*בגלל גשמים לא ניתן היה למלא קרקע מיד 

 גזע ובדגימות בעלים מינרלים ריכוזי .6

i. בחלקי הצמח היא לזהות מחסור בחומרי הזנה או הצטברות של  יסודותמטרת האנליזה של תכולת ה :רקע

מסוימים עשויים  יסודותן הדישון. לאור העובדה שבעלי השפעה מזיקה )רעילה( וכן כהמלצה לתכנו יסודות

להצטבר ברקמות הגזע או השורש, כאמצעי למניעת הסעתם אל הנוף, אנליזה מינראלית של דגימות מרקמות 

אלו עשויה להשלים את תמונת מאזן המינרלים של העץ. דגימת רקמת הגזע עשויה לבטא את צבירת 

ימה של העצה הם תאים חיים וממלאים תפקיד מרכזי באגירת המינרלים במהלך מספר עונות. תאי הפרנכ

עמילן ותרכובות אורגניות ואי אורגניות. לדוגמה, עליה בריכוז הנתרן ברקמות הגזע עלולה בטווח הארוך 

 להיות בעלת משמעות לתפקודו של העץ. 

ii. ה עצים מכל טיפול )עץ דיגום העלים והגזע בוצע מידי שנה לפני תחילת הגשמים. נדגמו שיש: ביצוע הדגימות

ס"מ.  30-ל 0ס"מ נדגמו מהקרקע ומתעלת הטוף בעומק שבין  0.6-ל 0.2לכל חזרה(. שורשים בקוטר שבין 

העצה של הגזע נדגמה ע"י איסוף נסורת מקידוח נקב בגזע בקוטר שישה מ"מ לעומק של כחמישה ס"מ. 

אספה בזמן הקידוח כללה את רקמות ס"מ מפני הקרקע. הנסורת שנ 50-הקידוח בוצע ברוכב בגובה של כ

לאחר הקידוח הנקב שנוצר בגזע נסתם "במשחת עצים". בשלוש שנות  .הגזע, כולל: פרידרם, שיפה ועצה

המחקר נדגמו עלים בוגרים, בד"כ מאזור מחצית אורכו של הענף. בשנת המחקר השניה נדגמו גם עלים 

ו היטב כמקובל ויחד עם נסורת הגזע יובשו בתנור צעירים בסמוך לקצה הענף. דגימות השורש והעלים נשטפ

70C  מ"ג עוכלו באמצעות חומצה ניטרית  150במשך שלושה ימים. החומר הצמחי נטחן ודוגמאות שמשקלן

)בלוק חימום(, המיצוי נמהל וריכוז המינרלים נמדד באמצעות  130Cבטמפרטורה שהועלתה בהדרגה עד  

ICPמטר -באמצעות כלוריד . ריכוז הכלור בכל דוגמה נמדד Sherwood Scientific, UKChloride 

analyzer, למיצוי הכלוריד .mg 100 10-של חומר יבש, טחון, מכל דוגמה, מוצו ב ml  מים מזוקקים בטלטול

 במשך כארבע שעות. הנוזל סונן לפני המדידה.
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אמינה של היסודות  בשנת המחקר השלישית לא הצלחנו לשטוף את השורשים במידה שאפשרה מדידה  

 בשורש  ועל כן אנליזת הרכב המינרלים בשורש לא הושלמה בשנת המחקר השלישית.

 One-way ANOVA with-לבחינת מובהקות ההבדל בריכוז המינרל בין הטיפולים, בוצע ניתוח חד גורמי ב

post-hoc Tukey’s HSD  בכל טיפול. . הערכים המופיעים בטבלה הם ממוצע ושגיאת תקן של שש חזרות

 סומנו באמצעות כוכבית. p0.05טיפולים הנבדלים באופן מובהק  

 שבועייםפעם בשל משק המים בעצים נמדד פוטנציאל המים בגזע בתדירות  לאפיון :גזעבפוטנציאל המים  .7

על עלים מחובו של הנוף שכוסו בשקית  (PMS OR USA)לאורך העונה. המדידות בוצעו באמצעות תא לחץ 

לעץ צופה נייר אלומיניום כשעה וחצי עד שעתיים לפני המדידה )בשעת הצהריים(. נמדדו שני עלים פלסטיק מ

 לחזרה.ושני עצים 

. , וכן עצי האטינגר שבשולי החלקותבכל החזרות מכל טיפול נקטפו באופן נפרד שלושה עצי המדידה :יבול .8

  הפרי. כל פרי בנפרד לקבלת התפלגות גודל משקלמספר הפירות לעץ ונרשמו 

 

 תוצאות ודיון .ה

 מעקב קרקע .1

i.  קרקעה תמיסתאחר הרכב הפאזה המוצקה ומעקב 

 מוצגים להלן בנפרד עבור כל מועד דגימה. מגמות שינוי עם הזמן יוצגו בהמשך. הקרקע נתוני

 2016 יוני

 פאזה מוצקה

שמרקם  תוצאות ההרכב המכני של הקרקע כפי שנקבעו בשיטת ההידרומטר הראה – הרכב מכני של הקרקע

חול. על סמך התפלגות זו הוגדרה הקרקע על פי שיטת המיון  23% -סילט ו 19%חרסית,  58%הקרקע הינו  

  .כבדה כקרקע חרסיתיתהבין לאומית 

התוצאות מצביעות על כך שבמרבית המקרים הקק"ח בחלקות בין  – קיבול קטיונים חליפיים )קק"ח(

תואמת באופן כללי את המגמה המוצגת לגבי זו  מגמת רות.מזה שבתוך השו ~10-15% -ב השורות היה גבוה

יש  .לא נצפתה מגמה של השפעת העומק על הקק"ח .עלייה בשני המדדים בין השורות – תכולת החרסית

 אליהן קרקע עברהוה ,לפני הנטיעה בעת בנייתן, .ס"מ 50 -לציין שהשורות נמצאות על גדודיות שגובהן כ

 20-25 -ואילו השכבה העליונה בין השורות הייתה בעומק שמתחת ל ,השורותבין שמשכבת הקרקע העליונה 

 ס"מ לפני הנטיעה. 

בין ) הגיר תכולתתוצאות בדיקת תכולת הגיר בקרקע  מצביעות על כך שקיימת שונות גבוהה ב – תכולת גיר

 . לא נמצא קשר בין תכולת הגיר ועומק הדיגום או מקום הדיגום.(24%ל  10%

 -תכולת הפחמן האורגני בשכבת הקרקע העליונה בשורת העצים היא כ – אורגני וחנקן כלליתכולת פחמן 

בתכולת  ,אם כי לא חדה מאוד ,, ערך גבוה יחסית לקרקעות ישראל. עם העומק ישנה ירידה אופיינית2.5%

נמוכה  תכולת הפחמן האורגני בשכבת הטוף ,ס"מ. כ צפוי 90-60בשכבה  2.0%עד  2.5% -הפחמן האורגני מ

(, כי הטוף הוא מחצב מינרלי שאינו מכיל חומר אורגני. יש לשער שרובו של החומר האורגני בשכבת 0.5%)

 90-60 -ו 60-30הטוף מקורו בחדירת קרקע לשכבה או ארטיפקט שנוצר בדיגום. גם בשכבות העמוקות יותר, 

ל דגימת הקרקע עם טוף שנפל ס"מ תכולת החומר האורגני נמוכה מאשר בקרקע, כנראה כתוצאה מערבוב ש

תכולת החומר האורגני בקרקע משני צידי תעלת הטוף לא הושפעה מטיפול  ,לתוכה מהשכבה העליונה. כצפוי
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פחמן אורגני. החנקן הכללי מתנהג באופן דומה לפחמן האורגני ונשמר  2.5-2.0%הטוף ונשמר התחום של 

 .1\20חנקן כללי = \יחס קבוע של פחמן אורגני

 (  1:2 ביחסמומסת )בדיקות בוצעו במיצוי מים:קרקע פאזה 

ערכי המוליכות החשמלית במיצוי מהדוגמאות שנלקחו בתוך שורת העצים עלו עם  –( ECמוליכות חשמלית )

ס"מ( באופן  90-60ס/מ' בשכבה התחתונה )"דצ ~0.6 -ס"מ( ל 30-0ס/מ' בשכבה העליונה )"דצ ~0.4 -העומק מ

גדול  1:2ראוי לציין שהמיהול במיצוי ביחס (. 8)איור  "י עודף השקיה מתוןשמעיד על שטיפת הקרקע ע

בטוף   .מהמיהול שנעשה במיצוי עיסה רוויה, אולם ניתן לציין כי הערכים אינם מצביעים על בעיית מליחות

בשכבת הקרקע העליונה המוליכות החשמלית נמוכה יותר מאשר בטיפול בקרקע, כנראה כתוצאה מהשטיפה 

 המיצויבול המים של הטוף נמוך משל הקרקע ולכן ילה יותר במצע זה מאשר בקרקע כבדה וגם בגלל שקהיעי

לעומת תנאי השדה. המוליכות החשמלית הייתה דומה משני צידי קו גדול יותר מיהול מתבטא ב 1:2ביחס של 

תוצאות  ורק בשכבת הטוף היא הייתה נמוכה יותר. בהתאמה עם ,ללא תלות במרחק מהקו ,הטפטוף

(. ריכוז הכלוריד בטיפול הטוף 8המוליכות החשמלית גם ריכוז הכלוריד עלה עם העומק ובאופן חד יותר )איור 

היה נמוך יותר מאשר בטיפול המשקי בכל החתך, כנראה בגלל שטיפה יעילה יותר. התקבלה מגמה של ריכוז 

 כלוריד גבוה יותר בשורת העצים מאשר משני צידי השלוחות.

 

2 1 

 

 
. בחתך 1( בדוגמאות שנלקחו 1:2המוליכות החשמלית וריכוז הכלוריד בתמיסת הקרקע )מיצוי  :8איור 

. 2-ס"מ מתחת לקו הטפטוף בטיפול קולחים משקי וטיפול קולחים עם תעלות אוורור מטוף  ו 0-90הקרקע 
ות אוורור מטוף. ס"מ בטיפול השקיה בקולחים עם תעל 0-30כתלות במיקום משלוחת הטפטוף בעומק 

 .2016יסעור, נובמבר 



 

14 

 

הנתרן ( דומה מאוד להתנהגות 9התנהגות הנתרן והאשלגן המסיס כתלות בעומק שכבת הדיגום )איור 

שלגן בשכבה (. ריכוז הנתרן עולה עם העומק ואילו ריכוז האנתונים הוצגו בדו"ח שנה א'והאשלגן החליפים )

נות. ריכוז הנתרן בטיפול הטוף בשתי השכבות העליונות נמוך ס"מ נמוך מאשר בשתי השכבות העליו 90-60

מפל מאשר בטיפול הקולחים המשקי ואילו ריכוז האשלגן בטוף ובקרקע דומה. בריכוז הנתרן התקבל 

מהמיקום המרוחק משורת העצים לכוון שורת העצים ואילו ריכוז האשלגן דומה בכל המרחב  ריכוזים

 . ESP -וערכי ה( 10)איור   SAR -ישנה התאמה מספרית בין ערכי ה שנבדק. ראוי לציון שעבור הנתרן

 
2 1 

 

 
ס"מ  0-90. בחתך הקרקע 1( בדוגמאות שנלקחו 1:2ריכוזי הנתרן והאשלגן בתמיסת הקרקע )מיצוי  :9איור 

. כתלות במיקום 2-מתחת לקו הטפטוף בטיפול קולחים משקי וטיפול קולחים עם תעלות אוורור מטוף  ו
ס"מ בטיפול השקיה בקולחים עם תעלות אוורור מטוף. יסעור, נובמבר  0-30שלוחת הטפטוף בעומק מ

2016. 

בתעלת הטוף  ם(. ריכוז10ריכוזי הסידן והמגנזיום בחתכי הקרקע בטיפולים עם וללא תעלת טוף דומים )איור 

 SAR -יקומים השונים. לכן הנמוכים מאשר בקרקע משני צידי תעלת הטוף, אך אין הבדלים בריכוזים בין המ

גבוה  SAR-ה ,בשכבה העליונה .מתנהג באופן דומה לנתרן המסיס והחליף, כלומר הולך ועולה עם העומק

 יותר בקרקע מאשר בטוף. 
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. בחתך הקרקע 1( בדוגמאות שנלקחו 1:2בתמיסת הקרקע )מיצוי  SAR -ריכוזי הסידן והמגנזיום וה :10איור 
. כתלות 2-ס"מ מתחת לקו הטפטוף בטיפול קולחים משקי וטיפול קולחים עם תעלות אוורור מטוף  ו 0-90

ולחים עם תעלות אוורור מטוף. יסעור, ס"מ בטיפול השקיה בק 0-30במיקום משלוחת הטפטוף בעומק 
 .2016נובמבר 

( בדוגמאות שנלקחו בתוך שורת העצים בשכבות העליונות של הטוף DOCהפחמן האורגני המומס ) יריכוז

קטן יחסית לזה שנמדד זה הבדל מג'/ל', בהתאמה.  60מג'/ל' ו  40נמוכים מאשר בקרקע בקולחים משקי, 

הגרדינט עם העומק קטן יחסית לזה שהתקבל בפחמן האורגני גם וצקה. בכמות הפחמן האורגני בפאזה המ
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בפאזה המוצקה. ההבדלים בין נקודות הדיגום קטנים ואינם מראים מגמה קבועה. החנקן האורגני המסיס 

(. בטיפול עם תעלת טוף הריכוז מג'/ל' 9~דומה בחתך הקרקע בטיפול הקולחים המשקי ובזה עם תעלות טוף )

תקבל בתעלה ובשאר המיקומים לא התקבלה מגמת שינוי קבועה. ריכוזי  החנקה והאמון ה הנמוך ביותר

הזמינים בחתך הקרקע לא הושפעו מטיפול בתעלות טוף והריכוזים בחתך היו קבועים ולא השתנו עם העומק 

התקבל  (. יש לציין שגם בתעלת הטוף הריכוזים היו דומים לאלו שמשני הצדדים ורק בשורת העצים12)איור 

 ריכוז חנקה גבוה מאשר בשאר המיקומים. 

בטיפול הקולחים . בטווחים מקובלים לזרחן זמין ברמה טובהבכל הטיפולים היה  ריכוז הזרחן הזמין בקרקע

, דבר שמוסבר (12)איור  גבוה בערך פי שתיים בשכבה העליונה מאשר בשכבות שמתחתיו ריכוזו היה המשקי

טוף ריכוז הזרחן הזמין בשכבה העליונה נמוך יחסית, ה. בטיפול תעלות ן בקרקעע"י ניידותו הנמוכה של הזרח

. הזמינות הנמוכה בטוף, יחד עם הכושר הגדול של טוף לקיבוע זרחן, עלולה כמחצית מאשר בטיפול המשקי

 ובנקודות הדיגום שמחוץ לתעלת הטוף בשכבות העמוקותלהגביל התפתחות שורשים בתוך שכבת הטוף. 

 . קטן היה ין הטיפוליםההבדל ב

 
 

2 1 

 

 
. בחתך 1והחנקן האורגני בתמיסת הקרקע בדוגמאות שנלקחו  האורגני ריכוזי הפחמן :11איור 

ס"מ מתחת לקו הטפטוף בטיפול קולחים משקי וטיפול קולחים עם תעלות אוורור  0-90הקרקע 
ול השקיה בקולחים עם ס"מ בטיפ 0-30. כתלות במיקום משלוחת הטפטוף בעומק 2-מטוף  ו

 .2016תעלות אוורור מטוף. יסעור, נובמבר 
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בדוגמאות מיצוי אולסן( זרחן צרוף ב( והזרחן הזמין )N KCl-1 -זמין )מיצוי בהריכוזי החנקן : 12 איור

ס"מ מתחת לקו הטפטוף בטיפול קולחים משקי וטיפול קולחים עם תעלות  0-90. בחתך הקרקע 1שנלקחו 
ס"מ בטיפול השקיה בקולחים עם תעלות  0-30. כתלות במיקום משלוחת הטפטוף בעומק 2-אוורור מטוף  ו

 .2016אוורור מטוף. יסעור, נובמבר 
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 2017יוני 

 פאזה מומסה

המוליכות החשמלית וריכוז הנתרן בפזה המומסת בחתך הקרקע עלו עם העומק ואילו ריכוז האשלגן פחת עם 

ואילו הנתרן מושפע גם ממנגנון המסת  ,שטיפהמעם העומק מוסברת כתוצאה  EC-ליה ב(. הע13העומק )איור 

האשלגן פחות נייד דבר שמסביר את ההתפלגות שלו בחתך.  ,הגיר שגורם לדחיקת הנתרן לעומק. לעומת זאת

 וריכוזי EC -. בחתך שבתוך שורות העצים ה2016דיגום הקודם בנובמבר בלאלו ש מתאימותהתוצאות הללו 

הנתרן והאשלגן בטיפול במים שפירים נמוכים מעט מאשר בקולחים ובדרך כלל הערכים הגבוהים ביותר 

התקבלו בטיפול תעלות הטוף. הערכים בטיפולי המיהול וממשק ההשקיה השונה דומים זה לזה ובמצב ביניים 

נמוכים מאשר  בין השפירים לקולחים. לעומת זאת בחתך שמתחת לשלוחות הטפטוף הערכים בתעלת הטוף

 בטיפול הקולחים המשקי.

