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 האגודה הישראלית למדע הקרקע
 2016הכנס השנתי 

 17-18.2.16בית ספר שדה גולן, קצרין, 

 
 17/2/16רביעי, יום 

 כינוס והרשמה 9:00-10:00
 

 1מושב כללי  
 טל-מנחה: אשר בר

 

 קרקעות על) עקר( בד בתי שפכי פיזור  
 על השפעות – בישראל חקלאיות

 והסביבה הקרקע, הגידול
 לאור יעל מנחה:

10:00-10:20 
 

6 

 עד: גמא קרינת ידי על קרקע עיקור
 ספיחת על השפעתו חזקה כמה

 אורגניות תרכובות
 בוריסובר מיכאל

 10:00-10:20 
 

12 

 קרקעות על) עקר( בד בתי שפכי פיזור
 שהצטבר הידע : סקירתחקלאיות

 בארץ האחרונות השנים בחמש
 פיזור מניסויי עיקריים וממצאים
 יזרעאל ובעמק בגילת מבוקרים
 יעל לאור

10:20-10:40 
 

7 

 של השפעה; לבלייה המלחה בין
 על הנגב בצפון קרקעות המלחת
 בלייה תהליכי

  נחשון אורי

 10:20-10:40 
 

13 

 בכרם עקר של מבוקר פיזור השפעת
 של ההזנה פוטנציאל ועל העצים על זית

 הקרקע
 יצחק ציפורי

10:40-11:00 
 

8 

המסה של מלח והיווצרות בולענים 
לאורך חופי ים המלח: תוצאות של 

 ניסוי מעבדה
 עוז אמרי

 10:40-11:00 
 

14 

 הדברת על עקר של מבוקר פיזור יעילות
 עשבים מיני מגוון על והשפעה עשבים

 שדה וגידולי במטעים
 חנן אייזנברג

11:00-11:20 
 

9 

 בלבנט נארי הווצרות
 איטקין דני

 11:00-11:20 
 

15 

 חומרי שחרור על עקר פיזור השפעת
 מהקרקע הדברה

 רגינה נדבורני
11:20-11:40 

 
10 

Modeling nitrogen turnover in 
layered soil 

  ואקנין חנה

 11:20-11:40 
 

16 

 ספיחת על עקר פיזור השפעת בחינת
 תרחישים במגוון בקרקע כימיקלים
 יונתן קרן

11:40-12:00 
 

11 

 תהליכי חיזוי לשיפור שיטות 
 חנקן של וניטריפיקציה מינרליזציה

 בקרקעות
 רינות אושרי

 11:40-12:00 
 

17 

 של הפיסיקליות בתכונות שינויים
 קר'ע פיזור בעקבות הקרקע
 גיא לוי

 ארוחת צהרים 12:00-13:00  ארוחת צהרים 12:00-13:00
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 המשך -17/2/16יום רביעי, 
  2מושב כללי  

 גל-אלון בן מנחה:
 שולחן עגול בנושא פיזור ע'קר  

 מנחה: יעל לאור
13:00-13:20 

 
18 

 על בקרקע המים זמינות השפעת
 צמחים לצפיפות יבול בין הקשר

 פרידמן שמוליק

 שולחן עגול בנושא פיזור ע'קר 13:00-14:20 

    
 
 
 

13:20-13:40 
 

19 

 באוגר טמפורליים-ספטיו שינויים
 לאורך אלונים יער עומדי בשני הקרקע
 הגולן ברמת אקלימי גרדיינט

  קופלר עידן

 

13:40-14:00 
 

20 

 בעזרת בקרקע רטיבות תכולת מדידת
 חום לפולס חיישן
 קמאי תמיר

 

14:00-14:20 
 

21 

 לא זרימה למידול הנע הגבול גישת
 מים דוחות בקרקעות יציבה
 ברינט נערן

 

 הפסקת קפה 14:20-14:40  הפסקת קפה 14:20-14:40

  3מושב כללי  
 מנחה: אורי נחשון

 מושב שימור קרקע:  
 מנחה: ערן אטינגר

14:40-15:00 
 

22 

 התכונות וייבוש על הרטבה השפעת
 השלכות: קרקעות של מכניות-המיקרו

 בקרקעות אטרזין  נדידת מנגנון על
 דור מעוז

 14:40-15:00 
 

26 

 מעבדה מניסויי תובנות: נגר-סחף יחסי
  גיא לוי

15:00-15:20 
 

23 

 חומר עם קרקע תלכידי של מודל בניית
 מדיד אורגני

 מורן סגולי

 15:00-15:20 
 

27 

: חקלאיים באגנים ערוצונים התחתרות
 וקצבים משפיעים גורמים

  טל סבוראי
15:20-15:40 

 
24 

ת מומסים בליזימטרים ה מרובהסע
 מושקים בטפטוףה

 יעל רייך

 15:20-15:40 
 

28 

 מבנה על יערות ונטיעת ביעור השפעת
 בתנאי הקרקע של הידראוליות ותכונות
 שונים אקלים

 חור בן מני
15:40-16:00 

 
25 

Drying in spatially correlated 
porous media 

 ברגמן אושרי

 15:40-16:00 
 

29 

 –אינטנסיבית בחקלאות צמחי חיפוי
 יתרונות ואתגרים 

  גיל אשל
16:00-16:20   16:00-16:20 

 
30 

 בחקלאות לשימוש עפר עודפי ניצול
 ?משאב או מפגע – פתוחים ושטחים

 אלי ארגמן
 הפסקת קפה 16:20-16:40  הפסקת קפה 16:20-16:40
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 המשך -17/2/16יום רביעי, 
  4מושב כללי  

 מנחה: נפתלי לזרוביץ
 : שולחן עגול קרקעות שוליות  

 מנחה: גיל אשל
16:40-17:00 

 
31 

 תכונות על השפעה הקרקע לסוג
 ליעילות ביחס והריזוספרה השורש
 שדה בתנאי בתירס זרחן קליטת

 אראל רן

 בנושא קרקעות שוליות שולחן עגול 16:40-18:00 
 האתגר, שוליות רקע: קרקעות הרצאת

 לחקלאות שטחים בייעוד הבא
 )35( רמי זיידנברג

 
דקות להצגת עמדה של כל חבר פנאל  5

 דקות)   20שיחפוץ בכך (
 דקות). 40שיח שאלות ותשובות (

 
 
 

17:00-17:20 
 

32 

: השקיה מי למליחות זיתים תגובת
 השמן בקבוק אל מהשורש

 גל בן אלון

 

17:20-17:40 
 

33 

 הגידול מצע pH להורדת שיטות בחינת
 אוכמניות צמחי על והשפעתן

 אפיק גדי

 

17:40-18:00 
 

34 

 ניסיון, בקרקע הרדוקס פוטנציאל
 בעצים לפגיעה הגורם את למצוא

 בקולחים מושקים
 ילין דוד

 

 פורמן מנחה: אלכס ארוחת ערב 18:30-19:30
 ספקטרוסקופיה של קרומי קרקע ביולוגיים אסיפה כללית והכרזת פרס מוקדי 19:30-20:00

 )36( ר רוזנשטייןעופ
   מושב פוסטרים (יין וגבינות) 20:00-22:00

    פוסטרים 
 קרקעות לאבדן כגורם מים סחף 37

 דינמיים תהליכים: בישראל פוריות
 וכלים

 אמרי עוז

 במבנה מניפולציות של השפעה 43 
 בבית מלחים פיזור על הקרקע

 השורשים
 ארבל ברזניק

38 mapping the geo-electrical signature 
on major contaminants in soil 

 תמר שלם

 מהדמיות שורשים צפיפות כימות 44 
 ניוטרונים

 
 יונתן זית

39 The influence of soil heterogeneity 
on the distribution of microbial 
populations 

 חנה ואקנין

ניוד מיקרונוטריינטים וקטיוני מתכת  45 
על )OMWW( כתוצאה מפיזור עקר

 קרקעות חקלאיות
 נדבורני-רגינה אהרונוב

40 Modeling of phosphorous adsorption 
by aluminum water treatment 
residuals 

 דרור דנבום

השפעות השקייה בקולחים על נרטבות  46 
 ופירוס המים והמומסיםהקרקע 

 רהב מתן

 תכונות על ביופילם השפעת כימות 41
 רוויה באי קרקעות של הידרוליות

 וולק אלעזר

 מיצוי של ופלואורסנטי כימי אפיון 47 
 פומיגציה שעברה קרקע
 רוטברט נתיב

42 Identifying contaminants in soils 
using spectral induced polarization 

 
 שפר עידית

השפעת פיזור שפכי בתי בד על תכונות  48 
כימופיזיקליות של הקרקע ובחינתן 

 באמצעות השריית שדה אלקטרומגנטי
 ננק כדיה

   49 - DIDAS  תוכנה ידידותית למשתמש
 לתכנון ותזמון השקיה בטפטוף

 גרגורי קומונר
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 18/2/16יום חמישי, 
    ארוחת בוקר 7:00-8:00

 פחם-מושב מיוחד: ביו 
 מנחה: אלן גרבר

 אטמוספירה  
 מנחה: ערן טס

8:00-8:20 
 

50 

 ערכי על פחם-ביו תוספת השפעת
: קרקע התקרמות בתנאי וסחף חידור
 גשם במדמה ניסוי
 חור-בן מני

 8:00-8:20 
 

56 

בחתך  CO2מדידה וחיזוי של ריכוז 
לאוויר באקלים ים  הקרקע ופליטתו

 תיכוני
  טל-בר אשר

 
8:20-8:40 

 
51 

 ממקור באמוניה פחם ביו העשרת
 זיהומי

 לב בני

 8:20-8:40 
 

57 

Hydraulic limitations of trees and a 
model of nectarine canopy 
conductance and water use 

 שבתאי כהן
8:40-9:00 

 
52 

 קרקע שיקום כאמצעי פחם-ביו
 של דוגמא: כבדות במתכות מזוהמת

 Ficus elastic -ל ורעילות אבץ
 קומר אבהיי

 8:40-9:00 
 

58 

 פחמן בין עצי יער גבוהיםמעבר 
  תמיר קליין

9:00-9:20 
 

53 

 על המושרית נוף מחלות כנגד עמידות
 באיתות קשורה בקרקע פחם-ביו ידי

 המטופל בצמח סיסטמי
 אלעד יגאל

 9:00-9:20 
 

59 

Long term photosynthetic 
response to elevated CO2 under 
different N fertigation regimes 

 הלפרן משה
9:20-9:40 

 
54 

 התפתחות על פחם-ביו השפעת
 קרקע שוכנות מחלות

 פרנקל עומר

 9:20-9:40 
 

60 

השפעת הדרישה האטמוספרית על 
 רגישות צמחים למליחות

 נפתלי לזרוביץ
9:40-10:00 

 
55 

 האורגניים החומרים של תפקידם מה
 בהתפתחות פחם-בביו שמקרם
 ?השורש

 גרבר אלן

 9:40-10:00 
 

61 

 החום שטפי את למדוד ניתן האם
 באמצעות הקיץ בלילות הכמוס
 ?טורבולנציה מבוססות שיטות

 נורית אגם
 פחם בקרקע-דיון מסכם על יישום ביו 10:00-10:20

 גרבר אלן
 10:00-10:20 

 
62 

השפעת התפתחות הצמחים על 
-דושטפים של אדי מים ופחמן 

 חמצני במטע בננה מכוסה ברשת
 וסי טנאיי

 קפה הפסקת   הפסקת קפה 10:20-10:40
  5כללי  במוש 

 מנחה: עדי אורן
 :2מושב שימור קרקע  10:20-11:40 

 מנחה גיל אשל
10:40-11:00 

 
63 

) רפואי חומר( קרבמזפין חדירת מניעת
 שימוש ידי על המזון לשרשרת
 מורכבים בצמחים

 אדלשטיין מנחם

 10:40-11:00 
 

66 

Modeling the dynamics of soil 
erosion and vegetative control – 

catastrophe and hysteresis 
 דוד בורג

11:00-11:20 
 

64 

 חומרים של וטרנסלוקציה קליטה
 תוספת השפעת: בעגבנייה רפואיים

 בקולחים והשקיה בוצה
 מרדכי בן אביתר

 11:00-11:20 
 

67 

 מים משמרי אמצעים בחינת
 צמחי וכיסוי קרקע חיפוי באמצעות
 צעירים בפרדסים

 טל שקולניק
11:20-11:40 

 
65 

 תהליכי לאפיון מולקולרי מבט
 אורגני חומר של בספיחה פרקציונציה

 מינרלית לקרקע מסיס
 אבנרי שני

 11:20-11:40 
 

68 

, רפתות פרש יישום השפעת
, החלב בענף לרפורמה בהתאם
 כימיות תכונות על חקלאיים בשדות
 קרקע ושימור

 נורית גולדברג
 בהדרכת רם שדמון ורמי זיידנברג לחקלאות רמת הגולן ופרויקט מי שמיר סיור לימודי 12:00-16:00
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 עד כמה חזקה השפעתו על ספיחת תרכובות אורגניות: י קרינת גמאFעיקור קרקע על יד
ן,  1,2יונתן קרן, 1מיכאל בוריסובר   1דה בוחנובסקי`נדז, 1,2אלה אוסיסקי

  המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני, מנהל מחקר חקלאי, בית דגן .1
 הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית, רחובות .2
 

שימוש בקרינת גמא מוכר היטב זה מכבר כשיטה לעיכוב פעילות מיקרוביאלית בקרקעות וסדימנטים. 
ות למול שיטות שונות כגון עיקור באמצעות אוטוקלאב, חום יעילותה של קרינת הגמא הושוותה בספר

יבש, קרינת גלי מיקרו, וכן שימוש בכימיקלים מומסים דוגמת כספית כלוריד, אזיד הנתרן, פורמאלדהיד 
ואנטיביוטיקות או גאזים דוגמת כלורופורם, מתיל ברומיד ותחמוצת פרופילן. השפעתה של קרינת הגמא 

הקרקע נבדקה גם היא, ונמצא כי הקרנה יכולה לתרום לשחרור אמוניום,  על תכונותיה השונות של
הגדלת ריכוז הזרחן החליף וריכוזם של הפחמן והמנגן בתמיסת הקרקע. החומר האורגני בקרקע עשוי 
להיות מושפע גם הוא כתוצאה מקרינת הגמא, זאת בייחוד הודות להיווצרותם של רדיקלים חופשיים אשר 

חיזור, שוברים קשרי פחמן ואף גורמים לפולימריזציה של קרבוהידרטים. -יכי חמצוןנוטלים חלק בתהל
היא עשויה להוביל להגדלת של שטח הפנים.  -בנוסף, להקרנה מעין זו ישנה השפעה על תלכידי הקרקע 

עם זאת, שינויים בתכונותיה הפיזיקליות של הקרקע הנוגעים להתפלגות מקטעי החלקיקים, שטח הפנים 
לי וקיבול הקטיונים החליפיים אופיינו כמזעריים. ככלל, הקרנת גמא נחשבת כיום לשיטת עיקור הסגו

יעילה, בעלת השפעה מצומצמת על תכונותיה הכימיות והפיזיקליות של הקרקע, ומומלצת לשימוש 
 במסגרת ביצוע ניסויי ספיחה.

רקע לספוח תרכובות לצד זאת, מעט מאוד ידוע על השפעתה של קרינת הגמא על פוטנציאל הק
אורגניות. לכן, מטרתה של עבודה זו היא לבחון את השפעתה של קרינת הגמא על אינטראקציות 
הספיחה בין הקרקע ותרכובת אורגנית בשתי סדרות ניסויים: א) ספיחת טריקלוזן מתוך תמיסה מימית, 

) ספיחת דיורון על בשלוש קרקעות אשר הודגרו במעבדה עם שלושה סוגים של תוספות אורגניות, ב
קרקעות אשר חוותו פיזור פסולת נוזלית שמקורה בבתי בד (עקר). בשתי סדרות הניסויים נבדקו גם 
הקרקעות אשר לא חוו פיזור פסולת או תוספות אורגניות. כל דוגמת קרקע הוקרנה במנה אופיינית של 

ניסויי הספיחה נערכו בנוכחות  ,המחולקת לשתי הקרנות רצופות. כל60Co-קילוגריי של קרינת גמא מ 55
 אזיד הנתרן אשר שימש כביוציד.

על הריכוז  2-3מהתוצאות המתקבלות ניכר כי להקרנה זו של הקרקע השפעה של פקטור המגיע לפי 
הכימיקל הנספח ע"י הקרקע , וזאת כתלות במערכת הסופח/נספח ובריכוז הנספח. עבור הטריקלוזן, יחס 

. 0.94בין הקרקעות אשר הוקרנו לבין קרקעות הביקורת עמד בממוצע על כ ריכוזו של הכימיקל הספוח 
לא נצפתה השפעה מובהקת של קרינת הגמא על תכולת הפחמן האורגני בקרקע או על תכולת החנקן 
אשר נבדקה. יש לציין כי השפעתה של הקרינה על הקרקע כמטריקס סופח הינה פחותה בחשיבותה 

של מקדם החלוקה של התרכובת אורגנית. כנגד זאת, יש להתחשב כאשר ישנו צורך בהערכה גסה 
בשינויים אפשריים באופי החומר האורגני בקרקע בעת בחינת מנגנוני האינטראקציה עצמם, בייחוד 
כשצורתה של עקומת האיזותרמה הינה בעלת חשיבות. בהקשר זה, במקרים מסוימים יש לבחון מקרוב 

המסיס, זאת בעקבות השפעתה האפשרית של הקרינה על שחרורו את העליה בריכוז החומר האורגני 
לתמיסת הקרקע. העליה בריכוז החומר האורגני המסיס יכולה להוביל בחלק מהמקרים, לעלייה בקשירת 

 המולקולות ההידרופוביות אליו, ובמקביל לירידה בספיחתן לקרקע אשר עברה עיקור בקרינת הגמא.
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 מה בין המלחה לבלייה? 
 מקרה מבחן מצפון הנגב. -עה של המלחת קרקעות על תהליכי בלייה השפ

 1אורי נחשון

 )urin@agri.gov.ilהמכון למדעי המים, הקרקע והסביבה, מרכז וולקני ( .1

בלייה כתוצאה מתהליכי חלחול ושפיעת מים בגדות ערוצים הינה תופעה ידועה הגורמת להיווצרות צנירים 
באזורים גשומים. לתהליכי הבלייה הללו חלק חשוב בעיצוב הנוף  ותעלות בלייה לאורך גדות נחלים

והתחתרות הנחלים. תעלות בלייה דומות נצפו גם בנחלי צפון הנגב, החוצים את מישורי הלס לכיוון 
מערב, אף על פי שהנחלים באזור יבשים רוב השנה והאזור הינו ארידי למחצה עם כמות משקעים שנתית 

ים הללו לא סביר ששפיעת מים מגדות הערוצים היא הגורמת להיווצרות מ"מ. בתנא 200-הקטנה מ
הצנירים ותעלות הבלייה. עבודה זו בוחנת מנגנון חלופי להיווצרות תעלות הבלייה בגדות הנחלים של צפון 
הנגב. מוצע כי עלייה נימית של מי תהום מלוחים גורמת להצטברות מלחים בגבול העליון של אזור העלייה 

באזורים  -וכתוצאה מכך עמידות הקרקע לבלייה, באזורי הצטברות המלחים, קטנה. לאורך זמן  הנימית
אלו מתרחשת בלייה מואצת יחסית לשאר חלקי גדות הנחל ומתפתחים הצנירים ותעלות הבלייה אשר 

 מובילים להתמוטטות גדות הנחלים והתחתרות הנחלים וערוצי המשנה באזור.

ום תעלות הבלייה בשדה לפיזור המלחים, כמו גם עומק ומליחות מי התהום. במחקר נבדק הקשר בין מיק
בניסויי מעבדה וחישובים תאורטיים נבדק מדוע שוקע המלח בשכבה צרה יחסית בגבול העליון של אזור 
העלייה הנימית ולא לאורך כל אזור העלייה הנימית החשופה לאידוי לאורך גדות הנחלים. התוצאות הראו 

בין מיקום אזורי הבלייה למיקום הצטברות המלחים בנוף ונמצא כי היחס בין מהירות הזרימה קשר ברור 
 בתווך הלא רווי לקצב האידוי מגדות הנחל הוא הקובע את מיקום ועובי שכבת הצטברות המלחים.

 

שנאספה מתוך אזור תעלת בלייה בגדות נחל גרר ודוגמת קרקע עם גבישי מלח (הצבירים הלבנים) 
 .יההבלי
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 המסה של מלח והיווצרות בולענים לאורך חופי ים המלח: תוצאות של ניסויי מעבדה
 1גבירצמןחיים , 2גבריאליאיתי , 2, יחיאלי2שלואייל , 1,2עוז אמרי

 91904ירושלים , ,המכון למדעי כדוה"א, האוניברסיטה העברית, גבעת רם קריית אדמונד י. ספרא .1
(imri.oz@mail.huji.ac.il)  

  95500 , ירושלים30המכון הגיאולוגי, מלכי ישראל  .2

במהלך העשורים האחרונים התפתחו אלפי בולענים לאורך חופו המערבי של ים המלח. המנגנון המקובל 
הירידה שחלה במפלס האגם לאורך עשרות השנים להיווצרותם של הבולענים באזור זה קושר בין 

האחרונות, לבין המסתה של שכבת מלח המצויה בתת הקרקע. כתוצאה מירידת המפלס חלה נסיגה של 
רוויים ביחס להליט, דחקו את תמלחת ים המלח שהרוותה את שכבת -הביני ומי תהום מתוקים, תת-הפן

שימוש בניסויי מעבדה בכדי לבחון את תוקפו של המלח בעבר, ובכך הביאו להמסתה. במחקר זה נעשה 
מנגנון זה על ידי שחזור של התהליכים הדינמיים הטבעיים. יתר על כן, הגישה הניסויית איפשרה לבחון 
את ההשפעה של מאפיינים הידרולוגיים שונים על התהליך. תוצאות כל הניסויים הראו שקיעה של פני 

וליים של אזור ההמסה של שכבת המלח. בנוסף התוצאות הראו השטח והיווצרות של בולענים מעל ובש
שהחתכים הסטרטיגרפים של האקוויפר בהם נעשה שימוש בניסויים השונים, והתכונות המכאניות של 
שכבת מלח (מלח גרגרי לעומת גוש מלח מאסיבי), הינם בעלי השפעה על דינאמיקת ההתפתחות של 

וצרות "בולעני קריסה" דורשים את קיומה של שכבה בעלת חוזק הבולענים. כשל מידי של פני השטח והיו
מכאני (גוש המלח המאסיבי לדוגמא), ושתהליך ההמסה יתחיל מחלקה התחתון של שכבת מלח. שקיעה 
הדרגתית של פני השטח והיווצרות הדרגתית של בולענים, לעומת זאת, מתרחשת כאשר שכבת מלח 

ת גבוהה, או כאשר אין שכבה בעלת חוזק מכאני מעליה. ניסויי מורכבת ממלח לא מאוחד, ובעל נקבוביו
המעבדה שימשו בנוסף גם בכדי ללמוד את ההשפעות האפשריות של שיכוב עתידי בעמודת המים של ים 
המלח, אם וכאשר יקום פרויקט "תעלת הימים", על ההמסה של מלח והיווצרות הבולענים. התוצאות 

יואט בסדר גודל בהשוואה לתהליכים המתרחשים בסמוך לים  מראות כי קצבם של תהליכי ההמסה
המלח כיום כאשר האגם אינו משוכב. המסקנה מכך היא שתהליכי ההיווצרות של הבולענים בפני השטח 

 תחת תנאים אלה ימשכו, אך ירוסנו משמעותית.
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The formation, history and etymology of Nari (calcrete)  

Danny Itkin1, Aharon Geva-Klinberger2, Dan H. Yaalon3, Uri Shaanan4, and 
Haim Goldfus1 

1. Department of Bible, Archaeology and Ancient Near East, Ben-Gurion University of the Negev, 
Israel (danitkin@gmail.com) 
2. Department of Arabic Language and Literature, University of Haifa, Israel 
3. Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Israel 
4. School of Earth Sciences, The University of Queensland, Australia 

‘Nāri’ is a colloquial Arabic term that has become during the last 150 years the most 
commonly used term for describing a specific type of pedogenic calcrete in the Levant. 
Although it is reasonable to assume that such a long period of time would be adequate 
for the establishment of a consistent use of the term, a combination of profound literature 
reviews with field observations prove otherwise. A study of the geological and 
etymological contexts of the term Nāri, alongside with a literature review that goes as far 
as the second half of the late 1860s, reveal an inconsistency among scientists’ use of 
the term. Correlating the terminological evolution of Nāri with present-day understanding 
of its formation mechanisms, its stratigraphic associations and contemporary uses of the 
term amid scientists and local Arabs suggests a clear and consistent definition which 
recognises it as distinct surficial lithology. The micromorphology of Nāri is characterised 
with crystallitic b-fabric, needle-fibre calcite, calcitic fungal filaments, micro-laminas, 
calcified roots, clay coatings, and micritic to micro-sparitic nodules. The formation of Nāri 
in the Levant started in a regional calcretisation event in the late Pliocene or early 
Pleistocene, and it is ongoing nowadays.  

 

A view of a 1.5 m thick hardpan 
nāri outcrop; a result of 
calcretisation of the Mishash 
Formation. This is a typical 
view of the rock type, on the 
route of Max L. Blanckenhorn 
(1896) who was one the first 
explorers to describe nāri. In 
the small box: Nāri outcrop, 
showing brownish, angular 
chert fragments in a calcretised 
chalk matrix of the Mishash 
Formation. The rock is mostly 
covered with lichens (length of 
the pencil is 13 cm). 
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Modeling nitrogen processes in a layered soil  
Hanna Ouaknin1, Alex Furman1, Noam Weisbrod2 

1.  Civil and Environmental Engineering, Technion – Israel Institute of Technology 

(hana@tx.technion.ac.il) 
2. Environmental Hydrology and Microbiology, ZIWR, BIRD, Ben Gurion University of the 

Negev, Sde Boker, Israel 
Nitrogen biochemical processes in soils have great environmental importance for both 

greenhouse gas emissions, groundwater contamination and plant uptake. The N-cycle 

processes in soil, and primarily those of nitrification and denitrification, are microbially 

mediated. During the nitrification process ammonium is reduced to nitrate. The Nitrifying 

bacteria need a supply of oxygen, ammonium, CO2 and nutrients. In the denitrification 

process nitrate is reduced to the main products of N2O and N2, driven by heterotrophic 

bacteria in anoxic conditions. Therefore the concentration of oxygen can be seen as rate 

controlling factor for both processes.  

The soil is a heterogeneous medium and so are the associated microbial processes. 

One simple type of soil heterogeneity is due to layering, with textural interfaces between 

layers. In flow conditions these interfaces may create different environmental conditions 

which can lead to enhanced (or depleted) biological activity. 

The hypothesis that stands behind this research is that the physical heterogeneity of the 

soil (i.e. layering), is leading to heterogeneous saturation, hence oxygen concentrations, 

and therefore will affect the biochemical processes in soil, and especially around the 

interfaces.  

To verify this hypothesis, we constructed a flow and multi-component solute transport 

model while considering microbial N turnover in the soil for various soil layering 

scenarios, using COMSOL Multyphysics®. The modelling objective was to examine the 

differences in nitrogen processes for homogenous vs. layered soil, and near- vs. far 

from- the transition zones. Richards' equation was used to model the water flow while 

solute transport was modeled by the advection dispersion equation (ADE). Microbial 

decomposition was initially simulated considering a first order kinetics sink/source term, 

assuming constant turnover rate-constant throughout the whole domain. Then the 

sink/source terms was modified to Monod kinetics, considering the changes in nitrogen 

species and DO concentration. Two types of soils where simulated in different 

configurations. The results of the two simulations were compared and analyzed. The 

turnover rate was affected by the contrast of the layers and increase with the clay layer 

thickness. Altogether, a higher nitrogen removal rate was achieved for the layered case.  
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 שיטות לשיפור חיזוי מינרליזציה וניטריפיקציה של חנקן בקרקעות
1ואבי שביב 1, רפי לינקר1אושרי רינות  

 )campus.technion.ac.il)oshrinot@הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון, חיפה  .1

 

בצורה נרחבת לצורך הערכת שטפי  יםמשמש (IERs – Ion Exchange Resins)שרפים מחליפי יונים 
במהירות גבוהה יחסית מחליפי היונים ללי בקרקע נספח חקלאיות. החנקן המינראקרקע החנקן במערכות 

מיקרוביאלי. ערבוב  אלו שמקורם מכך הם יכולים לשמש מבלעים חזקים יותר עבור החנקן המינראלי ו
הומוגני של כדוריות מחליפי יונים בקרקע יכול להקטין בצורה ניכרת מגבלות דיפוזיה ולדמות בצורה טובה 

 יותר את פעילות השורשים. 

מיצוי במים חמים משמש כשיטה יעילה לאבחון שינויים במאגרי החומר האורגני הזמין בקרקע ולהערכת 
-EEM - Excitationפליטה (-רגני. אנליזה ספקטרוסקופית בשיטת מערך עירורזמינות החנקן האו
Emission Matrix)) בשילוב עם אנליזת גורמים מקבילים (PARAFAC - Parallel Factors Analysis (

ממדי המתקבל ממיצויי המים החמים. מרכיבים -מאפשרת חילוץ מרכיבים חשובים מהספקטרום התלת
ולהערכה כמותית. כתוצאה מכך, ניתן להפיק ממיצוי הקרקע במים חמים מידע אלו ניתנים לזיהוי 

 משמעותי יותר ולשפר את אמינותו כמדד לחיזוי זמינות החנקן.

