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 תקציר .2

, שיטת סוכך  Acacia raddianaבנגב מצויים שלושה מינים של עצי שיטה: שיטה סלילנית 

Acacia tortilisושיטת הנגב , Acacia pachiceras  . ,נצפתה ירידהבעשורים האחרונים 

קושי ניכר של של עצים בוגרים וב םהתייבשותשלוותה ב בערבהבכמות המשקעים מדאיגה 

אחוז  50-השנים האחרונות הייתה ירידה של כ 20-על פי מחקרים, ב נבטים להתבסס.

מילימטרים  12-ממוצע של כל מילמטרים 30 -ל כשממוצע רב שנתי מ. -בכמות המשקעים

בלבד. התוצאה המיידית של הירידה הזו במשקעים, היא התמעטות השיטפונות באזור, 

מערכת לבחון, באמצעות  תהיישל עבודה זו ההחיוניים לקיומה של הצמחייה.מטרתה 

את הגעתם  נהתבטח האם כמויות גשם שמאפיינות את הערבה ואזור ים המלחסימולציה, 

, בשלושה מיני קרקע מייצגים של מטר מתחת לפני הקרקע 1 לעומק של של נבטי השיטה

אם יצליח ההנחה בבסיס העבודה הייתה כי . חול, אלוביום ו"היחידה האדומה" -הערבה

מטר, יעמוד לרשותו מאגר מים מספק על מנת  1 של נבט להאריך את שורשיו עד לעומקה

ה להדגים את תהליך ההתבססות של מערכת ניסויית במטר לצורך כך נבנתה להתבסס כעץ.

 שלושתמטר אשר מולאו ב 1באורך  PVCמצינורות  הורכבהנבטי שיטים בטבע. המערכת 

מ"מ.  90-מ"מ, ו 60מ"מ,  30שלושה משטרי גשם שונים: והושקו ב האמוריםקרקע הסוגי 

גדילתו/שרידותו למשך שלושה בכל צינור הונח נבט צעיר של שיטה, ונערך מעקב אחר 

ונבדקו פרופיל  מהנבטים ששרדולאחר חודשיים ושלושה חודשים הוקרבו מחצית  .שיםחוד

ימים  95מ"מ גשם, לאחר  90 -בבעבודה זו נמצא כי  ההרטבה של הקרקע ועומק השורש.

מ"מ  60 -ב ,לעומת זאת סוגי הקרקע. 3 -לערך מהנבטים, ב  50%לניסוי, ישנה שרידות של 

(, לאחר מכן 90%ימים לניסוי, שרידות הנבטים הגבוהה ביותר הייתה בחול ) 64גשם, אחרי 

 95 -לניסוי ליום ה 64 -(. בין יום ה15%( ולאחר מכן באלוביום )50%ב"יחידה האדומה" )

לניסוי חלה ירידה קטנה מאוד בהישרדות הנבטים בחול וירידה ניכרת בהישרדות הנבטים 

שרידות. הישרדות הנבטים באלוביום הייתה ונשארה נמוכה  15% -אדומה", לב"יחידה ה

מ"מ גשם, שרידות הנבטים בחול  60 -ימים, בדומה ל 64מ"מ גשם, לאחר  30 -ב (.15%)

לניסוי  64ין יום בגבוהה יותר משרידותם ב"יחידה האדומה" ומשרידותם באלוביום. היתה 

הנבטיים בחול וב"יחידה האדומה". שרידות חלה ירידה משמעותי בהישרדות  95ליום 

. בכל המדידות שנעשו, קצה השורש 0% -ל 10% -הנבטים באלוביום באותה תקופה ירדה מ

ברוב רובם של בנוסף,  נמצא תמיד בין הגבול העליון והתחתון של פרופיל ההרטבה.

רשים ביום לניסוי לא היה ארוך יותר מאורכם של השו 95 -, אורך השורשים ביום המקריםה

לניסוי, ברוב רובם של המקרים, אין שינוי  95 -לניסוי ליום ה 64 -בין היום ה לניסוי. 64 -ה

מ"מ גשם גם  90 -ב מהותי בגובהי פרופיל ההרטבה )גובה גבול עליון וגובה גבול תחתון(.

ל לניסוי, ניתן לראות באופן ברור שעומק ההרטבה )גבו 95 -לניסוי וגם ביום ה 64 -ביום ה

תחתון של פרופיל המים( באלוביום הוא הגדול ביותר, אחריו זה של החול ולבסוף זה של 
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עוד  מ"מ גשם אך באופן ברור פחות. 60 -ה"יחידה האדומה". ניתן לראות תופעה זו גם ב

בעבודה זאת  גם באלוביום, גבול התחתון של פרופיל ההרטבה לא הגיע למטר אחד.נמצא כי 

ה שהתבססותם של נבטי שיטה לא יכולה להתבסס רק על גשם ישיר, ניתן לומר כמעט בבטח

מ"מ. כמות זאת אינה מספיקה להביא את  גבולו התחתון של פרופיל  90גם אם כמותו 

ההרטבה עמוק מספיק כדי לבסס את הנבט ובנוסף קשה להניח שכמות זאת יכולה לאפשר 

שפרופיל המים כמעט  כאמור, בחלק מהמקרים ראינו -לצמח לשרוד את חודשי הקיץ

והתייבש. אף אחד מסוגי הקרקע לא נמצא מספיק "ידידותיי" למשתמש על מנת שאפילו 

מ"מ תשפר את שרידותם של הנבטים. משמעות ממצאים אלה היא כי נבטי  90כמות של 

השיטה יכולים להתבסס רק אם הם מקבלים כמות מים מהסביבה, במקרים של שיטפון. 

ה כי הכימיה והפיזיקה של ה"יחידה האדומה" לא מקנים לה היתרונות בנוסף, ניסוי זה מרא

 בעליית שרידותם של הנבטים.
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 מבוא .3

  עץ השיטה: ביולוגיה, אקולוגיה ושימושים ע"י האדם. -3.1

המספר  .הסוג שיטה נחשב בין הסוגים העשירים בעולם ומונה מאות מיני עצים ושיחים

(. 1982) על פי זהרי 800 -כ עד( 1974)על פי הלוי  500 -בין כ -המדויק נתון במחלוקת

שפירושה חוד או קוץ, והוא מרמז על  acacמהמילה היוונית  נובעהלטיני מקור השם 

(, משפחה Mimosaceaeיים )זקוצניותו של הצמח. הסוג שיטה נמנה עם משפחת המימו

הרבים אכן נפוצים באזורים טרופיים מינים. מיני השיטה  2,000 -סוגים וכ 40טרופית המונה 

(. מרכזי ההתפתחות והתפוצה של השיטים הם 1974וסובטרופיים של כדור הארץ )הלוי 

אפריקה ואמריקה הטרופית מצד אחד ואוסטרליה מצד שני, ועל פי זה נוהגים להבחין בין 

 שתי קבוצות של שיטים:

ו מאונקלים והם גלגול של ישרים א הקוציםבקבוצה הראשונה העלים מנוצים פעמיים,  .א

לוואי. שיטים אלו קיימות באוסטרליה ובאמריקה, אך הן ממלאות תפקיד חשוב -עלי

הסוואנה. את ביותר בצומח של אפריקה, בייחוד במדבריות הטרופיים, שם הן יוצרות 

 בישראל, כל השיטים הגדלות באופן טבעי מקורן באפריקה. 