2 1 

 

 

 
( בדוגמאות 1\2( וריכוזי הנתרן והאשלגן בתמיסת הקרקע )מיצוי ECהמוליכות החשמלית ): 13איור 

ס"מ מתחת  60-0. בחתך הקרקע 2-ס"מ בשורת העצים מכל הטיפולים  ו 90-0. בחתך הקרקע 1שנלקחו 
 .2017ם משקי וקולחים עם תעלות אוורור מטוף. יסעור, יוני לשלוחת הטפטוף בטיפולי השקיה בקולחי

גדל עם העומק )איור  SAR-ריכוזי הסידן והמגנזיום  בפזה המומסת פחתו עם העומק ואילו ערך ה
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 -ו 0-30. בשורת העצים בשכבות העליונות 2016(, בהתאמה לתוצאות בדיגום הקודם בנובמבר 14

ן ומגנזיום גבוהים יותר בטיפול תעלת הטוף מאשר בקולחים סידריכוזי ס"מ ישנה מגמה של  30-60

בטיפול המשקי גבוה יותר. מתחת לשלוחת הטפטוף ריכוזי הסידן  SAR-המשקי. כתוצאה מכך ה

בטיפול המשקי גבוה  SAR-והמגנזיום גבוהים יותר בקרקע מאשר בתעלת הטוף, אך גם כאן ה

(. 13הטוף )איור  לטיפולבהשוואה ול המשקי יותר בגלל ריכוז הנתרן הגבוה בהרבה בקרקע בטיפ

שאר והנמוך ביותר בשפירים כאשר  הטוף הגבוה ביותר בחתך התקבל בטיפול  SAR -ה ערך

נמצאים ביניהם. יש לציין שבמועד זה ההבדלים בין הטיפולים קטנים יחסית ובעיקר  הטיפולים 

 לוחת הטפטוף.בלטו ההבדלים בין הריכוזים בתעלת הטוף לבין הקרקע מתחת לש

2 1 

 

 

 

( בדוגמאות 1:2בתמיסת הקרקע )מיצוי  SAR -ריכוזי הסידן, מגנזיום וערך ה: 14איור 
 60-0. בחתך הקרקע 2-ס"מ בשורת העצים מכל הטיפולים  ו 90-0. בחתך הקרקע 1שנלקחו 

ור ס"מ מתחת לשלוחת הטפטוף בטיפולי השקיה בקולחים משקי וקולחים עם תעלות אוור
 .2017מטוף. יסעור, יוני 
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 2017נובמבר 

 היסמסהפאזה הרכב ואפיון ה

וריכוז  ריכוז הנתרן ,המוליכות החשמליתבדומה לדיגומים הקודמים בסוף עונת ההשקיה בכל הטיפולים 

ריכוז האשלגן פחת  ,עלו עם העומק( 2:1של ביחס )מיצוי קרקע:מים בפזה המומסת בחתך הקרקע  הכלוריד

ואילו בריכוזי הסידן והמגנזיום השינוי עם העומק היה קטן יחסי ובתלות בטיפול  (16, 15ים איורעם העומק )

  ( בדומה לדיגומים הקודמים.17בכל הטיפולים עלה עם העומק )איור  SAR -כתוצאה מכך ערך ה .(17)איור 

 

( בדוגמאות 1:2 יצוי(,  וריכוז הכלוריד בתמיסת הקרקע )מ(EC, המוליכות החשמלית pH -ה :15 איור
. כתלות במיקום משלוחת 2-הטיפולים ו מכלהטפטוף  שלוחתס"מ מתחת ל 0-90. בחתך הקרקע 1שנלקחו 

 .2017 נובמבר יסעורס"מ.  0-30הטפטוף בעומק 
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 (.15)איור  הייתה קטנה יחסית pH -ההשפעת הטיפולים על ועומק הכמעט ולא השתנה עם  pH -ערך ה

יחידות מרוב  0.2 -( היה נמוך בכ30-60 -, ו0-30בשתי שכבות הקרקע העליונות ) pH -הבהשקיה בשפירים 

. בדומה למדידות בסוף עונת ההשקיה  pHיחידת  0.1 -היה גבוה ב ואההטיפולים ואילו בטיפול בתעלות טוף 

רכיבי ועל מ EC-על ערכי ההטיפולים השפיעו באופן ברור ועקבי ( 2017נובמבר ) 2017גם בסוף עונת  2016

כך שהערכים הגבוהים ביותר היו בהשקיה (, 16-ו 15המליחות, נתרן וכלוריד ועל ריכוז האשלגן )איורים 

לעומת זאת ריכוזי הסידן בקולחים משקי ואילו הנמוכים ביותר בשפירים וכל שאר הטיפולים ביניהם. 

ול המים השפירים והנמוכים היו בטיפ 30-60 -ו 0-30והמגנזיום הגבוהים ביותר בשכבות הקרקע העליונות 

בטיפול הקולחים לעומת  SAR-(. כתוצאה מכך התקבלה עליה בולטת ב17ביותר בטיפול בתעלות טוף )איור 

טיפול ב ,(.  כמו בשנה הקודמת17בין שני הטיפולים הללו )איור  והשפירים כאשר שאר הטיפולים נמצא

השוואה לערכים ב גבוהיםעליונה ערכים בשכבת הקרקע ההתקבלו שונים ההקולחים המשקי במיקומים 

וריכוז הנתרן גבוהים יותר  EC -תעלת הטוף מתחת לשלוחת הטפטוף ואילו בשורת העצים  השהתקבלו ב

 בטיפול הטוף. 

 

ס"מ  0-90. בחתך הקרקע 1( בדוגמאות שנלקחו 1\2בתמיסת הקרקע )מיצוי  והנתרן האשלגן יריכוז: 16איור 
 יסעורס"מ .  0-30. כתלות במיקום משלוחת הטפטוף בעומק 2-הטיפולים ו מכלהטפטוף  שלוחתמתחת ל

 .2017 נובמבר
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. בחתך 1( בדוגמאות שנלקחו 1\2בתמיסת הקרקע )מיצוי  SAR -המגנזיום והסידן וערך ה יריכוז: 17איור 
 0-30ף בעומק . כתלות במיקום משלוחת הטפטו2-הטיפולים ו מכלהטפטוף  שלוחתס"מ מתחת ל 0-90הקרקע 

 .2017 נובמבר יסעורס"מ . 

כאשר  ,הגבוה ביותר בחתך התקבל בטיפול הקולחים המשקי והנמוך ביותר בשפירים SAR -כפי שהיה צפוי ה

טיפולי המיהול, ממשק ההשקיה השונה ותעלות הטוף נמצאים ביניהם. תמונה שונה מתקבלת כאשר משווים 

לות טוף בשכבה העליונה במיקומים שונים. אומנם מתחת את טיפול הקולחים המשקי לקולחים עם תע

בתעלת הטוף נמוך מאשר בקרקע בקולחים משקי אך בשורת העצים המצב הפוך,  SAR-לשלוחת הטפטוף ה

  בטיפול התעלות גבוה מאשר בקולחים המשקי. SAR-ה
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בתמיסת הקרקע  UV 254נת  האורגני המסיס, החנקן המסיס וערכי הבליעה של קרי פחמןריכוזי ה: 18איור 

. 2-ס"מ מתחת לשלוחת הטפטוף מכל הטיפולים  ו 90-0. בחתך הקרקע 1( בדוגמאות שנלקחו 1\2)מיצוי 
עם תעלות אוורור  ובקולחיםס"מ בטיפול השקיה בקולחים  30-0כתלות במיקום משלוחת הטפטוף בעומק 

 .2017נובמבר מטוף. יסעור, 

חנקן המומס בשכבת הקרקע העליונה הגבוהים ביותר היו בהשקיה בקולחים הפחמן האורגני המומס וה ריכוזי

בממשק משקי והנמוכים ביותר בטיפול בתעלות טוף כאשר כל שאר הטיפולים נמצאים בין שני טיפולים אלו 

(, כאשר ההבדלים היחסיים בין הטיפולים בריכוזי הפחמן האורגני המומס גדולים מאשר בחנקן המומס. 18)איור 
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נמוך באופן משמעותי  הטוףחינת ההשתנות הריכוזים במרחב נמצא שריכוז הפחמן האורגני המומס בתעלת בב

מאשר בהשקיה בקולחים בקרקע ואילו במיקומים האחרים ההפרש בין הטיפולים קטן לעומת זאת החנקן 

האחרים אינו שונה מאשר בטיפול המשקי  בקרקע מתחת לטפטפת ואילו במיקומים  הטוףהמומס בתעלת 

 -התקבלו ריכוזי חנקן מומס גבוהים יותר בטיפול עם תעלות טוף מאשר בטיפול הקולחים המשקי. ערכי הבליעה ב

UV254   בשכבת הקרקע העליונה היו נמוכים בטיפול בשפירים ובמיהול שפירים וקולחים מאשר בקולחים משקי

לא במרחק ממנה( התקבלו ערכים גבוהים ו הטוףבשכבה העליונה בלבד )רק בתוך תעלת  הטוףואילו בטיפול 

מושפע מהארומטיות של החומר  UV -כמעט כפליים מאשר בקולחים בממשק משקי. מכיוון שערך הבליעה ב

האורגני וגם מכמותו הכללית תוצאה זו מהווה אינדיקציה לעליה בארומטיות של החומר האורגני המומס בתוך 

לי של החומר האורגני המומס בהשקיה בשפירים ובמיהול בשפירים או בריכוז הכל\ולירידה בארומטיות ו הטוף

 עם קולחים.  

במי קולחים(  מישקיתלעומת טיפול הביקורת )השקיה  בטוףמוצגת ההשפעה ארוכת הטווח של הטיפול  19 באיור

הלך במ בקולחים( מישקיתלעומת הביקורת )השקיה  טוףהטיפול בעומקים השונים בעד  SAR -וה EC -על ערכי ה

 SAR -ו EC ערכימובהקת  ב ירידהתרם ל בטוףס"מ( הטיפול  30-60ו  0-30. בשני האופקים העליונים )הניסוי

ס"מ ההשפעה של  60-90(. בעומק 2016יוני -)זמן אפס היחוסביחס לטיפול הביקורת ולעיתים אף ביחס למצב 

בשני  SAR -על ה הטוףהחיובית של  לאורך ציר הזמן. ההשפעה עיקביתעל שני המדדים הללו לא הייתה  הטוף

 EC -הצליח לגרום לפחיתה ב הטוףנראה שטיפול  EC -האופקים העליונים טרם הגיעה לעומק זה. מאידך, ב

 (.2017כפי שניתן לראות מתוצאות הדיגום האחרון )נובמבר  ,השקייהלאחר שתי עונות  בהשוואה לביקורת
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 .2017עד נובמבר  2016מיוני  ניסוי,במהלך ה SAR -( וה(ECבערכי המוליכות החשמלית  : השינויים19איור 

ii. אחר תכולת הרטיבות בקרקע מעקב 

 ,LFI, FW)עבור  2018ימים בחודש יוני  10 -במהלך כ פרופיל הקרקע רטיבות אתמציגים  23עד  20איורים 

TWWו ,- TUFהיטב, עם זאת ניתן לראות שמיקום הטפטפות אינו תמיד  , בהתאמה(. מועדי ההשקיה מובחנים

חד מעניין במיואחיד )היות והרטיבות המירבית בחיישנים הרדודים השונים שונה משמעותית בין טיפול וטיפול(. 

הוא טיפול הטוף, בו הרטיבות עולה בעומק הקרקע בעוד שבפני הקרקע )לא מתחת לטפטפת( הרטיבות בעת 

לציין, כפי שצויין בדו"ח קודם, שאמינות הערכים המוחלטים של הרטיבות  בעולה. חשוהשקיה כמעט ואינה 

וצרות של כיסי אויר בזמן להערכתינו זה נובע מהיו -(מיןאמוטלת בספק )בעוד שתזמון השינויים ברטיבות 

 ההתקנה.
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 2018רטיבות בטיפול השפירים במהלך יוני : 21 איור  2018במהלך יוני  LFI רטיבות בטיפול ממשק: 20איור 

  
 2018יוני -רטיבות בטיפול הטוף במהלך מאי: 23 איור  2018רטיבות בטיפול הקולחים במהלך יוני : 22 איור 
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iii. 35מהלך שבועיים מייצגים של מדידת ריכוזי החמצן בבית השורשים בעומק  – ורשיםרמות חמצן בבית הש 

 LFIמועדי ההשקיה "הרגילים". מועדים אלה אינם מתאימים לטיפול  גם . באיור מוצגים24ס"מ מוצג באיור 

 )שבו תדירות ההשקיה הינה של אחת ליום(. הטוף)בו תדירות ההשקיה היא של פעמיים בשבוע( ולטיפול 

 לאניכרת בכל הטיפולים ירידה חדה בריכוזי החמצן לאחר מועד ההשקיה, אולם הירידה  הטוף פוליט למעט

גיעה לערכים נמוכים מאד, ובין מחזורי ההשקיה חזרו כל רמות החמצן לערכים המייצגים קרקע מאווררת ה

יכר דלדול בחמצן היה שעות למדי. יחד עם זאת, החזרה לריכוזי חמצן גבוהים הייתה איטית ומשך הזמן שבו נ

רבות. בין הטיפולים, הירידה הבולטת ביותר והערכים הנמוכים ביותר נמצאו בטיפול ההשקיה בקולחים 

 10%-בממשק המשקי המקובל. בטיפול זה היו בכל מחזור השקיה מספר שעות בהן ריכוז החמצן היה נמוך מ

אשר מי ההשקיה היו מים שפירים, הירידה . בממשק השקיה זהה, אך כ7%-וערכי המינימום ירדו אף ל

של מים שפירים עם קולחים התקבלו  1:1בריכוז החמצן הייתה מתונה יותר. גם בטיפול המייצג מיהול 

זו נובעת ככל  ווריאביליותבין נקודות המדידה הייתה גבוהה.  הווריאביליותירידות מתונות יותר, אולם 

י טפטפות סמוכות, אחת למים שפירים והשנייה לקולחים, הנראה משיטת יישום שני מקורות המים ע"

 ההשקיה למי זהים, קולחים היו ההשקיה מי( LFI -ו TUF) האחרים הטיפולים בשני. תייאמכדימוי לערבוב 

 משמעותי שיפור ניכר בשניהם אולם, המשקי לטיפולכמעט  זהה הייתה ההשקיה כמות וגם, המשקי בטיפול

-ו 1מוצגים ארבעה מחזורי השקיה וניכר הבדל בין מועדים  LFIבטיפול . המשקי לטיפול ביחס החמצן ברמות

קוב ומועד  14.1מנת המים היתה  וב 2קוב, בהתאמה, לבין מועד  18.8-ו 19.6, בהם מנת המים לטיפול היתה 3

ת ריכוז ככל שמנת המים הייתה גדולה יותר, יריד –קוב למחרת(  1.9קוב )ועוד  13.9, בו מנת המים היתה 4

יותר, אולם בשום מקרה לא הגיעה לרמות החמצן המינימליות בטיפול הביקורת שבו  ךנמו ךהחמצן היתה לער

 החמצן ריכוזי, בהתאמה(. 9.4-ו 14.1, 9.4, 9.4, 14.7, 9.8יותר ) הנמוכ תהכמות המים בכל אירוע השקיה הי

(. תוצאות אלו TUF) האוורור תעלות בטיפול התקבלו ביותר המתונות הריכוז וירידות ביותר הגבוהים

רמות החמצן בבית  הקטנת ירידתואת האפשרות ל ותעלות אוורור, LFI, מדגישות את יעילות שני הטיפולים

 השורשים גם ללא שינוי באיכות המים. 