השערת המחקר המרכזית הייתה ששימוש מושכל במחליפי יונים בשילוב עם מיצוי במים חמים ואנליזות 
EEM טריפיקציה בצורה יותר ריאליסטית  בקרקעות צפויים לספק הערכה של קצב המינרליזציה והני

שונות. שיטות אלו עשויות  לספק הבנה מעמיקה יותר של תהליכים האחראים לשינויים בזמינות החנקן 
בקרקע ולאפשר הערכה טובה יותר של החנקן הנקלט ע"י שורשי הצמח ובהתאם לכך לאפשר ממשק 

 דישון חנקני משופר לצורך הייצור החקלאי.

ניטריפיקציה כאשר -ניסויי הדגרה מצביעות על ירידה משמעותית באובדני חנקה בתהליך הדהתוצאות 
מבוצע פיזור הומוגני של מחליפים אניוניים בקרקע בתנאים אנאירוביים. בהתאם לכך, נמדדו קצבים 
גבוהים יותר של ניטריפיקציה בקרקעות עם מחליפים אניוניים לעומת קרקעות ביקורת ללא מחליפים 

מ"ג חנקן/ק"ג קרקע),  30-80ניוניים בתנאים אירוביים. תחת עומסים נמוכים יותר של חנקן מינראלי (א
הצטברות החנקן המינראלי הייתה גבוהה יותר בטיפולי המחליפים האניוניים. טיפולי מצע מעורב של 

טיפולי המחליפים מחליפי יונים (קטיוני ואניוני) סיפקו שיעור וקצב מינרליזציה גבוהים אפילו יותר מ
האניוניים. השפעה זו של המחליף המעורב מיוחסת הן לספיחת צורוני החנקן המינראלי והגנה עליהם 
מפני תהליכי אובדן וגם לזמינות גבוהה יותר של החומר האורגני, כפי שאובחנה ע"י ריכוז פחמן אורגני 

 גבוה יותר במיצויים מימיים של קרקעות אלו.

יכול  PARAFACבשילוב  EEMת כי אפיון החומר האורגני הממוצה במים חמים ע"י תוצאות נוספות מראו
לאפשר הבנה טובה ולסייע באפיון שינויים במאגרי החומר האורגני הזמין, שמקורם בקרקעות וממשקי 
דישון / זיבול שונים. במחקר הנוכחי השתמשנו בשיטה זו גם על מנת לאפיין שינויים במאגרי החומר 

 מתרחשים במהלך הדגרות של הקרקעות בטיפולי מחליפי היונים השונים ולשפר הבנתם. האורגני ה

תוצאות אלו מצביעות על כך שהשיטות המוזכרות לעיל עשויות לספק חיזוי משופר של תהליכי 
מינרליזציה וניטריפיקציה תחת גידול חקלאי עתיר תשומות בקרקעות. בניסוי נוסף, העתיד להתחיל 

בי מינרליזציה וניטריפיקציה המושגים עם מחליפי יונים יושוו לחנקן הנצרך ע"י הצמח בימים אלו, קצ
 ולמאזן החנקן, כולל מדידות של פליטות גאזיות של תחמוצות חנקן מקרקעות אלו. 
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הידע שהצטבר בחמש השנים  רת: סקיפיזור שפכי בתי בד (עקר) על קרקעות חקלאיות
 בגילת ובעמק יזרעאל מבוקרים מניסויי פיזורהאחרונות בארץ וממצאים עיקריים 

, עיסאם 4, חנן איזנברג 3, יצחק ציפורי3ארנון דג 1, איברהים סעדי 2, מיכה רביב1יעל לאור
 1אביבה חנן 1, ארקדי קרסנובסקי1, שלומית מדינה7, גיא לוי6פיין-, עינת צחורי5סבח

 )laor@agri.gov.ilמרכז מחקר נווה יער (מינהל המחקר החקלאי, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה,  .1
 מינהל המחקר החקלאי, המכון למדעי הצמח, מרכז מחקר נווה יער .2
 מינהל המחקר החקלאי, המכון למדעי הצמח, מרכז מחקר גילת .3
 מינהל המחקר החקלאי, המכון להגנת הצומח, מרכז מחקר נווה יער .4
 בראודה ואגודת הגליל מכללת אורט .5
 מינהל המחקר החקלאי,המכון להגנת הצומח, מרכז מחקר נווה יער .6
 מינהל המחקר החקלאי, המכון למדעי הקרקע המים והסביבה, מרכז וולקני  .7

פיזור מבוקר של שפכי בתי בד (עקר) על קרקע חקלאית מוצע במדינות הים התיכון וגם בישראל כחלופה 
העומס האורגני הגבוה ותכולת שומנים אינם יכולים להיות מוזרמים כמו שהם לטיפול בשפכים, אשר בשל 

למתקני טיהור שפכים. מלבד הצורך בפתרון מעשי וכלכלי, בעבודות רבות מודגש הערך הדישוני של 
העקר, התרומה של חומר אורגני לקרקע, ופוטנציאל היישום של עקר כקוטל עשבים טבעי. לעומת זאת, 

ת שליליות על הקרקע, הגידולים והסביבה, מתוך הבנה שהמינון, שיטת היישום, ממשק יש לשלול השפעו
הגידול, סוג הקרקע ותנאי האקלים ישפיעו על גורל השפכים לאחר יישומם לקרקע. למרות מספר 
העבודות הרב שנעשו בעולם בהקשר ליישום עקר, מעט מאוד עבודות בחנו השפעות ארוכות טווח, כאשר 

ניסוי אחד בבית ניר (עם היקף בדיקות מצומצם), לא נעשו עבודות מפורטות בחלקות  בארץ, למעט
 קבועות על פני מספר שנים.

בחמש השנים האחרונות התבצעו במינהל המחקר החקלאי שני מחקרים בהם בוצעו יישומים עוקבים של 
שנים (מטע  4ית), או שנים (גידולי שדה ומטע שקדים בנווה יער, קרקע חרסית 3עקר מידי שנה, במשך 

מ"ק לדונם לשנה, עם או ללא תיחוח שכבת  15זיתים בגילת, קרקע לס). היישומים היו במינונים של עד 
ס"מ בוצעו פעמיים מידי שנה, כחודש  0-90הקרקע העליונה לאחר היישום. דיגומי קרקע לשכבות שבין 

ת מצטברות. במטע בגילת נבחנו לאחר היישום ולפני היישום העוקב, כדי לבחון השפעות שאריתיו
השפעות אפשריות על הגידולים, הקרקע (תכונות פיסיקליות, כימיות וביולוגיות), לראשונה מגוון רחב של 

. חלק מתוצאות אלה יוצגו במהלך המושב המיוחד שלאחריו פרוקי רגלייםכמות ומגוון עשבים, ומגוון 
 ההמלצות הקיימות היום לגבי פיזור עקר.יתקיים דיון בשאלה האם צריך לשנות או לחדד את 

הניסויים בחמש השנים האחרונות מצביעים על "טביעת אצבע" כללית דומה, המתבטאת בעיקר בשכבת 
ס"מ), בה נצפתה עליה בריכוז חומר אורגני מסיס, פנולים, ומרכיבי מליחות  0-10הקרקע העליונה (

טמצמות מאוד במהלך העונה עד היישום הבא, (בעיקר אשלגן). בחלק גדול מהמקרים השפעות אלה מצ
אך לעיתים נראית מגמה של הצטברות משנה לשנה. בנוסף, העקר מעודד פעילות מקרוביאלית לפרק 
זמן קצר, מאחר שהוא מספק חומר אורגני זמין לפירוק. עם זאת, לא ניתן לראות בתופעות אלה היבט 

ההשלכות הפוטנציאליות של שינויים אלה על פוריות  באופן גורף, אלא יש לנתח את "שלילי" או "חיובי"
 הקרקע ועל גורל מזהמים הנמצאים או מיושמים לקרקע (כמו חומרי הדברה ומתכות).

מבין התוצאות שמשמעותן הישירה היא יותר חד משמעית, נציין את מגבלת היעילות של עקר כקוטל 
על פגיעה בתכונות הפיסיקליות של קרקע  עשבים, בעיקר בקרקע חרסיתית ואת האינדיקטורים המעידים

לס כתוצאה מיישום העקר. יודגש כי התוצאות שהתקבלו בעבודות אלה נעשו תוך הקפדה על מינון 
ואחידות הפיזור. בפועל, יש קושי רב לפזר במדויק בשטחים חקלאיים וקיימות עדויות על פגיעות ממשיות 

 בגידולים כאשר אין הקפדה על אופן הפיזור.

 

mailto:laor@agri.gov.il
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 שפעת פיזור מבוקר של עקר בכרם זית על העצים ועל פוטנציאל ההזנה של הקרקעה

, ארקדי 2, איברהים סעדי2, שלומית מדינה3, גיא לוי2, יעל לאור1, ארנון דג1יצחק צפורי

 4מיכה רביב, 1טלאל הואשלה, 2קרסנובסקי
 matabsor@agri.gov.ilמינהל המחקר החקלאי, מרכז מחקר גילת  .1
 החקלאי, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז מחקר נווה יערמינהל המחקר  .2
 מינהל המחקר החקלאי, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני, בית דגן .3
 מינהל המחקר החקלאי, המכון למדעי הצמח, מרכז מחקר נווה יער      .4

 

מבוקר בכרמי זיתים ה םהינה פיזור ) עקר(בתי בד  אחת השיטות המקובלות בעולם להתמודד עם שפכי 
מכילים זרחן ואשלגן מסיסים וחנקן שפכים אלה , למרות היותם פסולת .בשטחים חקלאיים אחרים או

 .כך ששפכים אלו עשויים להוות מקור להזנת הצמחים, שחלקו מסיס
 )ביקורת( 0 :במינונים של, שנים עוקבות 4במהלך  בעבודה זו נבדקה השפעת פיזור מבוקר של עקר      

על ביצועי העצים בכרם ונאמדה השפעתם על פוטנציאל  )קרקע לס(בגילת  בכרם זיתים 'ד/ק"מ 15, 10, 5
  .ההזנה של הקרקע

-148ריכוז הזרחן המסיס היה , מ"ח 4570-6850האשלגן המסיס בעקר שפוזר במהלך הניסוי היה  ריכוז
מריכוז החנקן % 5 –וז החנקן המינרלי היה כ ריכ. מ"ח 483-1160מ וריכוז החנקן הכללי היה "ח 300

 5בחישוב פוטנציאל ההזנה של העקר נמצא כי ברמת היישום הנמוכה של . ג לליטר"מ 50 –כ , הכללי
 1.1 –כ , וכמויות משמעותיות של זרחן' ד/ג"ק 27 –כ , הוספו לשטח כמויות גדולות של אשלגן' ד/ק"מ
אך ' ד/ג"ק 0.25 –כ ,  לשטח ברמת יישום של עקר היו זניחותכמויות החנקן המינרלי שהוספו '. ד/ג"ק

הוספו לשטח , ברמות היישום הגבוהות יותר של עקר'. ד/ג"ק 5 –כ , כמויות החנקן הכללי היו משמעותיות
יצויין כי רמות הדישון המקובלות . בהתאם לרמת היישום, זרחן וחנקן, כמויות גדולות יותר של אשלגן

 .בהתאמה, זרחן וחנקן, אשלגן' ד/ג"ק 15-ו 3 ,25במטע מסחרי הן 
אשלגן הנמצאה עליה בריכוזי . בקרקעהמינרלי לא נמצאה השפעה ברורה של העקר על רמות החנקן       

כמו כן נמצאה עליה באחוז האשלגן החליף . בהשוואה לביקורת 5עד פי , בקרקע לאורך זמןוהזרחן 
בשנתיים . בהשוואה לביקורת 3עד פי , היישוםס הסופח של הקרקע עם העליה ברמת קבקומפל

מ בלבד ולאחר מכן החלה להופיע "ס 0-30בשכבת  זרחן ואשלגן הראשונות התבטאה העליה בריכוזי
 . מ"ס 30-60גם בשכבת של מינרלים אלו עליה בריכוזים 

העלייה בריכוזי זרחן ואשלגן בקרקע עם העלייה ברמת היישום לא באה לידי ביטוי בריכוזי מינרלים       
, יחד עם זאת. למרות שבמהלך כל שנות הניסוי העצים קיבלו השקייה ללא דישון, אלו בעלים דיאגנוסטיים

 .האשלגן הגבוהות יותרניתן להניח כי גידול עתידי שיגודל על גבי אותו שטח יושפע מרמות הזרחן ו
של העקר על התפתחותם , חיובית או שלילית, שנות הניסוי לא נמצאה השפעה 4במהלך       

ייתכן כי השפעות אלו , אולם. על יבולי הפרי שלהם ועל איכות השמן שהתקבל, הווגטטיבית של העצים
 . במים מושביםכפי שמתרחש לעיתים בהשקיית מטעים , יבואו לידי ביטוי בשלב מאוחר יותר
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יעילות פיזור מבוקר של עקר על הדברת עשבים והשפעה על מגוון מיני עשבים במטעים 
  וגידולי שדה

, איברהים 3, יצחק ציפורי3, ארנון דג2, מיכה רביב1, דליה ארז רייפן1המאם זיאדנה 1חנן איזנברג
  4, יעל לאור4, ארקדי קרסנובסקי4שלומית מדינה 4סעדי

 , המכון להגנת הצומח, מרכז מחקר נווה יער מינהל המחקר החקלאי .1
 מינהל המחקר החקלאי, המכון למדעי הצמח, מרכז מחקר נווה יער .2
 מינהל המחקר החקלאי, המכון למדעי הצמח, מרכז מחקר גילת .3
 מינהל המחקר החקלאי, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז מחקר נווה יער .4

 בחקלאות מהתשומות ניכר חלק. האורגנית החקלאות בענף ביותר החמור הנגע את יםמהוו רעים עשבים
 קוטלי בהיעדר. דיה יעילה אינה ולעיתים יקרה זו פעולה וגם, בחלקות ונשנה חוזר ידני בעישוב מושקע
 במספר. עשבים להדברת ובטוחים יעילים פתרונות דרושים אורגנית בחקלאות לשימוש מורשים עשבים

 השמן תעשיית של לוואי תוצרי ולכן הרביצידית השפעה בד בתי לפסולות יש כי נמצא בעולם מחקרים
 לבחינת מחקר תכניות מספר מומנו 2007-2015 השנים בין. האורגניים לחקלאים רב עניין בעלי הינם

 בתנאים בוצעה עקר של ההרביצידי הפוטנציאל בחינת). עקר( בד בתי שפכי של ההרביצידי הפוטנציאל
 ובמרכז) חרסיתית קרקע( יער נווה מחקר במרכז שדה בתנאי וכן צמיחה בבתי שגדלו בעציצים מבוקרים

 העשבים מיני מגוון על העקר השפעת השאר בין נבחנה השדה ניסויי במסגרת). לס קרקע( גילת מחקר
 . התרבות גידולי על העקר והשפעת, הניסוי בחלקות

 ק"מ 16 ו 8, 2 של במינון יישום עקר כי נמצא 2008 בשנת שנערכועם קרקע חרסיתית  עציצים בניסויי
 וגזר השדה חרדל, מצוי גדילן, מצוייה חפורית: העשבים מיני את שכללו הבוחן צמחי את עיכב לדונם
 נבחן עשבים להדברת העקר פוטנציאל, גידול בכלי עקר של הרבצידית פעילות שנמצאה לאחר. קיפח

יישום במהלך  ;מטע שקד וחלקת עצי זיתשנים) ובמטע ( 3שדה (יישום במהלך  בנווה יער בגידולי
 פברואר, כחודשיים לפני זריעת הגידול התרבותי, בחודש' ד/ק"מ 6 של יושם במינון שנתיים). העקר

פגיעה חזותית או  נמצאה לא. שדה בתנאי מדויק ליישום שהותאם ייעודי מכשיר באמצעות מבוקר בפיזור
וכותנה) וכן לא נצפתה פגיעה חזותית בעצי  תירס (חמנית התרבות מגידולי אחד לא באף פחיתה ביבול

 לבין חרסיתית בקרקע יער בנווה שבוצע הניסוי בין שונה הייתה העשבים הדברת יעילות. וזית שקד
 הייתה העשבים הדברת יעילות יער בנווה. מ"ק/ד' 5-15לס במינונים שבין  בקרקע בגילת שבוצע הניסוי
 שלא הביקורת לחלקות בהשוואה בלבד שבועיים למשך) בכלל אם( עשבים עיכב והחומר מאוד נמוכה
 12השלישית בנווה יער יושם עקר במינון כפול מאשר בשנתיים הראשונות ( המחקר בשנת. טופלו

 עשבים בהדברת הצורך את לספק שיכולים לשיעורים לא אך, גברה העשבים הדברת ויעילות )'ד/ק"מ
 זאת לעומת. המינים מגוון על עקר של השפעה ראינו לא חרסיתיות אלו בקרקעות .אורגנית בחקלאות

 של חוזרים שביישומים כך כדי עד, שנתיים החד לעשבים יותר ממושך עיכוב נראה, גילת של לס בקרקע
 לעשבים עיכוב נראה לא אך, מטופלת הלא לביקורת בהשוואה שנתיים חד עשבים מאוד מעט נראו העקר

  השדה. ינבוט או דביק טיון כמו שנתיים רב

בקרקעות בעלות  עשבים להדברת עקר ביעילות הבדל קיים כי בברור להסיק ניתן מחקר שנות 8 לאחר
ובקרקע , משמעותי באופן יותר גבוהה הייתה בקרקע לס פעילותו. מירקם שונה ו/או אזורי אקלים שונים

מודברים  שנתיים החד העשבים נראה שבקרקעות אלה מרבית. המינים מגוון על השפעה ראינו זאת גם
 כקוטל עקר על לחשוב ניתן, לסיכום. מעוכבים לא שנתיים הרב העשבים ואילו זמן לאורך באמצעות העקר

 נועד אם רק או כתחליף לחומרי הדברה סינטטיים במימשק בר קיימא, ,אורגנית בחקלאות עשבים
. לפחות שנים שלוש של במהלך קרקעות אחרות בעלות מירקם חולי) לס (ואולי בקרקעות לשימוש

השפעה ההרביצידית של העקר השונות ב .עשבים להדברת יעיל אינו חרסיתיות נראה כי העקר בקרקעות
 וגידולי תרבות אחרים ליישום עקר.רגישות שונה של העצים מרמזת אולי גם על בין האתרים השונים 
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 שחרור חומרי הדברה מהקרקעהשפעת פיזור עקר על 

 2ואלן גרבר  3, מיכאל רביב1,2נדבורני-רגינה אהרונוב

 סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. .1
 המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, בית דגן .2
 , מרכז מחקר נווה יערמינהל המחקר החקלאיהמכון למדעי הצמח נווה יער,  .3

) הנם תוצר לוואי חומצי, עשיר OMWW- Olive Mill Wastewaterשפכי בתי בד המכונים בערבית עקר (
בחומר אורגני ומלחים אנאורגאניים, של תהליך ייצור תלת פאזי של שמן זית.  עקב עומס אורגני 

יש ספק פן חופשי למפעלי טיפול שפכים (מט"ש)  וורעילותם הגבוהה אין להזרים שפכים של עקר באו
בהורדת העומס האורגני. וכן לגבי יעילותם כל טיפול אחר באתר הייצור לגבי ההיתכנות הכלכלית של 

על קרקע חקלאית, כפי שמתבצע במדינות  OMWWכפועל יוצא, המשרד להגנת הסביבה מאפשר פיזור 
מי  לא ניודםמזהמים ו יכות מי שתייה על ידי שחרורעלול לסכן את א העקראחרות. עם זאת, פיזור 

ם, כימיים, יביולוגי בהיבטיםתהום. מחקרים קודמים גילו כי פיזור עקר גורם לשינויים בתכונות הקרקע ה
), המסה או שיחרור של חומר אורגני ספוח, גידול ECופיסיקליים, ביניהם עלייה במוליכות החשמלית (

רופוגני, ת, כלוריד, אשלגן חליף ומתכות כבדות. במקרה של זיהום אנבריכוזי זרחן זמין, סולפאט
(גפת) מעלה את הספיחה של מוצקה של בית הבד כי פיזור פסולת  מלמדיםהמחקרים שפורסמו עד כה 

הפסולת  לעומת זאת המידע על ההשפעה של .חומרי הדברה ומקטין את שטיפתם וניידותם בקרקע
 י הדברה מועט ביותר.  על ניידות חומר )עקרהנוזלית (

במחקר זה נבחנו השפעות העקר במספר קרקעות אופייניות לישראל. בניסויי מעבדה נבחנו המנגנונים 
ה הכימיים המופעלים בקרקע בעת החשיפה לעקר והשפעתם על שחרור מזהמים לתמיסת הקרקע. נבדק

ופוטנציאל שחרורם לתמיסת הקרקע. נמצא כי השפעת העקר   ,Terbuthylazine, הדברההזמינות חומר 
 על זמינות חומרי ההדברה תלויה בסוג הקרקע ובריכוז החומר האורגני בקרקע. 

, מרכז חמרהחול חום אדום (נבחנה בארבע קרקעות בעלות הרכב מכני מגוון:   זמינות חומר ההדברה
אף על פי  . (גילת) ולס (מושב בני דרום) חולית חומה , קרקע, נווה יער)גרומוסולקרקע חרסיתית (, וולקני)

לא נמצאה ניידות ממסיסותו במים,  35%-שמסיסות חומר ההדברה בתמיסת העקר היתה גבוהה ב
 Terbuthylazineעיכוב בשחרור  מוגברת של חומר הדברה בנוכחות עקר בקרקעות, אלא להיפך, חל

-בקרקע החולית חומה ובגרומוסול ו 15%ום אדום, עיכוב בחול ח 45%, בשיעורים של לתמיסת הקרקע
כתוצאה  )20-500%(בטווח של  בנוסף נמצא כי הקרקעות החוליות הועשרו בחומר אורגני .בלס 10%

ביחס הפוך למידת העשרת הקרקע  תהרמת שחרור חומר ההדברה בכל הקרקעות היו מיישום העקר
 . בחומר אורגני

על  ההשפע תתכןסכנה למי התהום, אולם ה את ניודו בקרקע ואתמקטין שחרור חומר ההדברה ב עיכובה
 ., דבר שטרם נבדקיעילות חומרי ההדברה בעת יישום עקר
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 בקרקע במגוון תרחישים תרכובות אורגניותבחינת השפעת פיזור עקר על ספיחת 

 1, נדז`דה בוחנובסקי1, מיכאל בוריסובר1,2יונתן קרן

 והסביבה, מרכז וולקני, מנהל מחקר חקלאי, בית דגןהמכון למדעי הקרקע, המים  .1
 הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית, רחובות .2

פאזית. -התלת בשיטת ההפקהשמן הזית  מתקבלת כתוצר לוואי בתהליך ייצורפסולת נוזלית העקר הינו 
חקלאיים) מוכר  בשטחיםעקר (בייחוד של פיזור קרקעי  ,וכן במדינות אחרות באגן הים התיכון, בישראל

סירוגיות בהפקתו של שמן הזית וביזורם הגיאוגרפי ) 1: שתי סיבות עיקריות כאחת הדרכים לסילוקו בשל
עומס אורגני  מכילה() אופיו של העקר 2  ,הסדרת טיפול מרוכז וייעודי לשפכים אלה מונעיםשל בתי הבד 

טיהור השפכים  במתקני יפולולא מאפשר את ט )עירוניים ממוצעים משפכיםהגבוה עשרות מונים 
  .הקיימים

כתוצאה מפיזור עקר,  להיגרם יםבתכונות הקרקע היכול שינויים שוניםעבודות קודמות מצביעות על 
תכולת ו המוליכות החשמליתהעלאת  ,תלכידי הקרקעיציבות ב עלייה ,לדוגמה: השריית הידרופוביות

השתה של פיטוטקסיות ופגיעה אפשרית באוכלוסיה דרגת החומציות בקרקע, וכן , הורדת החומר האורגני
 המיקרוביאלית.

 לו, פוטנציאל הספיחה של הקרקעהעקר על  פיזור של יונבחנו השלכותלצד זאת, רק בעבודות מעטות 
על גורלן הסביבתי של תרכובות אורגניות כדיכוי תנועתן כלפי עומק הקרקע  השפעהתפקיד מכריע ב

ולעבר מי התהום, הורדת זמינותן הביולוגית, הצטברותן בקרקע, נידופן לאטמוספירה וכדומה. מעבודות 
השפעה על אינטראקציות הספיחה בין הקרקע לבין מגוון כימיקלים  לפיזור מעין זה עולה כיאלה 

 ם אגרוכימיקלים או תרכובות שהינן נגזרות כימיות של מרכיבי העקר.אורגניים, בה

לאורך כימיקל שונות אשר נלמדו -עקר-במסגרת הרצאה זו תוצג סקירה של הספיחה במערכות קרקע
 היסטוריה רבת שנים של פיזור עקר . ספיחת הרבצידים ע"ג קרקעות בעלות1 האחרונות: השנים

אשר חוו  בשטחים ובות אורגניות על דוגמאות קרקע מעומקים שוניםתרכ. ספיחת מגוון 2אינטנסיבי, 
 35ע"ג קרקע אשר עברה הדגרה עם עקר תחת ארבעה תנאי מעבדה:  ה. ספיח3, מבוקר עקרפיזור 
לאורך שנה הספיחה . בחינת השתנות 4, מ"צ) וחיקוי תנאי שדה 35-אווירניים (ב -מ"צ, תנאים אל 4מ"צ, 

 .עונות 4-בפיזור מבוקר  חווש קרקעותבשונים  עומקיםמעל גבי דוגמאות עקר ה פיזורוחצי מיום 

קיימת תרומה מובהקת של פיזור העקר  המצביעה כימסתמנת מגמה אחידה  הנ"לעבודות הבבחינת 
ואף לשינוי במנגנון הספיחה, ככל הנראה הודות לעלייה בתכולת  לעלייה בפוטנציאל הספיחה של הקרקע

השפעה זו ניכרת בשכבה בת  החומר האורגני בקרקע ומשום השינוי בטיבו. יתרה מזאת, ברי כי
, תלויה בעונת פיזור העקר ונמצאת במגמת )ס"מ 10-סנטימטרים בודדים בחלקה העליון של הקרקע (כ

 דעיכה עם חלוף הזמן.

ת, דוגמת שחרור איטי סביבתיות מגוונות ושנויות במחלוקמתקבלות עשויות להיות השפעות לתוצאות ה
והגנה על מי תהום מפני חלחול אגרוכימיקלים וחומרי הדברה מחד, אך הצבטברות אפשרית של 
כימיקלים בשכבת הקרקע העליונה וזיהומה מאידך. על גורמים אלה להלקח בחשבון בעת התווית הנחיות 

 לפיזור מבוקר של עקר. עתידיות
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 שינויים בתכונות הפיזיקליות של הקרקע בעקבות פיזור עקר
 

, איברהים 4, מיכה רביב3G.E. Schaumann  ,M. P. Kurtz3, 2, יצחק ציפורי2ארנון דג 1גיא לוי
 5יעל לאור ,5, ארקדי קרסנובסקי5שלומית מדינה 5סעדי

 מינהל המחקר החקלאי, המכון למדעי הקרקע המים והסביבה, מרכז וולקני  .1
 מינהל המחקר החקלאי, המכון למדעי הצמח, מרכז מחקר גילת .2
3. Institute for Environmental Sciences, Group of Environmental and Soil Chemistry, University of Koblenz-

Landau, Germany  
 מרכז מחקר נווה יער החקלאי, המכון למדעי הצמח, מרכז מחקר נווה יערמינהל המחקר  .4
 מינהל המחקר החקלאי, המכון למדעי הקרקע המים והסביבה, מרכז מחקר נווה יער .5

 

 -עד לכ COD(הם בעלי עומס אורגני גבוה ) (עקר תלת פאזיתהמתקבלים בשיטת המיצוי השפכי בתי בד 
, 25> -מג'/ל' ו 3500>) גבוהים,  PARאשלגן ומנת ספיחת אשלגן (ריכוז מכילים מג'/ל') ו 200,000

בחלקות גד"ש ומטע שקדים בנווה יער שבוצעו בשנים האחרונות ניסויי פיזור מבוקרים בבהתאמה. 
פיסיקליות -), נבחנה השפעת העקר על תכונות כימוובכרם זיתים בגילת (קרקע לס חרסיתית) (קרקע

 ופיסיקליות של הקרקע. 