עלעלים. למעשה אין אלה עלים ממשיים אלא  בקבוצה השנייה העלים פשוטים ומחוסרי .ב

פטוטרות של עלים שהתרחבו והפכו לאברי הטמעה דמויי טרף. עלה מסוג זה מכונה 

פעמים רבות הנבט מצמיח עלים רגילים . 1ראה תמונה מס'  -(phyllode) פילודיון

)מנוצים( ורק כשהצמח גדל הופכים העלים לפילודיונים. השיטים בעלות הפילודיון 

. באוסטרליה הן ממלאות 280 -צויות בלעדית באוסטרליה ומספר מיניהן מגיע לכמ

מינים אשר התאקלמו יפה )זהרי  10 -תפקיד חשוב בצומח הטרופי ולארץ יובאו כ

 הקודמת במאה מאוסטרליה הובאהש הכחלחלה השיטה נמנית אלה מינים על (.1982

 .בהמשךראה  -באזורים רבים בארץ התפשטהו

הסוג שיטה בארץ מאופיין בקוצים ארוכים, חדים וקשים ביותר, יחד עם מעט קוצים קצרים 

בו  (. העצים נשירים חלקית ושיעור הנשירה שונה בהתאם לאקלים במקום2וכפופים )תמונה 

ככלל, ככל שהחורף יותר קר, נוטה השיטה יותר לשלך את עליה. . המסוימתובשנה  גדל העץ

למרות הקוצים הקשים, נאכלים עלי השיטה בארץ ע"י גמלים, שפני סלע וצבאים. כל מיני 

מטר )קיימת עדות  10במקרים מסוימים מגיעים השורשים לעומק של ושורש -השיטה מאריכי

שנה(. בעומק של  300 -ב מטרים וגילה מוערך 35של שיטה ששורשיה מגיעים לעומק של 

ם מי התהום שבאפיקי הנחלים. לכן, קיומן של השיטים לא מטר ואף למעלה מזה נמצאי 10

תלוי רק בכמות הגשם השנתית אלא בעיקר במי התהום הרב שנתיים. רק כך ניתן להסביר 

את העובדה שבשנות בצורת אין חיי השיטה משותקים, כיוון שעומדת לרשותם כמות מים 

 (.1982רבה יחסית )זהרי 
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 פילודיון -1מס'  תמונה

 

 : זוגות קוצים ישרים נפוצים ברוב מיני השיטה2תמונה 

 

פרחי השיטה ערוכים בתפרחות מרובות פרחים, בדמות קרקפות כדוריות או שיבולים 

 ,ם זעירים, בעלי גביע דמוי פעמון וכותרת קטנה ולא בולטת. לעומת זאתפרחי. הרכותאומ

האבקנים ארוכים, מרובים וצבעוניים, ולרוב הם הגורם העיקרי למשיכת מאביקים אל הפרח. 

הפרי של השיטה הוא תרמיל בעל זרעים אחדים, לעיתים נפתח, לרוב גלילי. קיימות מספר 

 שתיבנעשית  זרעי השיטההפצת  (.1998צורות שונות לפרי, לרוב כפוף או סלילי )לבנה 

 :דרכים

אירועי גשם ושיטפונות מסיעים את ום, נופלים ומצטברים מתחת לעץ הפירות מבשילי .1

הזרעים למרחק. ככל הנראה הסעת הזרעים בדרך זו מזרזת את הנביטה על ידי 

 שחיקת קליפת הזרע.

הזרעים מופצים על ידי צבאים, יעלים, שפני סלע, גמלים ועזים, האוכלים את הפירות.   .2

אינם פוגעים בזרעים, פעמים רבות תהליך זה משפר את כושר  אלהלא רק שש נמצא

http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=showfile&fileid=28714&from=action=specie%26specie=ACARAD%26fileid=28714
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במערכת העיכול של בעל החיים קליפת הזרע הקשה מתרככת ע"י חומצות  -נביטתם

 (.1977בקיבת היונק )דנין המצויות העיכול 

נביטת השיטים מתרחשת לרוב באזורים שבהם מצטברים מים במשך תקופה ממושכת 

( נצפה כי על אף התנאים הנוחים היו זרעים 1971מעבדה )הלוי (. בניסיון הנבטה ב3)תמונה 

יום. בתנאי מדבר שומרים חלק מזרעי השיטה על חיוניותם במשך זמן  300שנבטו רק לאחר 

רב והם מסוגלים לנבוט גם מספר שנים לאחר הפצתם. בנגב, גשם בסוף החורף קריטי 

מאחר שבאביב שורשי  -ובהלהתבססות נבטים והישרדותם. לפיזור הגשמים משמעות חש

הנבטים אינם ארוכים דיים, גשמי סתיו הם היעילים ביותר להתבססותם. בואדיות רחבים 

 קשה מאוד לנבטים צעירים להתבסס. ,בהם יש זרימה חזקה

מינים רבים של שיטה הם צמחי נוי ותועלת, ובני האדם מפיקים מהם חומרים ומוצרים רבים. 

לקדמונים כתרופה והוא ידוע בשם "גומי עראביקום" )גומי שרף הנוטף מעצי שיטה שימש 

ערבי(. השם הבינלאומי לגומי מקורו בשם מצרי קדום, שפירושו היה שרף השיטים. ממיני 

השיטה השונים הפיקו חומרי בנייה )בתקופת המקרא נבנה משכן בני ישראל במדבר סיני 

יים וחומרי גלם לצבעים ובשמים. בערה ופחמים, חפצים וכלים שימושחומרי מקורות שיטה(, 

 .(לייעור )שיטה ארוכת עליםמשמש מין אחד ונוי שיטים למיני  20 -בארץ מגדלים יותר מ

 (.1998למשוכות פרדסים )לבנה  , ששימש)שיטת המשוכות( נוסף ליעורבעבר היה נפוץ מין 

: נבט שהתפתח מזרע שהגיע בשיטפון ונבט על קרקעית מאגר מים 3 מס' תמונה

 מתייבש.