 
 שבועיים רצופים בתקופת ההשקיה.ס"מ, במהלך  35ריכוז החמצן בבית השורשים, בעומק  :24 איור
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iv. מוצגים  אפרילבחודש  שבועייםס"מ במהלך  35ערכי רדוקס בעומק  – חמצון חיזור בבית השורשים פוטנציאל

תחנת מדידה מייצגת )שתי נקודות מדידה משני עברי השורה( עבור כל טיפול. הנתון המוצג  עבור 25באיור 

גדולים בדרך  היו לא(. ההבדלים בין שתי נקודות המדידה בכל תחנה pe+pH) pe-וה pH-הינו סכום ערכי ה

השורה. בין  צידיבתחנה המוצגת( היו הבדלים ניכרים בין שני  LFIכלל, אך בחלק מהמקרים )כמו בטיפול 

 אוקסיים-סב תנאים. יחסית צר בתחום נעים הם גםניכרים הבדלים גדולים יותר, אולם  טיפוליםה

(9<pe+pH<14 )זאת ולעומת, בקולחים קיההש של המשקי בטיפול המוצגת התקופה מרבית במשך שררו 

ולמעט בטיפול תעלות האוורור( שררו לאורך  LFI-ה בטיפול אחת נקודה)למעט  האחרים הטיפולים במרבית

. התוצאה המוצגת לגבי תעלות האוורור מפתיעה, אך היא חוזרת על אוקסייםכל תקופת המדידה תנאים 

נמצא שבתחום ריכוזי החמצן הגבוהים )מעל  עצמה גם בתחנות אחרות ובזמני מדידה אחרים. בניסוי מעבדה

שלו גדול יותר, בהשוואה לקרקע הנבדקת. רק  הבופרנמוך יותר, וכושר  בטוף הרדוקס~( פוטנציאל 16.5%

 בקרקע הרדוקסבריכוזי חמצן נמוכים יותר, שלא התקיימו זמן רב בשדה, הייתה ירידה בולטת בפוטנציאל 

של הפאזה  המינרלוגי. מכאן שתופעה זו קשורה לאופי בטוףלה שנמדדו , לערכים נמוכים מא)בניסוי המעבדה(

לא  הרדוקסרמת  ,המוצקה )תוצאות לא מוצגות(. עוד עולה מהנתונים המוצגים, שבניגוד לריכוזי החמצן

טווח  –הייתה רגישה למחזורי ההשקיה. עיקר התגובה הנצפית הינה במחזורים יומיים, אך בכל מקרה 

נקודת מדידה נשמר בדרך כלל בתחום צר )יוצאת מהכלל בגרף המוצג נקודת מדידה אחת הערכים עבור כל 

 (. LFIשל טיפול תדירות ההשקיה הנמוכה, 

 
 ס"מ במהלך שבועיים במהלך תקופת ההשקיה. 35( בעומק pe+pH -פוטנציאל הרדוקס )מבוטא כ :25 איור

 
v. בעזרת משאבי גמה מדדים שונים בתמיסת הקרקע שנד – הקרקע בתמיסת מדדיםRhizon  בסמיכות שהוצבו

. הנתונים המוצגים הינם ממוצעים ושגיאות תקן עבור כל 26מוצגים באיור  ,ס"מ 35לנקודות המדידה, בעומק 

)טבלה  טיפול. ריכוזי הנתרן, ואתו גם הכלוריד, היו נמוכים יותר במי ההשקיה השפירים בהשוואה לקולחים

לא מוצג( נמוכים יותר בתמיסות שנדגמו האחרון וריכוזי נתרן וכלוריד ) SAR -ו EC, והתבטאו בערכי (4

מגמות אלו מתאימות גם לאלו שהתקבלו במיצוי דגימות . מבית השורשים בטיפול שהושקה במים שפירים

 לא ,בניגוד לתוצאות במיצוי דגימות קרקע. (19-ו 17עד  13איורים  ,הוצגו למעלה) 2017קרקע ביולי ובנובמבר 

Dripline 

Dripper 

ORP electrode 

pH electrode 

Oxygen sensor 

Soil solution sampler 
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ניכרה  הבורוןלגבי ריכוז  גם. SAR -וה EC-על ערכי ה  ם השונים המושקים בקולחיםלטיפוליהייתה השפעה 

בתמיסות  בתמיסת הקרקע. לגבי ריכוז הזרחן הבורוןשפירים על ריכוז ההשפעת הריכוז הנמוך יותר במים 

 כאשר ,לליטר P מ"ג 0.23-1.26נעו בטווח של כל הנתונים  .ו הבדלים עקביים בין סוגי המים, לא ניכרהקרקע

בריכוזי הזרחן במהלך בטיפול הטוף. בטיפול זה חלה עליה עקבית  ינו ממועד הדיגום האחרוןהערך הגבוה ה

. בריכוז , דבר שמעיד כנראה על הרוויה הדרגתית של אתרי ספיחת הזרחן של הטוףנתונים לא מוצגים() הניסוי

בטיפול  ., בהשוואה לביקורתLFI -צאה ירידה בולטת בטיפול השפירים וכן בטיפול ה( נמFeIIהברזל המחוזר )

הריכוזים היו גבוהים ודומים לאלו שנמדדו בטיפול  הטוףהירידה לא הייתה מובהקת, ובטיפול  Mix -ה

. הטוףשל  השונה המינרלוגיהנמוך יותר, וככל הנראה בגלל ההרכב  הרדוקסבהתאמה לפוטנציאל  –הקולחים 

ריכוזי המנגן בתמיסת הקרקע בטיפול הקולחים היו ברובם גבוהים מאלו שבשאר הטיפולים, אך השונות 

הייתה גדולה בטיפול זה ולא ניתן לקבוע בוודאות שחל חיזור מנגן בקרקע. השפעה בולטת ועקבית עבור מועדי 

. ריכוזו של יון רעיל זה הניטריט לא מוצגת הבחנה בין המועדים( נמצאה לגבי ריכוז 26באיור הדיגום השונים )

היה במרבית המועדים גבוה בתמיסת הקרקע בטיפול שקיבל השקיה בקולחים בממשק המשקי בהשוואה 

המועדים  כלעל פני השונות בריכוזים בין מועד למועד היתה גדולה ולטיפול שהושקה במים שפירים, אולם 

איננו מובהק. בשלושת הטיפולים  המים השפיריםן טיפול הקולחים המשקי לבין טיפול נמצא שההבדל בי

 הניטריטהאחרים שבהם ההשקיה הייתה בקולחים, או בקולחים מהולים במים שפירים, נמצא כי היווצרות 

נמנעה לחלוטין. תגובה זו מוסברת ע"י ריכוזי החמצן המשופרים  הטוףהייתה קטנה במידה ניכרת, ובטיפול 

ל הקולחים, והיא עשויה להצביע על גורם ישיר שעלול לפגוע בהתפתחות שנמצאו בכל הטיפולים ביחס לטיפו

 השורשים בחלקות המושקות בקולחים בממשק ההשקיה הרגיל. 

לבין נתוני , Rhizon -השוואה חשובה הינה בין נתונים שהתקבלו במיצוי ישיר מהקרקע בעזרת משאבי ה

 .(19עד  8)איורים  מים 2-לה, מנופה ומיובשת( )כתוש קרקע  1של  ביחס על פי מיצויהפאזה המומסת  הרכב

מייצגים מיהול ניכר של תמיסת הקרקע,  1:2שתי השיטות מייצגות מצבים שונים. המיצויים שנעשו ביחס 

. התמיסות שנדגמו שמאופיין בתאחיזת מים נמוכה מזו של הקרקע בעיקר במיצויים מתוך תעלות הטוף

האמתיים בתמיסת הקרקע בבית השורשים בעת הדגימה, אולם בעזרת משאבים, מייצגות את הריכוזים 

הדגימה נעשתה ברמת רטיבות לא מוגדרת ולא קבועה במהלך הדיגום )החלה שעה או יותר לאחר מועד 

היו כרוכים  1:2ות ביחס נראה שמיצויי הקרקע EC-נתוני ה השוואת ההשקיה ונמשכה מספר שעות(. על פי

 EC. לגבי ערכי 6תמיסת הקרקע במשאבים, ואילו בטוף המיהול היה בערך פי לעומת  2.5במיהול של בערך פי 

כמדד למליחות, מקובל להשתמש בנתונים של מיצוי מעיסה רוויה, כלומר ממצב רטיבות נמוך מזה שבמיצוי 

-בערך בקולחים ו 1.8של  ECוגבוה מזה שממנו נדגמו המים בשדה. על פי תמיסות הקרקע מהמשאבים ) 1:2

, יחסי הריכוזים המפורטים על פי EC-שפירים( נראה שאין בעיה של עודף מליחות. בשונה מערכי הב 0.95

 גירובמיצוי הייתה גם תרומה מהמסת  ייתכן היונים השונים הושפעו גם מתהליכי חילוף יונים, ולגבי הסידן

לים היו גדולים יותר. מגנזיום, ההבדו נתרן. עבור עבור סידן התקבלו הבדלים קטנים יחסית , ולכןמהקרקע

 3.75היה  SAR-ערך ה. על פי תמיסות הקרקע יםשונ והי יםהמחושב SAR-ה כיגם ערבהתאם להבדלים אלה, 

עפ"י המיצויים  יםהמחושב כיםהערנראה ש בשני המקרים .בטוף 3.96-ו (TWWבקרקע מטיפול הביקורת )

ם על פי אפיון תמיסת הקרקע בעזרת , גםאול .כלפי מטה במידה ניכרת , מוטים, בהתאמה(1.1-ו 2.5)

 , מידת הניתרון עקב השקיה בקולחים במטע זה איננה גבוהה.המשאבים
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ס"מ, ממוצע מכל נקודות הדגימה משלושה מועדי  35תוצאות בדיקות תמיסת הקרקע בעומק  :(I)26 איור

 ;ברזל דו ערכי )ה( ;יטריטי )ד(חנקן נ ;בתמיסות המיצוי )ג( SAR ;)ב( EC ;)א( pHדיגום עבור כל טיפול: 
 נתרן )ו(.

 

 
ס"מ, ממוצע מכל נקודות הדגימה משלושה  35תוצאות בדיקות תמיסת הקרקע בעומק  :(II)26 איור

 אשלגן )ט(. ;מנגן )ח( ;מועדי דיגום עבור כל טיפול )המשך(: בורון )ז(

 
vi. ס"מ  35נדגמו משני עומקים, מעומק  השורשים מכל טיפול – אשלגן נתרן יחסי, בשורשים יסודות אנליזת

ואפיון תמיסת הקרקע, ומעומק רדוד יותר שבו רמת האוורור גבוהה  הרדוקסשבו בוצעו מדידות החמצן, 

( SEM) מיקרוסקופ אלקטרונים סורק שורשים, נבחנו בעזרת 4-5יותר. מספר שורשים מכל דגימה, בדרך כלל 
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לוגית לא ניכרו הבדלים בין הטיפולים או בין העומקים. להלן . מבחינה מורפו(EDSהמצויד בזיהוי יסודות )

 . ועליה סימון האזורים בחתך בהם נעשתה אנליזת יסודות ( מוצגת תמונת שורש מייצג27)איור 

 

 35( של חתך שורש מטיפול המים השפירים, עומק SEMתמונת מיקרוסקופ אלקטרונים סורק ) :27 איור
מ"מ. מסומנים ריבועים צהובים ברקמת  1 -, כלומר קוטר השורש כm 200ס"מ. הבר בתמונה מציין 

 (.SEM-EDSהגליל המרכזי וברקמת הקורטקס או האפידרמיס, שבהם נערכה אנליזת יסודות )

 

, אםובכל חתך נבחרו מספר שטחי מדידה, חלקם בחתך הגליל המרכזי שבו עוברים צינורות ההובלה )קסילם ופל

 -)מסומן להלן כ וחלקם בחתך הרקמה ההיקפית הכוללת את הקורטקס והאפידרמיס( xylem -מסומן להלן כ

cortex)קרינת . בעזרת דטקציה של X-ray ת מפני השטח עקב פגיעת אלומת האלקטרונים אובחנו היסודות הנפלט

יד. מספר סידן, מגנזיום, אשלגן, זרחן, נתרן וכלור –העיקריים, פחמן וחמצן, וכן יסודות שריכוזם נמוך יותר 

היחס המולארי יסודות נוספים אובחנו רק בחלק משטחי המדידה, בדרך כלל בריכוזים נמוכים יותר. היחס בין ה

עבור הטיפולים השונים,  28האשלגן מתוך סך היסודות )השמונה שנמנו לעיל( מוצג באיור  ריכוזהנתרן ל בין ריכוז

אשלגן בתמיסת הקרקע שנדגמה \מוצג באיור יחס נתרן תוך הפרדה בין שטחי המדידה בתוך חתך השורש. כמו כן

(. היחס בין שני היסודות 6 ה( ובעלים )טבל10מעומק זהה, וכן היחס ברקמת העצה בתחתית הגזעים )טבלה 

, והוא יורד MIX-בטיפול ה 5 -ובטיפול המים השפירים,  2.4בטיפולי הקולחים,  6.8-ל 6.3בתמיסת הקרקע נע בין 

-לבטיפולי הקולחים  0.46 בין –בעלים של כל הטיפולים. גם ברקמת העצה בגזע היחסים נמוכים  0.01לערכים של 

בטיפול השפירים. השינוי הבולט ביחסים בין שני היסודות בין תמיסת הקרקע לבין העלים מעיד על  0.27

טת ביחס זה כבר בחלקו סלקטיביות גדולה לקליטה והעברה )טרנסלוקציה( של אשלגן לעומת נתרן. הירידה הבול

התחתון של הגזע מעידה שעיקר ההבחנה בין שני היונים והסלקטיביות בקליטה וניוד של האשלגן, מתרחשת 

שורשי רקמת הקורטקס באשלגן בחתכי השורש בולט בעיקר היחס הגבוה ב\בשורשים. בהסתכלות על יחסי נתרן

ול זה שבו מערכת השורשים הייתה בסביבה העצים בטיפול הטוף. נראה, שבהתאמה להשערת המחקר, בטיפ

היותר עשירה בחמצן, יעילות עצירת הנתרן הייתה הגדולה ביותר. עצירת הנתרן, יחד עם הובלה אקטיבית של 

 הפנימית ברקמת ההובלה 5.3ברקמה החיצונית ועד  12.4-אשלגן עד ל\בעליית היחס נתרן התבטאההאשלגן 

. על פי תוצאות אלו נראה שעיקר הסלקטיביות מות בטיפול הביקורתבשתי הרק 1.1-, בהשוואה לבטיפול זה

 בקליטה ובניוד מתרחשת כבר ברקמת הקורטקס.
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מתמיסת הקרקע עד העלים. מוצגים ממוצעים  –והשתנותם במעלה הזרימה אשלגן \יחסי נתרן :28איור 

( והמרכזית Cortexס"מ, ברקמות השורש ההיקפית ) 35תמיסת הקרקע בעומק ושגיאות תקן עבור 
(Xylem)  ברקמת העצה בתחתית הגזע ובעלים.ס"מ 35בשורשים שנדגמו מעומק , 
 

vii. של זרימת מים והסעת מומסים במטע המושקה בקולחים בקרקע חרסיתית עם תעלות אוורור הדמיה 

צב , תוצאות הסימולציות הקודמות )שהוגבלו לעונת השקיה אחת( הראו שיחסית למהאוורורבהקשר לתעלות 

ממצא זה נובע מהירידה הדרסטית  (, אין למעשה יתרון לתעלות האוורור המכילות טוף גס גרגר.TWWהייחוס )

גרגר. כתוצאה מכך, במקרה של תעלות -ולית עם הירידה בתכולת הרטיבות של קרקע גסתאבמוליכות ההידר

 מתחת לעומק תעלות האוורור. תמתרחשקליטת המים ע"י שורשי העצים האוורור המכילות טוף, מירב 

( שילוב תעלות 1באים לנסות לפתור את הבעייה בשני אופנים: )על סמך תוצאות אלו התרחישים המוצעים 

רור עם תווך נקבובי בעל מרקם פחות גס ו( שימוש בתעלות או2) -האוורור המכילות טוף עם השקיה בפולסים, ו

באמצעות אופטימיזציה שפונקציית המטרה שלה היא מיקסום ולית נקבעות אמזה של הטוף, שתכונותיו ההידר

( מבוססת על מספר רב של הדמיות של 3 קצב הוצאת המים ע"י שורשי העצים. האופטימיזציה )ראה נספח

 vanוליות של התווך הנקבובי )אהזרימה וההסעה, תוך שינוי ערכי הפרמטרים המתארים את הפונקציות ההידר

Genuchten, 1980ולית הרוויה אן שיבטיח את השגת פונקציית המטרה. הפרמטרים הם המוליכות ההידר(, באופ

(Ks  הפרמטרים ,)α ו- n( ותכולות הרטיבות הנפחית הרוויה ,θs( והשאריתית  )θr.) 

כערכים התחלתיים  ששמשווליות של התווך הנקבובי אערכי הפרמטרים המתארים את הפונקציות ההידר

 ( (Shani and Or, 1995ם ערכים המתאימים לחולבתהליך האופטימיזציה ה

Ks=3.88m/d, α=3.12m
-1

, n=3.56, θs=0.41, θr=0.06. 

 ם:נשארו קבועים( ה θr=0.06 -ו θs=0.41הערכים שהתקבלו בסיום האופטימיזציה )

Ks=15.52m/d, α=0.94m
-1

, n=4, θs=0.41, θr=0.06. 

 (,Wallach et al., 1992בהשוואה לפרמטרים המתאימים לטוף )

Ks=105m/d, α=38.7m
-1

, n=2.53, θs=0.45, θr=0.08. 
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ורור ווליים של התווך הנקבובי הממלא את תעלות האאיש לציין שהגישה המוצגת כאן לקביעת הפרמטרים ההידר

להחשב כגישה כללית לשיפור השליטה במשטר הזרימה בתעלות האיוורור ולשיפור קליטת המים ע"י  עשויה

עם זאת יש להדגיש שערכי הפרמטרים שהתקבלו באופטימיזציה מתיחסים למאפינים של הקרקע  שורשי העצים.