מא"ק/ל'  0.1ע החרסיתית מנוה יער נצפתה מגמה של עליה בריכוז האשלגן בתמיסת הקרקע מ בקרק
מא"ק/ל' בטיפול העקר לאחר שלוש שנות יישום במהלכן הוספו לחלקות  20בטיפול הביקורת לכ 

 ס"מ) בלבד. 0-30מ"ק עקר/ד'. מגמה זו הייתה מוגבלת לשכבת הקרקע העליונה ( 24במצטבר 

 -מ"ק עקר/ד'] ו 7[ 2011בגילת בקרקע הלס בו נבחנה השפעת מועדי פיזור העקר (חורף בניסוי הראשון 
כל שנה])  מ"ק עקר/ד' 14[ 2013ו  2012מ"ק עקר/ד'] ואביב  14[ 2012מ"ק עקר/ד'], קיץ  14[ 2012

) בריכוז האשלגן בתמיסת 1נמצא, שבהשוואה לטיפול הביקורת, פיזור העקר גרם לעליה מובהקת (
) בהידרופוביות (דחיית מים) של פני הקרקע.  הוספת העקר 2( -בשכבת הקרקע העליונה, והקרקע 

בחורף ובקיץ לא השפיעה על המוליכות ההידראולית של הקרקע כפי שהוערכה ממדידות ישירות בשדה 
בעזרת מיני דיסק אינפילטרומטר; מאידך הוספת העקר באביב גרמה לפחיתה בסדר גודל במוליכות 

 לית בהשוואה לקרקע לא מטופלת.ההידראו

, 5שנים השפעת מנות עקר שונות (יישום שנתי של  4בניסוי השני בגילת בקרקע הלס בו נבחנה במשך 
שבהשוואה לטיפול  ,נמצאמ"ק עקר/ד' שלאחריו בוצע תיחוח)  10מ"ק עקר/ד', וטיפול נוסף של  15, 10

בשכבת הקרקע  20-30%גן ספוח לערכים ) לעליה מובהקת ברמת אשל1, תוספת עקר גרמה (הביקורת
) לעליה מובהקת בהידרופוביות של פני הקרקע שהגיעה אף לרמה של 2ס"מ), ( 0-10העליונה (

שניות), למעט בטיפול בו בוצע תיחוח לאחר הוספת העקר ובו  60הידרופוביות חזקה (זמן חידור טיפה>
  .רתרמת ההידרופוביות הייתה דומה לזו שנצפתה בטיפול הביקו

שסילוק עקר על ידי יישום רב שנתי שלו במטעים (פתרון המומלץ התוצאות שהתקבלו עד כה מראות 
אינו מתאים כנראה לכל סוג קרקע. נדרשת עבודת מחקר ומאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה) 

ינו מסודרת נוספת בכדי לוודא באלו תנאים (קרקע ואזור אקלימי) יישום רב שנתי של עקר במטעים ה
 קיימא.-מימשק בר
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 הערכת התפקיד של זמינות המים בקביעת הקשר בין יבול לצפיפות צמחים

 שמוליק פרידמן 

המחלקה לפיסיקה סביבתית והשקיה, המכון למדעי הקרקע המים והסביבה, מנהל המחקר החקלאי  
)vwsfried@agri.gov.il( 

 

מ"ר), או של מקבילו, /(מס' צמחים PPDמ"ר), לצפיפות צמחים, /(ק"ג Yaהקשר בין יבול ליחידת שטח, 
צמח), הוא בעל עניין חקלאי למעלה ממאה שנים. נראה, שהמניע /, ק"גYp=Ya/PPDיבול צמח בודד (

יבול הוא הערכת מאפיינים כגון צפיפות צמחים (עומד) אופטימאלית ו Y(PPD)העיקרי לכימות של 
יכול לעזור כאשר משווים מערכות גידול שונות. שלושים ושמונה  Y(PPD)פוטנציאלי. בנוסף לכך, הקשר 

צפיפות צמחים נאספו מהספרות ונותחו סטטיסטית, מה שהניב, בין השאר, -מערכות נתונים של יבול
לי שדה (כגון תירס עבור צמחים שונים, בעיקר גידו Y-PPD -קשר יחיד, "אוניברסאלי", לתיאור נתוני ה
 וסויה), בתנאים חקלאיים וסביבתיים שונים.

בהרצאה תתואר שיטה להערכת התלות של זמינות המים למערכות שורשים של צמחים ב: צפיפות 
הצמחים, המלבניות של הצבת הצמחים, גודל מערכת השורשים הפעילה ומרקם הקרקע. המדד הנבחר 

, קצב קליטת המים יחסית לקצב ההשקיה) ומוצע RWURהיחסי (לזמינות המים הוא קצב קליטת המים 
יכול לכמת את התפקיד של זמינות מים ושל תחרות בין מערכות שורשים של  RWUR(PPD)שהקשר 

שימש אותנו גם לתכנון השקיה בטפטוף, כפי  RWUR-. (מדד הPPD)Yצמחים שכנים בקביעת הקשר (
המכון למדעי הקרקע המים והסביבה , שניתנת להורדה מאתר DIDASשיושם בתוכנת 

)http://www.agri.gov.il/en/units/institutes/6.aspx ,ושתוצג במושב הפוסטרים). באופן פרטני (
הקרקע  השיטה המוצעת מכמתת את ההשפעה של רדיוס מערכת השורשים, האורך הקפילארי של

מראה, בהתאמה  RWUR-. ככלל, שיטת ההערכה של הY(PPDומלבניות מערך הצמחים על הקשר (
גדל עם גידול של מערכות השורשים ושל האורך הקפילארי של  Y(PPD(-סבירה לממצאים ניסיוניים, ש

מים הקרקע, ועם ירידה במלבניות מערך הצמחים (לעבר מערך ריבועי). התחרות בין צמחים שכנים על 
גדלה בצורה ליניארית, בקירוב, עם המכפלה של רדיוס מערכת השורשים באורך הקפילארי של הקרקע. 

תחמוצת הפחמן -צמחים מתחרים גם על משאבים אחרים, כגון חומרי הזנה וחמצן בקרקע, דו
, תלוי בגורמי תורשה, חקלאות וסביבה, אשר Y(PPDבאטמוספרה וקרינה. הקשר החקלאי החשוב, (

עים על זמינות המשאבים האחרים בצורה שונה מזאת שבה הם משפיעים על זמינות המים. בשל משפי
ההבדלים הללו לא ניתן לבודד ולכמת את התפקיד של המשאבים החיוניים השונים ואת השפעות 

. אי לכך, אגרונומיים מעשיים משתמשים בביטויים מתמטיים Y(PPDהגורמים השונים בקביעת (
 .Y(PPDאת (אמפיריים לתאר 
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 מגמות עיתיות ומרחביות באוגר הקרקע בשני עומדי יער אלונים לאורך גרדיינט אקלימי
 2, לאה ויטנברג 21, דן מלקינסון21עידן קופלר

 )ikopler@gri.org.ilהמכון לחקר הגולן ( .1
 החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה .2

אקלים הינו לב ליבו -צומח-ההנחה כי שטף המים בתווך קרקעבבסיס המחקר האקוהידרולוגי ניצבת 
של המחקר ההידרולוגי. תכולת המים בקרקע, התלוייה בתכונות הקרקע המקומית, משפיעה על 
תהליכי הצימוח. אם וכאשר הדרישה האטמוספרית עולה על כמות המים הנקלטת על ידי השורשים, 

מאופיינים בשונות  תיכוניים-הים יערות האלונים אזי תכולת המים בקרקע מתפקדת כגורם מגביל.
משטר תכולת  את לאפייןרבה, לאורך השנה, של שיעור זמינות המים בקרקע. מטרת המחקר הינה 

 וארכיטקטורת העומד.משתנה כתלות בגרדיינט אקלימי ולהעריך כיצד המים בקרקע היער 

מ',  198רום  –ר בתחנת יהודיה . יער פארק אלון תבו1  –שתי תחנות מחקר מערך המחקר כלל 
שנתי וקרקע חרסיתית מסוג גרומוסולים חומים מסלע אם בזלתי. -מ"מ משקעים בממוצע רב 467

-מצוי(אלון  נים מעורב. יער אלו2הקרקע נתונה למחזורים עונתיים חוזרים ונשנים של סידוק ותפיחה. 
-מ"מ וקרקעות ים 843מ',   979ם רו –גולן אשר התבסס על קילוח בנטל -בתחנת מרום )אלון תולע

טיפולים  3 -תיכוניות בזלתיות חומות מבזלת פלייסטוקנית. בשתי התחנות הוקם מערך בלוקי גבס ב
חיישנים שהוחדרו  3חזרות ובכל אחת  3כל טיפול הכיל   עץ, פער, מרחק. –במיקומים שונים 

 מ'.  0.60-0.80מ' ובסמוך למגע הסלע  0.30-0.40מ',  0.05בעומקים: 

חודשים  2-3ערכי רוויה וערכי קיבולת שדה נמדדו בקרקע למשך חודש בתחנת יהודיה ולמשך 
גולן.  תכולת המים בקרקע במהלך העונה הגשומה ובמהלך העונה היבשה היתה גבוהה -במרום

, בשתי התחנות. טיפול הפער היה היבש  (ANOVA, p<0.0001)באופן מובהק תחת חופת העצים
מ' היה הלח ביותר ביהודיה  0.30טיפול המרחק. עומק המדידה  –גולן -ה ואילו במרוםביותר ביהודי

.  (ANOVA, p<0.0001)מ' במרום גולן  0.80לעומת   (ANOVA, p<0.0001)לאורך כל השנה
מ'  0.60עומק ה  –במהלך העונה הגשומה נצפתה בעומקי המדידה התחתונים תגובה מנוגדת 

הלח ביותר. כמות המים הזמינים  –גולן -מ' במרום 0.80ילו עומק ה ביהודיה היה היבש ביותר וא
מ"מ. ההבדל בין ערכי המקסימום  83.6המקסימאלית בכלל חתכי הקרקע בתחנת יהודיה הייתה 

 167.4  -גולן-מ"מ. כמות המים הזמינים בתחנת מרום 39ל  15בחורף לערכי המינימום בקיץ נע בין 
נקלטו כמויות שונות  מ"מ. במהלך הקיץ 88-164 –י חורף לערכי קיץ מ"מ. הבדל גדול נמצא בין ערכ

מ"מ;  2.3מ"מ בסה"כ ושיא קליטה יומי של  74 -אלון התבור ביהודיה  -של מים על ידי מיני האלונים 
מ"מ  113 -גולן -מ"מ ליום; אלון התולע במרום 6.3מ"מ בסה"כ ו  108 -גולן -אלון המצוי במרום

 ום.מ"מ לי 6.4בסה"כ ו 

דפוסי המילוי החוזר בתחילת העונה הגשומה היו דומים בשני האתרים. המילוי החוזר בטיפול 
ניצול המים על ידי שורשי העץ מאיץ את  המרחק היה האחרון מבין כל הטיפולים, בשני האתרים. 

צא מ' ונמ 0-0.10בעומק  השינוי העיתי הגדול ביותר נרשם קצב השינוי בערכי תכולת המים הנפחית.
בסמוך לאלון המצוי הזמינים כקטן עם העומק, ללא תלות במאפייני הקרקע המקומיים. כמות המים 

מכמות המים האצורה בקרקע בסמוך לאלון התולע. דפוסי קליטת המים על  10-52%היתה גדולה ב 
. השטחים 16% -ב גבוהיםגולן -בעומד המעורב במרוםוידי השורשים היו שונים בין האתרים 

ביותר ביער, עיתית ומרחבית. והיציבה הפתוחים העשבוניים מהווים את כסות הקרקע היבשה 
 לפיכך, תכולת המים בקרקע ביערות בעלי שטחים פתוחים מצומצמים הינה הטרוגנית יותר. 
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 חום פולס חיישן בעזרת בקרקע רטיבות תכולת מדידת
 1תמיר קמאי

 )tamirk@agri.gov.il( החקלאי המחקר מנהל, וולקני מרכז, והסביבה המים, הקרקע מדעיל מכוןה .1

 חיים בקיום מרכזי מרכיב מהווים שהם מכיוון רבה היא בפרט בקרקע ומים בכלל מים של חשיבותם
 המים כמות מדידת יכולת, זאת למרות. ובצמח בקרקע הקשורים התהליכים מרבית על ומשפיעים בקרקע
 הקרקע טמפרטורת שינוי את ישירה בצורה מודדים חום פולס חיישן בעזרת. יחסית מוגבלת בקרקע
 חום הולכת של פיזיקלי במודל שימוש ידי על. מוגדרים ומשך עוצמה בעל חום ממקור ידוע במרחק

 מוליכות( הקרקע של התרמליות התכונות את הטמפרטורה משינויי לחלץ ניתן קרקע-החיישן למערכת
 החום בקיבולת רבה במידה תלוי הטמפרטורה שינוי). תרמלית ודיפזיוויות, ניפחית חום קיבולת, תרמלית
, מים, אוויר: לדוגמה( הפאזות כלל של החלקי והנפח החום קיבולות סכום שהיא, הקרקע של הנפחית

 של החום קיבולת, בלבד המים כמות הוא בקרקע שהשינוי בהינתן). אורגני וחומר, מינרלי חומר, קרח
 כמות את מקבלים, המוצגת בשיטה. בקרקע הניפחית הרטיבות תכולת של ישיר כימות מאפשרת הקרקע

 ואת הקרקע גרגירי של החום קיבולת את שיודעים בהנחה, הנמדדת החום מקיבולת הנפחית המים
 .הגושית הצפיפות

 של יחסית פשוט תהליך על מבוססת השיטה, כל קודם. שלה בפשטות טמון השיטה של הגדול היתרון
 היחס שנית. יחסית ומדויקת פשוטה מדידה ידי על הקרקע בטמפרטורת אותו למדוד שניתן, חום תנועת

 הרטיבות תכולת של מדויקת מדידה מאפשרת, בקרקע המים לבין הקרקע של החום קיבולת בין הלינארי
 הרטיבות תכולת לקבלת אנליזה ושיטות החיישן של השונים הפיתוחים את אסקור בהרצאה. הנפחית
 האחרונים הפיתוחים ואת, שבשיטה והחסרונות היתרונות את אמנה, כן כמו. הטמפרטורה ממדידת

 לשורש מדידה דיוק את ומשפרים שדה בתנאי התקנתו את שמאפשרים, החיישן לשיפור ונעשים שנעשו
 ובאפשרויות באתגרים אסכם. הנפחית המים בקיבולת 1.4% של) RMSE( ממוצעת ריבועית טעות

  .עתידי למחקר
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  גישת הגבול הנע למידול זרימה לא יציבה בקרקעות דוחות מים
 רוני וולך, נערן ברינט

 המחלקה למדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים
)naaran.brindt@mail.huji.ac.il( 

בארבעים השנים האחרונות מחקרים רבים בשדה ובמעבדה הראו שבמקרים רבים שהמים נעים בפרופיל 
קרקע הומוגנית בנתיבי זרימה מועדפת עם פרופיל לא מונוטוני של תכולת מים ופוטנציאל מטריצי. האי 

ימה זה, . משטר זר(saturation overshoot)מונוטוניות נגרמת עקב הצטברות מים מעל חזית ההרטבה 
המוגדר גם כזרימה לא יציבה, לא ניתן לתיאור באמצעות משוואת ריצ'רדס.   המנגנונים הפיזיקליים 
הגורמים למשטר זרימה בכלל ובאיזור חזית ההרטבה לא ידועים במלואם, ולפיכך המודלים לתיאור 

גילים גם זרימה זו בסקלת הרצף משתמשים במשוואת ריצ'רדס מורחבת הכוללת בנוסף לאיברים הר
איברים לא לינאריים. התפתחות משטר זרימה זה גם בקרקעות דוחות מים הובילה להשערה שהזרימה 
גרביטציונית לא יציבה נגרמת עקב זווית מגע הגדולה מאפס בין חלקיקי הקרקע למים. למרות ריבוי 

זווית העדויות על המצאות התופעה, טרם פותח מודל בסקלה המאקרוסקופית הכולל את השפעת 
ההרטבה על התקדמות חזית ההרטבה ועל פירוס הרטיבות בחתך הקרקע. ההנחה בבסיס המודל היא 
שזווית המגע מעכבת את ההרטבה הספונטנית של הנקבובים היבשים, בעוד שקצב הזרימה מעליה, 
המתרחשת בקרקע רטובה, גבוה יותר. מאזן שטפים זה גורם להערמות המים מעל חזית ההרטבה. 

על פיו  (moving boundary approach) שפותח לתיאור זרימה זו מתבסס על גישת הגבול הנע  המודל
תחומים, עליון ותחתון, הזרימה בתחום העליון מתוארת על ידי משוואת -תחום הזרימה מחולק לשני תתי

ית ריצ'רדס הכוללת גם את תנאי השפה בפני הקרקע.  התחום התחתון כולל את תכולת הרטיבות התחיל
של הבעיה כולה. הגבול הנע בין שני תתי התחום הוא חזית ההרטבה ומיקומו נקבע על ידי הפתרון עצמו, 
ומכאן נובעת מורכבות הבעיה, קרי, שהשפה התחתונה של משוואת ריצ'רדס נקבעת בעצם על ידי 

מת פתרונה. התקדמות חזית ההרטבה נקבעת על ידי ערך פריצת המים הדינאמי בחזית, התלוי בר
הנרטבות של הקרקע (זווית המגע) ומהירות התקדמותה.  חזית ההרטבה מתחילה לנוע רק כאשר לחץ 
המים שמצברים מאחוריה גבוה מערך פריצת המים הדינמי. בעיית הגבול הנע נפתרה באמצעות 

COMSOL MULYIPHYSICS  פתרון הבעיה כבעיית גבול נע אושש בהצלחה על ידי השוואה .
מונוטוניים של תכולת המים עם העומק. בהמשך -ים חד ממדיים בהם התקבלו פירוסים לאלתוצאות ניסוי

שימש המודל לבחינת ההשפעה של  זווית המגע, עקומי התאחיזה של הקרקע, ושל שטף המים בפני 
 הקרקע על משטר הזרימה. תוצאות ההרצות הנ"ל תוצגנה במהלך ההצגה.
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: השלכות ותקרקע של מכניות-המיקרו תכונותה  על הרטבה וייבוש  השפעת
 ותבקרקע אטרזין  נדידת מנגנון על

 1ויעל מישאל 2, סימון עמנואל1,2מעוז דור

  המחלקה למדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש סמית, האוניברסיטה העברית .1
 המכון למדעי כדור הארץ ע"ש פרדי ונדין הרמן, האוניברסיטה העברית. .2

היעלמות קוטלי העשבים מאזור  השימוש בקוטלי עשבים מהווה חלק בלתי נפרד מהחקלאות המודרנית.
ומהווה איום פוטנציאלי לזיהום  המטרה בעקבות נדידה בקרקע מביאה לפחיתה ביעילות ההדברה

הרטבה ממחזוריי  גברה בעקבות גולד-דואלעשבים ההראנו שנדידת קוטל  . לאחרונההקרקע ומי תהום
כתוצאה  ותמשתנ הקרקעהתכונות המכניות של אנו משערים כי ויעילות ההדברה פחתה.  יבושוי
הרטבה השפעת  בעבודה זועל שחרור ונדידת קוטלי העשבים.  יםמשפיעאלה שינויים ו הרטבה וייבושמ

ספיחה/שחרור,  חלחול דרך שכבת  :ע"י ניסויינבחנה עשבים אטרזין, העל שחרור ונדידת קוטל  וייבוש
(באמצעות דיפרקציית קרני לייזר)  והשתנות אריזת הקרקע (באמצעות  קרקע דקה, יציבות תלכידים

נבחנו שלוש קרקעות הנבדלות בין השאר בהרכבן המכני, בתכולת הגיר ובתכולת החומר  .CT)-מיקרו
ינת אדום (מרחובות). בבח-הנגב) וקרקע חול חום-האורגני: קרקע ורטיסול (מגבע), קרקע לס (ממשמר

שחרור של אטרזין מהקרקע, מצאנו כי שחרורו מקרקעות שעברו הרטבה וייבוש לעומת קרקעות שלא 
בהתאמה) ולא  80%-ו 57%בהתאמה), הופחת מקרקע לס ( 47%-ו 82%טופלו הוגבר מקרקע ורטיסול (

שיעור  וייבוש נאמדה ע"י אדום. יציבות התלכידים בקרקעות שעברו הרטבה-השתנה מקרקע חול חום
-עמידות התלכידים בפני דיסאגרגציה.  מצאנו מגמות מעורבות בשיעור העמידות כשעבור קרקע חול חום

אדום שעור העמידות לא השתנה, עבור הורטיסול שיעור עמידות ירד ובקרקע לס שיעור העמידות עלה. 
יים בהתפלגות וייבוש על אריזת הקרקע ע"י מעקב אחר השינוהשפעת מחזורי הרטבה נבחנה במקביל, 

כתוצאה מהרטבה וייבוש, אריזת הורטיסול עברה התרוחחות, אולם אריזת הקרקע נפחי החלקיקים. 
הלסית התייצבה יותר. התחזקות  המבנה בלס נובעת ככל הנראה מתהליכי סמנטציה של גיר (תכולה 

), לא 3.5%(ניר עוז  ) מכיוון שבקרקעות לס עם תכולת גיר נמוכה19.5%גבוהה בלס משמר הנגב 
נצפתה התחזקות והתייצבות מבנה הקרקע. התרוחחות המבנה בקרקע ורטיסול והתחזקותה בלס, 
כתוצאה מהרטבה וייבוש, יכולים להסביר את השחרור המוגבר והמופחת של אטרזין מהקרקעות אלה, 

 בהתאמה. 
 

 

  



   2016כנס שנתי  –האגודה הישראלית למדעי הקרקע 

23 
 

Modeling measurable soil organic matter pools 
Moran Segoli1, Johan Six2 

1. Ramat Negev Desert Agro-Research Center, Negev (moran.segoli@gmail.com) 
2. Dep. of Environmental Systems Science, ETH 

Models of soil organic matter (SOM) dynamics are used for predicting the effects of 
management and climate change on soil carbon stabilization and soil nutrient 
availability. Current models are based on a few conceptual SOM pools that are not 
measurable. Each SOM pool is associated with a specific turnover time that represents 
the stability of the material transformed or respired. However, there is ample evidence 
that the physical aggregation of soil has a significant effect on SOM dynamics. It has 
been shown that these physical aggregations and their dynamics can be measured 
directly in the laboratory and in the field, but they have not been explicitly incorporated in 
models. Here, we present a simulation model that integrates soil aggregate dynamics 
with SOM dynamics. In the model we consider unaggregated and microaggregated soil 
that can exist within or external to macroaggregated soil. Each aggregate class is 
divided into particulate organic matter, mineral-associated organic matter fraction and an 
inert organic matter pool. We used observational and experimental data from the 
laboratory and field to estimate the biological and environmental effects on the rate of 
formation and breakdown of macroaggregates and microaggregates, and the organic 
matter dynamics within these different aggregate classes. The simulation model was 
validated with long-term field data. The advantage of a model that is based on 
measurable SOM fractions is that its internal structure can be validated by field data. 
Furthermore, models that are based on mechanistic processes have the potential 
advantage of being more robust and, therefore, providing predictions to a larger array of 
scenarios, including scenarios that cannot be manipulated in field conditions. 
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 הסעה מרובת מומסים בליזימטרים המושקים בטפטוף
  1לזרוביץ נפתלי ,3, ירקה סימונק2גל-, אלון בן1רייך יעל

 )iael@post.bgu.ac.il(בנגב  גוריון-בן אוניברסיטת, המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין .1
 החקלאי מחקרה מינהל, גילת מחקר מרכזמדעי הקרקע המים והסביבה, .2
 מדעי הסביבה, אוניברסיטה של קליפורניה ריבסרסייד .3

-אידוי חישוב, ומלחים מים מאזני לסגירת ומשמשים נפוץ במחקר חקלאי וסביבתי כלי מהווים ליזימטרים
ניתן להשתמש במידע המופק מליזימטרים לתמיכה בהחלטות ממשקיות של  .נקז מי איכות וניטור דיות

השקיה ודישון כדי לקדם חיסכון וברות קיימה בחקלאות. תנאי הגבול התחתון משפיע על תנועת המים 
 בתוך הליזימטר ובכל עלול לשנות את הסעת המומסים בתוך הליזימטר וביציאה ממנו.

יעיל לחקר תנועה של מים והסעת מומסים בליזימטרים. דיוק המודלים מודלים ספרתיים יכולים להוות כלי 
 HYDRUSמימדיים כגון -מושפע על ידי איכות הפרמטריזציה, התלויה בכיול ואימות הנתונים. מודלים חד

כבר משמשים להערכת ההשפעות של השקיה עם מים באיכות נמוכה. אבל,  UNSATCHEMהמשולב עם 
מימדי של מים ומומסים -ם לגרום לחוסר דיוקים בנסיון לייצג פיזור תלתמימדיים עלולי-מודלים חד
 ידי השקיה בטפטוף. -הנוצרים על

ניסויים של השקיה בטפטוף בליזימטרים התבצעו בארבע חזרות. איכות מי ההשקיה השתנתה בין מים 
 2-3גמו כל במליחות מאוד נמוכה למים מליחים לתקופה של שבוע. תמיסות הנקז ותמיסות הקרקע נד

 -ו  HYDRUS (2D/3D)ימים למדידת יונים עיקריים. נתונים אלה שימשו לכיול המודל המשולב
UNSATCHEM באופן כללי, המודל דימה בהצלחה את הרכבם של היונים העיקריים, המליחות הכללית .

 של הנקז ותמיסות הקרקע שנמדדו לאורך הניסוי. 

ה התחתון התבצע בעזרת המודל המכויל. לכל תנאי גבול מבחן רגישות לעומד המטריצי בתנאי השפ
 מנות שטיפה לאורך העונה על ידי מאזני מים, ריכוזי כלוריד ומליחות כללית.תחתון חושבו 

מימדית, מאפשרת חיזוי משופר של -מרכיבית והרב-ההתחשבות במורכבות הזרימה, ההסעה הרב
סים, וריכוזי יונים מומסים, ספוחים, ושקועים הפיזור המרחבי של תכולת רטיבות, שטפי המים והמומ

יציב, -דל שחקרנו הראה כי בטווח הארוך, לאחר שהמערכת הגיעה למצב יציב או פסאודו. המובקרקע
ההשפעות של תנאי גבול תחתון שונים על תנועת המים והסעת המומסים היא קטנה יחסית. לעומת זאת, 

ב בערך של תנאי השפה התחתון. המודל המכויל יכול כאשר מדובר במערכת דינמית, יש צורך להתחש
לשמש כדי לחקור את ההתאמה בין הליזימטר לתנאי שדה ובנוסף כדי להבין את השפעת הרכב היונים 

 של תמיסת ההשקיה על תהליכי המלחה או ריכוז של יון ספציפי.   
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Drying in spatially correlated porous media 
Oshri Borgman1, Paolo Fantinel2,3, Wieland Lühder2,3, Lucas 
Goehring2,3, Ran Holtzman1 

1. Dept. of Soil and Water Sciences, The Robert Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment, 
Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, Israel (oshri.borgman@mail.huji.ac.il, 
holtzman.ran@mail.huji.ac.il) 

2. Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Göttingen, Germany 
3. University of Göttingen, Institute for Nonlinear Dynamics, Göttingen, Germany 

Drying of soil is crucial component in the water and energy balance. We study the 
impact of pore-scale heterogeneity—pore size distribution and connectivity—on the 
drying rates and patterns. To understand the underlying physics, we consider isothermal 
drying of a simplified 2-D horizontal soil analog: a microfluidic cell, containing an array of 
cylinders and open at one side to the atmosphere. We compare microfluidic experiments 
to numerical simulations using a pore network model accounting for evaporation at the 
air-liquid interface and capillary invasion of air. The simulated patterns agree well with 
the experiments of identical geometry. Moreover, we find that increasing the spatial 
correlation in pore sizes enhances drying rates, and show that this is caused by 
improved connectivity of wet small pores to the sample surface. In contrast, drying 
shows little sensitivity to uncorrelated disorder magnitude (width of the pore size 
distribution).  

 
Drying is faster when spatial correlation increases. The saturation degree is 
plotted versus drying time, for different values of the correlation length ζ. 
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 נגר: תובנות מניסויי מעבדה-יחסי סחף
  Amrakh Mamedov(2, אמרך ממדוב (1גיא לוי

 )vwguy@volcani.agri.gov.ilהמכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החלקאי, מרכז וולקני ( .1

2. Institute of Soil Science and Agrochemistry, and Institute of Botany, ANAS, Baku, Azerbaijan 
 

הבנה של נגר עילי וסחף קרקע גורמים לאובדן תשומות הניתנות לשדה החקלאי ולזיהום הסביבה. 
בקרקעות מאזורים צחיחים  , בעיקרוסחף קרקעתהליכים ומנגנונים אשר משפיעים על היווצרות נגר עילי 

 הכרחית על מנת שאפשר יהיה לפתח ממשקים מתאימים לצורך שימור קרקע ומים.  ,למחצה

דוגמאות  206 נגר עילי וסחף קרקע, והקשר ביניהם, נלמדו תוך שימוש במכשיר מדמה גשם מעבדתי  ב
רקע שונים בישראל (חול סייני, סיין, טיפוסי ק 4 -ממ"מ)  0-250שנלקחו משכבת הקרקע העליונה (
תכולת חומר תכולת גיר, נבדלו בתכונותיהן הבסיסיות (הרכב מכני, חרסית חולית וחרסית). הדוגמאות 

 ) ובתנאים השוררים בשדה (כגון תכונות הגשם ותכונות קרקע תלויות זמן). ואחוז נתרן ספוח אורגני

כונות הקרקע הבסיסיות והן מתכונות הגשם והתנאים הנגר העילי והסחף הושפעו באופן מובהק הן מת
ששררו בשדה. עוצמת הקשר בין הנגר העילי לבין הסחף עלתה עם העליה באנרגיה הקינטית של טיפות 
הגשם. קשר קווי בין הנגר לסחף הובחן במקרים בהם התקיימו בקרקע  תנאים שעודדו שמירה על יציבות 

ספה של מטייבי קרקע, עיבוד קרקע מינימלי וחשיפת הקרקע מבנה הקרקע כדוגמת הרטבה איטית, הו
לסופות גשם קצרות. אולם, תחת תנאים שעודדו הרס מבנה של הקרקע (מרבית המקרים), כגון הרטבה 
מהירה של הקרקע, טווח רחב של תכולות רטיבות התחלתית, מימשק עיבודים אינטנסיבי, אנרגיה גבוהה 

. אפיון סוגי הקשר מעריכיכות נמוכה, הקשר בין הנגר לסחף היה של טיפות גשם והשקייה במים באי
הבנה טובה יותר של הגורמים התורמים להיווצרות הנגר  שונים בין הנגר העילי לסחף יכול לאפשרה

יכול לתרום ל (א) לשיפור בכשר החיזוי של סחף קרקע בעזרת מודלים בעקבות זאת העילי וסחף קרקע ו
פיתוח של ממשקים מתאימים ויעילים יותר מאלו הקיימים כיום עבור שימור קרקע (ב) ב-חדשים וקיימים, ו

 ומים.