    

עצי  ,לשיטה תפקיד ומקום חשוב במערכת האקולוגית המדברית. באזור הנגב והערבה

השיטה מהווים בסיס למערכת אקולוגית יוצאת דופן בגודלה ובגיוונה, המתקיימת סביבן. 

בחודשי הקיץ החמים משמשים עצי השיטה מקום מוצל ומפלט מהחום לבעלי החיים באזור. 

מהווה  ,בתצפיות שונות נראו חוגלות, ארנבות, צבאים ויעלים נחים בצל עצי השיטה. בנוסף

קום מחייה לשלל בעלי חיים: חרקים החיים בין ענפיו, זוחלים הניזונים עץ השיטה מזון ומ

)התרמילים השיטה  פירותמזרעיו, עופות המקננות ונחות בצלו ויונקים הניזונים מפירותיו. 

http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=showfile&fileid=49745&from=action=specie%26specie=ACARAD%26fileid=49745
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באחוזים  יםפוגעה, 4תמונה ראה  - הזרעית חיפושיותדרני מותקפים ע"י ובתוכם הזרעים( 

-1%רק אחוזים נמוכים מאוד מצליחים לנבוט )ש כך ,(98%-70%גבוהים מאוד מהזרעים )

צבאים/ראמים  יהם שללעומת זאת, כאשר הזרעים )כולל הנגועים( עוברים דרך קיבות .(6%

. חלק מהזרעים שנפגעו ע"י חיפושיות 20%עולה שיעור הנביטה למעל  ,הניזונים מהם

 (.1974נשארים חיוניים ומצליחים לנבוט לאחר מעבר בקיבת הצבי )הלוי 

בנוסף, קיימת אינטראקציה בין עצי השיטה לנמלים ויונקים. במערכת זו הנמלים החיות בין 

ענפי השיטה מונעות את אכילת קצות הענפים ע"י יונקים בכך שהן פושטות לקצות הענפים 

 (.1977הנמלים מקבלות בית גידול מוצל ומקור מזון )דנין  ,ומטרידות את היונק. בתמורה

הובחנה תופעה של תמותת עצי שיטה בנגב. בשל תפקידו המרכזי של  70 -הבתחילת שנות 

ומאז נעשה מעקב  העץ במערכת האקולוגית המדברית, תופעה זו מדאיגה חוקרים רבים

 . שיטתי אחר השיטים, כמעט באופן אינדיבידואלי, לבדיקת חיותן

 .מתוך תרמיל בשל הזרעית: נקב יציאה של חיפושית 4 מס' תמונה

 

 שלושת מיני השיטים בנגב. -3.2

, שיטת סוכך  Acacia raddianaבנגב מצויים שלושה מינים של עצי שיטה: שיטה סלילנית 

Acacia tortilisמין של שיטת הנגב -, ותת  Acacia pachiceras (. במבט 7-ו 6, 5)תמונות

משמעותיים ראשון נדמה כי השיטים באזור כלולות במין אחד, אולם קיימים הבדלים 

  בעלים, בקוצים, בפרחים, בפרי ובנוף. -המאפיינים כל מין

מוצאם של שלושת המינים האלה הוא אפריקה, שם הם בעלי תפוצה רחבה, בעיקר 

מאפריקה איטית בסוואנות במזרח היבשת. תפוצתם בארץ היא תוצאה של הגירה 

טוגיאוגרפית, עצי (. מבחינה פי1971לעבר הערבה וים המלח )הלוי  צפונהוהתפשטות 

טמפרטורות גבוהות לגידולם . הצמחים הסודניים דורשים לאלמנט הסודניהשיטה משתייכים 

בבקעת הירדן אזורים בארץ קיימים שטחים מעטים מסוג זה, לדוגמא  .ולחות גבוהה יחסית

ים המלח. לעומת שטחים מצומצמים אלה, בנגב חורגת תפוצת השיטים בהרבה סביב ו

http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=showfile&fileid=49749&from=action=specie%26specie=ACARAD%26fileid=49749
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הסודני. הן נפוצות בעיקר באזורי המדבר היבשים המשתייכים מבחינה  מתחום האלמנט

  (. 1984ערבי )ויזל -פיטוגאוגרפית לאזור הסהרו

 נגב ת: שיט7 מס' תמונה   : שיטת סוכך 6 'מס תמונה    סלילינית ה: שיט5 מס' תמונה

 

מדבריים יבשים אחת הבעיות הנובעות מנוכחותן של השיטים, אלמנטים סודנים באזורים 

בארץ, היא כיצד ביצעו שינוי זה והאם חלה הסתגלות אקולוגית בעצים. נראה שמעבר 

השיטים מאזורים גשומים יחסית לאזור המדברי הצחיח התאפשר ע"י הצטמצמות לבית 

גידול ערוצי, שבו קיים מאגר מים רב שנתי העומד לרשות הצמח בכל עונות השנה. מכאן 

אפשר לראותם  -זור מדברי אינו קשור באמצעי הסתגלות מיוחדיםנראה שקיום העצים בא

  (.1974כ"בורחים" מהיובש יותר מאשר כצמחים העמידים לבית גידול יבש )הלוי 

 מספר גורמים משפיעים על התפרוסת הגיאוגרפית של מיני השיטה בנגב:

לס, ה"יחידה יות, חולות, נמגמטיות, גיר -בנגב מצויות קרקעות רבות ומגוונות -קרקע .א

. לא ידוע כי מין מסוים מעדיף קרקע ראה בהמשך -, קרקעות מלוחות ועוד"האדומה

מסוימת. עם זאת לסוג הקרקע יש חשיבות, הנובעת מהשפעתה על גורם המים. 

 למשל, חלוקי נחל אוצרים מי תהום ולכן מעדיפה אותם השיטה הסלילנית.

השיטים בנגב מופיעות כצומח ערוצי המוגבל לתחום מי הנגר. עוצמת מי הנגר  -מים .ב

מושפעת בעיקר מגורמים טופוגרפיים כגון שטח הניקוז, המדרון, אורך הנחל ורוחבו, 

ועוד. לתפוצת השיטים כתלות בעוצמת מי הנגר יש אופטימום מסוים, אחריו פוחתת 

י שאינה מאפשרת את נביטת הזרעים התפוצה והשיטים נעלמות בגלל זרימה חזקה מד

או התבססות הנבטים. דוגמא לכך ניתן לראות בנחלים רבים בהם השיטים נפוצות 

 בחלקים העיליים והתחתונים, אולם נעדרות מקטעים צרים במרכזם.

בחינת הטמפרטורה באזורי התפוצה השונים של מיני השיטה מלמדת  -טמפרטורה .ג

ים. בחינת הגובה מפני הים לגבי השיטים מורה על רבות על הדרישות השונות של המינ

 קשר קבוע, שלפיו נפוצה שיטת הנגב בשטחים הגבוהים בלבד. 