)גשם,  , מזג האווירהעצים(פירוס מרחבי של שורשי )מרווחי נטיעה, וליות ופירוסן במרחב(, העצים א)תכונות הידר

תנאי התחלה  (,קיה, איכות מי ההש, פריסתה בפני הקרקעשקיה )שיטת ההשקיה, משטר ההשקיההה התאדות(,

( והגאומטריה של תעלות האיוורור, המומסים פירוס מרחבי של הערכים התחיליים של רטיבות הקרקע וריכוזי)

  ים למטע יסעור.ינטווהרל

לגבי מספר הפולסים הדרוש על מנת למקסם את קצב הוצאת המים ע"י שורשי העצים בתעלות האיוורור 

ת סדרת הדמיות של זרימה והסעה, הראו שאין יתרון למספר פולסים בדיקות רגישות באמצעו ,המכילות טוף

העולה על ארבעה, מספר פולסים האפשרי גם מבחינת היישום המעשי. גם כאן יש להדגיש שממצא זה מתייחס 

 ם למטע יסעור. ינטיוולתנאים הרל

 משטר הזרימה בבית השורשים וקליטת המים ע"י שורשי העצים

ולית במרכז נפח הקרקע ממנו נקלטים המים ע"י השורשים, איים במוליכות ההידרמציג את השינו 29איור 

במהלך שעות האור של היממה, עבור שניים מהתרחישים המקוריים ושני תרחישים מוצעים. איור זה מדגים 

בנפח הקרקע ממנו נקלטים המים ע"י השורשים, כתוצאה  אוליתרההידבאופן ברור את הגדלת המוליכות 

(, ובעיקר, כתוצאה ממילוי תעלות האיורור TUFpבפולסים בשילוב עם תעלות האוורור המכילות טוף ) מהשקייה

 (.SAopגרגר, שאינו דורש השקייה בפולסים )-בתווך נקבובי פחות גס

  
ולית במרכז אהשינויים במוליכות ההידר:  29איור 

נפח הקרקע ממנו נקלטים המים ע"י השורשים, 
של היממה, עבור שניים במהלך שעות האור 

 מהתרחישים המקוריים ושני תרחישים מוצעים.

השינויים במהירות הזרימה האנכית במרכז : 30 איור
נפח הקרקע ממנו נקלטים המים ע"י השורשים, במהלך 
שעות האור של היממה, עבור שניים מהתרחישים 

 המקוריים ושני תרחישים מוצעים.
 

ות הזרימה האנכית במרכז נפח הקרקע ממנו נקלטים המים ע"י השורשים, מציג את השינויים במהיר 30איור 

במהלך שעות האור של היממה, עבור שניים מהתרחישים המקוריים ושני תרחישים מוצעים. איור זה מראה 

( מגביר את הזרימה האנכית כלפי מטה במהלך הפולסים אך  (TUFp, השימוש בפולסיםTUF-שיחסית לטיפול ה

מקטין את מהירות הזרימה האנכית כלפי מטה, ובמהלך  SAopבפרקי הזמן בין הפולסים. התרחיש  מקטין אותה 

(  גורם לזרימה אנכית כלפי מעלה, שמצידה, t=90.55dפרק הזמן הסמוך לשיא הטרנספירציה הפוטנציאלית )
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לא תעלות , קרקע חרסיתית לTWWתורמת לקצב קליטת המים ע"י השורשים, בדומה לקורה במצב הייחוס )

 איוורור(. 

מראה את השינויים בקצב קליטת המים ע"י השורשים במהלך שעות האור של היממה עבור שניים  31איור 

מהתרחישים המקוריים ושני תרחישים מוצעים. איור זה מדגים באופן ברור את היתרון של השקייה בפולסים 

גרגר, שאינו דורש -אוורור עם תווך נקבובי פחות גסבתעלות אוורור המכילות טוף, ובעיקר, את היתרון של תעלות 

(, בעקבות הפולסים, מאפשר קליטת מים מוגברת במספר פרקי זמן לאורך  (TUFpהשקייה בפולסים. הראשון,

(, מאפשר קליטת מים מוגברת בסמוך SAopשעות היום, כולל בסמוך לשיא הטרנספירציה הפוטנציאלית. השני, )

 ציאלית.לשיא הטרנספירציה הפוטנ

 
השינויים בקצב קליטת המים ע"י השורשים במהלך שעות  :31איור 

האור של היממה עבור שניים מהתרחישים המקוריים ושני תרחישים 
 מוצעים.

המדגים את יכולת קליטת המים ע"י שורשי העצים במונחים של קצב  31יתרונות אלה באים לידי ביטוי באיור 

התרחישים המקוריים )למעלה( ןעבור התרחישים  ה( עבורית ההשקייה )שנה שניהטרנספירציה היחסי במהלך עונ

שבהשקיה במים  מגמה דומה נשמרת גם במהלך עונת ההשקייה בשנה השלישית. יש להדגישהמוצעים )למטה(. 

מושבים, תוצאות ההדמיה מראות שקליטת המים המצטברת ע"י שורשי העצים במהלך עונת ההשקייה אינו עולה 

 מהטרנספירציה הפוטנציאלית המצטברת במהלך אותה תקופה.  60%-למעל 

גרגר -(, הטיפולים שנבחנו במטע, תעלות האוורור המכילות טוף גסTWWמראה שיחסית למצב הייחוס ) 32איור  

(TUFומי )- השקייה שפירים(FW) משפרים במידה קטנה יחסית את קליטת המים ע"י העצים במהלך עונת ,

, בהתאמה(. לעומת זאת, הטיפולים המוצעים מבוססי תעלות אוורור, השקיה בפולסים 8.7%-ו 8.5%ההשקיה )

ובעיקר, שימוש בתווך נקבובי פחות גס גרגר, )שתכונותיו נקבעו באמצעות  (, (TUFpבשילוב תעלות המכילות טוף 

י העצים במהלך עונת , עשויים לשפר את קליטת המים ע"י שורש(SAopהאופטימיזציה(, וללא שימוש בפולסים )

המשתמשת  ADW-, בהתאמה(. בנוסף, בולט היתרון של שיטת ה32.9%-ו 23.9%ההשקייה באופן משמעותי יותר )

( לסירוגין, במועדים הנקבעים על פי מצב המליחות במרכז נפח השורשים הפעיל DSWובמים מותפלים ) TWW-ב

יטת המים ע"י שורשי העצים במהלך עונת ההשקייה בקליטת מים. יחסית למצב הייחוס, שיטה זו משפרת את קל

 מהנפח הכולל של מי ההשקייה. 40% -, וזאת תוך שימוש בנפח מים מותפלים המהווה כ18.1%-ב
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קצב הטרנספירציה היחסי במהלך עונת ההשקייה עבור התרחישים המקוריים )למעלה( ועבור : 32איור 

 (.ס, כולל תרחיש הייחוהתרחישים המוצעים )למטה

 זרימה-חתכים אנכיים של משתנים תלויי

שורות עצים,  2הכולל חתכים אנכיים של ממוצעים אופקיים )על פני שטח ההדמיה הנומרית במונחים של תוצאות 

 ולית היחסיתא, ושל המוליכות ההידרהקרקעבתמיסת  SAR -של ריכוז הכלוריד והעצים לכל שורת עצים(  2עם 

, 36-ו  35, 34, 33באיורים  במהלך תקופת ההשקייה של השנה השנייה, מוצגות  ומקדם זמינות החמצן בקרקע

( והשקייה במים TUFמראה שלגבי הטיפולים שבוצעו במטע, תעלות האוורור המכילות טוף ) 33איור  בהתאמה.

בית  חלקו העליון של חתך הקרקע )הכולל את(, גורמים להקטנת הריכוזים הממוצעים של הכלוריד בFWשפירים )

(. הטיפולים המוצעים הנוספים מראים את ההשפעה TWW, יחסית לטיפול של השקיה במים מושבים )השורשים(

, את היתרון של תעלות אותה שכבת קרקע( על ריכוזי הכלוריד הממוצעים ב (ADWהניכרת של טיפול המיהול 

בפולסים בשילוב תעלות אוורור (, ואת היתרון של השקייה SAopאיוורור עם תווך נקבובי פחות גס מהטוף )

 מגמה דומה נשמרת גם במהלך השנה השלישית. (.TUFpהמכילות טוף )

( ובעיקר ההשקייה במים TUFמראה שלגבי הטיפולים שבוצעו במטע, תעלות האוורור המכילות טוף ) 34איור 

סית לטיפול של , יחחלקו העליון של חתך הקרקעבהממוצעים  SAR-(, גורמים להקטנת ערכי הFWשפירים )

הממוצעים  SAR-(. הטיפולים המוצעים הנוספים מראים את הקטנת ערכי הTWWהשקיה במים מושבים )

(, בדומה להשפעת ההשקייה במים  (ADW, כתוצאה מטיפול המיהולTWWביחס לטיפול באותה שכבת קרקע, 

(, או SAopות גס מהטוף )מראה שההשפעה של תעלות האיוורור עם תווך נקבובי פח 34(. איור FWשפירים )

 SAR-החתכים הממוצעים של ערכי העל  (TUFpהשקייה בפולסים בשילוב תעלות איוורור המכילות טוף )
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. מגמה דומה נשמרת גם (TUF)תעלות האיוורור המכילות טוף בתמיסת הקרקע, אינה שונה מזו של טיפול 

 במהלך השנה השלישית.

 
עצים לכל  2שורות עצים, עם  2אופקיים )על פני שטח הכולל  חתכים אנכיים של ממוצעים: 33איור 

שורת עצים( של ריכוז הכלוריד בתמיסת הקרקע עבור התרחישים המקוריים )שמאל( ועבור התרחישים 
 המוצעים )ימין(.

 
עצים לכל  2שורות עצים, עם  2חתכים אנכיים של ממוצעים אופקיים )על פני שטח הכולל : 34איור 

בתמיסת הקרקע עבור התרחישים המקוריים )שמאל( ועבור התרחישים  SAR -ם( של השורת עצי
 המוצעים )ימין(.

להקטין את  עשויהובמליחות(  SAR -ב התלויה) האינטראקציה בין הזורם לקרקעבקרקע החרסיתית של יסעור, 

עלות האוורור המכילות מראה שלגבי הטיפולים שבוצעו במטע, ת 35ולית של הקרקע. איור אהמוליכות ההידר

חתך  ולית היחסית הממוצעת בחלק העליון של א( מקטינות את שיעור הירידה במוליכות ההידרTUFטוף )

(. הטיפולים המוצעים הנוספים FW(, או להשקייה במים שפירים )TWW, יחסית להשקיה במים מושבים )הקרקע

טין באופן משמעותי את המוליכות (, המקטין את מליחות הקרקע, מק (ADWמראים שטיפול המיהול

 35(. איור TWW, יחסית להשקיה במים מושבים )של חתך הקרקע העליון וולית היחסית הממוצעת בחלקאההידר
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ולית היחסית אהחתכים הממוצעים של המוליכות ההידרעל TUFp  -וה SAop-מראה שההשפעה של טיפולי ה

 גם במהלך השנה השלישית. . מגמה דומה נשמרתTUF-אינה שונה מזו של טיפול ה

 
עצים לכל  2שורות עצים, עם  2: חתכים אנכיים של ממוצעים אופקיים )על פני שטח הכולל 35איור 

ולית היחסית עבור התרחישים המקוריים )שמאל( ועבור התרחישים אשורת עצים( של המוליכות הידר
 המוצעים )ימין(.

( מגדילות את איוורור TUFתעלות האוורור המכילות טוף ) מראה שלגבי הטיפולים שבוצעו במטע, 36איור 

(, או להשקייה במים שפירים TWW, יחסית להשקיה במים מושבים )חתך הקרקע העליון של והקרקע בחלק

(FW( הטיפולים המוצעים הנוספים מראים שיחסית להשקיה במים מושבים .)TWW טיפול המיהול ,)ADW)  ,)

מראה  36. בנוסף, איור חתך הקרקעגדיל את איוורור הקרקע בחלק העליון של המקטין את מליחות הקרקע, מ

אינה שונה מזו  החתכים המוצעים של מקדם זמינות החמצן בקרקעעל TUFp  -וה SAop-שההשפעה של טיפולי ה

 . מגמה דומה נשמרת גם במהלך השנה השלישית.TUF-של טיפול ה

 
עצים לכל  2שורות עצים, עם  2יים )על פני שטח הכולל חתכים אנכיים של ממוצעים אופק :36איור 

שורת עצים( של מקדם זמינות החמצן בקרקע עבור התרחישים המקוריים )שמאל( ועבור התרחישים 
 המוצעים )ימין(.
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 מעקב צמחי .2

i. הובאו  2017-כזרימה בגזע של העצים( ב הכים יומיים של צריכת מים )שנמדד: מהלצריכת מים של עצים

היו  2018תוצאות המהלכים היומיים של  ,וחוץ מאשר הבדלים בגובה הקווים שנה ב' של המחקר,בדו"ח 

מהלכים עונתיים לעונת ההשקיה של צריכה ממוצעת באמצע היום וסה"כ  .פה יםדומים ולכן אינם מובא

ם שפירים . כמעט תמיד הצריכה הכי גבוהה היתה בהשקיה עם מי39-, ו38, 37צריכה יומית מובאים באיורים 

FW אך בד"כ הטיפולים ,TUF ו-MIX אך לקראת סוף העונה  ,היו דומים ולא שונים באופן מובהק ממנו

על האחרים. הערכים במעט ה תעל FWהשפירים צריכת המים בטיפול )אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר( 

. טיפול FW התחלפו בערכים דומים לאלו של 2017ותחילת עונת  2016-ב TUFהנמוכים שנצפו בטיפול 

, עם היתה נמוכה הצריכה( LFIקולחים בתדירות נמוכה )גם בטיפול המים ו מעטצרך הכי  TWWקולחים 

המגמות הללו תואמות במידה רבה את תוצאת ההדמיה עבור טיפולי בין הקולחים לאחרים.  ביניים בין ערכי

TWW ,FW ו- TUF  (.31)איור  

 

 
 

שעתית ממוצעת  השפעת הטיפולים על זרימה :37 איור
קווים  .2018מהלך עונתי  –עצים באמצע היום בגזע ה

 י טעויות תקן של הממוצעים.תאנכיים מציינים ש

בגזע  יומיתהשפעת הטיפולים על זרימה  :38 איור
קווים אנכיים מציינים  .2018מהלך עונתי  –עצים ה
 י טעויות תקן של הממוצעים.תש

 

מים לפי מדידות זרימה בגזע בהשוואה למנות השקיה הניתנות בניסוי  מסכם את המדידות של צריכת 39איור 

מונטית -, צריכת מים של דשא, מחושב לפי נוסחת פנמןET0) ייחוס להתאדות. היחס בין מנת ההשקיה שבועבכל 

ייחוס חושבו מנתוני אקלים הגידול המשתנה, כולל מקדם שטיפה. ערכי התאדות המהווה את מקדם סטנדרטית( 

. לפי זה, ובדומה (193)יום  ביולי ותמתחיל ET0-דו בשטח החל מתחילת יולי ולכן תוצאות היחס בין צריכה לשנמד

. לפי 1-בספטמבר אבל ביתר העונה היה פחות מ 1-גידול בתוספת מקדם שטיפה עולה להמקדם  2017לתוצאות של 

 ודשים יוני יולי ואוגוסט.המדידות שלנו, הצריכה בפועל הייתה נמוכה בהרבה מההשקיה, במיוחד בח

. תוצאות אלו עבור חודש 2017בדו"ח של  פורטנוף, כפי שההמשך ניתוח נתונים אלה כולל חישובים של התנגדות 

נוף )מחושבת מצריכת מים ונתונים ה, המשווה בין התנגדות 40)לדוגמא( מובאות באיור  2018טמבר פס

רים הליניאריים הם עדות לוויסות של צריכת מים בעזרת . הקשVPDאקלימיים( לגרעון יחס אדי מים באוויר 

 ,.Paudel et al., 2015; Ahiman et al ( עולה. עבודות מהתקופה האחרונה )VPDסגירת פיוניות כאשר היובש )

 אטמוספירה-צמח-מערכת קרקעה( הראו ששיפוע הקו המתקבל בניתוח זה קשור להתנגדות הידראולית של 2018

ה עם פוטנציאל המים בגזע העץ. פוטנציאל מים זה נחשב לערך שהכי מאפיין את מצב המים והינה גם בקורלצי
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, טיפולי ההשקיה השפיעו על מצב המים בעץ, 41(. לפי תוצאות אלו, המובאות באיור Naor, 2007בצמח )

-ו FW ,MIXטיפולים ב, כאשר LFI -ב כך, ואחר TWW-ופוטנציאל מים שלילי במשך העונה היה הכי שלילי ב

TUF הכי פחות שליליים. נמדדו הערכים 

 

 

 

 
בטיפולים בהשוואה להשקיה ביחידות של מ"מ ליום  (יםשבועי יםממוצע) צריכה יומית מהלך עונתי של :39 איור
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 ייחוסההתאדות בין צריכה להשל היחס בין  (2018) ומהלך עונתי)שני הגרפים העליונים( בשתי העונות שנמדדו 
  ות תקן של הממוצעים.שגיאי תקווים אנכיים מציינים ש .ה לבין כמות המים שניתנהובין הצריכ

 

  
 VPDהקשר שבין השפעת הטיפולים על  :40 איור

הנקודות מציינות מדידות חצי  .(Cr) להתנגדות הנוף
 .שעתיות באמצע היום

השיפוע בקשר שבין השפעת הטיפולים על  :41 איור
VPD פועים אלה קשורים למוליכות להתנגדות נוף. שי

אטמוספירה והינם -צמח-הידראולית של מערכת קרקע
בקורלציה עם פוטנציאל המים השלילי בגזע בצהרי 

 היום.
 

ii. ( לא נמצאו 42)איור  2018-פוטוסינתיזה של עלים ב במדידות :פוטוסינתיזה ומוליכות עלים לאדי מים

. תוצאות אלו LFI-ו  TWW ביותר נמדדו בטיפוליםים הנמוכהערכים הבדלים מובהקים בין הטיפולים, אך 

(. תוצאות יחסי איזוטופים של פחמן מדיגום סוף 43 הבדלים במוליכות העלים )איורכנראה תוצאה של הינן 

נתן את הערכים הכי נמוכים, דבר המעיד על מוליכות עלים גבוהה  FWטיפול ש מראה( 44)איור  2017עונת 

יש  .גם כאן אין מובהקות בין הטיפולים, אולם צפה בכל התוצאות הצמחיות לעיליותר בטיפול זה, כפי שנ

יותר חזרות, כדי  וכלל 2018-ב ופיםטאיזו יחסישל  לאנליזה העלים לציין שבעקבות תוצאות אלה דגימות

 ייכללו בדו"ח השנה הבאה של מחקר ההמשך.  אלה תוצאותלהגיע לרמת מובהקות יותר טובה. 