 
 ).CT) ותחת מימשק עיבודים מקובל (NTפליחה (-הקשר בין סחף קרקע ונגר עבור קרקעות תחת מימשק אי
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 חקלאיים באגנים זמניים ערוצונים התחתרות הדמיית
 2כהן שגיא 1הובר דודי 1סבוראי טל

 )tsvoray@bgu.ac.il( בנגב גוריון בן אוניברסיטת, סביבתי ופיתוח לגאוגרפיה המחלקה .1
 בטוסקלוסה אלבמה אוניברסיטת, לגאוגרפיה המחלקה .2

 משדות קרקע לאובדן הדומיננטי כגורם רבות בעבודות נמצאו) ephemeral gullies( זמניים ערוצונים
 מקומות באותם עצמם על חוזרים דווקא לאו הערוצונים כי מראות זמן לאורך תצפיות. חקלאיים

 על הגשם ותדירות עובי השפעות נלמדו זה מחקר במסגרת. הגשם בתכונות מאד תלויה והתפתחותם
-CAESAR בשם במרחב מפורש פיזיקלי קרקע התפתחות במודל שימוש תוך, זמניים ערוצונים התפתחות

Lisflood .זרימת הדמיית תוך והשקעה סחיפה לתהליכי בהתאם הקרקע עובי השתנות את חוזה המודל 
 התפתחות תהליכי וכימות ללימוד כויל המודל. אוטומטה סלולר מנגנון באמצעות רסטרי במודל נגר

 עונת במשך, ברבדים למחצה צחיח היקוות באגן, ר"קמ שליש בגודל חקלאית בחלקה זמניים ערוצונים
 וממדים מיקום למדידות ובהתאם נוספת גשם מעונת נתונים כנגד אומת המודל. 2013-2014 של הגשם

-CAESAR בעזרת. אלקטרוני ותאודוליט גבוהה דיוק ברמת GPS-ב שימוש תוך הערוצונים של גאומטריים
Lisflood של תרחישים ושלושה הגשם בעובי שינוי של תרחישים ארבעה: גשם תרחישי שבעה הורצו 

 ומדדים, היווצרות דגם, מיקום מבחינת, כללי באופן. הגשם סופות של העיתית בהתפלגות שינוי
 בחינה, כן כמו. מרחוק חישה נתוני עם גבוהה בהתאמה הערוצונים את חוזה שהמודל נמצא, גאומטריים

, לסיכום. טובה התאמה מראה, המדודים הקרקע עומקי כנגד, בממוצע החזויים הקרקע עומקי של
 דומיננטיים שלבים בשני מתרחשת הזמניים הערוצונים התפתחות) 1: (כי מראות העיקריות התוצאות

 75%-כ ומהווה בודדים ימים מספר למשך מתרחשת אשר יציב ולא מהיר בקצב התפתחות) א: (בזמן
; העונה שארית למשך ושימור התייצבות מכן ולאחר, חודש למשך - מתונה העמקה) ב(-ו; העירוץ מדגם

 במופעים נפתולים תוצאתה אשר, השונים התרחישים בין משתנה גאומורפולוגית-מיקרו התפתחות) 2(
 אורך, קרקע עומק בין גבוהים מתאמים נמצאו) 3; (גבוהה בשונות וקישוריות ניקוז וברשת שונים

; בהתאמה) r= 0.99, r=0.89 , r=0.98( הגשם בעובי שינוי ובין בהם הסדימנטים ושטף הזמניים הערוצונים
. לשעה גשם מ"מ 12 של סף ערך מעל חריגה נרשמת כאשר האגן במורד סדימנטים הסעת נצפתה) 4(-ו

 ולהבנה קרקע לדלדול סיכון אזורי בזיהוי רב צורך יש שכן יישומית משמעות גם יש זה מחקר לתוצאות
 לתהליכי קרקע שימור בשיטות שימוש ידי על יעיל מענה מתן לשם ערוצונים התפתחות של יותר טובה

 .באגן הסחיפה
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 ותכונות מבנה על) Reforestation( יערות ונטיעת) Deforestation( ביעור שפעת
 שונים אקלים בתנאי קרקע של הידראוליות

 1חור-בן מני

 (meni@volcani.agri.gov.il)וולקני  מרכז, והסביבה המים, הקרקע למדעיכון המ .1
 

 לאזורים או חקלאות לשטחי והפיכתם יערות ביעור של מואץ תהליך בעולם מתרחש האחרונה בתקופה
 סוואנה או יער שטחי של ר"קמ מיליון 3.4 -כ, לדוגמא. אמריקה ובדרום באפריקה במיוחד, אורבניים
 זה תהליך כאשר, מרעה לשטחי או חקלאיים לשטחים בוערו באפריקה למחצה וצחיחים צחיחים באזורים

 המאה של החמישים משנות, זאת לעומת, בישראל. הקרקע של מואץ (Soil degradation) לדלדול גרם
 עמד הקודמת המאה בסוף הנטוע השטח היקף כאשר, יערות נטיעת של מוגברת פעילות חלה, הקודמת

 .חקלאי לעיבוד ראויות לא קרקעות עם בור בשטחי ברובן נעשו אלו ניטעות. דונם 800,000 -כ על

 לשטח מיער או ליער בור משטחי הקרקע בשימושי לשינוי כאשר, דינמית אקולוגית מערכת מהווה היער
 הרב המחקר למרות. וסביבתית אקולוגית מבחינה משמעותית השפעה להיות יכולה למרעה או חקלאי
, וסביבתיים אקולוגיים היבטים על הקרקע בשימושי אלה שינויים השפעת בנושא כה עד שנעשה, יחסית

 נלמדה שונים אקלים ובתנאי באזורים הקרקע של ההידראולית והמוליכות המבנה על זו שהשפעה הרי
 מיער או ליער בור משטחי הקרקע בשימושי שינוי השפעת את להציג היא הנוכחית העבודה מטרת. מעט

 אקלים ובתנאי באזורים (Ks) ברוויה ההידראולית והמוליכות הקרקע מבנה על למרעה או חקלאי לשטח
 (i)שונים: באזורים שנערכו עבודות שתי בין האינטראקציה של ניתוח תציג הנוכחית ההרצאה. שונים
 בוערו כבדה קרקע עם סוואנה שטחי - שנה/מ"מ 600 של שנתי-רב גשם ממוצע עם אתיופיה בצפון

 ממוצע עם הנגב בצפון אתרים שלושה (ii) מינימאלי. ועיבוד בעל בתנאי וסורגום סומסום של גידול לשטחי
 נטעו בור שטחי – כבד ועד מקל משתנה קרקע מרקם עם שנה/מ"מ 360 -ו 283, 170 של שנתי-רב גשם

 תכונות נמדדו ובהן, השונים הקרקע ומשימושי מהאתרים נלקחו מופרות קרקע דגימות. אורן ביערות
 .ברוויה הידראולית ומוליכות ודיספרסיה תפיחה, מיגוג ערכי לקביעת תלכידים יציבות, כלליות כימיות

 ההידראולית המוליכות בערכי לפחיתה גרם וסורגום סומסום לגידולי מסוואנה הקרקע בשימושי שינוי
 בשטחים הקרקעות מרגישות בעיקר נבעה זו פחיתה כאשר, מ"ס 120 לעומק עד הקרקע בשכבות

 לעלייה שונים באזורים גרמה הנגב בצפון יערות נטיעת, זאת לעומת. הרטבתן עם לתפיחה המעובדים
 האקלים מתנאי הושפעו אלו מגמות. שלה ההידראולית המוליכות בערכי ולעלייה קעהקר מבנה ביציבות
 ההידראולית ובמוליכות הקרקע במבנה שיפור, ביער. הנמדד באזור שנתי-הרב הגשם ממוצע ובמיוחד

 עלים של מנשר כתוצאה, העליונה הקרקע בשכבת אורגני חומר בתכולת מעלייה בעיקר נבע שלה
 חלה, שנה/מ"מ 283 -ו 170 הוא שנתי-הרב הגשם ממוצע שבהם באזורים. הקרקע פני על מהעצים

 במוליכות ולעליה, בהתאמה, 3.1% -ו 1.4 -ל בקרקע האורגני החומר בתכולת מובהקת עלייה
 החומר תכולת, שנה/מ"מ 360 הוא שנתי-הרב ממוצע שבו באזור, זאת לעומת. הקרקע של ההידראולית

 פחיתה ולמנוע הקרקע מבנה את לייצב שהספיקה, 5.5%>  הייתה וביער הבור בשטחי בקרקע האורגני
 .ההידראולית במוליכות
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 ואתגרים יתרונות –אינטנסיבית בחקלאות צמחי חיפוי

 2, דפנה דיסני 1, רועי אגוזי1גיל אשל

 )eshelgil@gmail.com( הכפר ופיתח החקלאות משרד, הסחף לחקר התחנה .1
 החוג לכלכלה, מכללה אקדמית תל חי .2

 

  והסביבתיים היעילים האגרוטכניים האמצעים אחד הינו, מת או חי, צמחי חומר ידי על קרקע חיפוי     
 בשנים קידמנו אותם מחקרים. אינטנסיבית חקלאות של בתנאים גם, ומים קרקע לשימור ביותר

 של סידרה על מצביעים שדה וגידולי מטעים, בפרדסים כיסוי גידולי של היעילות לבחינת האחרונות
 היתר בין שכולל, החקלאי בשדה צמחי קרקע חיפוי לאימוץ וסביבתיים אגרונומים, כלכליים יתרונות
 את מפחית מיטבי צמחי שחיפוי הוכחנו בשרון א"ובתפו בפרדסים. ואיכותם היבולים היקף על שמירה

 בקצבי להקטנה מוביליה זו פחיתה. 60-70% -בכ  העילי הנגר זרימת ועוצמת ואת העודף הגשם כמות
 את גם בהתאמה הקטינו הקרקע וסחף העילי הנגר שטפי הקטנת. גודל בסדר מים י"ע הקרקע סחף

  .הקרובה לסביבה מהשדה והדברה הזנה חומרי של השטפים

 אם, כיסוי בגידולי שימוש של נוספים יתרונות על הצביעו בארץ שנערכו בתחום אחרים מחקרים     
 מחקרים של הממצאים. טבעיים אויבים לעידוד פורה ככר או הדברה קשי עשבים עם  מתחרה כאמצעי

. בעולם שנערכו דומות ועבודות מחקרים עם אחד בקנה עולים שידווחו שלנו המחקרים ממצאי גם כמו אלו
 מצומצם בשטח חקלאים ידי על הינו צמחי חיפוי המשלבת האגרונומית הגישה של היישום, זאת למרות

 בגידולי, זאת לעומת. יחסית פשוטים האגרוטכניים האתגרים שם, ומטעים בפרדסים בעיקר ומתקיים
 וגידול גידול לכל ספציפיות והתאמות הממשק השפעות של מקיפה למידה דורש אגרונומי השינוי, שדה

 משאבי על תחרות, הגידול מחזורי להתאמת הקשור בכל קיימים ידע פערי.  פיתוח המשך דורש כן ועל
 משמעותי צמצום שתוביל  מעודכנת גידול" תורת" לפיתוח מקום יש. מתאים ומיכון הצומח הגנת, הגידול
  .החשופה בקרקע

, יותר נמוכה סביבתיות רגל טביעות בעלת חקלאית לתוצרת העולמי בביקוש שהשינויים סבורים אנו     
 בלתי אויר מזג תנאי של אקלימית למערכת הסתגלות שמחייבים אקלים שינויי השפעות עם בשילוב
 חיפוי מבוססות ומים קרקע משמרות עיבוד טכנולוגיות לקידום אופרטיבית חשיבה מחייבות, יותר יציבים
 .הישראלית בחקלאות גם צמחי
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 מפגע או משאב? –ניצול עודפי עפר לשימוש בחקלאות ושטחים פתוחים 
, 5, יצחק קטרה6, אילן סתוי5, סמדר טנר4, ז'וזה גרינצוויג3, ניר בקר 2חור-, מני בן1אלי ארגמן
 9, ניצן קונפורטי8, יואב שרפי1, מור שחר7איל קמחי

 )eliar@moag.gov.ilופיתוח הכפר (התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות  .1
 המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני .2
 חי-המחלקה לכלכלה וניהול, המכללה האקדמית תל .3
 המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים, רחובות .4
 גוריון בנגב-יברסיטת בןהמחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אונ .5
 מרכז מדע ים המלח והערבה .6
 המחלקה לכלכלה חקלאית ומנהל, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים, רחובות .7
 תא שימור קרקע, מחוז הנגב .8
 גד"ש ש.כ.ל .9

רכת הקמת תשתיות לתחבורה ברחבי הארץ גורמת ללחצים סביבתיים, הניכרים בהשפעותיהן על המע
, מעומק הקרקע הנחצבהאקולוגית והשטחים החקלאיים. בין גורמים אלו, יש חשיבות לחומר הטפל, 

. אי הסדרה של הנושא גרמה לכך שלאורך השנים, הטיפול בחומר נוהל ע"י היזמים, המהווה מטרד ליזם
 שלרוב העדיפו את הפתרון הזול ביותר. 

, בפועל, היעדר פיקוח ואכיפה יעילים גורם נושאת ההסדרלמרות ניסיונות שנעשו בשנים האחרונות, ל
לאתרי הטמנה פיראטיים במקביל לאלו המוסדרים או מפוזר החומר מסולק במגוון דרכים חלק מלכך ש

 . או הנחיה בשטחים פתוחים או שדות חקלאיים\ללא בקרה ו

חומר הטפל ה ניצוללבחון את הישימות וההיתכנות האגרונומית, הסביבתית והכלכלית של מבקש  המחקר
 בקרקעות חקלאיות. 

סקר מקיף של תשתיות התחבורה הנמצאות בתכנון או בשלבי הקמה  למחקר בוצעבשנה הראשונה 
גם אפיון  מבוצעשונים ברחבי הארץ, תוך שימת דגש על כמויות וסוגי החומר הטפל. במסגרת סקר זה 

שנבחר  אתרהלקרקעות חקלאיות. של סוגי החומר הטפל השונים, לבדיקת התאמתם לשמש כתוספת 
 וכולליםיבוצעו במשך שלוש שנים רצופות  לביצוע ניסויי שדה ממוקם בשדות גד"ש ש.כ.ל. ניסויי השדה

 . לבחינת התאמתו בשדות חקלאיים טיפולים שונים בחומר הטפל

ום קרקע במהלך עונות הגידול ינוטרו מדדי יצרנות של הגידולים החקלאיים. בסוף כל עונה יבוצע דיג
של הקרקע המטופלת  לבחינת השפעות הטיפולים השונים על איכותה הפיזיקלית, הכימית והביולוגית

השפעת הטיפולים השונים על יציבות  נבחנת. בנוסף, בחומר טפל בהשוואה לקרקע חקלאית מקומית
ות הקרקע בפני סחיפה במים וברוח. ניתוח השפעות אלו ישמש גם לכימות מוניטארי של ההשפע

הסביבתיות, כולל ההשפעות השליליות והחיוביות כאחת. מעבר לכך, ניתוחים כלכליים של ההיבטים 
ההנדסיים והאגרונומיים הכרוכים בפעולות השינוע של החומר הטפל מאתרי עבודות התשתית, הטיפולים 

ופות האגרונומיים באתרי השדה והתוצרים החקלאיים של השדות המטופלים, כמו גם בחינה של חל
 אחרות לסילוק החומר הטפל, יאפשרו את בחינת הייתכנות של הממשקים המוצעים. 

תחומי זה יאפשר, לראשונה, לבצע בחינה מקיפה של הפיכת החומר הטפל ממטרד -פרויקט מחקרי רב
פיתוח כלי ניהולי, שיסייע למקבלי ההחלטות להסדיר  יאפשר הפרויקט תוצאותההנדסי למשאב חקלאי. 

 הטיפול בחומר טפל.את נושא 
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לסוג הקרקע השפעה על תכונות השורש והריזוספרה ביחס ליעילות קליטת זרחן בתירס 
 בתנאי שדה

Ran Erel1,4, Annette Bérard2, Lidia Campos-Soriano3, Line Capowiez2, Claude 
Doussan2, Ghislain Sévenier2, Didier Arnal1, Marcel Bach3, Gérard Souche1, Blanca San 
Segundo3, Philippe Hinsinger1 
1 INRA, UMR Eco&Sols, Montpellier, France.  
2 INRA, UMR1114 EMMAH, France 
3 Centre for Research in Agricultural Genomics (CRAG), Spain 
4 Hebrew university, Rehovot, Israel (ran.erel@mail.huji.ac.il) 

 

מסך השטחים החקלאיים. במערכות חקלאיות  45%-המקור העיקרי לתזונת האדם וכ דגנים מהווים את
רבות זרחן מהווה גורם מגביל לגידול דגנים ולכן יש חשיבות רבה לטיפוח מינים בעלי יעילות קליטת זרחן 

)PAE גבוהה. קיים ידע רב לגבי מנגנוני התמודדות עם מחסור בזרחן, אולם חלק ניכר ממנו מבוסס על (
עבודות במעבדה תוך עקיפת האתגרים הנובעים מניסויים בקרקע טבעית והטרוגנית. לתכונות הקרקע 
פוטנציאל להשפיע על מערכת השורשים, האוכלוסייה המיקרוביאלית והכימיה של הזרחן בקרקע ולכן 

 זרחן עניין רב.  -שורש-ליחסי הגומלין קרקע

מכלואים של תירס בחלקות קבועות אשר קיבלו רמות  23תכונות שורש וריזוספרה נבחנו בתנאי שדה על 
שנים. חלקת  45שונות של זרחן. נבחנו רמה גבוהה של זרחן כנגד ההיקש שלא דושן בזרחן במשך 

) -P). בטיפול הזרחן הנמוך (pH~6.9(  ) או ניטרליתpH~7.5הניסוי הכילה שני טיפוסי קרקע: גירנית (
+) זמינות הזרחן Pטיפוסי הקרקע בעוד שבטיפול הזרחן הגבוה ( זמינות הזרחן הייתה נמוכה וזהה בשני

בהשוואה לקרקע  , וגבוהה יותר בקרקע הניטרלית-Pהייתה גבוהה באופן כללי בהשוואה לטיפולי 
הגירנית. השפעת פעילות שורשים נבחנה ע"י השוואת דגימות קרקע בריזוספרה לעומת קרקע נטולת 

ייתה גבוהה יותר בריזוספרה של הקרקע הגירנית ונמוכה יותר שורשים. נמצא כי זמינות הזרחן ה
בניטרלית לעומת קרקע נטולת שורשים. סך הפעילות המיקרוביאלית הייתה דומה בין שני טיפוסי 
הקרקעות. אולם, נוכחות אחד מזני המיקוריזה ופעילות פוספטאזות הייתה גבוהה יותר בקרקע הגירנית. 

בקרקע הגירנית לעומת הניטרלית. יחד עם זאת,  40%-רחן היו גבוהים בכ, ביומסה וקליטת ז-Pבטיפול 
מסת השורש לא הושפעה מסוג הקרקע בשלב הצעיר. העדיפות של הקרקע הגירנית הייתה ניכרת יותר 

מורפולוגית השורש הושפעה מסוג  -Pבשלב הפריחה. למרות שמסת השורש הייתה דומה, בטיפול 
שים היו ארוכים ודקים יותר בעוד שבקרקע הגירנית השורשים היו הקרקע. בקרקע הניטרלית השור

עמוקים ורחבים יותר. סך אורך השורש ושיעור השורשים ברובד העליון של הקרקע היו בהתאמה טובה 
לקליטת זרחן בקרקע הניטרלית אבל לא הגירנית. בקרקע הניטרלית ההתאם הטוב ביותר לקליטת זרחן 

) המפחיתה את Aerenchymaקשר המרמז מעורבות של רקמות אוויר (נמצא לאורך שורשים עבים, 
הגבוה והעליה בזמינות זרחן בריזוספרה  PAE-העלות מטבלית של יצירת שורשים. בקרקע הגירנית, ה

אלא תהליכים כימיים ומיקרוביאלים  PAE-מצביעים על כך שלא המורפולוגיה של השורש קבעה את ה
. תוצאות אלו מצביעות על תכונות pH-בריזוספרה כגון מיקוריזה, פעילות פוספאטזות והתאמה של ה

הקרקע כמרכיב חשוב בהתאמת מנגנוני קליטת זרחן לסביבתו. לכן, בטיפוח זנים להתמודדות עם זרחן 
 נמוך יש להתאים את תכונות השורש לסוג הקרקע. 
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 השמן בקבוק אל מהשורש: השקיה מי למליחות זיתים ובתתג
 גל-בן אלון

 גילת  מחקר מרכז, החקלאי למחקר מנהל, והשקיה סביבתית פיזיקה

 

עצי זית נחשבים עמידים לגורמי עקה אביוטיים כולל מליחות. בארץ, ברמת הנגב ואזורים אחרים משקים 
בעקבות חשיפה  עדויות לנזקים שנגרמים לזיתים עצי זית במים המכילים ריכוזי מלחים גבוהים. ישנן

קיצונית או מתמשכת למליחות. בשנים האחרונות כתוצאה ממדיניות של השקיה גרעונית ישנה החמרה 
 בפגיעה בעצים כתוצאה ממליחות. 

נלמדה על מנת לאבחן צורכי  השפעת העץ השלם כתלות במליחות מי ההשקיה ורמת ההשקיה (שטיפה)
מנגנונים של התמודדות לעקות מלח בזית. בניסוי שהתקיים במרכז מחקר גילת, נבחנו שטיפה ולזהות 

דס/מ ברמת שטיפה קבועה וגבוהה) ומנת  10.5-ו EC :0.5 ,2.5 ,5.0 ,7.5שני משתנים: רמת מליחות (
 EC  5החזר של ההתאדות היומית האמיתית עם מים של  180% -, ו160, 140, 120, 100שטיפה (

טיפולים בשלוש חזרות באקראיות. שתילים בני שנתיים מהזן "ברנע" נטעו  9"כ נבחנו דס/מ). בסה
חודשים אחרי  6בקרקע חולית בליזימטרים גדולים בעלי יכולת שקילה וניקוז. יישום הטיפולים החל עם 

השתילה ונמשך שלוש שנים. יבול פירות התקבל ונאסף בשתי השנים האחרונות. במדידות וניטור של 
ים הבודדים נכללו התאדות יומית על ידי מאזני מים, כמות ואיכות של מי הנקז, גידול ווגטטיבי, יבול העצ

פרי ושמן ופרמטרים של איכות השמן. תכונות והשפעות פיזיולוגיות הכוללים פוטנציאל המים בגזע, 
פרופיל  מוליכות פיוניות, קצב החלפת פחמן, וטמפרטורת הנוף נמדדו מפעם לפעם. דינמיקה של

השורשים נוטרה על ידי מצלמת מיניריזוטרון בשני צינורות גישה בכל ליזימטר. נדגמו עלים דיאגנוסטיים 
ושורשים מייצגים ונקבעו בהם ריכוזי מינרלים. אחרי שלוש שנים העצים פורקו לגזע, ענפים, ענפונים, 

 של המינרלים. והתפלגות עלים ושורשים על מנת לכמת ביומסה 

ליחות גרמה לפחיתה בקליטת מים (דיות), בגידול ווגטטיבי וביבול פרי. בנוסף מליחות גרמה עליה במ
לירידה בגידול השורשים, שהתבטאה במיוחד מעליה מרמת המליחות הנמוכה ביותר לזאת הבאה 

דס/מ). עליה במליחות העלתה את אחוזי השמן  2.5-בהשוואה ל 0.5-אחריה (טיפול של השקיה ב
ים בשמן. העצים הדגימו יכולת יוצאת דופן לחסום יונים בעלי פוטנציאל לרעילות. הריכוזים של והפוליפנולי

נתרן וכלוריד הגבוהים ביותר נמצאו בשורשים הצעירים ביותר ולא הצטברו ברקמות בוגרות יותר. 
 תוצאות אלו מרמזות שהשפעת המליחות בטווח הנלמד הינה תוצאה של עקה אוסמוטית ושהרעילות של

     צעירים אם בכלל.המלח הייתה מוגבלת לשורשים 
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במצע הגידול והשפעתן הפיזיולוגית על צמחי  pHבחינת שיטות שונות להורדת 
 אוכמניות

 3, שמואל זילכה1, אשר בר טל2, גיא תמיר1,2גדי אפיק

 המכון למגעי הקרקע המים והסביבה מרכז וולקני. 1
 מו"פ ההר המרכזי. 2
 למדעי הצמח מרכז וולקניהמכון . 3
 

) הינו שיח רב שנתי ממשפחת האברשיים הגדל באופן טבעי ביערות צפון Vaccinum sppאוכמניות (
קרקעות מנוקזות ועשירות ואמריקה ומזרח אירופה. לצמח זה נדרשים תנאי גידול מיוחדים של מנות צינון 

אירופה וצפון אמריקה, עולה ב). צריכתו של הפרי 4.0-5.5נמוך במיוחד (  pHבחומר אורגני, בעלות 
בעתיד ה זו תחייב ישל הפרי. עליהגבוה בקצב מרשים עקב העלייה במודעות הציבורית לערך הבריאותי 

הרחבת שטחי הגידול גם לקרקעות בעלות תכונות שאינן אופטימליות לגידול, כדוגמת קרקעות הקרוב 
השערת המחקר  .pHבפני הורדת  בופר גבוהכושר  להן העות ישראל מכילות גיר המקנישראל. רוב קרק

ניתן יהיה לגדל אוכמניות בישראל במצעים מנותקים  pH הכללית היא שבאמצעות טיפולים להורדת
של שיטות שונות  ןמטרת המחקר העיקרית היא לבחון את השפעת .כיםגיר נמו יובקרקעות בעלות אחוז

שני מערכי ניסוי: א.  וקמולענות על מטרה זו ה שונים. בכדיגידול אוכמניות במצעי גידול  על  pHלהורדת
כבול וקוקוס  ליטר במצע גידול המכיל טוף, 25 בנפחבכלים  גודלו אוכמניות צמחי -מערך ניסוי בגוש עציון

. 1 ו ההשפעות של במהלך שתי עונות גידול נבחנ צל. 50%תחת רשת  בהתאמה) 50%-25%-25%(
. תוספת גופרית אלמנטרית למצע הגידול 3-ו ;חומצה גופריתנית באמצעות. החמצה 2 ;יחסי אמון חנקה

רמת הכלורופיל , ריכוז היסודות השונים ווהרכב מינרלי) EC,pHמי ההשקיה והנקז (של מדדים שונים על 
גדלים בכלים בנפח  Titan-האוכמניות מזן צמחי  -. ב. מערך ניסוי במכון וולקניצימוח שוניםמדדי ו ,בעלים

אחוז גיר על בסיס  10-, ו5, 1, 0( שונים בתוספת אחוזי גיר חולית-ליטר שמולאו בקרקע חמרה 10
 ,חנקה שונים על מדדים צמחיים וקרקעיים\ההשפעה של יחסי אמון  תמשקלי). במהלך הניסוי נבחנ

באופן  ההיחסי של האמון הורידבתוצאות שהתקבלו נמצא שהגדלת החלק  בדומה לאלה שפורטו לעיל.
). לטיפול זה בקירוב 4.5 -ל pH 6.5-מבבדיקת מי הנקז וכן במדידה הישירה במצע ( pH-מובהק את ה

נמדדו רמות כלורופיל גבוהות יותר בטיפולי הייתה גם השפעה חיובית על גודל הצמחים, הפריחה והיבול. 
והברזל הינם ולת היסודות בעלים נמצא כי המנגן . בבדיקת תכהדישון האמונייקלי והחומצה הגופריתנית

היה גבוה יותר  י האמון והחומצהבטיפול ם, וריכוזיםהושפעה באופן מובהק מהטיפול םשקליטת ותהיסוד
שהינו בעל  ,אמון במצע זה 100%-נראה שדישון רציף ב מצד שני, .ביקורת לאורך העונהבהשוואה ל

הוספת גופרית  ).4-לא רצויים (מתחת ל pHצה עד לערכי יכול לגרום להמשך החמ ,כושר בופר נמוך
בקירוב)  pH 5-ל pH 6.5-מבמצע הגידול ( pH-ה אתבצורה משמעותית הורידה אלמנטרית למצע הגידול 

ג' לצמח) נראה כי לאחר מספר חודשים הופסקה השפעת הגופרית על החומציות  50במינון הנמוך (
בעלים  ). טיפולי הגופרית גרמו לעלייה בריכוז הברזל והמנגן6.5-7הדומים לביקורת ( pHוקיבלנו ערכי 

 וכן השפיעו באופן מובהק על רמת הכלורופיל ומדדי הצמיחה והיבול. 
 pH-אחוז אמון ערכי ה 33% -בבית דגן נמצא כי במצע חולי ללא תוספת  גיר בבימים אלה בניסוי שנערך 

גיר לא  10%אמון לקרקע בעלת  100%את, יישום של לעומת זחודשי יישום.  4תוך  4-כל 7.3-ירדו מ 
יש פוטנציאל להורדת  נבחנוחודשי יישום. לשיטות ש 6) גם אחרי 7.3 -שנשמר יציב (כ pH -על ה השפיע

אך מכיוון שמדובר בשיח רב שנתי יש לבחון את השיטות עד  .לרמות הנדרשות לגידול אוכמניות pH-ה
 להגעה לניבה משמעותית ולבחון אינטראקציות בין הטיפולים השונים.
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 בקולחים מושקים בעצים לפגיעה הגורם את למצוא ניסיוןב, בקרקע הרדוקס פוטנציאל
 בקרקעות כבדות

 1וחורחה טרצ'יצקי 2שמואל אסולין, 1אמנון שורץ,  1משה שנקר, 1דוד ילין

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית', האוניברסיטה העברית בירושלים, רחובות  .1
)david.yalin@mail.huji.ac.il( 

 , מרכז וולקני, בית דגןהחקלאי המחקר מנהל, וסביבה מים, הקרקע למדעי המכון .2

ראל, אך מספר מחקרים מעידים על מי קולחים  משמשים כיום להשקייה של חלק ניכר מהמטעים ביש
תופעה מדאיגה של פחיתת יבול במטעים המושקים בקולחים ביחס לכאלה המושקים בשפירים. הופעת 
הנזק בקרקעות חרסיתיות ולא חוליות הובילה אותנו לשער כי הבעיה נובעת מפגיעה באוורור בית 

החומר האורגני הזמין האופייניים למי  השורשים. סברנו כי בקרקעות חרסיתיות יחס הנתרן הגבוה וריכוז
חיזור -הקולחים יכולים להוביל לירידות קיצוניות בריכוז החמצן בקרקע ולהורדת פוטנציאל החמצון

 (רדוקס) לרמות הפוגעות בצמח.