תפוצת כל אחד משלושת מיני השיטה בנגב משתנה לפי הדרישות האקולוגיות של כל מין. 

שלושת מיני השיטה המצויים בנגב מתחלקים בשטח לפי תכונותיהם האקולוגיות ויוצרים 

אזורי תפוצה ברורים. כמובן שלעיתים ניתן למצוא עצים ממין אחר באזור תפוצתו של  לעצמם

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Noked.JPG
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כאשר השיטה הסלילנית היא החורגת העיקרית ותופסת את שטחי הביניים. אולם  -מין אחר

לשיטת הסוכך ושיטת הנגב אזורי תפוצה שונים ורחוקים עד כדי כך שעציו של מין אחד לא 

. נראה שמבין שלושת מיני השיטים שיטת הסוכך היא ימצאו בשטחו של המין השני

היא בעלת הדרישות הנמוכות ביותר למים והעמידות הגבוהה ביותר  -ה"מדברית" ביותר

לחום. תפוצת שיטת הסוכך מוגבלת לבקע הערבה החם והיבש, והיא אינה מתרחקת משוליו 

נגר או עשירים במי  יותר מקילומטרים ספורים. לעומתה, השיטה הסלילנית נוטה למקומות

הגובה מעל פני הים. אזור התפוצה העיקרי הוא קובע , הגורם הבמי תהום. לגבי שיטת הנגב

מטר. מין זה הוא העמיד ביותר לקור מבין מיני  500-1,000של שיטת הנגב הוא בגובה 

השיטה בנגב, ונראה כי אינו יכול לעמוד בטמפרטורות הגבוהות של המקומות הנמוכים )הלוי 

1971.) 

 .(1988)ע"פ אלון,  dianadcacia raA -שיטה סלילנית

עץ קוצני בעל גזע יחיד, המאכלס בעיקר ערוצי נחלים ומניפות סחף בערבה ובנגב הדרומי. 

מערכת שורשיו מאפשרת לו לנצל לחות קרקע הנשמרת בעומק רב מתחת לשכבת החלוקים 

בנחלי המדבר, ובעומק זה אין לעץ מתחרים על המים. כן מאפשרת לו מערכת זו, יחד עם 

פונות קלים, ואכן הוא נמצא תכופות כצמח היחיד הגדול בערוץ גזעו האיתן, לעמוד בפני שיט

 בתוך מסלול השיטפונות. 

זהו המין השכיח ביותר מבין עצי השיטים ששימשו את אבותינו בעת נדודיהם במדבר, אבל  

הייתה מקור אנרגיה עיקרי השיטה הסלילנית כבר קודם לכן שימש את תושבי המדבר: 

ים בסיני אינם פוגעים בענפי הצמח יעתיקים של תמנע. הבדוהלהתכת הנחושת במכרות 

ומשמשים הבצורת בשנות ובגזעו, מאחר שהעלים, הפרחים והפירות מתפתחים עליו גם 

בפני קור יותר משיטת הסוכך ופחות משיטת  העמידכמקור מזון לעזיהם. השיטה הסלילנית 

 .ים גדולים ומניפות סחףערוצברק  ,המלח לאילת בכל השטח שבין ים גדלה היאהנגב. 

גם מחוץ לערוצים, על אדמות  גדלה השיטה הסלילניתקמה, -במערב הנגב, בין צאלים לבית

 .                                             יריחו-הפרט הצפוני ביותר בארץ גדל ליד תל .לס

החל מגובה  לרוב הוא בעל גזע יחיד, המסתעף למספר ענפים עבים, מ' 6עד  -גובה העץ

זוגות עלעלים קרחים. בין  12-5מנוצים פעמיים ולהם  -העולה על חצי מטר. העלים מורכבים

כמו בשיטה מלבינה. שני  ,כל שני סעיפים על ציר העלה קבועה בלוטה המפרישה צוף

הקוצים בבסיס העלה ישרים או מאונקלים, אך הם תמיד קרחים. בתחילת עונת הקיץ נושרים 

דצמבר מתחילים ללבלב מחיק הקוצים ענפי  -ים רבים ובחודשים אוקטוברהעלים של פרט

 הפריחה הקצרים.

מ"מ וצבען צהבהב. כמו בשאר מיני  12-4הפרחים נישאים בקרקפות כדוריות שקוטרן 

הכותרת קטנים והחלק הבולט והצבעוני בפרח הוא זירי האבקנים. הפרחים  יעל, השיטה



11 

 

 4-1רם של מיני חרקים רבים. לרוב מבשילים הפירות של מדיפים ריח טיפוסי וזוכים לביקו

 פרי כלל. להבשילו שפרחים בקרקפת, אך רבות מן הקרקפות נושרות בלא 

תול אחד או שניים, קרח, מכיל זרעים קשי דופן. יתרמיל סרגלי, פחוס וסלילי בעל פ -הפרי

חיים אוכלי עשב, הניזונים בעלי הפרי הבשל אינו נפתח והוא מותאם להפצה באמצעות 

 גירה )כמו הצבי(.המקליפתו ופולטים את הזרעים עם ההפרשה או דרך הפה, בעת העלאת 

  (1988ע"פ אלון, ) lisAcacia torti -הסוכך שיטת

מאכלס אדמות ה ,בהתאם לכמות המים העומדת לרשותו -צמח המתפתח כשיח או כעץ

גזעים כסוכך של מצנח )מכאן מוצא שיטה זו מרובת גידול שחונים וחמים. -גדל בבתיהמדבר ו

פעמים. הגזעים  3השם של המין(. העלים שעירים, הפרי שעיר וסלילי, מפותל פעם אחת עד 

המרובים מסתיימים בענפים שאורכם פחות או יותר שווה. צורת הסוכך אינה הסימן היחיד 

הציר המרכזי שלהם בולטת להבחנה בין מין זה למינים אחרים. לצמח יש עלים, ששעירות 

בכל גיל. הענפים, הקוצים והפירות שערים בצעירותם, אך עם הגיל נושרות השערות, או 

לפחות חלקן. בלוטה גדולה סמוכה לשני סעיפי העלה התחתונים. התפוצה של שיטת הסוכך 

הערבה.  -מצומצמת יותר מזו של השיטה  הסלילנית וכמעט שאינה חורגת מתחומי עמק

במישור ימין. צפונה לעין -הצפוניים ביותר עומדים מעט צפונה לעין גדי ועצים מעטיםהעצים 

, יהב, שם משתפלת הערבה מתחת לפני הים, ודרומה לגרופית, אזור חם כפי דרישת העץ

גדל מין זה בערוצים. בגב השטח הרם יותר שבין עין יהב לגרופית כמעט שאין למצוא מין זה. 