  
השפעת הטיפולים על ממוצע פוטוסינתיזה של  :42איור 

י טעויות ת. קווים אנכיים מציינים ש2018 קיץעלים ב
אותיות מעל לעמודות מציינות  תקן של הממוצעים.

 הבדלים מובהקים בין הטיפולים.

ממוצעת  הטיפולים על מוליכות עליםהשפעת  :43איור 
ל י טעויות תקן שת. קווים אנכיים מציינים ש2018 קיץב

אותיות מעל לעמודות מציינות הבדלים  הממוצעים.
 מובהקים בין הטיפולים.
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יחסי איזוטופים יציבים השפעת הטיפולים על  :44איור 
. קווים אנכיים מציינים 2017 סוף קיץעלים בב של פחמן

  י טעויות תקן של הממוצעים.תש

 

iii.  יתחנו את נתוני האקלים מתחנה מטאורולוגית נ 2018ותחילת  2017: במהלך 2018מדידות אקלימיות ביסעור

( חושבו לפי נתונים ET0התקנו תחנה בתוך המטע ביסעור ובהמשך נתוני התאדות ייחוס ) 2018בעכו. ביולי 

שנאספו בשטח. בהמשך המחקר נערוך השוואה בין הנתונים בשתי התחנות ע"מ לחשב אחורה התאדות ייחוס 

 .48עד  45ים אקלימיים מהתחנה החדשה מובאות באיורים מתוקנת אם יש צורך. דוגמאות לנתונ

  
של טמפרטורה )יולי עד ינואר( מהלך עונתי  :45איור 
 תחנה שלנו בשטח., שנמדד בבמטע

 עד ינואר.יולי מהירות רוח מעל למטע,  :46איור 

  
יולי קרינת שמש ולחות יחסית במטע, מהלך  :47איור 

 עד ינואר.
עון לחץ אדי מים באוויר במטע, יולי גרמהלך  :48 איור

 עד ינואר.

iv.  בסריקה דרך צינורות שקופים  צמיחת שורשיםמדידת(Minirhizotron):  מדידות  7נערכו  2017במהלך

 דידות גלילי השורשים.מאמצעות המינירייזוטרון שהצטרפו לב

-29

-28

-27

-26
TWW FW LFI MIX TUF

Δ
C

13

Carbon isotope discrimination

0

5

10

15

20

25

30

35

40

190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390

A
ir

 t
em

p
er

a
tu

re

Day of Year, 2018

Yasur climate

Tmax Tmin

0

1

2

3

4

5

6

7

190 240 290 340 390

W
in

d
 S

p
ee

d
, m

 s
-1

Day of Year, 2018

Yasur climate

WindMax WindAvg

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

190 240 290 340 390

S
o

la
r 

R
a

d
ia

ti
o

n
, M

J
 m

-2
 d

-1

R
el

a
ti

v
e 

h
u

m
id

it
y

Day of Year, 2018

Yasur climate

RH_avg Solar rad

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

190 240 290 340

V
P

D
M

in
 (k

P
a)

V
P

D
M

a
x

 (k
P

a
)

Day of year, 2018

Yasur climate

VPDMax VPDMin



 

42 

 

 מתוך המדידות שנערכו. 5הן של הנוכחי התוצאות המוצגות בדו"ח  

השורשים בעומקי הקרקע השונים לא נמצא הבדל  פרכלל השורשים בפרופיל והן בבדיקת מסהן בבדיקת 

( היה מספר TWW) הביקורת( וטיפול LFIההשקיה בתדירות נמוכה ) טיפוללמובהק בין הטיפולים, אם כי 

 (.50 -ו 49 יםאיורשורשים גבוה יותר )

(. יש לציין כי בכל מועדי 51איור כללי )השורשים התקבלה גם לגבי אורך השורשים ה פרמגמה דומה למס

אולם במדידה האחרונה ניכר שיפור  ,לעומת שאר הטיפולים אופיין במדדים נמוכים המדידה טיפול הטוף

מובהק בין טיפול ההשקיה ההבדל מרבית ההבדלים אינם מובהקים, למעט הבאורך השורשים גם בטיפול זה. 

 .במועד הדגימה האחרון ( לבין טיפול הטוףTWWים המטופלים )( וטיפול המים המושבLFIבתדירות נמוכה )

 תוצאות דומות התקבלו גם לגבי נפח השורשים, ושטח הפנים של השורשים )תוצאות לא מוצגות(.

טיפול השורשים בבמדידות השונות אנו מתחילים לראות את השפעת הטיפולים על התפתחות השורשים. 

לקח זמן לכן  חיתוך השורשים בעת חפירת התעלות,בגלל  כנראה, חריםלעומת הטיפולים הא הטוף פיגרו מאד

לשורשים להתפתח, למלא את התעלות ולהגיע עד צינורות המדידה. במדידות האחרונות מתחילים לראות את 

יש נראה ש ., כך שההתפתחות היחסית בטיפול זה היא הגבוהה ביותרהתפתחות השורשים המהירה במצע זה

 שנתיים על מנת לראות את השפעות הטיפולים השונים.-ות עוד כשנהלהמשיך את המדיד

 

 
 .בכל טיפול( n=6מספר השורשים הכללי לאורך השנה בטיפולים השונים ) :49איור 

 

 
 .השורשים במדידה האחרונה ביחס למספר השורשים במדידה הראשונה פרמס :50איור 

 



 

43 

 

 
בכל  n=6דה השונים לאורך השנה בטיפולים השונים )אורך השורשים הכללי במועדי המדי :51איור 

 .טיפול(

v.  גלילי רשת מדידת צמיחת שורשים בשיטת(Ingrowth Cores) : תוצאות המדידה של השורשים שצמחו אל

 .55-52איורים מוצגות ב מחקרתוך גלילי הרשת במהלך ה

  
קצב התארכות השורשים לתוך גלילי הרשת : 52איור 

 במהלך הניסוי
 קצב גידול מסת השורשים במהלך הניסוי :53ור אי

  
ערכי קוטר השורשים הממוצע בדגימות  :54איור 

 השורשים במהלך הניסוי
השוואת קצב התארכות השורשים בעונות  :55איור 

 2018, 2017הקיץ 

על  באיורים ניתן לראות שקצב צמיחת השורשים גם במדדי תוספת האורך וגם במדדי תוספת המסה מצביע

תנודה שנתית דומה בכל הטיפולים. נראה קצב צמיחת שורשים גבוה יותר בחודשי האביב והקיץ מאשר בחודשי 
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הסתיו והחורף. נתוני קוטר השורשים הממוצע מצביעים על קוטר ממוצע נמוך יותר בחודשי האביב והקיץ מאשר 

עפות שורשים רבה יותר באביב ובקיץ בחודשי הסתיו והחורף. נתונים אלה מצביעים על צמיחה רבה יותר והסת

 מאשר בסתיו ובחורף. נתונים אלה צפויים וככל הנראה מקבילים לנתונים צמיחת הנוף של אותם עצים.

מהשוואת קצבי צמיחת השורשים בשתי עונות הקיץ האחרונות לא ניכרת תמונה ברורה. בשלושה מהטיפולים, 

ראשונה לשנייה ואילו בטיפולים האחרים, מרווח גדול וטוף לא שפירים, קולחים וערבוב נראית ירידה מהעונה ה

נראו הבדלים. היות והירידה הגדולה ביותר נראתה דווקא בטיפול המים השפירים, לא ניתן לייחס את הירידה 

 להשפעת ההשקיה בקולחים והיא קשורה, ככל הנראה להבדלים אחרים בין שתי העונות.

vi. גזע ובדגימות בעלים מינרלים ריכוזי : 

מטרת האנליזה של תכולת המינרלים בחלקי הצמח היא לזהות מחסור בחומרי הזנה או הצטברות  : מבוא ורקע

)רעילה( וכן כהמלצה לתכנון הדישון. לאור העובדה שמינרלים מסוימים עשויים  שליליתשל מינרלים בעלי השפעה 

, אנליזה מינראלית של דגימות מרקמות להצטבר ברקמות הגזע או השורש, כאמצעי למניעת "הסעתם" אל הנוף

 יסודות ה שלצביר להציגאלו עשויה להשלים את תמונת מאזן המינרלים של העץ. דגימת רקמת הגזע עשויה 

במהלך מספר עונות. תאי הפרנכימה של העצה הם תאים חיים )תאי הפרנכימה של עצת הירך( וממלאים תפקיד 

ואי אורגניות. לדוגמה, עליה בריכוז הנתרן ברקמות הגזע עלולה בטווח  מרכזי באגירת עמילן ותרכובות אורגניות

 ,TWW, FW, LFIהארוך להיות בעלת משמעות לתפקודו של העץ. דגימות עלים וגזע בחמשת טיפולי ההשקיה 

MIX, TUF  .בוצעו בשלוש שנות המחקר, דגימות שורשים בוצעו בשנה הראשונה והשניה בלבד 

)לפני תחילת  2018זי היסודות בעלים שנדגמו בסתיו ריכו: ובשורשים דגימות גזעב ,בעלים יסודותריכוזי ה

לקה (. מכל ח1997) Reuter and Robinsonיחד עם התחום התקין עבור כל יסוד עפ"י  6הגשמים( מוצגים בטבלה 

 ידכלור למעט ,ICP-AESעלים בוגרים. האנליזה בוצעה באמצעות מכשיר  5-6 חזרות לטיפול( נדגמו 6חלקות,  30)

-בוצע ניתוח שונות חד גורמי ב בין הטיפולים יםלבחינת מובהקות ההבדל. chloride analyzerנמדד באמצעות ש

One-way ANOVA with post-hoc Tukey’s HSD.  מסומנים באדוםהחורגים מהתחום התקין הערכים. 

הערכים המופיעים בטבלה הם ממוצע . 2018בסתיו  שנדגמומשקל יבש(  ק"ג\"גמ) בעלים יסודותריכוז   :6טבלה 
סומנו ( TWWמהביקורת ) (p0.05)טיפול. טיפולים הנבדלים באופן מובהק ושגיאת תקן של שש חזרות בכל 

 באדום. יםסומנמ תחום התקיןמה יםחורגה ערכיםבכוכבית. ה

 B Fe Zn S Mn Ca K Mg Na P Cl הטיפול
TWW 26.4 36  29.2 2,287 89.5 12,600 5,973.6 4,284 50.3 1,344.2 1,261.0 

±SE 4 3.2 3.5 261.1 13.1 963 715.4 327 3.9 127.5 344.2 

FW 31.4 65.9* 46.3 2,652 83.1 12,852 8,322.4 4,700 82.2* 1,660.6 442.0 

±SE 1.7 11.8 6.8 84.2 8.7 561 809.0 178 3.1 99.1 60.6 

LFI  38 50.8* 34.6 2,553 112.7 13,297 9,044.9 4,610 55.4 1,558.1 850.0 

±SE 5.8 4.1 2.0 64.8 10.0 1,575 996.1 432 1.5 67.9 146.5 

MIX  32.1 51.6* 41.7 2,323 86.3 13,108 8,025.5 4,522 61.2 1,607.0 744.2 
±SE 3.4 4.3 5.2 115.2 11.9 827 383.4 419 2.1 60.1 143.7 

TUF 31.6 36.9   35.7 2,600 90.8 13,407 7,684.7 5,025 70.4 * 1,530.8 1,323.6 
±SE 4.7 2.9 2.6 177.3 5.6 1,021 762.8 463 2.2 82.1 490.8 

p  0.44 0.01 0.09 0.37 0.29 0.98 0.09 0.72 0.006 0.16 0.18 
Adequate 

range† 
40-
100 

50-
200 

30- 
50 

2000-
6000 

30-
500 

10,000-
30,000 

7,500-
20,000 

2,500-
8,000 <2,500 

800-
2,500 <2,500 

 Reuter and Robinson (1997.)על פי תחום תקין  †
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בעלים ריכוז הברזל גם . היו נמוכים מהתחום התקין 2018 מסתיו בדגימות העליםבכל הטיפולים  ריכוזי הבורון

היו נמוכים מהתחום התקין. בהשוואה בין  TWWהאשלגן בטיפול ו י האבץוריכוז TUF -ו TWW טיפוליב

היו  MIX-ו FW ,LFIיפולים נמצאו רק מספר מצומצם של הבדלים מובהקים. ריכוזי הברזל בטיפולים הט

היו  TUF -ו FW טיפוליםהנתרן ב יריכוז נכנסו אל התחום התקין.גבוהים באופן מובהק מהריכוזים בביקורת ו

חס חשיבות רבה מאחר , אך להבדל זה לא ניתן לייבמידה מעטה אך מובהקת מאשר בטיפולים האחרים יםגבוה

. בריכוז הכלוריד לא נמצא הבדל מובהק בין פגיעהשמעליו צפויה מהסף  נמוכים במידה ניכרת וכל הערכים

ם שהושקו טיפוליה ביקורת ולשארל בהשוואה בולט באופן נמוך היה הריכוז FW  בטיפולהטיפולים, אם כי 

 ם. בקולחי

חמשת בממוצע  משקל יבש ק"ג\מ"ג היסודותהעלה על ריכוז  נבחנה השפעת גיל הבשנת המחקר השני: 7 טבלה
. בוצעה אנליזה נפרדת לעלים צעירים ולעלים מבוגרים. שישה עצים TWW ,FW ,LFI ,MIX ,TUFהטיפולים: 

מבטאים הבדל   יסודהמסומנים באותיות שונות בכל  הערכיםלטיפול, שמונה עלים צעירים ובוגרים מכל עץ. 
 ANOVA, Student-t  at P ≤ 0.05 עירים לבוגריםבין העלים הצ מובהק

 
Na  P  K  S  Mg  Mn  Zn  Ca  Fe  B  Cl 

 A 55 בוגרים
1381 
A  9404 A 2906.A 6024.A 152 A 25.A  16971 A  71 A 31 A 3440 A  

 B 46 צעירים
2014 
B 13244 B 2532.B  3956.B 69  B 32 B 11131 B 63 B 39 B 2123 B 

P  0.0389 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0299 <.0001 <.0001 0.0158 0.0348 

נמצאו הבדלים מובהקים  (7)טבלה  ריכוזי המינרלים בעלים הצעירים והבוגרים בנפרד בכל טיפול על פי השוואת

ים הצעירים למבוגרים. לא נמצא הבדל מובהק בין העל Fe -ו Na ,S ,Znבריכוזם של מספר יסודות. ביסודות 

, Mg ,Mnגבוה באופן מובהק בעלים הצעירים מאשר במבוגרים. לעומת זאת ריכוז  B -ו P ,Kריכוזם של היסודות 

Ca ו- Cl   .היה באופן מובהק גבוה יותר בעלים המבוגרים 

 
 ת הניסוי. משלוש שנו FW -ו  TWWבעלים מדגימות טיפולי משקל יבש( ק"ג\"גמ) יסודותריכוזי ה: 8טבלה 

 טיפול
 B Fe Zn S Mn Ca K Mg Na P Cl שנה 

TWW  
2016          39.4 66.9 31.1 2677 107.9 14433.1 11187.2 5218 56.4 1571 3503 
2017 38.4 87.6 39.1 2376 80.5 9935.6 14860.3 4151 110.8 1303 1194 
2018 26.4 36* 29.2 2287 89.5 12,600 5973.6 4284 50 1344 1261 
FW   
2016            34.3 67 28.7 2441 96.5 13316.5 11382.4 4344 51.3 1735 1914 
2017 33.7 62.1 41.2 2031 58 9440.9 12937.1 3824 102.2 1289 1103 
2018 31.4 65.9 46.3 2652 83.1 12,852 8322 4700 82 1660 442* 

מלמד כי במרבית המינרלים לא נמדד שינוי  (8)טבלה  הניסוי נותשבין שלוש  יסודותניתוח ההבדלים בריכוזי ה

בלבד ולא בשפירים. בריכוז הכלוריד נמדד  2018-ב TWW-מובהק. ירידה מובהקת בריכוז הברזל נמדדה בעלים ב

ה ערך נמוך מאשר בשנים הקודמות )יש לציין כי השונות בין החזרות בריכוז הכלוריד היית 2018 -ב  FWבטיפול 

 גדולה יחסית(. 2018-ב
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הגזע עד לעומק של   בדגימות מגזע העץ. הדגימה כוללת את רקמותחומר יבש  ק"ג\מ"ג היסודותריכוזי  :9טבלה 
 יםממוצע מוצגים. One-way ANOVA with post-hoc Tukey’s HSD-בוצע ניתוח חד גורמי בס"מ.  5 -כ

  סומנו באמצעות כוכבית. p0.05הנבדלים באופן מובהק  ת תקן של שש חזרות בכל טיפול. טיפולים וושגיא

 B Fe Mn Zn Ca Mg  P S K Na Cl       טיפול
TWW 4.37 75.08 8.27 38.18 2,153.5 443.30*  367.4 254.0 1,810 534.05 150.0 
 ±S.E   0.25 9.19 1.51 7.49 193.0 64.10 47.3 21.6 197 112.76 12.1 

FW 4.32 50.35 4.65 29.47 1,851.5 307.17 444.9 282.5 2,460 446.07 176.5 
±S.E   0.47 13.30 1.15 5.03 423.5 37.61 58.4 44.9 429 70.23 31.9 

LFI 3.95 38.65 4.65 37.90 1,681.0 319.23 417.8 223.0 1,956 515.15 172.5 
 ±S.E   0.29 6.72 0.49 6.26 151.8 26.54 76.4 20.7 244 134.11 37.4 

MIX  3.85 69.97 5.85 94.72 1,552.4 289.87 383.1 213.3 1,767 473.85 148.4 
 ±S.E   0.17 34.76 0.78 51.84 110.1 5.20 33.9 14.9 180 96.12 7.7 

TUF 3.93 47.98 5.68 43.27 1,545.6 293.07 316.4 244.5 1,694 532.27 134.2 
 ±S.E   0.19 6.84 0.22 5.02 99.1 17.79 43.4 14.6 156 63.22 8.3 

p  0.62 0.55 0.074 0.33 0.32 0.032 0.51 0.37 0.26 0.95 0.68 
גימת הגזע בד באופן מובהק שהיה גבוה ,למעט בריכוז המגנזיום. 9ריכוז היסודות ברקמות הגזע מוצג בטבלה 

למרות שחלק גדול .  טיפוליםין הבבריכוזי היסודות  יםמובהק יםהבדל ולא נמצאמעצי הטיפול בקולחים, 

העצה כוללת גם רקמות חיות שתפקידן אגירה של חומרי  ,מרקמות העצה של הגזע בנויות מתאים חסרי תכן חי

תשמורת וכנראה גם במניעת קוויטציה של צינורות העצה "וסיוע בתיקון חסימות" בצינורות שבהן התרחשה 

שנבדקו נמוך בגזע מאשר בעלים או בשורש. ריכוז הנתרן ברקמות הגזע של  וויטציה. ריכוזם של מרבית היסודותק

האבוקדו גבוה פי חמישה לערך מאשר בעלים ועל כן הערכנו שריכוז הנתרן בגזע עשוי לבטא היטב את ההשפעה 

 של טיפולי ההשקיה השונים. בפועל גם בריכוז הנתרן לא נתקבל הבדל מובהק בין הטיפולים.