שנתיים של מדידות רציפות של פוטנציאל הרדוקס, מתח המים וריכוז החמצן בקרקע בוצעו במטע 
) או במים שפירים TWקע כבדה, בחלקות שהושקו מאז נטיעתם בקולחים (אבוקדו בוגר הנטוע בקר

)FW תמיסת הקרקע נדגמה .(in-situ  מספר פעמים בשנה באמצעות משאבי קרקע ונמדדו בה ריכוזי
NO2סמנים מרכזיים לתהליכי חיזור (

- ,Fe ,Mn ,P ריכוזי יסודות מרכזיים נדגמו גם בחלקי עץ שונים .(
 אחת לחצי שנה. (שורש, גזע ועלים)

) בשני הטיפולים. ירידות pe+pH>14בין מועדי השקיה וגשמים נשמר בבית השורשים מצב מחומצן (
בפוטנציאל הרדוקס הופיעו מיד לאחר הרטבת הקרקע בסמיכות לירידות בריכוז החמצן בקרקע. ערכי 
המינימום בפוטנציאל הרדוקס היו נמוכים בטיפול הקולחים ביחס לטיפול השפירים, והבדל זה ניכר יותר 

אך לא בשפירים נמדדו ערכי רדוקס במהלך עונות ההשקיה ופחות בעונת הגשמים. בחלקות הקולחים 
. בתנאים אלה צפוי לעלות ריכוז הברזל והמנגן בתמיסת הקרקע, אך בניגוד לצפי suboxic -המוגדרים כ

זה, לא נתגלו הבדלים בין הטיפולים בריכוזי הברזל והמנגן בתמיסת הקרקע  או בצמח, דבר שניתן אולי 
 להסביר במשך הזמן הקצר של התנאים המחזרים.

גורם הבולט שנמצא כמבדיל בין הצמחים בשני הטפולים הוא ריכוז הנתרן בשורש ובגזע, עם ריכוזים ה
בגזע הקולחים ביחס לשפירים. אנו מציעים כי הקליטה וההצטברות המוגברת של נתרן  7גבוהים עד פי 

רקע בעצים המושקים בקולחים נובעת לא רק מריכוז הנתרן הגבוה במים אלא גם מחוסר החמצן בק
 שפגע בסלקטיביות הקליטה של האשלגן ואולי אף במנגנוני סילוק נתרן.

בהרצאה יפורט מודל המתאר את הקשר בין פוטנציאל הרדוקס לבין מתח המים ורמת החמצן בקרקע, 
ותידון משמעות הממצאים לבריאות הצמח. הממצאים המוצגים מתווים כיוונים לפתרון הבעיה, ועל 

קיימא בקולחים -חקר עתידיים לפיתוח ממשקי קרקע ומים, באופן שיאפשר שימוש ברבסיסם יוצגו כיווני מ
 גם בקרקעות כבדות.
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 האתגר הבא בייעוד שטחים לחקלאות –רקעות שוליות ק
 רמי זיידנברג

 תחום סקר, ייעוד קרקע וחישה מרחוק, האגף לשימור קרקע  וניקוז, משרד החקלאות

המעבר של האדם מחברה נוודית של לקטים וציידים לחברה חקלאית לוותה בהדרגה באיתור שטחים 
ראויים לעיבוד בסמיכות למקורות מים. בחירת שטחים שבהם נדרשה הכשרה מינימלית הייתה מועדפת 

רו בעבר הרחוק ומהווה אחד מהקריטריונים להגדרת קרקע עידית גם כיום. היו אלו חכמי התלמוד שהגדי
קרקע משובחת כ"עידית", קרקע טובה פחות כ"בינונית" וקרקע שולית כ"זיבורית". גידול האוכלוסייה אילץ 
את התושבים בחבלי עולם שונים להרחיב את שטחי העיבוד גם לקרקעות שמטבע התפתחותן היו בעלות 

אב, אקלים, תכונות שהצריכו תשומות גבוהות בהכשרה ובתחזוקה. הגורמים יוצרי הקרקע ( חומר 
תבליט, גורמים ביוטיים וזמן ) אחראים להיווצרות מגוון קרקעות שלחלקן תכונות המגבילות התפתחות 
צמחים. הגורם הדומיננטי לדלדול קרקעות בעת החדשה הוא האדם. פעולותיו, כגון ייעוד לא מושכל של 

ני, צמצמו את היקף קרקעות עידית לשימושים לא חקלאיים או שימוש בקרקעות עידית באופן הרס
הקרקעות המאפשרות יצור מזון ובעיקר גרעינים לאבטחת המזון לאוכלוסיית העולם. התוצאה המשולבת 

מיליון נפש לשנה עם הפגיעה בקרקעות העידית מחייבת איתור שטחים  90של צמיחת האוכלוסייה ב כ 
 0.09ל  1950 הקטר בשנת 0.23מ  פחת שטח העיבוד לנפש FAOשוליים לפיתוח חקלאי. לפי נתוני ה 

הקטר. גישות אקדמיות שונות  0.07הוא ששטח העיבוד לנפש יצטמצם לכדי  2050כיום. הצפי לשנת 
 39פיתחו מדדים להגדרת איכות הקרקע ואחת הידועות בהן של אוניברסיטת קורנל בניו יורק מונה 

וביולוגיות. עם זאת בהתבסס על רוב הגישות מתבססות על מצרף של תכונות פיזיקליות, כימיות  מדדים.
סקרי קרקע בארץ ובעולם של כותב שורות אלו, נראה שהאתגר אינו רק פיתוח כלים שיאפשרו התגברות 
על המגבלות שמציבות הקרקעות השוליות, אלא עצם הגדרתן ככאלה בהתאם לזמן ולמקום. המדדים 

נכונים לאזור בו הם  תרן או הרכב מכניהאוביקטיביים המוצעים והמשווים תכונות כגון מליחות, ערכי נ
הוגדרו ולזמן בו נקבעו. דוגמה לכך היא ההתייחסות לקרקעות שהרכבן חולי. בעוד בישראל וארצות 
מפותחות אחרות קרקע חולית מוגדרת עידית ואף משתמשים בה לציפוי קרקעות אחרות, אותה קרקע 

ורית שאינה ראויה לעיבוד. הגורם הוא שיטת עם אותן תכונות מוגדרת בתורכמניסטן למשל, כקרקע זיב
השקיה ודישון בטפטוף מאפשרים להשתמש בחול בצורה מיטבית ומכאן  –ההשקיה השונה בכל אזור 

הגדרתו כקרקע עידית, שיטות ההשקיה בהצפה מאלצות לצפות את החול בקרקע חרסיתית שתאפשר 
אוביקטיביות של תכונות הקרקע אינן תאחיזת מים וזו הפרקטיקה בתורכמניסטן. מכאן שההגדרות ה

בשנות החמישים של המאה שעברה טרם המצאת  -עומדות בפני עצמן בהגדרת איכות הקרקע. ולראייה 
בפרק זמן זה חלו שינויים טכנולוגיים  הטפטוף הוגדרו גם בישראל קרקעות חוליות כ"חול בלתי חקלאי".

גורם לשינויים בתכונות הקרקע, בעיקר בהשפעת ששינו את הגדרת טיבה של אותה קרקע. הזמן הוא גם 
שנות השקיה במים מליחים הפכה לזיבורית ( דוגמאות  30לאחר  –האדם וקרקע שהוגדרה בעבר עידית 
וכמעט  כלים רבים מפותחים כל העת לאפשר טיוב של קרקע שולית בשטחי נחל עוז, מפלסים והסביבה).

ס לקרקע נתרנית, שטיפת קרקעות מלוחות במים שפירים, לכל מגבלה קיים הפתרון. לדוגמה: הוספת גב
הוספת גיר לקרקעות חומציות סיקול ועיזוק קרקעות סלעיות ואבניות וכן הלאה. אלא שלכל אלו מחיר 
שלא תמיד הייצור החקלאי מכסה. עם זאת כאשר אין אלטרנטיבות והקיום מותנה בהכשרה, טיוב או 

התשומות כמעט שאינן רלבנטיות. (למשל בניית טרסות ענק בשיפועים תלולים,  –שיקום קרקעות פגועות 
הסרת סלעי נארי לחשיפת קירטון בר עיבוד וכדומה). האתגר העומד בפני האנושות כיום בהתייחסותה 
לייעוד הקרקע מורכב. ראשיתו בהטמעת העובדה שמשאב הקרקע הוא בעל גבולות סופיים ונמצא 

ם. המשכו בהבנה שהגדרת תכונות הקרקע אינה פעולה נקודתית, אלא מרחבית ( בתהליך דלדול וצמצו
מתבצעת בסקר קרקע ) ועל הייעוד לשלב את התרבות החקלאית המקובלת או הניתנת ליישום עם 
פוטנציאל הגידולים המתאימים לתכונות הקרקע, האקלים והמים. הממשק החקלאי חייב לקיים עיבוד 

למנוע המשך הרס הקרקע ואף לשפרה. יעדים ממלכתיים מתווים לעתים  כדי -בר קיימא  - משמר
הרחבת שטחי עיבוד בפריפריה כיעד לפיזור האוכלוסייה, בהתעלם מהתחשיב הכלכלי. בנוסף, ראוי 
שהכנסת שטחים חדשים למעגל העיבוד החקלאי תתבצע לאחר לימוד השפעת השינוי על הנוף 

  והסביבה.
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MOKADY AWARD TALK 

 ביולוגיים קרקע קרומי של וסקופיהספקטר

 עופר רוזנשטיין

Department of Bioresource Engineering, McGill University, Macdonald Campus 21, 111 Lakeshore Road, Ste-Anne-de-
Bellevue, Quebec, H9X 3V9, Canada 

 

 את ניכר באופן המשנים, מדבריות אקולוגיות במערכות חשובים מרכיבים הם ביולוגים קרקע קרומי
 התרמי ובתחום ההחזרה בתחום, משלימים ספקטרליים בתחומים ספקטרוסקופיה. השטח פני תכונות
 גודל אפקט. ומהחלל מהאוויר, בשדה, במעבדה, הרסני שאינו באופן, ביולוגים קרקע קרומי לחקר שימשו
 לחות, אור של מבוקרים מעבדה בתנאי נחקר ציאנובקטריאליים קרומים של התבססות על חול של הגרגר
 פרמטרים מאשר קרקע קרומי להתפתחות יותר רגיש ספקטרלי שמידע נמצא. וטמפרטורה, קרקע

 תרמית אמיסיביות חתימות, נוסף במחקר).  וכלורופיל חלבון, פוליסוכרים תכולת( אחרים ביופיזיולוגים
 אינדקס.  חול דיונות בסביבת אותם תולזהו לאפיין בכדי נחקרו קרקע קרומי של היפרספקטרליות

 בהתאם אותם לדרג וכדי, חשוף מחול קרקע קרומי של שונים סוגים בין להבחין כדי נוצר חדש ספקטרלי
 התרמי והתחום ההחזרה מתחום מידע של שילוב כיצד הודגם, בנוסף.  הסוקצסיונית ההתפתחות לדרגת
 גיאוסטציונרי במסלול לוויין באמצעות החלל מן ניטור נערך זאת בעקבות.  התכסית סיווג דיוק את משפר

 קרקע קרומי ידי על ברובם המכוסים באזורים האמיסיביות של היומי השינוי טווח את להעריך בכדי
 בהשוואה האטמוספירה מן לחות יותר סופחים ביולוגים קרקע וקרומי מאחר.  חשוף חול לעומת, ביולוגים

 יומיות תנודות נמצאו, בקרקע הלחות מתכולת מושפעת השטח פני ואמיסיביות ומאחר, חשוף לחול
 . חשוף חול לעומת ביולוגים קרקע בקרומי האמיסיביות של יותר גדולות
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סחף קרקעות כתוצאה מזרימה של מים כגורם לאובדן קרקע חקלאית: מידול של 
 תהליכים דינמיים באמצעות מדידות ליידר קרקעי ברזולוציה גבוהה

 1, פורמן אלכס 1, שטיין צחי 1, פילין שגיא 2, אסולין שמואל 1אמרי עוז 
  (imri.oz@mail.huji.ac.il) 91904הפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית, הטכניון, חיפה ,  . 1

 המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מכון וולקני, בית דגן  .2

סחף קרקעות כתוצאה מזרימת מים הינו תהליך גאומורפי טבעי אשר מעצב את פני השטח של כדור 
הארץ בסקאלות שונות. שיטות אגרוטכניות קונבנציונליות לעיבוד הקרקע מגבירות את תהליכי הסחף 

 עתשנוב כמותית ושוחקות את שכבת הקרקע העליונה. שחיקה זו באה לידי ביטוי בשני היבטים: הפחתה
 במבנה, לפגיעה הגורם– אורגני  חומר מאובדן בעיקר הנובעת איכותית מסחיפה, והפחתה בעיקרה

אירועי גשם, אף לא הקיצוניים ביותר, גורמים . ועוד המלחה המים, החלחול וקיבול להידוק, הקטנת
 לערוצי ההזנה, נשטפת וחומרי אורגני חומר עם קרקע, וקרקע פורייהה של ודלדול הסעה, לסחיפה,

מים. כימות תהליכי הסחף של קרקעות והסעתם של חלקיקים  ומזהמת מקורות תשתיות חוסמת הניקוז,
אמפיריים ומכניסטיים (למשל -על ידי זרימה של מים נעשה באמצעות שורה של מודלים אמפיריים, חצי

WEPP, EROSION 3D KINEROSS, ,EUROSEMו ). כיול של מודלים אלה מחייב נתונים שנמדד
ברזולוציות מרחב וזמן גבוהות. פיתוח של כלי מדידה ברזולוציה גבוהה (במרחב ובזמן) אמור לשפר את 
יכולת הכיול של פונקציות הקשורות לניתוק חלקיקים והסעתם מפני השטח. בנוסף, למרות ההשפעה 

למים הגדולה של השיטות השונות לעיבוד הקרקע על תהליך הסחף, רובם המכריע של המודלים מתע
 מגורם בסיסי זה.

אשר  תלשפר את יכולתם של המודלים לתאר את תהליך הסחף של קרקעו נהמטרתו של מחקר זה הי
, קרקעי נגרם כתוצאה מזרימת מים על פני השטח. תהליך זה יתבצע באמצעות שימוש במדידות ליידר

קרן לייזר וניתוח האור של אובייקט על ידי שליחת  את מיקומו המרחביחיישן לייזר שמודד אשר הינו 
במרחב, ובכך מאפשרות למדוד ברזולוציה גבוהה מספקות נתונים קרקעיות הלייזר הסריקות . המוחזר
השימוש בליידר , בנוסףבקנה מידה גדול.  שינוייםעדינים, כמו גם  ייםמדויק שינויים גאומורפיבאופן 

סופה בודדת. מדידות אלו יאפשרו ה של תניתן למדוד גם את השפעשמאפשר ניטור תכוף, כך  הקרקעי
ים, ואת האפקט של הסקאלות השונות על סחף של קרקעות קרקע שונ יעיבודלבחון את השפעתם של 

 . במרחב החקלאי

השימוש מגבלות של המראות את הפוטנציאל ושטחי המחקר תוצאות ראשוניות לסריקות שנעשו ב
 הקרקע. יעיבודהשונות של שיטות האיכותי בין  מאפשרות להפריד באופןידר קרקעי, ובשלב זה ילב
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 החתימה החשמלית של מתכות כבדות בקרקע
  1, אלכס פורמן1תמר שלם

 )tshalem@campus.technion.ac.ilהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, טכניון ( .1

 40% זיהום במים ובקרקעות מהווה סכנה לבריאות, בייחוד במדינות מתפתחות כמו סין, בה, למשל,
מהקרקעות החקלאיות בדלתא של נהר פרל, אזור המספק חלק גדול מהתוצרת החקלאית של המדינה, 
מזוהמות במתכות כבדות. כחלק מתהליך הטיפול, יש צורך בניטור מדוייק, מהיר וזול שיספק מידע על 

ספקות נתונים ריכוזי המזהמים ופריסתם בזמן ובמרחב. שיטות מסורתיות, מלבד היותן איטיות ויקרות, מ
נקודתיים בלבד, עם מעט מאוד מידע באשר לאזורים שנפרסים בין נקודות הדגימה. אפשר להתגבר על 

), induced polarization, IPבעיה זאת באמצעות שימוש בשיטות גיאופיזיות כמו שיטת הקיטוב המושרה (
 המאפשרות ביצוע מדידות ואנליזות באתר המבוקש, ללא הפרה של הקרקע.

מחקר זה אנחנו מפתחים כלי שיאפשר זיהוי מהיר ומדוייק בשטח של מתכות כבדות בקרקע באמצעות ב
החתימה החשמלית של הקרקע שנמדדת בשיטת הקיטוב המושרה. בשלב הראשון נאפיין את החתימה 
החשמלית של המתכות הכבדות העיקריות המזהמות את הקרקעות והנהרות בדלתא של נהר פרל. 

אפיון לכל אחת מהמתכות בנפרד, באמצעות ערבוב של מתכת בודדת, בריכוזים שונים,  ראשית, נבצע
יונית, בתנאי רוויה. לאחר מכן, על מנת לדמות את המצב האמיתי בקרקע, נבחן את -עם קרקע לס חד

החתימה החשמלית של תערובת של מתכות שונות יחד עם יונים מרכזיים. הניסויים ייתייחסו גם 
קטנים משתיים. בסיום שלב זה, נפתח מודלים מכניסטיים  pHרקע, שעשויה לרדת לערכי לחומציות הק

ומודלים מבוססי נתונים שיתארו את הקשר בין ריכוז המתכות הכבדות לבין החתימה החשמלית של 
הקרקע. בשלב השני של המחקר נבקר בדלתא של נהר פרל וניישם את טכניקת הקיטוב המושרה 

 ל מנת לכייל את המודל ולהתאים אותו לתנאים השוררים באזור המחקר.באתרים המזוהמים ע

היכולת לאפיין ולכמת את המזהמים השונים בקרקע ברזולוציה מרחבית גבוהה ובעלות נמוכה מהווה 
חלק חשוב בשיקום קרקעות מזוהמות. פיתוח וכיול של כלי כזה עבור הדלתא של נהר פרל יכול לתרום 

 המקומית והן לנושא הניטור הסביבתי בכלל.רבות הן לקהילה 
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Modeling nitrogen processes in a layered soil  
Hanna Ouaknin1, Alex Furman1, Noam Weisbrod2 

1. Civil and Environmental Engineering, Technion – Israel Institute of Technology 
(hana@tx.technion.ac.il) 

2. Environmental Hydrology and Microbiology, ZIWR, BIRD, Ben Gurion University of the Negev, Sde 
Boker, Israel 

Nitrogen biochemical processes in soils have great environmental importance for both 
greenhouse gas emissions, groundwater contamination and plant uptake. The N-cycle 
processes in soil, and primarily those of nitrification and denitrification, are microbially 
mediated. During the nitrification process ammonium is reduced to nitrate. The Nitrifying 
bacteria need a supply of oxygen, ammonium, CO2 and nutrients. In the denitrification 
process nitrate is reduced to the main products of N2O and N2, driven by heterotrophic 
bacteria in anoxic conditions. Therefore the concentration of oxygen can be seen as rate 
controlling factor for both processes.  
The soil is a heterogeneous medium and so are the associated microbial processes. 
One simple type of soil heterogeneity is due to layering, with textural interfaces between 
layers. In flow conditions these interfaces may create different environmental conditions 
which can lead to enhanced (or depleted) biological activity. 
The hypothesis that stands behind this research is that the physical heterogeneity of the 
soil (i.e. layering), is leading to heterogeneous saturation, hence oxygen concentrations, 
and therefore will affect the biochemical processes in soil, and especially around the 
interfaces.  
To verify this hypothesis, we constructed a flow and multi-component solute transport 
model while considering microbial N turnover in the soil for various soil layering 
scenarios, using COMSOL Multyphysics®. The modelling objective was to examine the 
differences in nitrogen processes for homogenous vs. layered soil, and near- vs. far 
from- the transition zones. Richards' equation was used to model the water flow while 
solute transport was modeled by the advection dispersion equation (ADE). Microbial 
decomposition was initially simulated considering a first order kinetics sink/source term, 
assuming constant turnover rate-constant throughout the whole domain. Then the 
sink/source terms was modified to Monod kinetics, considering the changes in nitrogen 
species and DO concentration. Two types of soils where simulated in different 
configurations. The results of the two simulations were compared and analyzed. The 
turnover rate was affected by the contrast of the layers and increase with the clay layer 
thickness. Altogether, a higher nitrogen removal rate was achieved for the layered case.  
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 בוצת אלום בעמודה שלזרחן לחיזוי ספיחת  מודל
 2י ליטאור, איג 1, אבי שביב1,2דרור דנבום

 )drorden@tx.technion.ac.ilהפקולטה להנדסה סביבתית, הטכניון ( .1
 המעבדה ההידרוגאוכימית, מיג"ל .2

להעשרת זרחן של סביבות טבעיות תורמת פעילות אנתרופוגנית באזורים סמוכים לנהרות ואגמים 
אלה, בעיקר על ידי יישום של דשנים אורגניים, דשן, בוצה מוצקה וזבל עופות בקרקעות חקלאיות וכן 
על ידי גידול בקנה מידה גדול של בעלי חיים. תהליכים אלה מייצרים עומס של זרחן מסיס וזרחן 

או ניקוז מתחת לפני הקרקע. העשרת  חלקיקי בקרקע, אשר עשוי להגיע לדרכי המים באמצעות נגר
זרחן עלולה להוביל לצמיחת אצות בגוף המים המקבל, עם השפעות מזיקות על איכות המים והמגוון 

 permeable reactive –הביולוגי. פתרון אפשרי לבעיה זו הוא השימוש בחומר סופח זרחן כ 
barrier מוש בבוצת אלום הוצע למטרה זו על מנת להפחית את רמות הזרחן בנגר ובמי הקרקע. השי

על ידי חוקרים רבים בשל הקיבולת הגבוהה של הבוצה לספיחת זרחן. בוצת אלום הינה תוצר לוואי 
של תהליכי טיהור מים במפעלים לטיפול במי שתייה. המרכיב העיקרי בבוצה הינו תחמוצות 

מחקרים קודמים בנושא אלומיניום אמורפיות, אשר מראות יכולת ספיחה חזקה של יון הפוספט. 
ווי משקל, אך מעט מחקרים הוקדשו ל בוצת אלום בתנאי שיהתמקדו בתכונות ספיחת הזרחן ש

לספיחה של זרחן במצב דינמי של זרימה דרך עמודת בוצה. במחקר זה, מודל לזרימה של תמיסת 
ריאקציה. זרחן דרך עמודת בוצה פותח על בסיס גישת הרצף, באמצעות משוואת הסעה, דיספרסיה ו

ית שטח התלויה ברווית אתרי הספיחה ובריכוז הזרחן בתמיסה, יתואר כריאקצתהליך הספיחה 
המובילים למשוואת קצב ספיחה ביליניארית. פרמטרים במודל כגון צפיפות גושית, נקבוביות 

קינטיים נמדדו  ושחרור אפקטיבית, יכולת ספיחה מקסימלית, מקדם דיספרסיביות ומקדמי ספיחה
פן ניסויי לדגימת בוצה אשר נלקחה ממתקן הטיפול במים 'אשכול'. ניסויים של זרימת תמיסת באו

 1000מ"ג/ליטר) וריכוז זרחן גבוה ( 5זרחן דרך עמודת הבוצה נערכו במצבים של ריכוז זרחן נמוך (
מ"ג/ליטר). עקומות פריצת הזרחן נמדדו בניסויים על מנת להשוותן לתוצאות המודל שהתקבלו על 
ידי סימולציה נומרית בשיטת ההפרשים הסופיים. תוצאות המודל הראו התאמה נמוכה לעקום 
הפריצה בניסוי בריכוז הנמוך, ונצפתה הערכת חסר משמעותית של יכולת הספיחה בשלבים 
מאוחרים בניסוי. גם בניסוי בריכוז הגבוה נצפתה הערכת חסר של הספיחה בשלבי הניסויי 

ינו משמעותי מעקום הפריצה הניסויי. כמו כן, בניסוי בריכוז הגבוה המאוחרים, אך בהפרש שא
נצפתה הערכת יתר של ספיחת הזרחן בשלב הפריצה הראשוני. ייתכן והערכת יתר זו נובעת 

וכתוצאה מתחרות יוני  על יכולת הספיחה כתוצאה משינוי תכונות פני שטח החלקיק pHמהשפעות 
גבוה. השפעות אלו  -pHהגורמים לירידת יכולת הספיחה ב עם הזרחן על אתרי ספיחה, דהידרוקסי

, הוצע מודל לניסוי בזמנים ארוכים בשני המקרים לא נלקחו בחשבון במודל. בעקבות חוסר ההתאמה
תהליך מהיר של ספיחה על פני השטח, ותהליך איטי של  -ספיחה המורכב משני תהליכים שונים 

י הבוצה. תיאור מתמטי של תהליך הדיפוזיה פותח על חלקיקית וספיחה בתוך חלקיק-דיפוזיה תוך
חלקיקית, ופתרון נומרי למשוואה פותח ושולב במודל המקורי. פרמטרים -בסיס משוואת דיפוזיה תוך

במודל כגון מקדם הדיפוזיה, נקבוביות החלקיקים, צפיפות החלקיקים ויכולת הספיחה בתוך החלקיק 
חלקיקית בבוצת אלום. -על דיפוזיה תוך Makrisשל  חושבו בצורה מקורבת על בסיס עבודותיו

הראו התאמה טובה מאוד לניסוי בריכוז הנמוך, וכן התאמה טובה יותר החדש תוצאות המודל 
ספיחת שטח וכן דיפוזיה וספיחה  הלוקח בחשבון מודלהפתרון של הגבוה. הלתוצאות הניסוי בריכוז 

ט בהתנהגות עקום הפריצה לאחר השלב את תהליך הספיחה האיטי השול כולל חלקיקית-תוך
יכולת החיזוי של הסימולציה כתוצאה מכך נראה שיפור ב .הראשוני של ספיחה מהירה על פני השטח

 חשיבותו של תהליך הדיפוזיה התוך חלקיקית בתהליך הספיחה בזמנים ארוכים., המעיד על הנומרית
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Quantifying the Effects of Biofilm on the Hydraulic Properties of 
Unsaturated Soils 
Elazar Volk1, Ravid Rosenzweig2 and Alex Furman1 

1. Technion – Israel Institute of Technology, Haifa. (elazarv@campus.technion.ac.il) 
2. Geological Survey of Israel, Jerusalem. 

Quantifying the effects of biofilms on hydraulic properties of unsaturated soils is 
necessary for predicting water and solute flow in soil with extensive microbial presence. 
This can be relevant to bioremediation processes, soil aquifer treatment and effluent 
irrigation. Previous works showed a reduction in the hydraulic conductivity and an 
increase in water content due to the addition of biofilm analogue materials. The objective 
of this research is to quantify soil hydraulic properties of unsaturated soil (water retention 
and hydraulic conductivity) using real soil biofilm. 

 

In this work, Hamra soil was incubated with Luria Broth (LB) and biofilm-producing 
bacteria (Pseudomonas Putida F1). Hydraulic conductivity and water retention were 
measured by the evaporation method, Dewpoint method and a constant head 
permeameter. Biofilm was quantified using viable counts and the deficit of TOC. The 
results show that the presence of biofilms increases soil retention in the ‘dry’ range of 
the curve and reduces the hydraulic conductivity (see figure). This research shows that 
biofilms may have a non-negligible effect on flow and transport in unsaturated soils. 
These findings contribute to modeling water flow in biofilm amended soil. 
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      VC         C Deficit
[cfu/grSoil]  [mgC/grSoil]
   Control          0
   9.1 E6           0.0
   9.5 E6           0.02
   2.8 E6           0.05
   1.4 E8           0.1
   1.2 E8           0.16
   2.1 E8           0.167
   2.3 E7           0.35
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 זיהוי מזהמים בקרקע באמצעות קיטוב מושרה
 1, אלכס פורמן 1,2, נמרוד שוורץ1עידית שפר

 )iditshef@tx.technion.ac.ilהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון ( .1
 כעת באוניברסיטה הקתולית של לובן, בלגיה .2

צורך גדול בזיהוי וניטור המזהמים בקרקע ובמי התהום על מנת לשפר את יכולת המעקב והטיפול קיים 
-שיטה גיאו - )SIP )spectral induced polarization -בהם. במחקר זה נעשה שימוש בשיטת ה

חשמלית לא פולשנית המאפשרת, באמצעות מדידות בפני השטח, לאפיין ולמפות בזמן במרחב את 
לשמש ככלי לזיהוי  SIP . במחקר זה נבחנה היכולת שלעל סמך תכונות חשמליות הקרקע-תהזיהום בת

וכימות מזהמים בקרקע וכן בדיקת היכולת של השיטה להבדיל בין מזהמים שונים או הרכב שונה של 
 תמיסת הקרקע. 