ה ניכרת בטיבו של בית הגידול: בבתי גידול שחונים, כגון ערוצים ממדי הצמח תלויים במיד

מ', בהגיעו לגובה זה הצמח פורח  2-1 -קוות שלהם קטן, גובה הצמחיקטנים שאגן הה

ומבשיל זרעים כעץ בודר. במקומות עתירי מים, כגון מניפות סחף, שמי תהום מתוקים 

מ'.  5של  העשוי הצמח להתנשא לגוב קרובים בהן לפני השטח )כבאזור יטבתה או עין יהב(,

, שבחלק מערוציהם שונה התשתית מאשר בשאר החלקיםנחלים חצבה יש  -באזור עין יהב

עצי שיטה  -עומדים עצי שיטה גדולים בקטע אחד של הערוץ, ובמעלה הערוץ ובמורדו שם

ה, שם אפריק -קטנים. העלים נושרים בקיץ והפריחה חלה בסוף עונה זו, כמו ביבשת המוצא

 נהנים העצים מגשמי הקיץ ופורחים לקראת הסתיו.

 (1988ע"פ אלון, ) cerasyAcacia pach -שיטת הנגב

ביותר בפני קור מבין מיני  ההעמידשיטת הנגב היא . מין נדיר של עץ השיטהלנחשבת 

, ניכר בגזעו היחיד ובפריו שהוא קשתי מעט עד מגלי. העץ השיטה המדבריים הגדלים בארץ

המין ידע כמה גלגולים ועדיין לא נקבע כנראה סופית. ב"מגדיר החדש תיאור סלילי.  ואינאך

 .Aמין של -ישראל" כונה בידי החוקר פרופ' מ. זהרי כמין לעצמו ולא כתת-לצמחי ארץ

gerrardii. שיטה הסלילנית, אך שם בין ההשם הערבי של הצמח מורה על הדמיון בינו ל

הוא המין  -בג'בל חלאל -ה של שיטת הנגב. בצפון סיניהתואר מייחד אותו לאזור שליטת



12 

 

 תנבדל שיטת הנגבכשמה של השיטה הסלילנית.  -היחיד הגדל בערוצים, וקרוי בשם ביאל

הכפוף רק מעט, ובמקומה של בלוטת הצוף שעל בפריה משני המינים המדבריים האחרים 

רת היא קשקשית וניתן קליפת הגזע של שיטת הנגב הבוג .העלה, הסמוכה לבסיס הפטוטרות

כאשר מ',  8 -כ הוא במינים האחרים הקליפה חלקה. גובה העץ לרוב , ואילובקלות  הלהסיר

של העץ אוקטובר. מראהו הכללי  -מ'. הפריחה בחודשים יולי 12פרטים מפותחים מגיעים עד 

וזאת גון עליו מאפיר יותר . 1לבן יותר מזה של שני המינים האחרים וזאת משתי סיבות: 

צפופים בהרבה. משרעת תפוצתו וקוציו ארוכים . 2 המצוי עליהםשער לבדי של  ובהשפעת

יחסית שבין נחל פארן לאילת ולמושב פארן. פרטים  מצומצמת ומוגבלת לרמות הגבוהות

העץ הצפוני , שהוא מעטים הקרובים לכבישי הנגב, הם: העץ שליד תחנת הדלק בירוחם

רמון. לפי עץ זה תואר המין שיטת -הר נפחה, מצפון למצפהוהעץ שבנחל צין ליד , ביותר

 הנגב.

 (.9881)על פי אלון,  -הארץחלקי מיני שיטים שנפוצים בשאר  -3.3

 Acacia albida -מלבינה שיטה

י עד ראפריקה. זהו גם אזור גידולו העיק-עץ שמוצאו מן הסוואנות הלחות יחסית של מזרח

מ"מ, או ליד נחלים זורמים באזורים  900-600קיץ בשיעור שנתי של  היום, בתחום גשמי

המין, בעברית ובלטינית, מציין את הגוון הלבן של גזעו.                   תיאור שחונים יותר. 

מקומות הרחוקים זה מזה ושונים באופיים: נתיב הל"ה,  שבעההאוכלוסייה בארץ מרוכזת ב

)ליד נהלל( ונחל תבור )למרגלות כוכב עמק יזרעאל , כפר מנחם, אשדוד, תל נוף, רמלה

)בניגוד לשאר  תיכוני או בשוליו -מצויים בתחומי החבל היםכל שבעת הגושים האלה הירדן(. 

בכולם זוכים, כנראה, העצים למנות מים נוספות על מי הגשמים, ומיני שיטת הבר בארץ( 

בורים שקבוצות עצים אלה הן תוצאה וגדלים בצפיפות, בקבוצות בנות כמה מאות עצים. יש ס

מזרע אחד, כלומר שכולם זהים מבחינה  -של רביה וגטטיבית, ומקור הפרטים באותו מקום

שלוחות. ואמנם, אפשר לראות עצים צעירים, המתפתחים -גנטית, ואינם אלא עץ אחד, רב

 במחרשה.מתוך שורשי עצים שכנים שנפגעו 

ינם עושים פרי. אם אכן כל העצים במקום אחד העצים הגדלים בארץ עקרים, ופרחיהם א

עצמית )אבקה של -סבילות -שכן, אי, ו הסבר לעקרותםזיש בעובדה  -אינם אל פרט אחד

אותו אחר על אינה מסוגלת לנבוט על הצלקות ולהפרות את הביציות בפרח כל שהוא פרח 

. עקרות מסוג צמח( היא תופעה שכיחה. ואומנם, אין בסביבה מקור לאבקה של פרט שונהה

 ממקורם.  זה ידועה במינים רבים שהתרחקו

ישראל הוא בזרעים יחידים -החוקר גדעון הלוי העלה השערה, כי מקור האוכלוסיות בארץ

הנהר הגדול שקדם לנהר הנילוס, וזרם לכאן באמצעות הניאוגן בתקופת שהגיעו אלינו 

מתווים את מהלך ערוצו של  ישראל-אפריקה. ייתכן שמקומות גידולו של הצמח בארץ-ממזרח

ייתכן כי הזרעים הגיעו, באותה תקופה, גם בדרך אחרת. העלים מורכבים מנוצים נהר זה. 
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זוגות עלעלים. בבסיס כל עלה יושב זוג קוצים ישירים  20-7ס"מ ולהם  6-פעמיים, אורכם כ

ברוב בארץ סובל הצמח  ס"מ. בלוטות אחדות שעל ציר העלה מפרישות צוף. 2שאורכם עד 

ופורח )מספר  באביב מקומות גידולו מקור, ומשיר בעונת החורף את עליו. הוא מלבלב

עונת הפריחה מקביל לבבסוף הקיץ ובסתיו, מחודש אוגוסט עד חודש נובמבר, פעמים( 

-שיבולת ארוכה כאורך העלה, שצבעה צהוב -המקובלת באזור גידולו באפריקה. התפרחת

של הצבע הלבן של עלי הכותרת עם הצבע הצהוב של ב קרם בהיר. צבע זה מתקבל משילו

 זירי האבקנים הגדולים.