ברקמות השורש. נדגמו שורשים משישה עצים לכל טיפול, עץ   משקל יבש ק"ג\"גבמ היסודותז ריכו: 10טבלה 
ס"מ לערך. בעצי טיפול הטוף נדגמו בנפרד  30ס"מ מעומק של עד   0.2-0.6לחזרה . נדגמו שורשים בקוטר שבין 

 ANOVA, (LSD) Tukey-kramer P ≤ 0.05ומתעלת הטוף עצמה.    (TUF S)שורשים מהקרקע

Cl Ca  Mg  K 766 B  Zn  Mn  Fe  Na  P  S    
6905.2 5858.2 1479.3 157.6 8.9 48.8 55.1 1809.4 5127.7 1607.7 1149.8  

AVG TW
W 2607.2 2255.4 576.5 47.4 1.7 16.1 28.5 906.2 1514.1 637.5 329.5 S.E. 

AB A BC B B A A AB B A B  
6737.9 7475.6 1996.4 283.6 12.5 51.0 47.2 1284.2 3154.5 1985.0 1250.4 AVG 

FW 1464.9 1050.5 285.8 69.3 1.8 10.0 7.6 224.6 407.7 244.9 163.2 S.E. 

AB A ABC B B A A B B A B  
7487.8 9476.8 2243.2 226.5 12.9 41.9 75.7 2444.5 5930.5 2340.4 1545.1 AVG 

LFI 1139.1 1108.4 220.8 34.8 1.0 5.6 13.5 572.1 915.5 403.4 187.3 S.E. 
AB A ABC B B A A AB B A B  

7607.3 11413.1 2839.4 4591.8 14.9 65.5 103.2 3741.2 8261.9 3177.9 2212.2 AVG 

MIX 1929.8 2094.3 392.1 1419.0 2.0 6.3 16.2 645.4 2157.1 476.4 398.0 S.E. 
AB A AB A AB A A A AB A AB  

2353.0 5700.5 1227.0 5184.5 12.7 35.3 37.3 1035.6 3737.3 1433.4 1155.4 AVG 
TUF

,S  
166.7 625.5 124.3 518.5 0.5 3.2 6.3 259.2 337.9 147.4 104.0 S.E. 

B A C A B A A B B A AB  
9916.8 9270.3 3404.3 6147.4 21.0 48.6 68.9 1486.6 12301.5 3427.2 3020.7 AVG 

TUF 1723.3 1042.9 427.1 612.3 1.5 4.0 10.2 153.3 1966.6 902.4 548.4 S.E. 
A A A A A A A AB A A A  

0.045 0.0707 0.002 <0.001 0.002 0.16 0.0727 0.0132 0.007 0.0615 0.0013 P -   
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ניתן לציין  שונות גדולה יחסית בין החזרות.  לא הנתונים מצביעים על. 10מוצג בטבלה  יםבשורש היסודותריכוז 

הבדלים בולטים בריכוז המינרלים בשורשים מהטיפולים השונים. יתכן והדבר נובע מהקושי לדגום שורשים בעלי 

נדגמו באופן נפרד שורשים מתעלת הטוף  TUF-קוטר זהה וכן הקושי בניקוי השורש משאריות קרקע. בטיפול ה

יותר בשורשים שבודדו מהטוף לעומת השורשים ומהקרקע של אותם עצים. במרבית היסודות היה הריכוז גבוה 

שבודדו מהקרקע. יתכן שהדבר נובע מהעובדה שהשורשים שנאספו בטוף היו מעט דקים יותר והכילו באופן יחסי 

 יותר רקמות פרנכימה. השורשים שמקורם בטוף גם נשטפו ביתר קלות.

 פן מובהק במהלך שלוש שנות הניסויחשיבות רבה יש ליחס לעובדה שריכוז המינרלים בעלים לא השתנה באו

הובחנה בעלים בשנה השלישית. התוצאות מעידות כי  TWW(. ירידה מסוימת בריכוז הברזל בטיפול 8)טבלה 

קרת ובהשוואה לעצים המושקים במים שפירים קליטת המינרלים בשורשיהם של העצים בטיפולי הקולחים מב

 עד עתה. תעלולה להיות השפעה רעילה, כנתרן וכלוריד, נמנעהיטב. ריכוז המינרלים אשר להצטברותם בעלים 

vii. (הלחץ תא) בגזע מים פוטנציאלבמהלך עונת ההשקיה לא נמצאו הבדלים מובהקים בקריאות  :לחץ תא 

הקריאות  התקבלו שפיריםניתן להבחין שבטיפול המושקה במים  (.47בעצים של הטיפולים השונים )איור 

 כנראה, גבוהים יותרכל העונה. בטיפול עם תעלות האוורור הערכים  מהלךב ביותר הנמוכות)השליליות( 

 מאמצע. )אינטרוול השקיה ארוך מדי לתאחיזת המים של הטוף( שגוי שהיה ההשקיה משטר של כתוצאה

הועבר למספר השקיות ביום. ביתר הטיפולים, כולל הקולחים  האוורור ותלבתע ההשקיה משטר העונה

 .שפירים במים המושקים בעצים מאשר יותר גבוהות ריאותהמשקי,  היו ק

 
 פוטנציאל מים בגזע. – קריאות תא לחץממוצע של   :56איור 
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viii.  :מטע יסעור. –עונות ניסוי קולחים  3סיכום תוצאות יבול 

 האס .א

  

 18-19: יבול האס ואחוז יצוא  58 איור 18-19: יבול האס וגודל פרי 57 איור

 

 

  עונות וניתוח סירוגיות 3יבול האס ממוצע   :59איור 

 

ראה עדיפות על פני ה LFI -בינוניים+ ומאופיינים בסירוגיות חזקה. טיפול ההיו יבולי הטיפולים בחלקה 

שיש לתת לטיפול  ייתכןשאר הטיפולים )לא מובהק(. גודל הפרי בטיפול השפירים בלט לטובה ומובהק. 

לצופף  ,אולי ,מים ביעילות יתר ולכן יש מקום קולטיםבקרקע זו  השפירים ממשק אחר כיוון שהעצים

 .ההשקיה אינטרוולאת 

מאידך, רואים שריווח האינטרוול בהשקיה בקולחים גורם לתגובה טובה של העצים וביבול טוב יותר 

העונות. אחוז היצוא בטיפולים השונים גבוה וללא הבדלים משמעותיים, כאשר לפרי בטיפול  3לאורך 

 פירים איכות מעט טובה יותר משאר הטיפולים.הש

נמוכה יחסית לטיפולים האחרים, בעוד טיפול תעלות הטוף מאופיין  היתה הסירוגיות בטיפול השפירים

 . יש לחשוב אם להמשיך בטיפול זה ואם כן, באיזה ממשק.ביבולים בינוניים וסירוגיות מאד גבוהה
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 אטינגר .ב

  
 עונות ומצטבר 2: יבול אטינגר 61 איור וגודל פרי: יבול אטינגר 60איור 

חלש  -הוא יבול בינוני 17-18עונות בלבד כיוון שהמיקוד הוא על הזן האס. היבול בעונת  שתיביבול האטינגר נקטף ונמדד 

 . לא ניתן לנתח את טיפול תעלות הטוף בגלל מבנה היישום.18-19לאטינגר, ויבול יפה מאד בעונה האחרונה 

לא מובהק בזן זה, והיבול  -תובנות שבולטות גם בהאס. גודל הפרי נמצא גדול יותר בטיפול השפירים 2בזן זה נראות  גם

השקיות בשבוע היבול  3השקיות בשבוע כאשר גם לטיפול הקולחים הרגיל שבו  2הבולט הוא בטיפול הקולחים ממשק שבו 

 יפה.

ת עם המים השפירים לא משפרת את והקולחים הרגיל. תוספת השלוח בטיפול המיהול נראית ירידה ביבול לעומת טיפול

 ביצועי העצים.

 

 מסקנות סיכום ו .4

עולות מספר תובנות שעיקריהן מפורטות להלן. מסקנה אחת חשובה ובולטת הינה  שנים של מחקר 3בתום 

. לעומת זאת מדדים שתגובת העצים, ובעיקר התבטאותה ברמות היבול, הינה איטית ובשלב זה עדיין אינה ברורה

אחר תגובת המטע לטיפולי התיקון השונים, מצביעים כבר )בחלקם רציף( מפורטים שנבחרו במחקר זה למעקב 

עתה על מגמות השפעה. חלק מההשפעות החלו להתבטא רק לאחר שנה מעת הצבת הטיפולים, ואנו מעריכים 

טאו בהבדלים מובהקים גם במדדי התפתחות , ועם הזמן יתבהבאותשהתגובות יהפכו למשמעותיות יותר בשנים 

 העצים וכמות היבול.

מצביעות על כך שהשקיה במים שפירים  2017נובמבר ה בילאחר תום עונת ההשקיה השניהקרקע תוצאות דיגום 

בחתך הקרקע מתחת לשלוחות הטפטוף  SAR -האת ערך מקטינה באופן משמעותי את ריכוזי הנתרן, הכלוריד ו

. (Paudel et al. 2018בהתאמה להשפעה שנמצא בניסוי בפרדס במזרע ) לחים בממשק משקילעומת השקיה בקו

בכל הטיפולים המשפרים שנבחנו, מיהול קולחים בשפירים, תעלות אוורור )טוף( ושינוי ממשק ההשקיה )פריסת 

הטפטוף  בחתך הקרקע מתחת לשלוחות SAR -ריכוזי הנתרן, הכלוריד וה ,שלוחות והקטנת תדירות ההשקיה(

היו נמוכים מאשר בהשקיה בקולחים בממשק משקי אך גבוהים מאשר בהשקיה בשפירים. בשכבת הקרקע 

לכוון שורת העצים ולכוון בין  –העליונה ריכוז המלחים בתעלת הטוף נמוך באופן ניכר מאשר משני צידי התעלה 

וגם  ,מהתעלה היו הנתרן והכלורידמרכיבי המליחות העיקריים שהושפעו מתעלת הטוף ומהמרחק  שורות העצים.

בת הקרקע העליונה כבש ,מרכיבים אחרים )סידן, מגנזיום( היו נמוכים בתעלה מאשר מחוץ לה. לעומת זאת

היו גבוהים  SAR -הערך בשורת העצים התגלתה השפעה הפוכה של תעלות הטוף, כאשר ריכוזי הנתרן, הכלוריד ו

ורשת המשך מעקב ומיקוד המחקר להבנת המנגנון לתופעה מאשר בטיפול הקולחים המשקי. תוצאה זו ד

 לכן יש להניח שגםשל הקרקע ביסעור. מאשר בהרבה נמוכים  של טוף קבול הקטיונים החליפים והשלכותיה.

 תכולת נמוכים מאשר בקרקע הביקורת.טוף ה תעלת בתוךמגנזיום החליפים הסידן והאשלגן, ההנתרן,  ריכוזי

ריכוזי הפחמן  ובהתאמה לכך ביסעורהקרקע  בהרבה מאשר שלנמוכים  של טוף םיהאורגניהפחמן והחנקן 
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, אולם נתונים אלה מוסטים כלפי והחנקן האורגני המומס בתעלת הטוף נמוכים מאשר בקרקע מצידי התעלה

ריכוזי הפחמן והחנקן האורגני המומס בחתך גם  .מטה בגלל המיהול הגדול יותר מול מצב תמיסת הקרקע בשדה

 ., כנראה בהשפעת תכולתם הנמוכה בתוך התעלותחת לתעלת הטוףנמוכים יותר בחתך הקרקע מתהיו הקרקע 

, נושא שצריך להמשיך ולעקוב מאשר בקרקע משני צידי התעלה ךנמו ההי הזרחן הזמין בתעלת הטוףריכוז גם 

תעלות הטוף אפשרו שטיפת מלחים מוגברת מתעלת הטוף וגם בחתך הקרקע מתחת לשלוחות הטפטוף  . אחריו

   .SAR -ערך ה גםכך והיונים העיקריים שהושפעו היו נתרן, כלוריד  –ס"מ  90עד עומק 

ריכוזי החמצן בנקבובי הקרקע בבית השורשים מגיבים בצורה עקבית וברורה לאירועי ההשקיה בטיפולים 

ממה שצפינו עם מבחינת תנאי האוורור השונים. נראה שבאופן כללי הקרקע בחלקת הניסוי פחות בעייתית 

וי, אולי בגלל האבניות הרבה התורמת לאוורור. למרות זאת ניכר שבטיפול הקולחים המשקי ריכוזי תחילת הניס

( מאשר בכל טיפולי התיקון. טיפול האוורור 7-12%החמצן יורדים לערכים נמוכים יותר )עד לערכי מינימום של 

 באמצעות תעלות טוף הביא לשיפור הגדול ביותר באוורור.

, ומוכרות כנות (Lahav and Kadman, 1980) אוורור לקוי לתנאיאבוקדו הרגישות על  עבודות שונות מצביעות

רגישות יותר, או פחות, לתנאי אוורור לקויים. אולם, אין בעבודות אלו הצבעה על מנגנון הפגיעה )שמיוחס 

וני ריכוז לפעמים לרגישות השורשים למחלות( ואין בהן הגדרה של רמות סף שמתחתן תחול פגיעה. איסוף נת

החמצן בבית השורשים בעבודה זו הינו ייחודי, אך אין בעבודה זו יומרה להגדיר ערכי סף כאלה. לשם כך נדרשת 

עבודה במגוון קרקעות, בכנות שונות ובפירוט רב יותר של נקודות המדידה )עומק, מרחק מהטפטפת, וכד'(. 

הן מבחינת  –ני הקרקע ופעילות העץ השלם ייחודו של המחקר הוא בבדיקת הקשר בין מדד זה לבין מאפיי

 קליטת המים והן מבחינת קליטת יסודות ההזנה. 

, נמצא שירידת פוטנציאל , שלא ירד לערכים קיצוניים במטע הניסויבהתאם לנאמר לעיל לגבי אוורור הקרקע

חוות בקולחים ב ושקההשמטע ניסוי בהרדוקס בקרקע היה מתון ולא הגיע לערכים נמוכים כמו אלו שנמדדו ב

עכו. הנתונים שנמדדו תומכים בהנחת העבודה שלנו שמדד ריכוז החמצן הינו מדד רגיש יותר בתחום העליון, 

, ואילו מדד הרדוקס, שרגישותו גבוהה יותר בתחום האנוקסי )שבו רמות החמצן כבר יותר המאוורר ומחומצן

 נו רגיש בתחום זה.מאד נמוכות ומדד ריכוז החמצן כבר איננו רגיש(, אינ

, וריכוזי הנתרן SAR -( המוליכות החשמלית, ערכי הTWW ,LFI ,TUFבטיפולים המושקים בקולחים )

, בהתאמה למאפייני מי ההשקיה. הקולחים מכילים ריכוז MIX -ו FWוהאשלגן, היו גבוהים מאשר בטיפולים 

של נתרן אשר בקרקע חרסיתית עשוי לגרום מלחים גבוה יותר מאשר המים השפירים, ובפרט מכילים ריכוז גבוה 

ערכי -ניטריט, ברזל דוריכוזי  –לתפיחת החרסית ולבעיות אוורור. במדדים אשר קשורים לפוטנציאל הרדוקס 

, דבר המרמז על סביבה יותר מחוזרת. FW -גבוהים בהשוואה להיו  TWW -הערכים בטיפול הש נמצאומנגן, 

ערכי, על אף שריכוז החמצן בו היה גבוה, ככל הנראה בגלל -ל ברזל דוהראה ערכים גבוהים ש TUF -טיפול ה

, הצליחו להוריד TUF -ובעיקר טיפול ה LFI ,MIXההרכב המינרלי השונה מזה של הקרקע. טיפולי האוורור, 

 ביעילות את ריכוז הניטריט. 