, על מזהם אורגני בפאזה חופשית (decane) העבודה בדקנו את ההשפעה של דקאןבחלק הראשון של 
קרקע חמרה. התוצאות מראות שהוספת המזהם לקרקע גורמת לירידה בחלק המדומה של המוליכות 

וכן לעלייה בזמן הרלקסציה. להערכתנו,  -מדד ליכולת הפולריזציה של הקרקע -החשמלית המרוכבת
יוון מכ )membrane polarizationהממבראנלית (המנגנון האחראי לתוצאות אלו הינו מודל הפולריזציה 

 .לא השתנה הרכב שכבת סטרן, כלומר כב היונים העיקריים בתמיסת הקרקעשלא נצפו שינויים בהר
הסקלה שיש להתחשב בה בהבנת השפעת מזהמם מסוג פאזה חופשית היא האורך האופייני של צווארי 
הבקבוק שבין הנקבובים. השינויים הגאומטריים בפאזה המוליכה (מים) כתוצאה מהוספת המזהם, יכולים 

לס הוספו לקרקע  לדקאןבנוסף בהמשך, להסביר את הירידה בפולריזציה והעליה בזמן הרלקסציה. 
עשירה בסידן, מזהמים אורגניים אחרים (פולאריים ארומטיים עם קבוצות פונקציונליות שונות). גם פה 
נצפתה ירידה בפולריזציה של הקרקע עם הוספת המזהמים האורגניים. אולם החלק הממשי של 

והסיבה  ה בעל ערכים נמוכים יותר עבור הקרקעות המזוהמות לעומת הקרקע הנקייה. ייתכןהיהמוליכות, 
לכך נעוצה בנוכחות המשמעותית של יוני סידן בקרקע זו. בחלק זה נערך גם מידול ראשוני של רשת 
עצבית לסיווג נוכחות המזהמים בקרקע. מודל זה הראה יכולת ראשונית משביעת רצון ושיקף את 

 לזהות נוכחות של מזהמים אורגניים שונים בקרקע.  SIP-פוטנציאל שיטת ה

לזהות קטיונים אנאורגניים באמצעות מדידות שנערכו על   SIPאת היכולת של שיטת ה בדקנו בנוסף,
ערכיים, הנפוצים בקרקעות ישראל) -קרקע חמרה רוויה. בחתימות החשמליות של קטיונים שונים (חד ודו

 וקומבינציות שלהם, ניתן להבחין בהבדלים בגודל הפולריזציה וכן בתדר הרלקסציה. התאמה למודל
Cole-Cole   מראה גם כן כי ישנם הבדלים שונים בפרמטרים המותאמים, כאשר ניכר ההבדל בין יונים

ערכיים למערכת -ערכיים. תופעה מעניינת שאובחנה נוגעת לכך שכאשר הוספו קטיונים דו-חד לדו
ת שהייתה במרביתה מורכבת מיונים חד ערכיים, השינוי בתדר הרלקסציה היה מיידי, אולם השינוי ביכול

הפולריזציה של הקרקע היה הדרגתי. תוצאה זו העלתה את האפשרות כי ייתכן וזמן הרלקסציה 
והפולריזציה מושפעים מתהליכים נפרדים המתרחשים בקרבת השכבה החשמלית הכפולה. חשוב 
להדגיש כי המודלים הקיימים לתיאור תופעות הפולריזציה אינם נותנים מענה לתופעה זו. מעבר לכך, 

שלושה מודלים ראשוניים לסיווג או כימות של צורונים אנאורגניים בקרקע על פי התכונות הוצגו 
מודל כימי פשטני ראשוני לזיהוי היונים הספוחים בקרקע, מודל ממשפחת   SIP. החשמליות שנמדדות ב

היו  לניבוי ריכוז היונים הספוחים וכן מודל אופטימיזציה לינארי פשטני. אף על פי שהמודלים  ANN-ה
מבוססים על כמות מוגבלת של נתונים, הם הראו יכולת סבירה בהחלט לסיווג או ניבוי ריכוזים, בעיקר 

  .עבור קטיונים שהיו דומיננטיים במערכת
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 מלחים בבית השורשיםהצטברות השפעת שינויים במבנה ומרקם הקרקע על 
 2אורי נחשון ,3, אלון בן גל1, יעל מישאל1,2ארבל ברזניק

המחלקה למדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית.  .3
Arbel.berezniak@mail.huji.ac.il)( 

 המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני. .4
 מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף המדבר, מרכז וולקני. .5

ה, ובמקביל מקורות המים השפירים הולכים הדרישה לייצור מזון הולכת ועולה עם התרחבות האוכלוסיי
ומדלדלים. לכן, בשנים האחרונות גובר הצורך בחקלאות בשימוש במים באיכויות ירודות, כמו מי קולחים 
ומים מליחים. לשימוש במים אלה השלכות רבות על הסביבה ועל החקלאות ולכן חשוב להבין את 

 המים אחרים בקרקע. המנגנונים והתהליכים הקשורים לתנועת מלחים ומז

מחקרים קודמים הראו קשר ישיר בין מרקם הקרקע להתאדות והצטברות מלחים, כאשר מלחים נוטים 
להצטבר בנקבובים הקטנים בקרקע. תופעה זו נגרמת  מהבדלים בין יכולת תאחיזת המים של הנקבובים 

הליכי אידוי אשר גורמים הגדולים לנקבובים הקטנים בקרקע אשר משפיעה על מהלך זרימת המים ועל ת
 להצטברות ושקיעת המלחים.

מחקר זה בודק אם בעזרת מניפולציה של מבנה הקרקע ניתן לגרום לזרימה מועדפת של מים מליחים אל 
מחוץ לבית השורשים, דבר אשר יפחית את האידוי מפני השטח ויגרום לדחיקת המלחים מאזור זה. כל 

חול גס,  מספקת לצמח. מניפולציה זו מתבצעת בעזרת שילוב זאת תוך אספקת כמות מים ונוטריינטים
בעל תאחיזת מים נמוכה, בליבת מערכת השורשים, עם חול דק בעל תאחיזת מים גבוהה יחסית, מסביב 

 לחול הגס, כמתואר בתרשים. 

הראו כי המניפולציה במבנה הקרקע גורמת לשטיפה   Hele shawניסויי ליזימטרים וניסויים בתאי
ת של מלחים ממרכז בית השורשים, לגדילה מועדפת של שורשים באזורים הפחות מלוחים מוגבר

 ולהקטנת ההתאדות והצטברות המלחים בפני השטח, בהשקיה בטפטוף של מים מליחים.

 

 
מודל קונספטואלי של מבנה הקרקע המוצע להרחקת מלחים מבית השורשים. השקיה עם מים 

 סמוך לצמח.מליחים ודשן מבוצעת ע"י טפטפת ב
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 כימות צפיפות שורשים מהדמיות נויטרונים

, 3הזנשפרונג ניר ,3בבאי ויס רות ,3זילכה אלי ,1, אורי דיקן3פדנסקי, איריס סבו נ1,2יהונתן זית
 1תמיר קמאי

 ).yonatan.zait@gmail.comמדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני, מנהל המחקר החקלאי (למכון ה .1
 מכנית, פקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב.מגמה להנדסה  .2
 המרכז למחקר גרעיני שורק. .3

 

-הדמיית נויטרונים יכולה לספק נתונים של תפרוסת השורשים ותכולת רטיבות נפחית במערכות שורש
קרקע. כל זאת בזמן קצר ובצורה בלתי מופרת, מבלי להפריע או לפגוע בצמח ובקרקע. האפשרות 

בקרקע בטכניקה זו מתאפשרת בגלל שלנויטרונים רגישות גבוהה למימן הנמצא  להדמיית מים ושורשים
במים. כמות המים בשורש הצמח גבוהה משמעותית מאשר בקרקע סביבו, מה שמאפשר הפרדה 

 הינו ביותר הגבוה) מימן ריכוז - מכך ונגזר( המים ריכוז עוסקים אנו בו בתווך, מעשי באופןביניהם. 
 מגיבים לא נויטרונים. בתווך ביותר הכהה בצבע ההדמיה בתמונת יתקבל הוא כן ועל, הצמח בשורש
 הצבעים וטווח, בתמונה" צבע" תקבל לא הקרקע כן ועל, שבקרקע וחמצן סיליקון עם משמעותי באופן

 .בתווך נקודה בכל הרטיבות רמת על ישיר באופן מעיד שורש שאינם באזורים מהקרקע המתקבלים

כשישה שבועות מהנבטה,  הראשוני, הונבטו וגודלו צמחי חומוס באדניות (אחד בכל אדנית).לצורך הניסוי 
 מצלמת נויטרונים תרמיים . מההקרנות ובעזרתשורק גרעיני למחקר במרכז נויטרוניםהאדניות הוקרנו ב

הפרדת אדנית. -שורש-תווך בליעת הנויטרונים במערכת קרקע על פי ערכי אפור הדמיות שלהתקבלו 
השורשים נעשית על ידי עיבוד התמונות, בעזרת אלגוריתם המנקה רעשים וממצע ערכים עד לקבלת 
תמונה בינארית (ערכי שחור או לבן), המדמה את תפרוסת השורשים בקרקע. שלבי העיבוד העיקריים 

קם מוסטים עסקו בניקוי רעשים, אשר בהדמיות נויטרונים מתקבלים כתוצאה מפיזור נויטרונים, אשר חל
לצורך ניקוי הרעשים והפרדת השורש ממסלולם המקורי, ובתמונה מוצגים במקום אליו הגיעו בפועל. 

) ניקוי באמצעים 1מסביבתו הכהה גם כן, הופעלו על התמונה מספר רב של פונקציות וביניהן: (
לאחר ). kernel filter( ה) חידוד התמונה עם פילטר קונבולוצי3(-) שינוי עוצמה וניגודיות, ו2סטטיסטיים, (

 הפיכת התמונה לבינארית, הופעלו מספר פילטרים לניקוי רעשים בלתי רצויים, ביניהם פילטר מדיאני
)median,( אותו פיקסל י של סביבה בגודל שאנו קובעים לבו ערך פיקסל מחושב בתור הערך החציונ

לים מחוברות המונות מספר פיקסלים בתמונה המקורית. פילטר נוסף למטרה זו הוא חיתוך קבוצות פיקס
 .נמוך יותר מערך אותו אנו מחליטים

באיור מוצג מהלך העבודה, משלב האדנית הגולמי (א'), דרך תמונה המתקבלת מהדמיית הנויטרונים (ב') 
 ועד לתמונת תפרוסת השורשים בצורה בינארית (ג').

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מהדמיית תמונה – )ב; הנויטרונים הדמיית לאחר שצולמה כפי, פתוחה, האדנית תמונת – )א: לדוגמא אדנית על העבודה מהלך תיאור

 מסומנים הצבעוניים בעיגולים. תמונה עיבוד לאחר שהתקבלה כפי, בקרקע השורשים תפרוסת של בינארית תמונה – )ג; הנויטרונים
 .הקרקע ידי על מוסתרים אלא השטח בפני גלויים שאינם כיוון' א בתמונה שורשים מופיעים אינם בחלקם, לדוגמא חפיפה איזורי
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על קרקעות  )OMWW( ניוד מיקרונוטריינטים וקטיוני מתכת כתוצאה מפיזור עקר
 חקלאיות

 2ואלן גרבר  3, מיכאל רביב1,2נדבורני-רגינה אהרונוב

 האוניברסיטה העברית בירושליםהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה.סמית,  .1
 המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, בית דגן .2
 המכון למדעי הצמח נווה יער, מינהל המחקר החקלאי .3

הנם תוצר לוואי, של תהליך ייצור  ,בערבית עקר ,)OMWW- Olive Mill Wastewaterשפכי בתי בד (
אין  ציטוטוקסיבחומר אורגני ומלחים אנאורגאניים בחומצי, עשיר  קב היותוע תלת פאזי של שמן זית.

משרד להגנת הסביבה מאפשר הופשי למפעלי טיפול שפכים (מט"ש). להזרים שפכים של עקר באופן ח
עלול לסכן את  עקר-הבמדינות אחרות. עם זאת, פיזור  קובל גםעל קרקע חקלאית, כפי שמ עקרפיזור 

, בעיקר בקרקעות תהום. מחקרים קודמיםהמי  לא ניודםמזהמים ו ל ידי שחרוראיכות מי שתייה ע
של חומר  שחרור, של הקרקע )ECעלייה במוליכות החשמלית (לכי פיזור עקר גורם  הראו מזוהמות,

 בריכוזי זרחן זמין, סולפאט, כלוריד, אשלגן חליף ומתכות כבדות.  עליה, לתמיסת הקרקעאורגני 

על שחרור וניוד יוני מתכת ומיקרונוטריינטים מתכתיים  מעבדה יבניסויהשפעת העקר  נבחנה ,במחקר זה
חול חום אדום בעלות הרכב מכני מגוון:  לישראל אופייניות חקלאיות קרקעותבתמיסת הקרקע בארבע 

 ולס (מושב בני דרום) , קרקע חולית חומה, נווה יער)גרומוסולקרקע חרסיתית (, , מרכז וולקני)חמרה(
 .Cu-ו Mg, Na, K, Mn, Fe, Znיוני המתכת והמיקרונוטריינטים אשר ריכוזם נבדק היו: . ילת)(ג

נמצא כי פיזור עקר העלה באופן כללי את ריכוזם של כל יוני המתכת והמיקרונוטריינטים שנבדקו בתמיסת 
פחתת הקרקע עבור כל הקרקעות של הניסוי, כאשר חלק מהאלמנטים המתכתיים מקורם בעקר עצמו. ה

 המופעלים הכימיים המנגנוניםריכוז האלמנטים המתכתיים שמקורם בעקר עצמו אפשרה לחשוף את 
לרוב לא  נמצא כי .(ראה פוסטר) הקרקע לתמיסת המזהמים שחרור על והשפעתם החשיפה בעת בקרקע

 ביחס לרמת המקור בתמיסת הקרקע ומקורו לרוב בעקר. אולם, היה שחרור Mgהיה שחרור מוגבר של 
 מרביתב  Mn-ו Fe ,Cuשחרור מוגבר של בשלוש מהקרקעות פרט לגרומוסול, וכן  Na -ו Kשל 

נמצא כי השפעת העקר על היה בחול חום אדום בלבד. כמו כן,  Znאילו שחרור מוגבר של הקרקעות, ו
 ). , מליחות וריכוז קרבונטיםריכוז חומר אורגני, סוג הקרקע (הרכב מכאניבשחרור מתכות תלויה 

פני הקרקע -שחרור מוגבר של מתכות ובכללן מתכות המעבר, והסעתן עלסיכום, ניתן להצביע על ל
 .פוטנציאל לזיהום מי התהוםכמקה וולע
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 והמומסים המים ופירוס הקרקע נרטבות על בקולחים השקייה השפעות

 1וולך רוני, 3פורמן אלכס, 2ירמיהו אורי, 1ברינט נערן, 1רהב מתן

, העברית האוניברסיטה ,סמית. ה רוברט ש"ע וסביבה מזון, לחקלאות הפקולטה, והמים הקרקע למדעי המחלקה .1
 )matan.rahav@mail.huji.ac.il( ישראל, רחובות

 גילת, החקלאי המחקר מינהל .2
 הנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון .3

 כיום מושקים בארץ הפרדסים רוב ובפועל ביותר נפוץ ופרדסים מטעים להשקיית בקולחים השימוש
 של השלילית להשפעה באשר והממצאים העדויות ומתרבים הולכים השנים במהלך. בקולחים
 בניסיון ונערכים נערכו רבים מחקרים. העצים ועל הקרקע תכונות על בקולחים מתמשכת השקיה
 למחקר בהמשך. והיבול העצים, הקרקע על הקולחים של השלילית ההשפעה מקור את למצוא

 בקולחים ממושכת השקייה בין קשר נמצא בו וולך רוני' פרופ של המחקר- קבוצת ידי על שהתבצע
 הקרקע בנרטבות ירידה של ההשפעה לחקר מכוון זה מחקר ,הקרקע בנרטבות ירידה לבין

 המחקר. הקרקע בפרופיל ומומסים מים של והמרחבי העיתי הפרוס על מים דחיית והתפתחות
 עד, שפירים במים בעבר הושקו בפרדס העצים.בסתריה מסחרי בפרדס אשכוליות בחלקת מתבצע

 2012 -ב המחקר תחילת עם. איילון ש"ממט שניוניים לקולחים הוסבו ההשקייה מי 2008 -שב
 מהן בחמש כאשר, חלקות תתי 10 -ל חולקה אשר דונם 1.5 בגודל חלקה המחקר למטרת הוקצתה
 למים בחזרה ההשקייה הוסבה האחרות החלקות תתי שבחמשת בעוד בקולחים ההשקייה נמשכה
 ירידה שחלה ונמצא ,הקרקע של הנרטבות רמת נמדדה המחקר של הראשון בשלב. שפירים

 השפעת את לבחון הוחלט בהמשך. בקולחים שהושקו בחלקות הקרקע בנרטבות משמעותית
 חשמלית התנגדות טומוגרפיית באמצעות הרטיבות תכולת של והעיתי המרחבי הפירוס על הקולחים

)ERT .(בקרקעות השכיחה המועדפת הזרימה נתיבי את איתרנו זו מופרת לא מדידה באמצעות 
 פרוס להתפתחות גורמת הקרקע בנרטבות ירידה לפיה ההשערה את חיזקה זו בחינה. הידרופוביות

 יחסית יבשה קרקע עם רטובים מועדפת זרימה נתיבי בצורת הרטיבות תכולת של אחיד בלתי מרחבי
 היבשה הקרקע ומתוך המועדפת הזרימה נתיבי אותם מתוך שנלקחו קרקע דוגמאות עבור. ביניהם

 שהפירוס העלו הבדיקות. השונים והמינרלים ההזנה חומרי ריכוזי עם יחד המליחות נמדדה שביניהם
 הפרוס של ההטרוגניות מרמת ומושפע הטרוגני הקרקע בפרופיל השונים הריכוזים של המרחבי
 שבנתיבי הרטובה בקרקע שנמדדו הריכוזים. ההשקייה מי ומאיכות הרטיבות תכולת של המרחבי
 עשוי זה והסעה זרימה משטר איפיון. ביניהם שנמדדו מאלו מובהק באופן שונים המועדפת הזרימה

  .בקולחים מהשקייה כתוצאה שניזוקו החקלאיים השדות לטיוב דרכים במציאת לסייע
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: כימי דישון לעומת אורגני זיבול בממשק בקרקע המיקרוביאלית בביומסה וחנקן פחמן
 בחקלאות לקיימות השלכות

 2אורן עדי, 2טל-בר אשר, 1,2רוטברט נתיב 

 .)nativr@agri.gov.il( החוג למדעי הקרקע ומים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית .1
  .וולקני מכון, והסביבה המים, הקרקע למדעי המכון .2

 הבנת לשם) הנגב צפון( בגילת המחקר בתחנת מתבצע טווח-ארוך שדה ניסוי: העבודה ומטרת מבוא
 האחרונות השנים חמש במהלך טופלו שדה חלקות. הקרקע פוריות על אורגני זיבול ממשק השפעת
). טיפול לכל באקראי בלוקים חמישה( באוריאה דישון של ביקורת טיפול מול אל שונות קומפוסט ברמות

 פחמן מאגרי גם 2015 של הגידול מחזור בתום נבחנו לצמח חיוניים הזנה יסודות ותכולת יבול מבחני לצד
 ולפוטנציאל הקרקע לאיכות חשיבות אלו למאגרים כי בהנחה בקרקע ומיקרוביאליים אורגניים וחנקן

 של הטווח-ארוכת ההשפעה את המשקפים אינדקסים חושבו התוצאות סמך על. הטווח-ארוכת ההזנה
 המערכת של לקיימותה המיקרוביאלית הפעילות של וחשיבותה הקרקע ופוריות איכות על הזיבול ממשק

 .החקלאית

 וניטרט וןאמ, אורגני חנקן, אורגני פחמן ריכוזי וכן בקרקע וחנקן אורגני פחמן ריכוזי: העבודה שיטות
 הוערכו המיקרוביאלית בביומסה וחנקן פחמן תכולות. סטנדרטיות בשיטות נמדדו הקרקע של מימי במיצוי

 דופן הרס הגורם תהליך( כלורופורם באדי פומיגציה שעברו קרקע דוגמאות של מימי מיצוי באמצעות
 מיקרוביאלי וחנקן TOC analyzer באמצעות נמדד מתמצה מיקרוביאלי פחמן). תוכנו מיצוי ומאפשר התא

 דוגמאות עבור המתקבלים ערכים החסרת לאחר( קולורימטרית ומדידה Ninhydrin ריאקציית באמצעות
  .(במיצוי אביוטיים וחנקן פחמן מרכיבי והמשקפים פומיגציה עברו שלא

 בהשוואה בקומפוסט המטופלות בקרקעות והחנקן הפחמן מדדי בכל מובהקת עלייה נמצאה: תוצאות
 שנמצא המדד. המיושמת הקומפוסט למנת קורלטיבית הייתה העלייה, המדדים מרבית עבור. כימי לדישון
 -ו 132, 44 של עלייה עם המיקרוביאלית בביומסה החנקן תכולת היה ההזנה לממשק ביותר כרגיש
 אחוזי. הכימי הדישון לטיפול בהשוואה, בהתאמה, דונם/3'מ 6 -ו 4, 2 של קומפוסט טיפולי עבור 179%
 הפעילות חשיבות על המצביע קשר, במים המתמצה הקרקע חנקן בסך נרשמו דומים עלייה

 משכללת נטו-מינרליזציה( אורגניים תוספים ממקור חנקן של נטו-במינרליזציה המיקרוביאלית
 פחותה הייתה המיקרוביאלית בביומסה הפחמן בתכולת העלייה). הביומסה של turnover -ו אימוביליזציה

 מינון של כפונקציה יורד נמצא המיקרוביאלית בביומסה חנקן:פחמן היחס וכך) 45% מקסימום(
  .(המרבי הקומפוסט מינון עבור 4 עד הכימי הדישון בטיפול 9 של מערך( המיושם הקומפוסט

 ישוםי של כתוצאה המיקרוביאלית בביומסה חנקן:פחמן ביחס הירידה כי להניח יסוד קיים: השלכות
 יחס נודע לחיידקים. בקרקע המיקרוביאלית האוכלוסיה במבנה שינוי משקפת הטווח-ארוך הקומפוסט

 פטריות:חיידקים ביחס עלייה). בהתאמה, 10 -ו 5 של ממוצעים ערכים( פטריות משל נמוך חנקן:פחמן
 הקומפוסט אוכלוסיית הרכב של משתמרת השפעה) i: מ לנבוע עשויה קומפוסט תוספת עם בקרקע

 בתגובה לפטריות בהשוואה בחיידקים יותר גבוהה חנקן ניצול יעילות) ii או/ו); חיידקית דומיננטיות(
 חיידקית בדומיננטיות בעלייה המלווה המיקרוביאלית בביומסה גידול. הקומפוסט ממקור חנקן לתוספת

 turnover של כתוצאה החנקן מינרליזציית פוטנציאל את להעלות צפוי אורגני זיבול לממשק מעבר עקב
 המרכיב בתפקוד פגיעה, מאידך. החקלאי לגידול החנקן זמינות את ובכך המיקרוביאלית הביומסה של

 הצורך את מדגישה זו עבודה. הקרקע ובמבנה תלכידים ביציבות ירידה לגרור עלולה בקרקע הפטרייתי
 של לתפקודה הרלוונטיים) ופיזיקליים כימיים, ביולוגיים( ההיבטים לכלל המתייחס אינטגרטיבי במחקר
 .קיימא-ברת חקלאית מערכת
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השפעת פיזור שפכי בתי בד על תכונות כימופיזיקליות של הקרקע ובחינתן באמצעות 
 השריית שדה אלקטרומגנטי

 1אבי שביב 2, איגי ליטאור1,2ננק כדיה

 )nanak.khadya@gmail.comהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון ( .1
 המעבדה להידרוגיאוכימיה, מיג"ל .2

 

) על תכונות הקרקע בשדות חקלאיים באגן הים התיכון, ממקדת OMWהשפעת פיזור שפכי בתי בד (
מחקרים רבים בשל הקושי בטיפול בשפכים והשפעתם על תכונות הקרקע. עבודה זו בחנה השפעת פיזור 

) על ECaהמוליכות החשמלית הנראית (שפכי בתי בד על תכונות הקרקע ושימוש בחישה מקרוב למדידת 
נערך בכרם זיתים צעיר  ECaידי השראת שדה אלקטרומגנטי ככלי לבחינת השפעת פיזור השפכים. סקר 

 m3 dunam-1 5- (קיבוץ גשור, דרום הגולן) בעל היסטוריה ידועה של פיזור שפכי בתי בד בכמות של
year-1  על בסיס דמיון בערכי  . בוצעה חלוקה לארבע קבוצות2007-2014בשניםECa )Grouping 

Analysis) על בסיס חלוקה זו בוצע דיגום קרקע בשמונה חתכים. ניתוח מבחין ,(Discriminant 
Analysisהראה כי השונות בסקר (ECa   ,בכרם גשור מוסברת על בסיס תכונות הקרקע אחוז החול

  ECaאלו סווגו לארבעת קבוצות. פונקציות מבחינות על בסיס משתנים SAR -ו pH ,ESPקק"ח, 
מתבססת על  ECaאחוזי הצלחה, תוצאה המראה כי החלוקה לקבוצות  81 –ו  79, 75, 71שהוגדרו ב 

, אשר נמצאו כגבוהים היו SAR -ו ECe ,ESPשונות אמתית בשדה. אנליזת הקרקעות הראתה כי 
מית של איכות מי ההשקיה מוגבלים לדוגמאות מתחת לקו ההשקיה ובפני הקרקע. ביטוי להשפעה מקו

 OMWלקרקע ללא פיזור  pH–ו  PAR ,SAR ,ECe. השוואת ערכי OMWשבשימוש החקלאי, ולא פיזור 
 ECaהראתה כי אין הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הקרקעות, ממצא התומך בטענה הקודמת. מדידת 

). מסקנות המחקר הן א) פיזור R2>0.57) והקק"ח (R2>0.55נמצאה במתאם טוב לתכולת הרטיבות (
OMW  .לא השפיע על תכונות הקרקע, המשך פיזור מבוקר כפי שנהוג נראה בטוח בהיבט הסביבתי

 OMWלתכולת הרטיבות והקק"ח הינו אישור נוסף כי לא ניכרת השפעה של פיזור   ECaהמתאם בין 
מתארת את השונות האמתית ככלי להחלטת אזורי הדיגום הינה יעילה ו ECaבשדה המחקר. ב) מדידת 

 ברמת השדה.
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DIDAS -  תכנון ותזמון השקיה בטפטוףידידותית למשתמש לתוכנה 
 1ושמוליק פרידמן 1, אלון גמליאל1גרגורי קומונר

המחלקה לפיסיקה סביבתית והשקיה, המכון למדעי הקרקע המים והסביבה, מנהל המחקר  .1
 vwsfried@agri.gov.il ,DIDAS@agri.gov.ilהחקלאי, 

 
שנתיים ובמטעים היא טפטוף, בעיקר עילי. -שיטת ההשקיה המקובלת ביותר בישראל בגידולים חד

ההשקיה: מרחק בין שלוחות ובין הטפטפות לאורך התכנון של השקיה בטפטוף כולל את משתני מערכת 
הכולל את כמויות המים (ביחידות של  ,השלוחה, עומק השלוחות וספיקת הטפטפת ואת ממשק ההשקיה

מ"מ ליום), תזמון ותכיפות ההשקיות שקובעת את משך ההשקיה. הוא צריך לקחת בחשבון את דגם 
ההרטבה של המים בקרקע והגיאומטריה של בית השורשים, שקובעים את יעילות קליטת המים על ידי 

 אחרים.  םטכניי-אגרוחלות קרקע והיבטים הצמח, ושיקולים נוספים הקשורים למליחות, הזנה, אוורור, מ
 DIDAS-Drip Irrigation Design and(פיתחנו ש DIDASאת תוכנת חדשה והגישה את הציג מ הפוסטר

(Scheduling .DIDAS כתובה ב-DELPHI , עובדת בסביבתWindows  ללא צורך בתוכנות תומכות וניתן
התוכנה  )./http://app.agri.gov.il/didasלהורידה מאתר המכון למדעי הקרקע המים והסביבה (

(קליטת מים יחסית) במערכת של מקורות  יעילות ניצול המיםמתבססת על עיקרון חדש של חישוב 
. קליטת המים הפוטנציאלית אינה נתונה אלא מחושבתומבלעים (מערכות  שורשים), כש –(טפטפות) 

פי העיקרון של יעילות ניצול מים פוטנציאלית גבוהה מערך סף עבור -כי הצבת הטפטפות תקבע עלמוצע 
הגורם המגביל הינו היכולת של בהנחה ששורשים, סוג קרקע והתאדות פוטנציאלית נתונים, גודל מערכת 

השורשים, כשהצמח צריך להתחרות עם כוחות  מערכותהקרקע להוליך את המים מהטפטפות אל 
ידה והקפילריות על המים הזמינים לקליטה. יעילות ניצול המים המקסימאלית האפשרית מחושבת הכב

מבלע' הבסיסית תחת ההנחות הבאות: -בעזרת פתרונות אנליטיים עבור מקרים פרטיים לבעיית ה'מקור
זרימה תמידית, קרקע אחידה ואיזוטרופית, ליניאריזציה של משוואת הזרימה בעזרת ההתמרה של 

קווי הממוקם במרכזו של נפח בית השורשים, /כהוף, יניקת מים בעצמה מקסימאלית במבלע נקודתיקיר
. בנוסף לחישוב קליטת המים היחסית מאפשר המודל רטיבות הקרקעמתכונתית ל קרקעהתאדות מפני ה

, נקלטים לצמח לאטמוספרה לצייר את קווי הזרם התוחמים את נפחי הקרקע דרכם המים מתאדים
 ומחלחלים לעומק הקרקע. 