  Acacia saligna -כחלחלה שיטה

לארץ בשנות העשרים  ההובא והיא מערב אוסטרליה-בדרוםבבר  הגדלהשיטה הכחלחלה  

היא הבאתה מאז . של המאה העשרים לצורך ייעור, גינון, ייבוש ביצות ועצירת חולות נודדים

 תמאוד מצפון הארץ ועד צפון הנגב, ונחשב צהנפו היא כיוםו להתפשט ברחבי הארץ ההחל

 לאחד הצמחים הפולשים המזיקים ביותר בישראל.

השיטה המכחילה היא עץ או שיח בעל מספר גזעים, עלים מכחילים ופריחה כדורית צהובה 

של השיטה הכחלחלה, כמו אצל מרבית השיטות )הפריחה בחודש אפריל(. העלה 

ישנו צופן המייצר צוף  ן. בבסיס כל פילודיו1ראה תמונה מס'  -ןהוא פילודיוהאוסטרליות, 

אוכלי שמושך נמלים. ככל הנראה, הנמלים הנמשכות אל הצוף מרחיקות מן הצמח 

ת מטה. ת אשכול לרוב נטויווהפרחים מרוכזים בתפרחות דמוי שונים.עשב/צמחוניים 

ס"מ, כמו ביתר מיני הסוג. זיריהם  1-0.5הפרחים ערוכים בצפיפות ככדור קטן בגודל 

ארוכים, בולטים מתוך הכותרת ומתוך כדור הפרחים, והם תורמים את עיקר הצבע הצהוב 

האבקה נעשית ע"י חרקים ההבוהק של התפרחת. העלי בעל שחליל אחד, השחלה עילית. 

תפתח תרמיל ירוק שכאשר מועכים אותו הוא בעל ריח דוחה. מ ומן הפרח הנמשכים לאבקה

הוא ישר או קשתי מעט ומשונץ קלות בין  ,ס"מ 7-5התרמיל מבשיל ומשנה צבעו לחום, אורכו 

ם נפתחים ומפזרים את תרמיליהזרעים. מספר זרעים מתפתחים בכל פרי רובם פוריים. ה

אותם לקן וניזונות מהמעטפת שלהם אלה גוררות  -זרעיהם. הפצת הזרעים נעשית ע"י נמלים

עוזרות בתהליך ההפצה והנביטה. נמצא שבקרקע בסמוך למקום גידול העץ מצוי הן בכך ו

לעתים ניתן למצוא  מאגר זרעים בלתי נדלה ובזרעים נשמר כושר הנביטה למשך שנים רבות.

לעתים מאות נבטים חדשים סביב פרטים בוגרים. הפרטים הצעירים גדלים במהירות רבה, 

 יותר ממטר בשנה.

או קרקעות חוליות כולל לעץ מערכת שורשים עמוקה וחזקה. הוא גדל בסוגי קרקע שונים 

לקבע חנקן  האת יכולת תמנצל שיטה הכלחלהה בקרקעות אלהדלות בחומרי הזנה. ה ,קלות

. העץ משגשג ביותר בקרקע כבדה עשירה באמצעות חיידקים סימביונטיים אטמוספרי

בנוטריינטים וגם בגדות נחלים. הוא אינו רגיש לגיר בקרקע, לתנאי קרה ולשרב, אך הוא 

 כמו לאורך צידי דרכים חדשות.  תומופרע ותקרקעבהמין נוטה לגדול רגיש למליחות.  
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 .(Stavi et al., 2016 -ו 1998על פי גל, ) סוגי הקרקעות בערבה -4.3

הערבה כיחידיה טופוגרפית מכילה מספר סוגי קרקעות האופייניות לאזור מדברי. הקרקעות 

נבדלות אחת מהשנייה בהרכבן כמובן, אך גם בשורה של פרמטרים, כולל תאחיזת מים 

ומליחות, להם השפעה מכרעת על יכולתם של צמחים לגדול בהן. ברשימה למטה יפורטו 

 סוגי הקרקעות השונים. 

קרקעות הלס נוצרות מחלקיקי אבק וחלקיקי שחק סלע דקיקים,  (Loess) -קרקעות לסא. 

משקע הלס הוא הומוגני ונקבובי,  הנישאים ברוח ושוקעים כשהם באים במגע עם לחות.

קרקע הלס נוצרת מהשקעה של חומר דק . ומכיל גרגרי קוורץ, פלדספר ועוד מינרלים

מאחר שאין סלע אחד המכיל את כל מרכיבי הלס, המכילה שחק של סלעי גיר וקירטון. 

קרקע לס מוגדרת . המסקנה המתבקשת היא שהוא נוצר כתוצאה מבליית כמה סוגי סלעים

קרקע לס מורכבת בחלקה הגול מסיליט  כקרקע אאולית )קרקע נישאת על ידי הרוח(.

 .(CaCO3)מיקרון( ומלוכדת בצרה רופפת ע"י קלציום קרבונט  2-20)חללקים שבגודל של 

 .משטח כדור הארץ ועוביין הממוצע מגיע לכמה עשרות מטרים 10%-אדמות הלס מכסות כ

קרקעות לס מצויות בחלקים מאד קטנים של כמו כן, לרוב לא ניתן למצוא קרקע לס משוכבת. 

 . הערבה

 2מילימטר ל־ 0.063גרגיר חול הוא חלקיק סלע בטווח גודל שבין  -ב. קרקעות חול

מערב הנגב. -קעות החול קרובות לחופי הים התיכון והן משתרעות בעיקר בצפוןקרמילימטר. 

קרקעות חוליות נמצאות  הן עשויות מגרגרי קווארץ קשים וגסים, ולכן קל למים לחלחל דרכן.

מירב   .או בליה של סלעי יסוד בעבר הירדן בליה של סלע חול מקומימקורן ב -גם בערבה

שטחי החקלאות בערבה נמצאים על קרקעות חוליות, אשר בגלל חדירותן הטובה למים 

 משמשים מצע גידול טוב. 

פני השטח של קרקעות רג )המכונות לעתים "חמדה"( מכוסים סלעים ושברי   -ג. קרקעות רג

ים סלעים. בדרך כלל אלה אבני צור קשות שנותרו על פני השטח אחרי שחלקי סלע רכים וקל

יותר הוסרו והוסעו ברוח ובמים. קרקעות רג נפוצות לאורך הערבה ובמישורי הנחלים 

 דלות ביותר ואינן משמשות לחקלאות. קרקעות אלה אינן מפותחות,הגדולים חיון ופארן. 