העובדה שריכוזי האשלגן חשיבות הסלקטיביות בקליטת האשלגן ובניודו אל אברי העץ האחרים מודגשת לנוכח 

בעלים הינם בתחום המוגדר כמחסור גבולי בטיפול הקולחים, ובחלק הנמוך של התחום התקין בשאר הטיפולים. 

אין בספרות הגדרה של תחומים הנחשבים כתקינים, או כמייצגים  אחרים )עצה ושורשים(צמח  אברילגבי 

לאשלגן חשיבות רבה, הן בתהליכי קליטת המים והובלת המומסים, והן  אלה יש באבריםמחסור, אולם גם 

 תאית.-בפעילות התוך

תוצאות ההדמיות )של עונת השקיה אחת( הראו שיחסית למצב הייחוס )קרקע מקומית המושקת במים מושבים(, 

פורציוני שיפור איכות מי ההשקיה )באמצעות מעבר לשפירים או מיהול( משפר את קליטת המים באופן פרו
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מהקטנת המליחות בקרקע, וכתוצאה מכך,  במודל לדרגת המיהול. השיפור בקליטת המים ע"י השורשים נובע

הגדלת תכולת האוויר בקרקע. בנוסף, תוצאות כן מהקטנת הרכיב האוסמוטי של פוטנציאל מי הקרקע, ו

גרגר יחסית )חול( -נקבובי גסההדמיות הראו שביחס לקליטת מים ע"י שורשי העצים, תעלות אוורור עם תווך 

וליות של החול איעילות יותר מאלה עם תווך נקבובי שמרקמו גס מאוד )טוף(. זה נובע מכך שהתכונות ההידר

רוויה מספיק גבוהה -ולית לאאהידרהמוליכות המאפשרות שיפור תכולת האוויר בבית השורשים תוך שמירה על 

 שורשים. צרוף זה אינו מתקיים בתעלות האוורור המכילות טוף.על מנת לקיים את שטפי המים הנדרשים בבית ה

בשני המקרים, בעיקר במקרה של תעלות הממולאות בחול, שילוב תעלות האוורור עם השקיה בפולסים עשוי 

 לשפר את קליטת המים ע"י העצים.

שונות, שהוצגו עד היום. התוצאות המסודרות הרא ותונמשכ 2016 ביולי התחילו העצים בגזע זרימה מדידות

נמוכה מאשר עם שפירים. הבדלים אלה  בדו"ח של השנה הראשונה, הראו שצריכת המים בהשקיה עם קולחים

תוצאות  הכי הרבה מים.  FW-מים, ו מעט הכי העצים המושקים בקולחים צרכו הניסוי משך כלבנמשכו וכמעט 

, 2016-תעלות הטוף היו נמוכים מהאחרים בערכי הצריכה עבור  אלו מחזקות את אמינות חיזוי הדמיות המודל.

)החל מאוגוסט(  2017, כך שבסוף קיץ טוףה טיפולב עזבג המים זרימתב הדרגתית בעליה צפינו 2017 בקיץב אך

השיפור, והסטיה מחיזוי ההדמיות עשויים להיות מוסברים  .שפיריםה טיפולבלא היו שונים מאשר  טוףבהערכים 

 .ובהדמיות הניסוי בתחילת מאשר גרגר גס פחות מדיום היווה הוא שבפועל כך, ףהטו תוך אל קרקע כניסתע"י 

עונת  בתחילת גםנתן ערכים יחסית גבוהים של זרימה, וכך  2016בתחילת המדידות בסתיו  MIX -ה טיפול

-ירד והוא צרך מים בכמויות דומות ל MIXהמיקום היחסי של  2017. לאחר מכן בהמשך 2017-ההשקיה ב

TWWטיפול ה2018-. ב ,- MIX  התמקם בערכים גבוהים של צריכה, יחד עם הטיפוליםFW ו-TUF  במשך כל

)סוף  200הערכים שלו היו נמוכים עד סביבות יום  2017-. ב2016נתן ערכים גבוהים בסתיו   LFIהעונה. טיפול 

ובסוף  TUFרך כמו טיפול צ LFI 2018-. בTUF-ו  FWוהוא צרך כמו התיולי( ולאחר מכן הצריכה היחסית שלו על

על שינויים  אולי המעיד LFI. התנהגות זאת של טיפול TWW, אך תמיד יותר מטיפול FW-העונה פחות מ

דינאמיים בקרקע ובצמח בטיפול זה, כך שהמיקום שלו השתנה כמה פעמים במשך הניסוי. מדידות מוליכות עלים 

-ל  TWWהמים בגזע אישרו את ההבדלים האלה בין יחד עם מהלך עונתי של פוטנציאל 2017-שנעשו בעיקר ב

FW ,ש מצב נוצר 2018-ב, זה כל עם. השניים בין האחרים הטיפולים של היחסי המיקום ואת-TWW  היתה עם

 אם לקבוע קשה. הגבוהה ברמה( TUF-ו FW ,MIXברמה הבאה, ושלושת האחרים )  LFIהצריכה הכי נמוכה, 

רמת צריכת המים של העץ הוא מדד למצבו הכללי,  אםובהק, כנראה שלא. מ LFI-ל הגבוהה הקבוצה בין ההבדל

של התוצאות היא שכל הניסיונות להיטיב עם המטע ע"י שינוי בממשק או בהטבת איכות המים  המשמעותאזי 

תרמו ויכולים לתרום לשיפור בצריכת המים של העץ, דבר שכנראה מראה על הטבה במצב המים שלו. במקרה של 

TUF ,למערכת השורשים  שנגרם נזק משמעותי "יע מוסברת היותלהמים הנמוכה בתחילת הניסוי יכולה  יכתצר

 עד המטע של המים בצריכת בירידה שהתבטא(, החפירות בזמן בשטח כשהיינו שראינו)כפי  התעלות חפירת עתב

ת ההידראוליות קשור לתכונו ,הסבר אלטרנטיבי, או משלים "כ.אח שנה כמעט השורשים מערכת להתאוששות

בידינו אישור  אין .לעיל שהוצע כפי, בתוך התעלה, כפי שממחיש המודל, ואפשרות שתכונות אלו השתנו עם הזמן

 אפיון פי על ולא TUFשלא הראו שינוי משמעותי בשורשים בטיפול  )להלן( השורשים מדידותניסויי, לא על פי 

 תעלות טיפולל מיוחד יתרון נצפה לא, העצים של םהמי צריכת לגבי. התעלות בתוך ההידראוליות התכונות

 ומגמת ייתכן, אולם. האחרים שיפורהלאחר ההתאוששות, מכיוון שהצריכה שלו היתה דומה לטיפולי  האוורור

 המים צריכת מדידות של התוצאות .הבאות בשנים תמשיך שלו המים צריכת ושיפור זה טיפול של ההתאוששות

 ניסויב שהתקבלולתוצאות  ותמתאימ לעומת העצים המושקים במים שפיריםהמושקים בקולחים  העצים של

את ההדמיות  ןבאופיי ותתואמ הן וכן ,(Paudel et al. 2016a, 2016b and 2018) ושפירים בקולחים פרדס השקיית



 

52 

 

לציין  יש לגבי הפרדס הוצע במאמרים שלעיל כי ההבדלים נעוצים בפוטנציאל האוסמוטי, כלומר במליחות. לעיל.

 בשינויים המתמקדש, כאשר המודל, 30%-לשפירים הם ברמה של כ קולחיםשההבדלים בצריכת מים בין 

 האוורור רמת בין הישירה התלות ואיבר ייתכן. בלבד 10%-כ של שינויים חוזה, המים של האוסמוטי בפוטנציאל

 שפוגע ישיר כגורם האוורור גורם של כמותית לקביעה נתונים כיום אין אולם, מדי קטן מקדם כולל קליטת לבין

 . השורשים"י ע המים קליטת ביעילות

במנת ההשקיה  העלייה, הקודם"ח בדו שציינו כפי. 39 באיור ההשקיה לערכי מושווים המים צריכת ערכי

של העץ, שהינו די קבוע מיוני עד  מיםההמהלך של צריכת  את תואמת)סוף יוני( לא  180שמתחילה בסביבות יום 

מ"מ ליום, כאשר הצריכה  5-. מסוף יולי עד סוף ספטמבר ההשקיה התקרבה להשנים בשתיספטמבר סוף 

אחוז, מנת ההשקיה עדיין עודפת. יש אפשרות  20מ"מ. אם נניח מקדם שטיפה של  3.5-ל 3שנמדדה היתה בין 

עונה. היכולת של העצים, אך הערכים תואמים את ההשקיה בתחילת ה מיםהשיש טעות עקבית במדידות צריכת 

)פיוניות( ידועה, והקשר הברור בין מוליכות  עליםהשל העץ לווסת את צריכת המים שלו ע"י התאמת מוליכות 

. התנהגות זאת של עצים לא באה לידי ביטוי בחישוב המים צריכתמעידה על יכולת טובה לוויסות   VPD-ל נוףה

הצריכה. נראה שיש מקום לבחון שינויים  את תואםא התאדות ייחוס בנוסחת פנמן, ולכן כנראה שלוח ההשקיה ל

בניסוי מסודר. אפשר להוסיף לנוסחת פנמן פונקציה המתארת את השינוי במוליכות  באבוקדובלוח ההשקיה 

 .במודלים שעשינו כפי, VPDעם  נוףה

, כאשר TWWהשוואה בין הטיפולים מראה שערכים נמוכים של מוליכות עלים לאדי מים התקבלו עבור טיפול 

מוליכות העלים בטיפול שנהיה דומה לעד טוף, הטיפול ב העלי כותיה עליה הדרגתית במיקום היחסי של מולתנצפ

. ממצא זה תואם את הממצאים של 2018 האחרים בחודש אוגוסטהטיפולים שפירים וגבוה באופן מובהק מה

 זרימה בגזע. 

שים בעומקי הקרקע השונים לא נמצא הבדל מובהק השור פרהן בבדיקת כלל השורשים בפרופיל והן בבדיקת מס

( היה מספר שורשים TWW) המשקי בקולחיםטיפול ל( וLFIבין הטיפולים, אם כי להשקיה בתדירות נמוכה )

במדידה האחרונה ניכר  רקהשורשים התקבלה גם לגבי אורך השורשים הכללי.  פרמגמה דומה למס גבוה יותר.

 .הםתוצאות דומות התקבלו גם לגבי נפח השורשים ושטח הפנים של .הטוף שיפור באורך השורשים גם בטיפול

הקיץ הייתה צמיחה רבה יותר מאשר בחורף  שבחודשינמצא מדידת צמיחת שורשים בשיטת גלילי רשת ב

 TWW ,MIX. גם אורך השורשים הסגולי בעונה זאת היה גבוה יותר מאשר בעונות האחרות. בטיפולי ובאביב

עיד על כך שחלק עיקרי של השורשים היה בקטרים הנמוכים, דבר המעיד על הסתעפות שורשים נמצא הפיזור המ

, היה TUFרבה ונוכחות שורשים דקיקים בכמות גדולה יחסית. לעומת זאת בטיפולים האחרים, בעיקר בתעלות 

 חלק גדול של השורשים בקטרים עבים יותר.

ל כך שנדרשת יותר משנה עד שהשורשים מצליחים לצמוח התוצאות של הצמיחה לגלילים בתעלות הטוף מעיד ע

 אל תוך הטוף ולנצל את נפח ההזנה חדש זה.

בחלק מהיסודות קיימת שונות גדולה ש ראהההעונה האחרונה בוצעו במהלך שעלים, שורשים ועצה של  בדיקות

ר באופן מובהק בתעלות יחסית בין שש החזרות לכל טיפול. ריכוזי הגופרית, הברזל המנגן והנתרן נמוכים יות

הטוף מאשר בטיפול הקולחים. ביסודות האחרים לא נמצאה השפעה ברורה של הטיפול על ריכוז היסודות. 

 בריכוזי המינרלים בשורש ובעצה לא נמדדו הבדלים מובהקים בין הטיפולים.

רלים במערכת תוצאות השנתיים האחרונות מעידות כי בהשוואה לעצים המושקים במים שפירים קליטת המינ

  השורשים של העצים בטיפולי הקולחים מבקרות היטב את ריכוזי המינרלים הנקלטים.     

נמוכים באזור מטע יסעור. האביב הקריר ופעילות דבורים נמוכה -ביבולים בינוניים התאפיינה 2018-2017 עונת

, בתדירות השקיה נמוכהחים נראה יתרון מסוים לטיפול הקול יבול אטינגרב גרמו לתנאי חנטה לא טובים.
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בסה"כ יבולים נמוכים, אין בעונה האחרונה  יבול ההאסב .משקי בקולחיםולטיפולים השונים על פני הטיפול 

 הייתה למדי. רמת הסירוגיות בכל הטיפולים הטוב היא תמובהקות בהבדל שבין הטיפולים. רמת היבול הדו שנתי

השפירים, המיהול  יכאשר בטיפוללעומת שאר הטיפולים, חותים טיפולי הטוף והקולחים נראים נ .גבוהה מאד

 .התקבלו יבולים גבוהים יותראינטרוול ההשקיה של ריווח הו

ללא הבדלים משמעותיים, כאשר לפרי בטיפול השפירים איכות מעט גבוה ו היה אחוז היצוא בטיפולים השונים

שיש לתת לטיפול השפירים  ייתכןגודל הפרי בטיפול השפירים בלט לטובה ומובהק.  טובה יותר משאר הטיפולים.

 אינטרוולאת לצופף  ,אולי ,מים ביעילות יתר ולכן יש מקום קולטיםממשק אחר כיוון שהעצים בקרקע זו 

 .ההשקיה

נמוכה יחסית לטיפולים האחרים, בעוד טיפול תעלות הטוף מאופיין ביבולים  היתה ירוגיות בטיפול השפיריםהס

. יש לחשוב בעונה הראשונה מחפירת התעלות נובעת מהפגיעה בשורשיםששייתכן  בינוניים וסירוגיות מאד גבוהה

 .אם להמשיך בטיפול זה ואם כן, באיזה ממשק

הרכבת  מהשל ניסוי, כאשר בשנה הראשונה הופעלו הטיפולים ולקראת סוף השנה הושל שלוש שניםתוצאות של 

מדידים בין  הבדלים בחלק מהמדדים לא היוכל ציוד המדידה, מראות מגמה של תחילת הבדלים בין הטיפולים. 

הטיפול  יםמדדמהבחלק . יםים ומשמעותיברורהבדלים  ים ואילו בחלק מהמדדים התקבלו בין הטיפוליםהטיפול

לציין שהטיפול  יש בקולחים. במים שפירים התחיל להראות תגובה חיובית של הקרקע והעצים לעומת הטיפול

הטיפולים  )אם נבדל( מצב של הדרדרות במטע. הקולחיםאילו ומייצג את המצב האופטימלי  במים שפירים

טיפולים  .הנזק של הקולחים את מתוכננים למנוע או למזערהמשפרים שהינם המטרה העיקרית של המחקר, 

פרק זמן  שעבור מטע שנפגעים בהשקיה בקולחים. אולם, יש לזכור יםמדדהמגמה מסוימת של שיפור  הראואלה 

תתגבר עם  השיפור מעריכים שההשפעה החיובית של טיפולי אנו .הינו קצרלוש שנים של הפעלת הטיפולים של ש

 הזמן. 

טיפולים והפרמטרים הממצאים העיקריים שהתקבלו עד כה, על פי ה מוצגים מובא סיכום של 11בטבלה 

השפעות של הטיפולים, חלקן כבר עתה שנמדדו. נראה שעל אף התקופה הקצרה של הרצת הניסוי מתגלות 

משמעותיות וחלקן פחות. עיקר ההשפעות בשלב זה הן על המדדים בקרקע, כאשר ההשפעות על המדדים 

ברים על השפעות הנובעות מאיכות הצמחיים מתונות יותר, ובחלקן לא ניכרות עדיין. מצב זה סביר כאשר מד

 המים, שיפגעו ראשית בתכונות הקרקע ובהמשך או במקביל יתחילו תגובות של הגידול.
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 טרים שנמדדו בניסוימהשוואה בין הטיפולים על פי הפר :11טבלה 

טיפול                               

 פרמטר
FW TWW LFI MIX TUF 

הרכב תמיסת הקרקע 
 י הקרקעעפ"י מיצו

ריכוז גורמי מליחות 
בהשוואה נמוך 

בעקבות  לקולחים
 במיהריכוז הנמוך יותר 

 .ההשקיה

ריכוז גורמי מליחות 
גבוה יותר בעקבות 
הריכוז הגבוה יותר 

 .במים

מצב ביניים בין שפירים 
 .וקולחים

מצב ביניים בין שפירים 
 .וקולחים

שטיפת מלחים עד עומק 
ס"מ יעילה יותר.  90

התפלגות שונה במרחב 
 שמחייבת המשך מעקב.