של מערכת הטפטוף העילי והטמון משמש פתרון כללי לקליטת המים  גיאומטריהלצרכי תכנון של ה
גרין) לפיזור מים ממקורות נקודתיים או קוויים:  פונקציתפוזיציה של הפתרון היסודי (-היחסית שהינו סופר

עים שליליים המייצגים את מערכות השורשים. אחד מקורות חיוביים המייצגים את הטפטפות ומבל
היתרונות של המודל המוצע לצרכי תכנון הוא מספר הפרמטרים הקטן: פרמטר יחיד לתיאור סוג הקרקע 

בית השורשים הפעיל ופרמטר הרדיוס של (ערך קטן עבור קרקע חרסיתית וגדול עבור קרקע חולית), 
קצב קליטת המים קריטריון התכנון המחושב הוא ית. שלישי במקרה שההתאדות מפני הקרקע משמעות

 .)RWURהיחסי (לקצב ההשקיה, 
השקיה מיטבי הורחב מודל הזרימה לכלול השקיה וקליטת מים משתנות בזמן  תזמוןלצרכי קביעת 

בין המוליכות ההידראולי לתכולת הרטיבות, התנגדות מקומית,  יליניארבתוספת ההנחות הבאות: קשר 
פי מהלך יומי עם מקסימום בבוקר ובערב ומינימום בשעות הצהריים, -לקליטת מים על אטמוספרה-צמח
או קווי ממקור נקודתי עתי חידור המתוארים כל אחד על ידי פוזיציה בזמן של מחזורי ההשקיה, -סופר

 ההשקיה נפחקליטת המים היחסי (ל נפחקריטריון התזמון המחושב הוא  .נפח הקרקע הרלוונטילתוך 
 .)RWUV, היומי

על מחשבים ניידים, כולל הדמיה של  DIDASבמושב הפוסטרים, נדגים למעוניינים את הפעולה של 
 פי בקשת הקהל. -תרחישי השקיה בטפטוף על

http://app.agri.gov.il/didas

mailto:vwsfried@agri.gov.il
mailto:DIDAS@agri.gov.il
http://app.agri.gov.il/didas/
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Biochar effects on soil water infiltration and erosion under seal 
formation conditions: Rainfall simulation experiment 
Abrol1, V.,  Ben-Hur2, M., Verheijen3, F.G.A., Martins3, M.A.S.,  Tenaw2, H., 
Tchehansky2, L., Graber2, E.R.  

1. Advance Centre for Rainfed Agriculture, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology, 
India 

2. Institute of Soil, Water and Environmental Sciences, The Volcani Center, ARO, Bet Dagan, Israel 
3. Centre for Environmental and Marine Studies, Department of Environment and Planning, University of 

Aveiro, Portugal 

Purpose: Soil amendment with biochar can result in increased bulk density, decreased soil 
penetration resistance, and increased water holding capacity. We hypothesized that adding 
biochar could moderate reductions in infiltration rates (IR) in seal-prone soils that occur during 
high intensity rainstorms, and hence reduce runoff and erosion rates. The objectives included: 
(i) evaluate biochar potential to improve infiltration and control soil erosion; and (ii) investigate 
underlying mechanisms by which biochar influences infiltration rate and soil loss.  

Materials and Methods: Rainfall simulation experiments were conducted on two physico-
chemically contrasting, but both erosion-prone soils of Israel: (i) non-calcareous loamy sand, and 
(ii) calcareous loam. Biochar produced from mixed wood sievings from wood chip production at 
a highest treatment temperature of 620°C was used as the amendment at concentrations from 
0 to 2 weight %.  

Results and Discussion: In the non-calcareous loamy sand, 2% biochar was found to significantly 
increase final IR by 1.6 times, and significantly reduce soil loss by 2.3 times, compared with the 
0% biochar control. These effects persisted throughout a second rainfall simulation, and were 
attributed to an increase in soil solution Ca and decrease in Na, and a subsequently decreased 
sodium adsorption ratio. In the calcareous loam, biochar addition had no significant effect on IR 
but did reduce soil loss significantly by 1.3 times. There were no biochar-related chemical 
changes in the soil solution of the calcareous loam, which corresponds to the lack of biochar 
impact on IR. Surface roughness increased as a result of accumulation of coarse biochar 
particles, which is consistent with decreased soil loss. 
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 העשרת ביו פחם במפגעי אמוניה
  2, שלי דרורין1בני לב

 )benilew@agri.gov.ilהמכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי ( .1
 המכון לבעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי .2

חריף וגורמת לחלודה המיוצרת בתהליך פירוק חומר אורגני  בעלת ריח, צבע חסר גז הינה) NH3( אמוניה
(על ידי  גז התורם לאפקט החממה אמוניה הינהצמחי וגם פסולות בני אדם ובעלי חיים. באטמוספירה, 

  ולמטרדי ריח. , החמצת קרקעותזיהום מיםיר, העכרת האוו ),N2O -הפיכתה לחנקן חד חמצני

מכלל האמוניה  66%-, כאשר כ93.3%חקלאות הייתה מקור העיקרי של פליטות אמוניה,  2013עד שנת 
איבודי חנקן מבנים ומתקנים לטיפול בפסולת בעלי חיים. בתהליך קומפוסטציה  -הגזית מקורה במשק החי

-20את הערך ההזנתי של הקומפוסט. איבוד החנקן נע בין משמעותיים הינה בעיה ידועה אשר מפחיתה 
 והחנקן הנותר אינו זמין ברובו. 77%

המופק באמצעות פירוליזה מפסולות ) biochar(פחם  את פוטנציאל השימוש בביון בוח המחקר ז
על מנת לספוג אמוניה. לשיטה כמה יתרונות לעומת שיטות  ולתהליך קומפוסטציה חקלאיות כתוסף לרפד

מופק מפסולת חקלאית (חומר זמין שהינו מתרד לסביבה ולחקלאי) בהשקעה נמוכה  פחם חרות: הביוא
במקור, לפני הפליטה; אמוניה במבנים ותהליכי טיפול פסולת בעלי חיים (פירוליזה); מטפל בבעיית 

 קומפוסט בחנקן לשימוש חוזר. /פסולתומעשיר את ה

 מ''מ) מאיקליפטוס 0.5-פחם (בגודל של  קטן מ-בקת ביועל אואמוניה גזית אמון בתרחיף ת ספיח ייסוינ
מול אמון לקילוגרם ביו פחם) לאומת ביו פחם  1.2מ''צ סופח יותר אמון ( 350הראו שביו פחם הנוצר ב

פחם הנוצר -באופן כללי, ניתן לראות שביומ''צ).  800-ו 600, 450הנוצרים בטמפרטורות אחרות (
ויתכן שהוא הביו פחם ) קיבולת ספיחת אמוניה ואמון גבוהה יותר 800ת לאומ 350בטמפרטורה נמוכה (
החלפת קטיונים הנמצאים בקשר לספיחת אמוניה/אמון הוא  עיקריה ןשמנגנו ןיתכ. הרצוי לספיחת אמון

) על גבי פני השטח של carboxylic, phenolic, carbonylאלקטרוסטאטי עם קבוצות פונקציונאליות (כגון 
NH4( אמוןקטיון פחם ב-הביו

+(. 
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Potential of biochar amendments to alleviate Zn toxicity in Ficus 
elastic, a possible remediation tool 
Abhay Kumar1, Ludmila Tzehansky2, Ellen R. Graber3 
Institute of  Soil ,  Water and Environmental  Sciences,  Agricultural  Research Organization,  The 
Volcani Center,  Bet Dagan 50250, Israel  

E-mail: 1kkumar.abhay@gmail.com; 3ergraber@agri .gov.i l  

 

Plants being sessile are often subjected to various environmental stressors including 
heavy metals. Heavy metals such as zinc (Zn) can lead to multiple toxic effects in plants 
by the production of active oxygen species, which may alter plant physiology and cellular 
metabolism and end-up with a reduction in plant growth and development. This work is 
intended to examine the potential of biochar to alleviate Zn-induced toxicity in Ficus 
elastic Roxb, with the ultimate aim to use biochar to reclaim heavy metal contaminated 
soils. The pot experiments were performed in a greenhouse with stem cuttings (7–10 
mm diameter and 30–35 cm height) of F. elastic grown in Zn spiked Hamra soil (880 mg 
Zn/kg, aged for 60 days) amended with biochars produced from grain husks (GH) and 
cattle manure (CM) at concentrations of 0, 1, 3 and 5%. Plant parameters over the 
course of 45, 90, 135 and 180 days after planting, showed that biochar additions 
significantly reduced and altered the bioavailable Zn in soil, and as a result, the bio-
accumulated Zn in leaves. Both the biochars showed significant positive effects on plant 
height, number of leaves, leaf relative water content, photosynthesis, and antioxidative 
mechanisms. Bioluminescence, an indicator for lipid peroxidation, was lower in the 
leaves of plants grown in biochar-amended soil as compared with the un-amended soil. 
The CM biochar showed better responses than the GH biochar; data is still be analyzed 
to determine the important mechanisms. These finding suggest that biochars have the 
potential to alleviate Zn-induced toxicity. Designing biochar amendments for site-specific 
contaminants would serve as a highly cost-effective in-situ technique for remediating a 
variety of soil contaminants. 

 

Figure: Growth responses of Ficus elastic grown in Zn-spiked (880 mg/kg) Hamra soil 
treated with 0, 1, 3 and 5% grain husks (A) and cattle manure (B) biochar after 90 days.     

(A) (B)

0% 1% 3%         5% 0% 1% 3%         5%
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 באיתות קשורה בקרקע פחם-ביו ידי על המושרית נוף מחלות כנגד עמידות
 המטופל בצמח סיסטמי
 3, אלן גרבר2, רבקה אופנבך1, יעל מלר הראל1, דליה רב דוד1מחרי, זריה היילה 1יגאל אלעד

 מחלקה למחלות צמחים וחקר העשבים, מרכז וולקני 1
 מו"פ ערבה תיכונה וצפונית 2
 , מרכז וולקניכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיהלמחלקה  3

פחם -המחקר נמצא שביופחם המיושם בקרקע נוסה בתנאים מבוקרים ובתנאי שדה. בתחילת -ביו
) Botrytis cinerea(הדרים) שעורבב במצע הגידול בעציצים הפחית את מחלות הנוף עובש אפור (

) בצמחי פלפל ועגבנייה ועודד צימוח והנבה. הפרדה בין אתר היישום (בית Leveillula tauricaוקמחונית (
ר אות סיסטמי המשרה עמידות. שורשים) לאתר הפעילות כנגד גורמי המחלה (עלים) מעידה על מעב
נוסה  )2011-12ראשונה (בעונה נערכו ניסויים בצמחי פלפל שנשתלו בקרקע מטופלת בתחנת ניסויים. 

פחם שנוצר -ביוהורחב הניסוי.  2012/13בעונת ובהצלחה ק"ג/מ"ר  1.3במינון  פחם אחד-טיפול ביו
מפסולת עצי איקליפטוס הוטמן בשיעור של פחם -מ"צ וביו 450ו  350משאריות צמחי פלפל בפירוליזת 

ק"ג/מ"ר  1.3פחם צמחי פלפל במנה של -ק"ג/מ"ר בקרקע בבית רשת בתחנת יאיר. בנוסף הוטמן ביו 2.6
במהלך הגידול . פחם לקרקע-לא הוסף ביו 2013-14ת ובעונ. 2011-12 תבחלקות בהן הוא הוטמן בשנ

פחם בקרקע. -ית על הצמחים כתוצאה מיישום ביולא נצפו כל תופעות של השפעה שלילבשלוש העונות 
בעונות הגידול  פחם-טיפולי הביוחלק מיותר ב ותגבוה ות היבול הכללי והיבול באיכות יצוא הייוכמו

פחם שניתן בקרקע הביא להפחתת מחלת הקמחונית בנוף צמחי הפלפל עד כדי -. טיפול הביוהשונות
ללימוד מסלול השראת  בתנאי שדה.גם סיסטמית לפיכך התקבלה תופעה של השראת עמידות  ,40%

 450פחם (פסולת חממה בטמפ' -העמידות הססטמית השתמשנו בצמחי עגבנייה שגדלו המצע עם ביו
מ"צ) ועליהם הודבקו בפטרייה בוטריטיס.ואשר הינם מוטנטים או מותמרים במסלולי המטבוליזם של 

בכל קווי העגבנייה  50%פחם הביא להפחתה של כ -ואתילן, חומצה ג'סמונית או ח' סליצילית. יישום הבי
) של גנים primingשהינו מוטנט חסר של ח' ג'סמונית. ביופחם גרם לתיחול ( def1פרט למוטנט 

כתגובת הגנה כנגד בוטריטיס כל הקווים  H2O2המקודדים לתגובת הגנה בצמח ולהקדמת הצטברות 
פחם מעורר תגובת הגנה ייחודית -ול צמחים הביו. לסיכום, בנוסף להשפעה על גידdef1פרט למוטנט 

 בצמחים ופעילותו מתקבלת גם בתנאי שדה בצמחים מדושנים.
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 קרקע שוכנות מחלות התפתחות על פחם-ביו השפעת
 3.א, גרבר, 3.ל, חנסקי'צ ,1.פ, מוח-אבו, 4.ב, לב, 1.י, אלעד, 1,2.ק.א, יסוואל'ג, 1.ע, פרנקל

  (omerf@volcani.agri.gov.il)  דגן בית, וולקני מרכז, העשבים וחקר צמחים של פתולוגיה1 .1
 .,רחובות, הסביבה ואיכות מזון לחקלאות  פקולטה, הצמח ובריאות אגרואקולוגיה2 .2
 .דגן בית, וולקני מרכז, חקלאית להנדסה המכון3 .3
 דגן בית, וולקני מרכז, והסביבה המים הקרקע מדעי .4

 לקרקע ביישומו). פירוליזה( חמצן ובהעדר גבוהה בטמפרטורה אורגני חומר פרוק של תוצר הינו פחם-ביו
. ארוך לזמן מהאטמוספירה וגריעתו פחמן קיבוע תוך קרקע ותכונות הפוריות לשיפור פוטנציאל קיים

-הביו מאפייני. גידולים במספר וקרקע נוף מחלות חומרת להפחתת גורם פחם-ביו שיישום דווח לאחרונה
 ומטמפרטורת מיוצר הוא ממנו הביומסה למקור בהתאם משמעותית משתנים יקלייםוהפיז הכימיים פחם

 מטרת. ההכנה מתנאי היא גם תושפע המחלות שבקרת הייתה המחקר היפותזת לפיכך, שלו ההכנה
 שונים ביומסה ממקורות פחם-ביו ידי על קרקע שוכנות מחלות בקרת יכולת את ללמוד הייתה המחקר
  .שונות בטמפרטורות שהוכנו

 -ו 350 בטמפרטורות  שהוכן), ח"צ( חממה צמחי ומפסולת) א"ש( אקליפטוס משבבי פחם-ביו השפעת
 ופתיום) ריזוקטוניה( שורש המק מחלות כנגד נבדקה, במצע 3%-ל 0 בין בריכוזים ויושם צ"מ 600

 שבריכוזים בעוד המחלה ושכיחות חומרת את הפחית נמוכים בריכוזים פחם-ביו, ככלל. צעירים בשתילים
-ביו ללא הבקורת לטיפול בהשוואה המחלה חומרת את הגביר או יעיל לא פחם-הביו היה יותר גבוהים

 הבדל נמצא לא. הריכוזים טווח בכל הצמח של הביומסה את פחם-הביו שיפר בפתוגן אילוח ללא. פחם
 המוצא לחומר מובהקת השפעה נמצאה זאת עם. המחלה על השונות ההכנה טמפרטורות בהשפעת

  .בקרקע וריכוזו המוצא חומר בין ולאינטראקציה פחם-הביו הוכן ממנו

 צריכים ליישומו והשיקולים קרקע שוכנות מחלות התפתחות על משפיע פחם-שביו מעידות אלו תוצאות
 חומרת על פחם-הביו משפיע בהם המנגנונים בלימוד להתמקד יש. פיטופתלוגים היבטים גם לכלול

 וספיחת מועילות מיקרוביאליות אוכלוסיות עידוד, מושרית עמידות, ישירה רעילות כגון המחלות
 בריכוזים להתמקד צריכים הצמחים מחלות ועל הצמח גידול מדדי על פחם-ביו השפעת. אקסודטים

 .  נוספים הדברה אמצעי עם ובשילוב שונים מוצא מחומרי פחם-ביו עבור אופטימיזציה ולעבור נמוכים
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What role do humic-like substances (HLS) from biochar play in 
root hair development in Arabidopsis? 

Ellen R. Graber1*, Ludmilla Tsechansky1, Einav Mayzlish-Gati2, Rony 
Shema2, and Hinanit Koltai2 

1Institute of Soil ,  Water and Environmental Sciences,  Agricultural Research Organization, 
Volcani Center,  Israel; *corresponding author:  ergraber@agri.gov.il 

2Institute of Plant Sciences,  Agricultural Research Organization, Volcani Center,  Israel ;  

Organic chemicals that are not part of the polycondensed aromatic structure of biochar 
are numerous, and consist of small molecules from a variety of classes, as well as large 
molecules similar in structure and nature to humic substances (humic-like substances; 
HLS). Few studies have directly examined the impact of biochar-borne organic 
chemicals on plant development, and the possible role of HLS from biochar has been 
largely ignored, despite the fact that soil, compost, coal and peat-derived humic 
substances have been long thought to have positive effects on plant nutrition, seed 
germination, root initiation, and total plant biomass. Such effects have also been 
attributed to biochar.  

Biochar additions have likewise been reported to have positive impacts on phosphorus 
(P) availability to plants and to cause down-regulation of genes associated with P 
starvation. Humic substances from various sources also may induce partial relief from P 
starvation and, moreover, cause an increase in total cell phosphate, ATP and glucose-6-
phosphate levels.  

Our goal was to examine if biochar HLS could affect plant responses to initial phosphate 
(Pi) concentration under Pi sufficient (Pihigh) and starvation (Pilow) conditions. This was 
done by examining the impact of biochar HLS in the growing media of Arabidopsis 
seedlings on root hair development (length and density) in sterile systems, and 
evaluating whether nutrient complexation with HLS could account for observed 
differences.  

It was found that root hair length was significantly lower in HLS amended Pihigh growing 
media, and root hair density was significantly lower in both HLS amended Pihigh and Pilow 
regimes as compared with non-amended treatments. The differences did not result from 
either primary (P source) or secondary (increased P availability) nutritional effects. The 
conclusion is that biochar HLS are capable of causing a change in plant perception of P 
nutrition, which may be another way that biochar impacts growing plants. 

 

  

mailto:ergraber@agri.gov.il
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 בחתך הקרקע ופליטתו לאוויר באקלים ים תיכוני   CO2מדידה וחיזוי של ריכוז 
 , 1ופנחס פיין 2, משה שנקר1, הדר הלר 1, אורי נחשון2,1, גיא תמיר1טל-אשר בר

 )abartal@agri.gov.ilהמכון למדעי הקרקע, מים והסביבה, מנהל המחקר החקלאי ( .1
הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית', האוניברסיטה העברית המחלקה למדעי  .2

 ירושלים.

אך חסר נתוח כמותי של  מקרקעות חקלאיות. פחמן דו חמצני (פד"ח) ישנם דווחים רבים על שטפי

וויר השפעת הטמפרטורה ותכולת הרטיבות בקרקע על הייצור וההולכה של פד"ח לאורך חתך הקרקע ולא

באיזור אקלימי ים תיכוני יבש למחצה. מטרות מחקר זה היו להעמיק את הידע ולכמת את השפעת 

הטמפרטורה ותכולת הרטיבות בקרקע על הייצור וההולכה של פד"ח לאורך חתך הקרקע ולאוויר מקרקע 

 שיושם בה זבל באיזור אקלימי ים תיכוני יבש למחצה.

) וביקורת ללא יישום PCMכלל יישום של זבל עופות מפוסטר (הנתונים נלקחו מניסוי שדה שבצענו ש

כול החלקות עובדו ובמשך העונה נמדדו שטפי הפד"ח מפני הקרקע על ידי  PCM -זבל. לאחר יישום ה

ס"מ וקביעת הריכוזים במעבדה  70דיגום אוויר מתא מדידה סטטי ודיגום אוויר מחתך הקרקע עד לעומק 

 ).GCבמכשיר גז כרומטוגרף (

שניה)  2(מ\מיקרומול 50הגיעו לערכי שיא של  PCM -שטפי הפד"ח וריכוזיו בחתך הקרקע בטיפול ה

מאשר בביקורת. ריכוזי הפד"ח בקרקע תמיד עלו מפני  5ליטר אוויר, בהתאמה, פי \מ"ל פד"ח 50 -ו

גז השטח לעומק הקרקע. מודל פשוט המשלב משוואה של פרוק חומר אורגני ליצירת פד"ח עם הסעת ה

בדיפוזיה הותאם לחלק מהתוצאות וחזה בהצלחה את כלל התוצאות. לפי המודל טמפרטורת הקרקע היה 

הגורם הסביבתי העיקרי שהשפיע על פליטת פד"ח בחורף. באביב ובקיץ תכולת הרטיבות בקרקע הייתה 

ידי  של החיזויים על ניתוח רגישותהגורם המגביל לפליטת פד"ח אשר התגברה עם תחילת ההשקיה. 

המודל הראה שהעליה בשטפי פד"ח מפני הקרקע עם העליה בטמפרטורה הייתה כתוצאה מהעליה 

בפעילות הפירוק המיקרוביאלי של החומר האורגני ואילו השפעת הטמפרטורה ותכולת הרטיבות על 

  הדיפוזיה של הגז הייתה קטנה יחסית.

 
של השפעת הטמפרטורה, תכולת הרטיבות קרקע וקצב פירוק החומר האורגני על שטפי  ניתוח רגישות

 פד"ח מפני הקרקע החזויים על ידי המודל.
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 מגבלות הידראוליות של עצי אורי ומודל למוליכות נוף וצריכת מים של עצי נקטרינה
 3, עמוס נאור2שוורץ-, רקפת דוד 1, אינדירה פאודל1שבתאי כהן

 )vwshep@agri.gov.ilלפיסיקה סביבתית והשקייה, המכון למדעי הקרקע המים והסביבה, מרכז וולקני  (המחלקה  .6
 המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מרכז וולקני .7
 מו"פ צפון, מועצה אזורית גליל עליון .8

When soil water content declines tree hydraulic systems are challenged to maintain 
their integrity and maintain leaf water supplies. Some properties of the hydraulic 
system and its adaptations to arid conditions are demonstrated by differences in 
xylem properties of Pinus halepensis provenances. Vulnerability to cavitation and 
xylem pit membrane structure were found to vary, with provenance aridity being 
associated with pit membrane strength and cavitation resistance.  
Complementing the anatomical adaptations, trees limit water uptake to protect xylem 
integrity by canopy and stomatal resistance response to environment. Mid-day water 
uptake is stable and depends on soil water status, reflected in pre-dawn leaf water 
potential (Ψpd) and mid-day stem water potential (Ψmd), tree hydraulic conductance 
and a more-or-less constant mid-day leaf water potential (Ψl) maintained by the 
stomata. Stabilization of Ψl is represented by a linear relationship between canopy 
resistance (Rc) and vapor pressure deficit (D), and the slope (BD) is proportional to the 
steady state water uptake. By analyzing sap flow (SF), meteorological, and Ψmd 
measurements during a series of wetting and drying (D/W) cycles in a nectarine 
orchard, we found that for the range of Ψmd  relevant for irrigated orchards the slope 
of the relationship of Rc to D, BD is a linear function of Ψmd. Rc was simulated using 
the above relationships. Changes in morning and evening were simulated by a 
relationship between leaf conductance and photosynthetic irradiance, fitted to leaf 
level measurements, integrated with a model of radiation in the canopy. Simulated Rc 
was used to simulate tree transpiration, validated by comparing with SF from a 
separate data set. The model estimates diurnal and daily total tree transpiration for the 
range of Ψmd’s used in regular and deficit irrigation. Diurnal changes in tree water 
content were determined from the difference between simulated transpiration and 
measured SF. Changes in water content caused a time lag of 90 to 105 minutes 
between transpiration and sap flow for Ψmd between -0.8 and -1.55 MPa, and water 
depletion reached 3 L h-1 before noon. Estimated mean diurnal changes in water 
content were 5.5 L day-1 tree-1 at Ψmd of -0.9 MPa and increased to 12.5 L day-1 tree-1 
at -1.45 MPa, equivalent to 6.5 and 16.5% of daily tree water use, respectively. 16% 
of the dynamic water volume was in the leaves.  
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 יער גבוהים-מעבר פחמן בין עצי
 3, כריסטיאן קירנר 2, רולף זיגוולף1תמיר קליין

 )tamirkl@volcani.agri.gov.ilהמכון למדעי הקרקע, המים, והסביבה, מכון וולקני ( .1
 המעבדה לכימיה אטמוספרית, מכון פול שרר, ויליגן, שווייץ .2
 המכון הבוטני, אוניברסיטת באזל, שווייץ .3

בה שלנו על יחסי פחמן זה ישנה את החשינסו לדמיין עץ המוסר כמויות גדולות של פחמן לעץ אחר. כיצד 
היו , היה אפשרי כזהמעבר פחמן גדול ביותר על פני כדור הארץ? אם פחמן הביולוגי המאגר השל יערות, 

-בבתיבדיוק מתרחש  דמיוני זה תרחישהיצע. כאן אנו מראים כי -ביקוש ים מערכת הולכה ומפלנדרש
חמצני בעל -חופת יער בפחמן דו סימוןשל עצים גבוהים ביער מעורב ממוזג. באמצעות חופפים  שורשים

, אשורדרך השורשים ל מועברעל ידי אשוח  שקובע, אנו מראים כי פחמן ומןמסיציב איזוטופ פחמן 
-יחס האיזוטופים בשורשי העצים השונים הראה כי מעבר הפחמן בין המינים היה כ. ניםשכ ארזית, ואורן

ק"ג לדונם בשנה. זוהי העדות הראשונה למעבר פחמן  28-מסך הפחמן בשורשים העדינים, שהם כ 40%
מיקוריזה -ים ממינים שונים ברמת היער. המעבר התבצע ככל הנראה דרך רשתות אקטובין עצים בוגר

תחרות שלמרות ש תצפיות אלו מצביעות על כךמשותפות, אשר הראו גם הן את נוכחות הפחמן המסומן. 
למעשה עצים , הגומלין בין עצים ביער-נתפשת כשולטת ביחסיעל משאבים (אור, מים, חומרים מזינים) 

 משמעותיות.  זה לזה בדרכים מורכבות יותר, כולל העברה של כמויות פחמןמגיבים 
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Long Term Photosynthetic Response to Elevated CO2 under 
Different N Fertigation Regimes 

Moshe Halpern1,2, Uri Yermiyahu2, Asher Bar-Tal3 and David Granot4  

1The Robert H. Smith Faculty of Food Agriculture and Environment, The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, 
Israel  
2Gilat Research Center, Agricultural Research Organization, M.P. Negev 85280, Israel 
3Institute of Soil, Water and Environmental Sciences, ARO Volcani Center, Bet Dagan 5025001, Israel  
4Institute of Plant Science, ARO Volcani Center, Bet Dagan 5025001, Israel 

Increased atmospheric CO2 affects photosynthesis in C3 plants. In the short term, increased CO2 
causes increased levels of photosynthesis.  Over time, however, the level of photosynthesis 
decreases in a process called CO2 acclimation.  CO2 acclimation is characterized by a decrease in 
photosynthesis, increase in leaf starch concentrations, a decrease in leaf N concentration, and a 
decrease in Rubisco expression and concentration.  Two major hypotheses explaining this 
phenomenon have been discussed in the literature.  1) Elevated CO2 induces N deficiency by 
inhibiting NO3 uptake, inhibiting NO3 assimilation, or simply because N uptake cannot keep 
pace with increased growth caused by elevated CO2.  2) Elevated CO2 alters the sink/source 
relationship in the plant, causing a buildup in photosynthates and triggering a feedback 
mechanism that decreases the rate of photosynthesis over time. 