גודל  ,בנוי מחלוקים. לרובולאורך הנחלים בערבה מצוי  -)אלוביום, חומר וואדי( ד. סחף נחלי

נו אחיד. בין החלוקים גרגרי חול וכן גרגרים קטנים בגודל סילט וחרסית. וסוג החלוקים אי

אחוז ולפיכך יחידה זו מהווה מלכודת של מים.  10 -ל 1כמות החללים בין הגרגרים נעה בין 

של אקוויפר המילוי  מצוימקור המים הוא מי שיטפונות שזורמים בנחלים. בתוך הסחף 

 ם ועד עשרות מטרים.שבו עומק המים ממטרים בודדיהערבה 

קרקעות מלחה מצויות לאורך הערבה באגנים סגורים שאין בהם ניקוז  -ה. קרקעות מלחה

 של המים הנקווים בהם. התאדות המים מן הקרקעות מותירה אחריה שכבות של מלח
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, מלחת ישנן שלוש מלחות גדולות בדרום הערבה .תוחקלאל ה והופכת את הקרקע לאי כשיר

כמו כן קיימות עוד שתי מלחות בצפון הערבה, מלחת  .עברונה ומלחת אילתיטבתה, מלחת 

 0.5%בקרקעות המלחה הוא מעל  ,NaCl, בעיקר עין יהב ומלחת סדום. ריכוז המלחים

והקרקע עצמה חרסיתית. ריכוז המלחים בקרקע במרכז המלחה, שם האידוי גבוהה  במשקל

 יותר, גבוה בהרבה מאשר בשולי המלחה.

זוהי קרקע המצויה במקצת מהנחלים בדרום הערבה )שיטה, גרופית,  -דה האדומה"ו. "היחי

גרגרים קטנים של חרסית וסילט ולפיכך צבעה אדום. בקרקע זו גם מ והיא מורכבתציחור( 

תצבירי קלציום קרבונט. קרקע זו התפתחה לפני כמיליון וחצי שנה כאשר ומעט חלוקים 

נמצא שהיחידה האדומה  ,ביחס לאלוביוםלהיום.  האקלים באזור היה לח יותר בהשוואה

מכילה יותר חומר אורגני, פחות חול, היא בעלת צפיפות יותר נמוכה, לא מכילה כלל מרכיב 

קיבול השדה שלה הוא פי שלוש  ,מכילה באופן משמעותי יותר סליט וחרסית. בנוסףוסלעי 

 ,stavi et alס"מ ) 5 וכך גם תכולת המים הזמינה לעומק שלמזה של האלוביום גבוה 

 ניתן לראות מחשוף של היחידה האדומה בנחל גרופית שבערבה.  8מס'  בתמונה  (.2016

  .מחשוף יחידה אדומה בנחל גרופית -8 'תמונה מס

 

 .ערבהשינויים אקלימיים עדות ל  -3.5

צפונית לקו המשווה. חלקה הצפוני מאופיין  30-33מדינת ישראל שוכנת בין קווי הרוחב 

באקלים ים תיכוני וחלקה הדרומי באקלים צחיח וביניהם רצועה צרה של אקלים צחיח 

למחצה. במקום זה, במפגש טיפוסי אקלים שונים, ניכרות תנודות רבות במזג האוויר 

ות ממקורות בעלי מאפיינים סינופטיים מנוגדים. הדבר בעקבות השפעות של מערכות אקלימי

ובתנודות  -שנים גשומות לעומת שנים שחונות -בא לידי ביטוי גם בתנודות במשטר הגשמים

בתפרוסת הגשם באזורי הארץ השונים. האזור אף מתאפיין בהפסד של מים רבים בשל אידוי 
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(. למרות שטחה הקטן אך 2008 ,פז וקידרמי הגשם, דבר בעייתי במיוחד בשנים שחונות )

מגוון מבחינה אקלימית של ישראל, מחקרים שונים מן השנים האחרונות מראים מגמות 

מובהקות של תנודות אקלימיות גם בארצנו. חשוב להדגיש שלא קיימת תמימות דעים בין כל 

 החוקרים לגבי מגמות השינוי הצפויות או חומרתן.

 מובהקתומשמעותית ( מראה ירידה 2009לומי, גינת ושמחקר שנעשה בדרום הערבה )

עקבה, שם פחת ממוצע הגשם -משקעים בערבה הדרומית ובראש מפרץ אילתכמות הב

ניתן לראות כי כמות  .1, ראה איור מס' , בטווחי זמן קצרים יחסית50%-השנתי בלמעלה מ

 14.8 -, ל1994 -1977מ"מ בממוצע רב שנתי בין השנים  32.8 -ירדה מ המשקעים ביטבתה

הנמצא בחלקה הדרומי מזרחי של . עמק הערבה 1995-2008מ"מ בממוצע, בין השנים 

ישראל, הוא חלק מבקע ים המלח והערבה ומשתרע מים המלח ועד אילת. האזור מאופיין 

מ"מ. תדירות אירועי  60-ות מכמדבר צחיח קיצון, שבו ממוצע המשקעים הרב שנתי פח

הגשם נמוכה ותאי הגשם הקטנים יוצרים ממטרים מקומיים, המאופיינים בשונות רבה ביותר 

בזמן ובמרחב. חלק מאירועי הגשם גורמים לשיטפונות ולהעשרת מי התהום, במיוחד 

ראה בהמשך. המערכת האקולוגית, תפרוסת הצומח ותפוצת  -באקוויפר החלוקים

בסביבות הגידול השונות, מוכתבת ברובה ע"י משטר המים באזור צחיח קיצון  האורגניזמים

שנתי -ירידה משמעותית בממוצע הגשם הרב, התרחשה 1כפי שעולה מאיור מס' זה. 

. עיקר הירידה מורגשת בערבה הדרומית ובראש מפרץ 90-בערבה, החל מראשית שנות ה

בתקופה זו. הירידה  50%-לה מפחת ממוצע הגשם השנתי בלמעכאמור עקבה, שם -אילת

המשמעותית בכמות המשקעים, בפרק זמן כה קצר יחסית, גורמת לשינויים משמעותיים 

במערכות האקולוגיות הטבעיות באזור, שהתקיימו עד כה בשווי משקל שהתבסס על משטר 

המים. הפחיתה בכמות המשקעים גורמת לירידה חריפה במספר השיטפונות ולהקטנה 

אין ספק  (.2009י התהום, עליהם מסתמכים צמחים רבים באזור )גינת ושלומי במילוי של מ

 שלעובדה זו גם השפעה על כלל המערכת האקולוגית.