של ירידות מתונות  ריכוז חמצן בקרקע
לאחר  ריכוז החמצן

ההשקיה והתאוששות 
 .מהירה יותר

ירידות חדות יותר של 
ריכוז החמצן לאחר 

והתאוששות ההשקיה 
 .איטית יותר

ין קולחים רמת ביניים ב
 .ושפירים

מצב ביניים בין קולחים 
מצופה , כשפיריםו

משיפור איכות המים 
 .כתוצאה מהמיהול

הגבוהים  חמצןהריכוזי 
 .לאורך כל הזמןביותר 

אוקסיים -תנאים סב .תנאים אוקסיים .תנאים אוקסיים .אוקסיים-תנאים סב .אוקסיים תנאים redoxתנאי 
למרות ריכוזי החמצן 

הגבוהים, בגלל תכונות 
 .הטוף

הרכב תמיסת קרקע לא 
 מופרת )משאבים(

אין נוכחות ניטריטים. 
אין הבדלים מובהקים 

 בריכוז הברזל והמנגן
י ליפובהשוואה לט

 .הקולחים

נוכחות ניטריטים. אין 
הבדלים מובהקים 

 בריכוז הברזל והמנגן
בהשוואה לטיפולים 

 .התיקון

נמנעה הצטברות 
ם בגלל תנאי טיניטרי

אוורור משופרים. אין 
הבדלים מובהקים 

 .בריכוז הברזל והמנגן

נמנעה הצטברות 
ם בגלל תנאי טיניטרי

אוורור משופרים. אין 
הבדלים מובהקים 

 .כוז הברזל והמנגןברי

נמנעה הצטברות 
ם בגלל תנאי טיניטרי

אוורור משופרים. אין 
הבדלים מובהקים 

 .בריכוז הברזל והמנגן
דרגת רווית מים  מודל

הנמוכה ביותר ודרגת 
 הגבוהרווית אוויר 

דרגת רווית מים 
הגבוהה ביותר ודרגת 
רווית אוויר הנמוכה 

 ביותר.
קליטת מים נמוכה 

מהטיפול  30%עט בכמ
 במים שפירים.

תגובה דומה לטיפול 
הקולחים הרגיל. אין 

 .לטיפול זה יתרון
 

מקטין את דרגת רווית 
הקרקע במים ובכך 

מגדיל את רמת 
האוורור באופן 

פרופורציונלי לדרגת 
המיהול. יש אפשרות 

תיאורטית לעשות 
מיהול על ידי שימוש 

בקולחים ובמים 
באיכות טובה )שפירים 

 .מותפלים( באופן או
 שיפור בקליטת מים

פרופורציוני  באופן
 לרמת המיהול.

דרגת רווית אוויר 
גבוהה, אבל זמינות מים 

שימוש בחול גס נמוכה. 
 והשקיה בפולסים

מעלים את יעילות 
 .השיטה
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 ו בניסויהשוואה בין הטיפולים על פי הפרמטרים שנמדד :)המשך( 11טבלה 
טיפול                               

 פרמטר

FW TWW LFI MIX TUF 

צריכת מים )לפי זרימת 
 המים בגזע(

 FW  >MIX  >TUF  >LFI  >TWWצריכת המים במהלך עונתי הייתה באופן כללי: 

פוטוסינתיזה ומוליכות 
 אדי מים

עונה היתה של הטיפול במים שפירים והנמוכה ביותר בטיפול הקולחים המשקי. באופן כללי מוליכות אדי מים הגבוהה יותר לאורך ה
 ביתר הטיפולים היו שינוים במהלך העונה.

 לא היו הבדלים בין הטיפולים בפוטוסינתיזה במהלך העונה.
 –התפתחות שורשים 

 צינורות שקופים
 .מבשאר הטיפולים חם ושטח הפנים שלהם היו גדולים, נפםכרוואיותר שורשים נמצאו  LFI -ו TWW -אין הבדלים מובהקים. ב

 .צמיחה יחסית מהירה יותר בתעלות הטוף לקראת סוף עונת ההשקיה השניה
 -התפתחות שורשים 

 גלילים
הסתעפות שורשים רבה 

ונוכחות רבה יותר של 
 שורשים דקיקים.

מספר שורשים, מספר 
ם )לא שורשים ואורכ

מובהק( גבוהים יותר.  
 תגלתההמגמה דומה 

לגבי נפח ושטח הפנים 
של השורשים. 

הסתעפות שורשים רבה 
ונוכחות רבה יותר של 

 שורשים דקיקים.

מספר שורשים, מספר 
שורשים ואורכם )לא 

מובהק( גבוהים יותר. 
 תגלתההמגמה דומה 

לגבי נפח ושטח הפנים 
נוכחות של השורשים. 

תר שורשים עבים יו
מעידה על פחות 

 הסתעפויות.

הסתעפות שורשים רבה 
ונוכחות רבה יותר של 

 שורשים דקיקים.

נוכחות שורשים עבים 
 יותר. 

כנראה שנדרשת יותר 
מעונה אחת לצמיחת 
מערכת השורשים אל 

 תוך התעלות

 בין הטיפולים. יםמשמעותיאין הבדלים ועד כה אין מגמות ברורות  תכולת יסודות
שנים. אחוז  3התוצאות הטובות ביותר לאחר  והתקבלקולחים עם ריווח אינטרוולים הטיפול באבל לא היו הבדלים מובהקים,  שנתי-תלת יבול

)עם הבדל מובהק בגודל הפרי(.   היצוא היה גבוה בכל הטיפולים כאשר בטיפול עם המים השפירים היה פרי באיכות טובה יותר
 .ות הנמוכה ביותר התקבלה בטיפול במים שפיריםהסירוגי

הערכה כלכלית 
גורמי  –ראשונית 

 העלות ומגמות השינוי

עלות מים גבוהה. בעיה 
של מכסות מים, 

קיצוצים בשנות בצורת 
 וחוסר וודאות.

מחיר מים נמוך יותר 
ורמת בטחון גבוהה לגבי 

כמות המים להשקיה, 
אבל תוספת עלות 

מסוימת בתחזוקת 
 הציוד.

מחיר מים נמוך יותר 
ורמת בטחון גבוהה 

לגבי כמות המים 
וספת להשקיה, אבל ת

עלות מסוימת 
בתחזוקת הציוד. 
עלות ציוד עם יש 

תוספת שלוחות 
 טפטוף.

עלות מים גבוהה )בהתאם 
ליחס המיהול(. בעיה של 

מכסות מים וקיצוצים 
עלות  בשנות בצורת.

הקמה מערכת מיהול 
בהתאם לכללים של משרד 

הבריאות ועלויות הפעלה 
ותחזוקה )שאיבה, בקרה( 
ושל צנרת וציוד ההשקיה 

יין יש קולחים )עד
 במערכת(

פעמית גבוהה -עלות חד
בהכנת תעלות האוורור 
 ורכישת בחומר המילוי.
עלות מים נמוכה יותר 

 )קולחים(.
עלות בתחזוקת הציוד, 

במיוחד אם יש מעבר 
 להשקיה בפולסים.



 

56 

 

 רשימת ספרות: .5

Bardhan, G., D. Russo, D. Goldstein and G.J. Levy, 2015. Changes in the hydraulic properties of a clay soil under 

long-term irrigation with treated wastewater, Geoderma, 264, 1-9. 

Cantuarias, T. (1995). Transpiration rate and water status of a mature avocado orchard as related to wetted soil 

volume. MSc. Thesis. Hebrew Univ. of Jerusalem. 

Cohen, Y., Cohen, S., Cantuarias Aviles, T. and G. Schiller. (2008). Variations in the radial gradient of sap 

velocity in trunks of forest and fruit trees. Plant and Soil 305:49-59. 

Eshel, G., G.J. Levy, U. Mingelgrin, and M.J. Singer. 2004. Critical evaluation of the use of laser light scattering 

for particle size distribution analysis. Soil Sci. Soc. Am. J. 68, 736-743. 

Lahav, E. and A. Kadman. 1980. Avocado Fertilization. International Potash Institute. Worblaufen-Bern, 

Switzerland. 

Levy, G.J., A. Dag, M. Raviv, I. Zipori, S. Medina, I. Saadi, A. Krasnovski, H. Eizenberg, Y. Laor. 2017. Annual 

spreading of olive mill wastewater over consecutive years: Effects on cultivated soil physical properties. Land 

Degrad. Develop. 29: 176-187  

Levy, G.J., P. Fine, D. Goldstein, A. Azenkot, A. Zilberman, A. Chazan, and T. Grinhut. 2014. Long term 

irrigation with treated wastewater (TWW) and soil sodification. Biosys. Engin. 128, 4-10. 

Naasz, R., J.-C. Michel, and S. Charpentier. 2008. Modeling oxygen and water flows in peat substrate with root 

uptakes. Acta Horticulturae, 779, 191-197. 

Paudel, I., Kanety, T., Cohen, S. (2013). Inactive xylem can explain differences in calibration factors for thermal 

dissipation probe sap flow measurements. Tree Physiology, 33:986-1001. 

Paudel, I., Shaviv, A., Bernstein, N., Heuer, B., Shapira, O., Bar-Tal, A., Rotbart, N., Ephrath, J., Cohen, S. 

(2016a). Lower leaf gas-exchange and higher photorespiration of treated wastewater irrigated Citrus trees is 

modulated by soil type and climate. Physiol. Plant 156(4):478-496 

Paudel, I., Shaviv, A., Bernstein, N., Heuer, B., Bar-Tal, A., Ephrath, J., Cohen, S. (2016b). Impact of treated 

wastewater on growth, respiration, and hydraulic conductivity of citrus root systems in light and heavy soils. 

Tree Phys. 36(6):770-785. 

Paudel, I., Bar-Tal, A., Levy, J.G., Rotbart, N., Ephrath, J., Cohen, S. (2018). Treated wastewater (TWW) 

irrigation: soil variables and Grapefruit tree performance. Agric. Water Manag. 204:126-137 

Reuter, D.J. and J.B. Robinson (eds.). 1997. Plant Analysis: an interpretation manual. 2
nd

 ed. CSIRO Publishing, 

Collingwood, Australia. 

Russo, D. 2013. Consequences of salinity-induced-time-dependent soil hydraulic properties on flow and transport 

in salt-affected soils. Proc. Environ. Sci. 19, 623-632. 

Russo, D. and E. Bresler. 1977. Analysis of the saturated-unsaturated hydraulic conductivity in a mixed Na/Ca soil 

system. Soil Sci. Soc. Am. J. 4l, 706-7l0.  

Russo, D., J. Zaidel, and A. Laufer. 2001. Numerical analysis of flow and transport in a combined heterogeneous 

vadose zone-groundwater system. Adv. Water Resour. 24, 49-62. 

Russo, D., J. Zaidel, and A. Laufer. 2004. Numerical analysis of transport of interacting solutes in a three-dimensional 

unsaturated heterogeneous soil. Vadose Zone J. 3, 1286-1299. 

Russo, D., J. Zaidel and A. Laufer. 2008. Numerical analysis of solute transport from trickle sources in a combined 

desert soil-imported soil flow system. Vadose Zone J. 7, 53-66. 

Russo, D., A. Laufer, G. Bardhan,
 
and G. J. Levy. 2015. Salinity control in a clay soil beneath an orchard irrigated 

with treated waste water in the presence of a high water table: a numerical study. J. Hydrol. 512, 605-618.  

Salagado, E., and R. Cautin. 2008. Avocado root distribution in fine and coarse-textured soils under drip and 

micro-sprinkler irrigation, Agric. Water Manag. 95, 817-824. 

Yalin, D., A. Schwartz, S. Assouline, K. Narkis, A. Eshel, A.G. Levin, A. Lowengart-Aycicegi, J. Tarchitzky, and 

M. Shenker. 2017. Insights from "The Hidden Half": The impact of root-zone oxygen and redox dynamics, on the 

response of avocado to long-term irrigation with treated wastewater in clayey soil. Isr. J. Plant Sci. 64, 92-109. 

http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-61449249242&origin=resultslist
http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-61449249242&origin=resultslist


 

57 

 

 
 

  : תוכנית חלקת הניסוי1נספח 

 

 מקרא

 (TWW) ביקורת ,קולחים -

 (FW) שפירים -

 (LFI) ממשק השקיה ,קולחים -

 (MIX) שפירים-ערבוב קולחים -

 (TUF) תעלות אוורור ,קולחים -

 השלושה עצי מדידה במרכז כל חלק -

 

 

 

צפון
חלקה 12

3636

35XX35

342034

33C633

32XXXX32

3131

3030

X5X1X29חסרXX16X12Xחסר29
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222חסר252117139חסר28חסר22

21חסרחסר21
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152926221814106315

14XXXXXXXXX14

13חסר13
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11XXXXXXXXחסרX11

10חסרחסרחסר10

9קטןקטן9

8X30X27X23XחסרX15X11XחסרX4X8

71977

66

5XE2XC1XD3XB3XA3XE6XD4XB6X5

4חסרחסר4

3קטןחסר3

2XXXXXXXXX2

11

2625242322212019181716151413121110987654321

ניסיון השקיה בקולחין מטע יסעור
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 : מיקום דיגומי קרקע במהלך שנות המחקר 2נספח 

TUF LFI MIX FW  
  

TWW Sampling 

season  
Away from 

drip laterals 

Under 

drip 

laterals 

Away 

from drip 

laterals 

Under 

drip 

laterals 

Away 

from drip 

laterals 

Under 

drip 

laterals 

Away 

from drip 

laterals 

Under 

drip 

laterals 

Away from 

drip laterals 

Under 

drip 

laterals 

0-120 cm b/n 

rows 
0-120 cm 

In rows 

0-120 cm 

b/n rows 

0-120 cm 

In rows 

Not 

sampled 

Not 

sampled 

Not 

sampled 
Not 

sampled 

0-120 cm 

b/n rows 

0-120cm 

In rows 

Jun., 2016 

0-30 (from 

both side & 

between trees 

0-90 Not 

sampled  

Not 

sampled  

Not 

sampled  

Not 

sampled  

Not 

sampled  

Not 

sampled  

Not sampled  0-90 Nov., 

2016 

0-90 cm b/n 

trees and drip 

laterals 

0-60 0-90 cm 

b/n trees 

and drip 

laterals 

Not 

sampled 
0-90 cm 

b/n trees 

and drip 

laterals 

Not 

sampled 
0-90 cm 

b/n trees 

and drip 

laterals 

Not 

sampled 

0-90 cm b/n 

trees and drip 

laterals 

0-60 cm June 2017 

0-60 cm 

(from both 

side + 1 

between trees 

& drip lat.) 

0-90 Not 

sampled 
0-90 Not 

sampled 
0-90 Not 

sampled 
0-90 0-60 cm 

(from both 

side + 1 

between trees 

& drip lat.) 

0-90 Dec., 

2017 

0-60 cm 

(from both 

side) 

0-90 Not 

sampled 

0-90 Not 

sampled 

0-90 0-60 cm 

(from 

both side) 

0-90 0-60 cm 

(from both 

side) 

0-90 Oct., 2018 
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 האיוורור תעלות למילוי הנקבובי התווך של הפרמטרים חיפוש: 3 נספח

בהסתמך על תוצאות השנה הקודמת, על מנת למקסם את קצב הוצאת המים ע"י שורשי העצים, 

השאיפה היא למלא את תעלות האיוורור עם תווך נקבובי שמוליכותו ההידראולית גבוהה יחסית בתחום 

רטיבות הרלוונטי למהלך קליטת המים ע"י שורשי העצים. המשמעות היא תווך נקבובי שמוליכותו ה

ההידראולית הרוויה גבוהה יחסית ושגם תאחיזת המים שלו גבוהה יחסית. חיפוש הפרמטרים של התווך 

תעלות , בתחום Ks,α,n=pהפרמטרים ) 3הנקבובי למילוי תעלות האיוורור נעשה באופן איטרטיבי. עבור 

האיוורור(, נעשתה הדמייה ראשונית של הזרימה וההסעה לאורך תקופה של מספר מחזורי השקייה עם  

p=p0  כאשרp0  הם הערכים התחיליים שלp המתאימים לקרקע חולית. תהליך האופטימיזציה מתחיל ,

פרמטרים  הוא מספר האיטרציה. על סמך האמור לעייל, עם ערכי …,I=1,2, כאשר pI = pI-1 + Iδp-ב

יכול לקטון או  n ,δp. במקרה של  α,δp<0ואילו עבור  Ks  ,0<δpתחיליים המתאימים לחול, עבור 

בתחום תעלות  p=pI. בכל איטרציה, נערכת הדמייה של הזרימה )עם αלגדול, תלוי בערכי הפרמטר 

ריבוע  האיוורור( לאורך תקופה של מספר מחזורי השקייה. בסיום כל איטרציה נעשה חישוב של

, בין קצב קליטת המים ע"י השורשים המחושב עם תעלות איוורור המאופינות ע"י SSIההפרשים, 

-SSI>SSI-. במידה וpI-1, לבין זה שחושב עם תעלות איוורור המאופינות ע"י הפרמטרים, pIהפרמטרים, 

ההפרשים , התהליך האיטרטיבי נמשך כל עוד ריבוע SSI<SSI-1. כאשרδp, מתבצע תיקון בערכי 1

המחושב גדול מערך קריטי הנקבע מראש, או כל עוד שמספר האיטרציות אינו חורג ממגבלה שנקבעה 

 מראש. 

 