N availability may decrease the degree of CO2 acclimation, either by decreasing CO2 induced N 
deficiency or by increasing sink strength.  In order to study the effects of N availability on CO2 
acclimation, tomato plants were grown in greenhouse chambers (2x2x3 m) in 3 different levels 
of CO2 (400-900 ppm) and 5 different levels of N (10-140 ppm).  Physiological indicators of CO2 
acclimation, including gas exchange, leaf starch concentration, leaf N concentration, and 
Rubisco expression were measured.  This experiment was repeated 5 times over the course of 2 
years.  Over the course of these experiments, we have shown that CO2 acclimation does in fact 
take place, and in most of the physiological indicators of CO2 acclimation, CO2 and N caused 
opposite reactions.  Elevated CO2 leads to increases in leaf starch, and decreases in leaf N 
concentration, Rubisco expression, and photosynthesis (when measured at a standard CO2 
concentration).  Increased N has the opposite effect on these indicators.  In some of the 
measured physiological indicators, an interaction effect was also statistically significant, in which 
increased N decreased the effect of the elevated CO2.  However, these interaction effects where 
not seen in every experiment or in every measured physiological indicator of CO2 acclimation   . 
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 למליחות צמחים רגישות על האטמוספרית הדרישה השפעת
 פרלמן ועדי לזרוביץ נפתלי

 
 תפקיד ממלאת הריזוספרה, כן על. השורש דרך לאטמוספרה מהקרקע נעים מים הטרנספירציה בתהליך

 הבנה. ומלחים מים הולכת כגון, אטמוספרה-שורש-קרקע בממשק שונים תהליכים בין כמתווכת חשוב
. חקלאיים גידולים של היבול בשיפור לעזור יכולה ההדדיות והשפעותיהם אלה קשרים של יותר טובה
 הללו הטכניקות. ותפקודיו השורש מבנה לחקירת יותר טובים כלים מספקות חדשות טכנולוגיות, כיום

 מ תוצאות. הקרקע את פוגש השורש בו במקום המתרחשים תהליכים לגבי חדה רזולוציה גם מספקות
"Rhizoslides) "לשורש שמתקרבים ככל עולה הנתרן ריכוז כי מראות) קפילאריים ניירות על גידול מערכת ,

 שונים במרחקים הנתרן בריכוז הבדל נצפה, בנוסף. שורשים ללא במרחב שינוי ללא כמעט נותר אך
 הנתרן ריכוז, נמוך טרנספירציה בקצב כי נראה. ונמוך גבוה; טרנספירציה בקצב כתלות מהשורש

 יותר גבוה סבילות מראה הצמח נמוך בקצב כי נמצא, בנוסף. יותר הומוגני מהשורש שונים במרחקים
 משטר אותו תחת שורשים סביב נתרן שהצטברות ההשערה. ההשקיה במי הנתרן בריכוז לעלייה

 בהדמיה שימוש בעזרת מיקרוסקופי מידה בקנה נבחנת שונות מליחות רמות בין שונה תהיה, ההשקיה
 תכולת, השורש מבנה את הרסנית לא בדרך לבחון ניתן זו מערכת בעזרת). MRI( מגנטית בתהודה
 מים תנועת החוזה ספרתי מודל לכיול משמשים אלו נתונים. בודד שורש סביב הנתרן וריכוז הרטיבות
 ובכך משתנה מים ואיכות וזמינות שונים אקלים בתנאי, אטמוספרה-צמח-קרקע במערכת ומומסים

 במים שימוש נעשה בהם באזורים חקלאיים גידולים של השקיה בתכנון והשליטה הדיוק את מאפשרים
  .משתנה מליחות עם

 המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
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 המכונים לחקר המדבר, קמפוס שדה בוקר.  –אזור המחקר 

 מבוססות שיטות באמצעות הקיץ בלילות הכמוס החום שטפי את למדוד ניתן האם
 ?טורבולנציה

 ענת פלורנטין ונורית אגם

 )agam@bgu.ac.ilגוריון בנגב (-המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין, אוניברסיטת בןהמכונים לחקר  .1

רוחות הבריזה החודרות בימי הקיץ כל אחר צהריים אל מרכז הנגב החם והיבש נושאות איתן לחות.  
ידי ספיחה -) בעיקר עלnon-rainfall water inputs ;NRWIלחות זו מתורגמת ל"משקעים שאינם גשם" (

בקרקע.  מיד לאחר הזריחה מתחילים מים אלו להתאדות וכך נוצר מחזור יומי של ספיחה  של אדי המים
ואידוי של מים.  למרות שכמויות המים המעורבות במחזור יומי זה הן קטנות מאד, ישנן יותר ויותר עדויות 

בתפקוד המערכות האקולוגיות בנגב.  השטפים הקטנים מאתגרים את  NRWIלחשיבותם הרבה של 
טות המדידה הקונבנציונליות ומקשים על מדידת התופעה.  מטרת מחקר זה היתה לבחון את יתכנות שי

) eddy-correlationמטאורולוגיות קונבנציונליות, שיטת קורלציה המערבלים (-השימוש בשיטות מיקרו
והתאדותם  ) למדידת שטפי חום כמוס המעורבים בהווצרותםsurface-layer scintillometerוסינטילומטר (

 .NRWIשל 

-המחקר התבצע מעל מישורי הלס בסמוך למכונים לחקר המדבר בשדה בוקר במהלך חודשים ספטמבר
ס"מ  50ס"מ ובעומק  20ליזימטר המכיל דוגמת קרקע בלתי מופרת בקוטר -.  מיקרו2014אוקטובר, 

ווה רפרנס כנגדו נשקל ברציפות, והי
הושוו השיטות האחרות.  מגדל שטף 
למדידת רכיבי מאזן האנרגיה הוצב 
בסמוך, וסינטילומטר הוצב כך שמגדל 
השטף נמצא בקו אחד עם מרכז 

מנת -המרחק בין המשדר והמקלט, על
להבטיח שהאזור התורם לשטף דומה 

 עבור שני המכשירים. 

הן עם הסינטילומטר והן באמצעות קורלציית המערבלים עקבו באופן כללי ניתן לומר כי השטפים שנמדדו 
ליזימטר והצביעו על סדרי גודל דומים.  בחינת סגירת מאזן האנרגיה -אחר מהלך השטפים של המיקרו

ידי -הצביעה על בעיה פוטנציאלית במדידת שטף החום בקרקע, הדרוש לחישוב שטף החום הכמוס על
 ומטר.אחת מהשיטות האפשריות עם הסינטיל

 
ליזימטר משמש כרפרנס.  -.  המיקרו2014ספטמבר,  11-15שטפי חום כמוס שנמדדו בשדה בוקר 

 חשוב לציין את מנעד השטף הקטן, על קצה גבול יכולת המדידה של המכשירים.
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 מכוסה בננה במטע חמצני-דו ופחמן מים אדי של שטפים על הצמחים התפתחות השפעת
 ברשת

 1, יוסי טנאי1, שבתאי כהן1אורי דיקן

 )tanai@volcani.agri.gov.ilהמכון למדעי הקרקע המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני ( .1

 במים השימוש יעילות של הערכות, מים ואדי) ח"פד( חמצי דו פחמן שטפי של במדידות עוסק זה מחקר
. (ראה תצלום) רשת בבית צעירים בננה צמחי של התפתחותה משךב אוופוטרנספירציה של ובמודלים

 וצמחים קטנים צמחים: גידול תקופות שתי במשך הרשת בית במרכז הוצבה הערבולים קורלציית מערכת
 יותר הקטנים לצמחים יום\מ"מ 2.2 מ גדלה הנוף כלל של האוופוטרנספירציה כי הראו התוצאות. גדולים

 21.5 – ל עד 11 – מ, תקופה באותה הוכפלה ח"הפד צריכת. יותר הגדולים לצמחים יום\מ"מ 3.4 – ל עד
 תלויים בלתי נמצאו עלה שטח ליחידת ח"והפד המים אדי של השטפים. קרקע שטח ליחידת יממה\ר"מ\'ג

, במים השימוש יעילות. בהתאמה, יממה\ר"מ\'ג 0.29 – ו 51 היו הממוצעים וערכיהם הצמחים בגודל
 התפתחות במשך קבועה בקירוב הייתה, מים ואדי ח"פד של האנכיים השטפים בין כיחס המוגדרת
 צמחיםל מאשר הגדולים לצמחים יותר מדויקת הערכה נתנו אוופוטרנספירציה של מודלים. הצמחים
, במודל בחשבון נלקח שאינו, הקטנים הצמחים י"ע הקרקע של החלקי הכיסוי עקב כנראה זאת. הקטנים

 הרשת בית לסביבת שהותאם' מונטית-פנמן ממשפחת מודל. גידולה במקדם שימוש י"ע לפיצוי ניתן אך
 בוצעה. פתוח בשטח צמחיםאותם ה עבור המקובל מהמודל המדידות עם יותר טובה בהתאמה היה

ונמצא כי תרומה זו פוחתת עם התפתחות  ח"ופד מים אדי של לשטפים הקרקע של לתרומה הערכה
 אדי עבור, השטף מכלל 7.5% – ו 8% היה מהקרקע השטף קטנים שלצמחים הראו התוצאות. הצמחים

 מים אדי עבור 3% – ו 4% רק היוו מהקרקע השטפים יותר גדולים צמחים עבור. בהתאמה ח"ופד מים
 מערכת י"ע שנמדדו שטפיםהצמחים היו המקור העיקרי ל כי ממחיש זה ממצא. בהתאמה ח"ופד

 . הערבולים קורלציית

 

 מעל השבילים הותקנה מלכודת ברד להגנת הצמחים.מטע בננה בבית רשת בגליל המערבי. 
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 מורכבים בצמחים שימוש י"ע המזון לשרשרת) רפואי חומר( קרבמזפין חדירת מניעת
 פביאן, 2נאסר אחמד, 2ברנשטיין נירית, 2יון יונג ו'ג, 2חור-בן מני, 1מנחם אדלשטיין

 2גרסטל וזאב, 1באומקולר

 )medelst@volcani.agri.gov.il(וולקני  מרכז – החקלאי המחקר מנהל, נווה מחקר מרכז .1
 וולקני מרכז – החקלאי המחקר מנהל, והסביבה המים, הקרקע למדעי המכון .2

 בקרקע בריכוזם עליה עקב המזון לשרשרת) תרופות( רפואיים חומרים לחדירת חשש קיים לאחרונה
 האכילים  בחלקים הצטברותם ואת לצמח הרפואיים החומרים חדירת את להקטין ניתן. המים ובמקורות

 את לבחון הייתה המחקר של הפרטנית המטרה. מתאימות כנות על המורכבים ירקות בצמחי שימוש י"ע
 ריכוזים כנגד עמידותן ואת שונים דלעת בצמחי, יציב רפואי חומר המהווה, קרבמזפין של הקליטה מידת

 קרבמזפין חדירות כנגד מתאימות בכנות להשתמש האפשרות את לבחון כדי, זאת. זה חומר של גבוהים
 שתילים בייצור פוטנציאליות ככנות המשמשים, דלעת צמחי של שונים זנים שבעה. דלועיים לצמחי

 עם בטיפטוף והושקו, דלי בכל שתיל, פרלייט שהכילו בדליים בחממה נשתלו, דלועיים צמחי של מורכבים
 בארבע יום שלושים נמשך הניסוי. קרבמזפין' ל/רםמיקרוג 500 או 10 של ריכוזים שהכילו שפירים מים

 השקיה במי נמדדו הקרבמזפין וריכוז) EC( החשמלית והמוליכות pH -ה ערכי. מלאה ובאקראיות חזרות
, הגידול בסוף. העצה במוהל גם הקרבמזפין ריכוז נמדד הגידול סוף לקראת כאשר, שונים במועדים והנקז
 ובגדילה בהתפתחות מובהקת פגיעה נמצאה לא שנבחנו הזנים בכל. נשקלו צמח כל של והשורש הנוף

 כלומר, העצה במוהל בריכוזו עלייה נצפתה, קרבמזפין של הגבוה בריכוז. שנבחנו קרבמזפין בריכוזי
 שני נמצאו קרבמזפין' ל/מיקרוגרם 10 של בהשקיה. הצמח של קרקעיים העל לחלקים עובר קרבמזפין

 לנצר הקרבמזפין תנועת שבהם כצמחים הזנים כל נמצאו קרבמזפין' ל/מיקרוגרם 500 של ובהשקיה זנים
 חדירה למנוע כדי פוטנציאליים ביולוגיים כמחסומים אלה בכנות להשתמש ניתן, לפיכך. מופחתת הייתה

  .לצמח קרבמזפין של
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 קליטה של חומרים רפואיים בעגבנייה: השפעת תוספת בוצה והשקיה בקולחים
 מרדכי, חורחה טרצ'יצקי, יונה חן ובני חפץאביתר בן 

  המחלקה למדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים
)Evyatar.mordechay@mail.huji.ac.il.( 
 

חומרים רפואיים הינם סוג חדש של מזהמים סביבתיים. מקורם של חומרים אלה הינו שפכי אדם ובתי 
חולים המגיעים למט"שים השונים ועוברים פירוק חלקי בלבד בהתאם לרמת הטיפול, מקור השפכים, זמן 

לאות. השהייה וכו'. חומרים אלה נמצאו בקולחים המשמשים להשקיה וכן בבוצות המשמשות כדשן בחק
השימוש בקולחים ובבוצות בחקלאות מאפשר חשיפה של הסביבה החקלאית לחומרים אלו אשר יש חשש 

 שיצטברו בשרשרת המזון. 

) אשר גודלה בליזימטרים במו"פ לכיש. המחקר כלל 4107מחקר זה מתמקד בעגבנייה מסיימת (היינץ 
לחים שלישוניים עם תוספת חומרים ) מי השקיה: שפירים, קולחים שלישוניים, וקו1מספר טיפולים: (

) הוספת 3) סוגי קרקעות: קרקעות לס מאזור סעד, מאזור עין השלושה ומאזור ניר עוז; (2רפואיים); (
קוב  6קוב לדונם. רק הקרקע מעין השלושה קיבלה טיפול המשלב בין קולחים לבוצה ( 18 -ו 6,  0בוצה: 

לדונם ומים שפירים. בסוף הגידול נלקחו דגימות קרקע, קוב  18לדונם), וטיפול המשלב בוצה בכמות של 
 חומרים רפואיים. 14עלים ופרי ובהם נבדקו הריכוז של 

החומרים רפואיים שנצפו בעלי העגבנייה בליזימטרים שהושקו בקולחים בלבד הינם: קרבמזפין,  
ם הרפואיים שנקלטו , בהתאמה. החומריng g-1 4.1 ± 6.6 ;4.2 ± 8.5 ;3.1 ± 35למוטריג'ין וקפאין: 

 ;2.2 ± 5.9קוב לדונם) הינם: קרבמזפין וקפאין  6בליזימטרים שהושקו במים שפירים עם תוספת בוצה (
5.9 ± 1.6 ng g-1 :0.4 ± 1.3, בהתאמה. בפירות אשר הושקו בקולחים בלבד נמצא רק קרבמזפין ng g-

 .ng g-1 0.1 ± 0.2, בפירות שהושקו בשפירים עם בוצה: 1

נמצא בכל  epoxide-carbamazepine-11 ,10וצרי פירוק של קרבמזפין נבדקו גם הם: חמשה ת
-11 ,10בקולחים או שהוספה להם בוצה, אך לא נמצא בפרי.  דוגמאות העלים בליזימטרים שהושקו

dihydro-10, 11-dihydroxy-carbamazepine  נמצא בעלים ובפרי של כל הטיפולים השונים שכללו
 או שניהם יחד. בוצה או קולחים

במחקר זה, המדמה את המצב בשדה, נמצאו מספר חומרים רפואיים בפרי ועלי העגבנייה. מקורם של 
חומרים אלה הינו מי הקולחים ואו הבוצות אשר היוו את הטיפולים השונים בניסוי ואליהם נחשפו הצמחים 

לטים בצמח. בצמח עצמו במהלך הגידול. החומרים הרפואיים נעים מתמיסת הקרקע לעבר השורש ונק
החומרים אלה יכולים לעבור טרנסלוקציה לעבר העלים והשורש ואו לעבור מטבוליזם. הקליטה 

)  pKa -ו Kowוהטרנסלוקציה תלויים בתכונותיהם הכימופיזיקליות של החומרים הרפואיים (בעיקר 
 בשילוב עם תכונות הצמח. 
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מבט מולקולרי על אפיון תהליכי פרקציונציה בספיחה של חומר אורגני מסיס לקרקע 
 מינרלית 
, תומס  1, תמרה פולובסוב3, יורי קורילו3, הואן חן3, איימי מ. מקאן2, רוברט יאנג1שני אבנרי

 1חפץ ובני 2בורץ

 בירושלים העברית האוניברסיטה, סמית. ה רוברט ש"ע וסביבה מזון, לחקלאות הפקולטה, והמים הקרקע למדעי המחלקה 1
)shani.avneri@mail.huji.com( 
 המחלקה למדעי הצמח והקרקע, אוניברסיטת קולורדו, קולורדו, ארה"ב  2
3 National High Magnetic Field Laboratory ,ארה"ב, אוניברסיטת פלורידה, טלהסי, פלורידה 

 מסיס אורגני חומר תורם אורגניים זבלים ויישום מושבים במים השקיה כוללה בישראל החקלאי הממשק
)DOM .לקרקע (DOM מהווה ולכן בקרקע האורגני החומר של ביותר והראקטיבי הנייד המקטע הינו 

 DOMספיחה של  , כאשרמים ובגופי בקרקע כימיים-פיזיקו תהליכים מגוון על המשפיע חשוב מרכיב
לקרקעות הינה תהליך חשוב ומרכזי בקביעת גורלו בקרקעות ובסדימנטים. במחקר זה נבחנה פרקציונציה 

שהופק מקומפוסט בוצת שפכים לקרקע מינרלית ואופיינה ברמה המולקולרית ע"י  DOMבספיחה של 
Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry  (FT-ICR MS)בשיטה זו, נבחן ה .DOM 

 המקורי ובתמיסת הש"מ לאחר הספיחה לקרקע בשלושה ריכוזים שונים. 

-בחינה של הנתונים שהתקבלו הדגישה את האופי המורכב של חומר אורגני מסיס עם זיהוי של יותר מ
שינוי הצביעו על  עבור כל הדוגמאות שנבדקו. עיקר הממצאים 150-600של  m/zתרכובות בטווח  6000

מועדפת של חומרים קטנים לאחר הספיחה לקרקע ובפרט על ספיחה  -DOMבאופי הכימי של ה
את התפקיד  והדגיש FT-ICR MS -ליות ופחמימות. תוצאות הומחומצנים המשוייכים לקבוצות פוליפנו

מסיס לשטחי פנים האורגני החומר מרכיבים שונים בבספיחה של  מחומצנותהחשוב של קבוצות 
כתלות מסיס לשטח הפנים  אורגניספיחה של חומר ה מגמה המצביעה על שינוי בבנוסף, נמצא. יםמינרלי

ומרמזת על מנגנונים שונים בספיחה בהתאם לריכוז הראשוני של החומר האורגני בתמיסת בריכוזו 
 הקרקע. 

שטחי  כתוצאה מאינטראקציות עם DOM-עבודה זו מאפשרת ללמוד על השינויים המולקולריים החלים ב
פנים מינרליים ומספקת מידע נוסף על תהליך זה הנלמד באמצעים מקובלים כגון איזותרמות ספיחה 

ים להשפיע עשוי כתוצאה מפרקציונציה בספיחה לפני השטח DOM - בהרכב ה וספקטרוסקופיה. שינויים
ת כי על הכימיה של תמיסת הקרקע ולכן על גורל מזהמים בסביבה. התוצאות בעבודה זו מצביעו

פרקציונציה בספיחת החומר האורגני המסיס תורמת להצטברות של תרכובות הידרופוביות והידרופיליות 
 מחומצנות וכך לקיבוע של פחמן בקרקע. 
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Modeling the Dynamics of Soil Erosion and Vegetative Control – 

Catastrophe and Hysteresis 

David Burg1,3, Dan Malkinson2  

1. Golan Research Institute, University of Haifa, Katzrin, 12900, Israel 
(biomodel@research.haifa.ac.il ) 
2. Department of Geography and Environmental Studies, University of Haifa, Israel 
3. Department of Mathematics, Ohalo Academic College, Katzrin, Israel 
  
Soil dynamics is an intricate process balanced between pedogenesis, which is a 
relatively slow process, and erosion which depends on many inert (e.g. soil texture, 
slope, precipitation and wind) and biological factors such as vegetation properties, 
grazing intensity and human disturbance.  We develop a theoretical model of the global 
dynamics of the interactions between vegetation and soil. Assuming a double feedback 
between them – plants control erosion and soil availability facilitates plants growth – a 
system of nonlinear differential equations is derived and the outcomes are investigated.  
The range of realistic parameter values were taken from the literature. Complex 
properties emerge from this model. For some ranges of parameter values the model 
predicts one of two steady states – full recovery of vegetation cover or a degraded 
barren system. For another range of parameter values bistability appears. We also show 
that erosion seems to be the determining factor in this dynamical system and we identify 
the threshold values from which beyond the systems become unstable. The model 
predicts that certain ecosystems will be highly stable. Others might be bistable 
transitioning between these two states through perturbations. This is an indicator of 
hysteresis, possibly indicating the ability of the system to shift, leading to sudden and 
dramatic changes. 
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 בחינת אמצעים משמרי מים באמצעות חיפוי קרקע וכיסוי צמחי בפרדסים צעירים 

 2וגיל אשל 2, רועי אגוזי1פורמן, אלכס 1טל שקולניק

ן 1 ו  .היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות,טכני

 .התחנה לחקר הסחף משרד החקלאות ופיתוח הכפר2

  
לנטיעת  מובילכתוצאה מפיתוחי זנים חדשים ומשופרים ולכן גם  ץמואענף ההדרים בישראל  פיתוח

פרדסים צעירים במקום הפרדסים הבוגרים. בשנותיו הראשונות של הפרדס, חופת העצים משתרעת על 
שימוש בהדברה  בפרדס כולל עיבוד קרקע , בנוסףפני שטח קטן יחסית, כלומר הקרקע ברובה חשופה

ת ישירות האנרגיה הקינטית של טיפת הגשם מועברלפיכך,  .נקיות מעשביה יהיו קרקעותכימית כך שה
שכבת קרקע עליונה אטומה, ובכך, להתפתחות נגר.  תגורמת להיווצרות קרום פיסיקלי שיוצרו אל הקרקע

, נוצרות בעיות כתוצאה מכךמשמעות הדבר, הקטנת נפח החידור ועל כן איבוד מי השקיה רבים. 
להפחית בעיות אלו, . כדי אבדן מי גשמיםסחף קרקע וחקלאיות וסביבתיות: זרימה מוגברת של נגר עילי, 

 בכך ימנע אתהאנרגיה שבה פוגעת טיפת הגשם בקרקע ו את אשר יקטין הוצע השימוש בחיפוי קרקע
 פיסיקלי.הקרום ההיווצרות 

קרקעיות ואגרונומיות של  מספר -מחקר זה הינו חלק ממחקר רחב אשר בודק השפעות הידרולוגיות
ים כוללים חיפוי קרקע וכיסוי צמחי ומטרתו היא ממשקי גידול אלטרנטיביים בפרדסים צעירים. הממשק

לזהות את הממשק המתאים ביותר לאיזור השרון אשר ישמר חקלאות סביבתית. מטרתו העיקרית של 
חלק זה במחקר היא להבין כיצד מושפעים התהליכים ההידרולוגיים בפרדס כתוצאה מהוספת חיפוי 

 קרקע על הגדודיות וכיסוי צמחי בין השורות.

ר נערך בפרדס מסחרי מזן אור של חברת "מהדרין" שממוקם בסמיכות לשכונת בית אליעזר, המחק
טיפול ל ואותם משווים מחולקת לשלושה טיפולים בשלוש חזרות החלקה ,חמרה וסוג הקרקע הינחדרה. 

של שיבולת שועל  כיסוי צמחי, בקרבת העצים שבבי עץחיפוי קרקע העשוי  -הטיפולים כוללים .הביקורת
הדברה כימית. ונעשה שימוש בקרקע חשופה ה טיפול הביקורתבבין השורות.  ובקייה או צמחייה טבעית

הממוקמים בין השורות  TDTבמחקר נבדקים שינויים במליחות, טמפ' ותנועת המים בקרקע ע"י חיישני ה 
(עומק של  , עומק בית השורשיםס"מ) 10(עומק של  עומקים שונים: קרוב לפני השטח 3-ועל הגדודית, ב

. בנוסף, במהלך אירועי גשם נמדד מפלס המים ס"מ) 180(עומק של  ומתחת לבית השורשים ס"מ) 50
נמצאים שחיישנים אולטרא סונים (הנמצאים בארבעת הטיפולים, בשלושת החזרות)  12של הנגר ע"י 

 קודה אליה מתנקזים המים. ממוקמים במורד השורה כך שהמפלס נמדד מעל הנ אשר בתוך המזרמים

תוצאות של ניתוח מספר אירועי גשם המובדלים זה מזה בעצמות הגשם, עובי הגשם ומועדי התרחשותם 
ראשית, אמצע וסוף העונה, הראו כי כאשר האירוע ממושך (מס' שעות ויותר), החידור  -במהלך החורף 

ור בתחילת האירוע משמעותי יותר בטיפולים בהם הגדודית חשופה. עם זאת, בהמשך האירוע החיד
בטיפולים בהם הקרקע מחופה הופך למשמעותי יותר ולעיתים תכולת הרטיבות אף מגיעה לרוויה. בניגוד 

מנפחו  17לכך, בטיפול הביקורת הקרקע אינה מגיעה לרוויה אך מתפתח נגר ונפחו יכול להגיע עד פי 
גרים בחללים בטיפולים המחופים. שכבת החיפוי משמשת בתור שכבה בעלת נקבוביות גבוהה, המים נא

ונספחים לשבבי העץ ועל כן בתחילת האירוע לא נראה חידור או שהוא קטן בהשוואה לחידור על הגדודית 
החשופה. כאשר החללים מתמלאים ושבבי העץ רווים, המים זורמים אל פני השטח של הקרקע והחידור 

ית ובתוך השורה ובכך מתחיל. בנוסף לכך, חיפוי הקרקע מונע ומעכב את זרימת המים על גבי הגדוד
 מפחית ומשהה את התפתחות הנגר. 

הקטנת נפחי הנגר והגדלת כמויות החידור באמצעות ממשק זה יתרום לפיתוח החקלאות ובמקביל יסייע 
לשמירה על הסביבה ע"י הפחתת בזבוז מי גשמים, זיהום מקורות מים ושמירה על שכבת הקרקע 

  הפוריה.
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לרפורמה בענף החלב, בשדות חקלאיים  השפעת יישום פרש רפתות, בהתאם
  תכונות כימיות ושימור קרקע על

יעל ,5, רואי בן דוד4אשר איזנקוט, 4, הלל מלכה3, אלי ארגמן1חור-, מני בן1,2נורית גולדברג
 2מישאל

  )nurit.goldberg@mail.huji.ac.il(המחלקה למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני. .1
 האוניברסיטה העברית.  לחקלאות, מזון ואיכות סביבה,המחלקה לקרקע ומים, הפקולטה  .2
 התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז. משרד החלקאות ופיתוח הכפר. .3
 שה"מ, משרד החלקאות. .4
 לירקות וגידולי שדה, המכון למדעי הצמח, מרכז וולקני.המחלקה  .5

 
 

סחף קרקע מהווה בעיה חקלאית וסביבתית נרחבת, כאשר בשנים האחרונות בעיה זו מחריפה. הסחף, 
כתוצאה מפחיתה בתאחיזת המים,  ,משפיע על איכות הקרקע ויצרנותההתלוי מאוד במבנה הקרקע, 

טים), בקיום ביוטה בקרקע ובהגדלת אובדן שכבת הקרקע העליונה בתכולת חומר אורגני ומזינים (נוטריינ
כתוצאה מיחסי גומלין בינם לבין עקיף גם גורמים אלה משפיעים על איכות הקרקע באופן ישיר ו .והפורייה

גורמי סביבה אחרים. אובדן שכבת הקרקע העליונה והפורייה כתוצאה מסחף יכול לגורם להידלדלות 
לפגיעה בתכונות ההידראוליות של גם גורם מבנה הקרקע הרס  מתה לייצור מזון.הקרקע עד כדי אי התא

 לעליה בשיעורי הנגר העלי ולפגיעה ביכולת ניקוז הקרקע. ותמובילההקרקע 

בשדות חקלאיים הינו דרך מקובלת ונפוצה לטיוב קרקע,  יישום פסולות אורגניות, כגון פרש בעלי חיים,
וחומרים מלכדים המייצבים את מבנה הקרקע  ,זינים לצורך הזנת גידוליםכאשר תוספת זו מהווה מקור למ

יחד עם . הןגם פתרון הרחקה של תהוויכול ל כנגד כוחות הרס פנים וחוץ קרקעיים. יישום זה של הפסולות
 זאת, יישום פרש בעלי חיים בקרקע יכול לגרום לבעיות סביבתיות רבות.  

מייצרים פרש רב המכיל מזינים, כגון: חנקן, זרחן ואשלגן, ראשי הבקר בארץ, והחולבות ביניהם, 
ים, העלולים לזהם את הסביבה ובעיקר את מקורות המים יהדרושים לצמח, ומלחים, חומר אורגני ופתוגנ

הקרקע. בעקבות כך, קודמו בארץ בסוף שנות התשעים של המאה הקודמת תהליכים למניעה והפחתת ו
ות, ע"י הפעלת רפורמה בענף החלב. רפורמה זו קבעה הנחיות זיהום שמקורם משפכים ופרש רפת

, לקיים את הרפת כיחידה סגורה ,למניעת זיהום הסביבה, כאשר הרעיון הכללי של הרפורמה הוא
 הרפתנים מחויבים  לפתרון קצה סביבתי גם לפרש המוצק של הפרות. ו

ש בקר מרפתות שעברו רפורמה, העבודה הנוכחית מתמקדת בלימוד השפעת יישום סוגים שונים של פר
בקרקעות אופייניות בישראל, על יעילותם בשמירה על יציבות מבנה הקרקע והפחתת נגר וסחף ותנועה 

 עילית של מזהמים. 
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