שינויי אקלים צפויים להביא לשינויים משמעותיים ביחסי הגומלין בין מינים ובתפוצה 

(. אחת Bernstein et al, 2008הגיאוגרפית של מינים, בשילוב עם פגיעה במגוון הביולוגי )

הדרכים לאמוד השפעות עתידיות של השינוי האקלימי היא באמצעות מודלים המדמים 

שינויים בתפוצת מינים ובתכונות המערכות האקולוגיות לפי תסריטים שונים של שינויי 

אקלים. מודלים אלו חוזים כי השינויים האקלימיים יביאו לתזוזה בתפוצה הגיאוגרפית של 

כאשר כל אזור ייעשה מתאים פחות למינים החיים בו כיום, ומתאים יותר למינים המינים, 

 (.2011המשרד להגנת הטבע החיים היום באזור אקלימי אחר, בדרך כלל היותר לח )

שינויי האקלים צפויים להגביר את העקות המצטברות על המערכות האקולוגיות. באזור 

זיים לצומח ולחי הם קיצוניים וקשים, הפחתה מדברי צחיח, כגון הערבה, שבו התנאים הפי

נוספת בכמות המשקעים יכולה להביא לשינוי במערכת האקולוגית ובתפקודה. בדרום 

שנים האחרונות )גינת  50 -הערבה נראית ירידה ניכרת בכמות המשקעים הממוצעת ב
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(. הירידה המתמשכת בכמות המשקעים הביאה לתמותה רבה של שיחים, 2009ושלומי 

אוששו את מצב הצומח, לא נראתה נביטה משמעותית של  2010למרות שהשיטפונות של ו

שיחים חדשים. כתוצאה, ירד היצע המזון לפרסתנים הגדולים, יעלים וצבאים. ככלל, בעשור 

 האחרון ניכרת מגמה של התדרדרות במצבם של מרבית המינים בדרום הערבה

משקעים בערבה הדרומית ובראש מפרץ ה של שנתי רב ממוצע:  1' מס איור

ובין  1994-1988בין  -זמן טווחי לשני חלוקה פי עלעקבה, -אילת

2008-1995 .P הזמן קבוצות שתי בין= מובהקות השוני. 

 

לפי התחזיות, האקלים בישראל יעשה בהדרגה יובשני יותר. מינים שלא יוכלו להסתגל לתנאי 

רים בהם יהיה טווח טמפרטורות הדומה לזה שבו הם הסביבה החדשים ייעלמו או יהגרו לאזו

מתקיימים כיום. מודלים שפותחו לשם חיזוי השינוי בטווח התפוצה של מינים כתוצאה משינוי 

-מעלות צלזיוס, הצפויה עד סוף המאה ה 1.5בתנאי הסביבה, חוזים שבעקבות עלייה של 

קילומטרים. עם  300-500ל , אזורי התפוצה של מינים עשויים לזוז צפונה למרחקים ש21

זאת, מאחר ושינוי תחום התפוצה תלוי במידה רבה ברציפות השטחים הפתוחים דרכם 

לפיכך יתכן שמינים   -יכולים המינים לעבור, אלמנטים שונים עלולים לחסום את מעבר המינים

רבים לא יוכלו להסיט את טווח התפוצה שלהם ואם לא יסתגלו לתנאי הסביבה החדשה הם 

 (.2011המשרד להגנת הטבע, יעלמו )י
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ההיקף המצומצם של המחקר בתחום זה בישראל )בהשוואה למקומות אחרים בעולם( 

ובסביבה יובשנית קיצונית בפרט, מעלה את הצורך בהשלמת  פערי הידע בנושאים שלא 

נחקרו או שהידע לגביהם לוקה בחסר. כמעט ולא נעשו בישראל מחקרים ייעודיים שהוקמו 

מנת לענות על שאלות הקשורות להשפעת שינויי אקלים על המגוון הביולוגי בישראל, ולכן על 

 קיים קושי להעריך את ההשפעות של שינויי אקלים על מערכות אקולוגיות.

 .מבנה תת הקרקע בערבה וסוגי האקוויפרים הנוצרים בה -6.3

העשויה מסלעים, חצץ, קרקעית -אקוויפר )מלטינית: "נושא מים"(, הוא שכבה נקבובית תת

חול או חומרים אחרים, המאפשרת מעבר והכלה של מים. האקוויפר נמצא מעל שכבות סלע 

שאינן מאפשרות חלחול מים דרכן, ועקב כך נוצרת היקוות של מי תהום  -אקוויקלוד -אטומות

י מעל שכבות אלו. האקוויפר מהווה מאגר של מי תהום וניתן לדמות אותו למעין "ספוג" רוו

במים. מים עיליים )מי גשמים ונחלים(, החודרים מפני השטח אל תוך הקרקע, ממשיכים 

 שכבות סלע חדירות, עד שהם נתקלים באקוויפר. לחדור דרך

מס'  ניתן לאפיין בתת הקרקע מספר אזורים שבהם נעים, נאגרים ונעצרים מי התהום )איור

2 .) 

 : חתך של אקוויפר אופייני.2' מסיור א    

 

. מתחתן מתחיל אזור 2. מתחת לפני השטח מצויות שכבות המכילות מים ואוויר גם יחד. 1

מי התהום בו מצויות שכבות רוויות במים )כלומר, כל הסדקים והחללים בהן מלאים מים(. 

1 

2 

3 
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האופק העליון של השכבה הרוויה במים נקרא "מפלס מי התהום". עומק מי התהום עד 

עומק של מאות מטרים מיכול להיות ממש מפני הקרקע או ( 3 -)אקוויקלוד האטומההתשתית 

. המים באקוויפר אינם , תלוי בעומק האקוויקלוד ובעומד המים באקוויפר(2004)סביר והראל 

עומדים. בגלל כוח הכבידה הם זורמים בתוך שכבות הסלע, וכאשר הם נתקלים בשכבת 

זורמים על פניה, מתחת לפני הקרקע, לעבר אגני הסלעים האטימה )האקוויקלוד( הם 

ראה להלן, הוא דוגמא טובה  -אקוויפר חבורת כורנוב שבאזור.התת קרקעיים ההיקוות 

 לזרימת מים בתוך אקוויפר, אפילו למרחק של מאות קילומטרים.

ישנם סלעים אשר אינם כל כך מוצקים ואטומים כפי שהם נראים. אם נתבונן בהם היטב 

יקרוסקופ, נוכל להבחין בנקבים ובסדקים, ואלה מהווים חלק משמעותי מנפחם של בעזרת מ

הסלעים. בנקבים ובסדקים האלה נאגרים המים. מים יכולים להימצא רק בנקבוביות, 

יכולת קיבול המים של סלע מסוים תלויה ישירות בנפח  בסדקים אשר בקרקע, או בסלע.ו

  (.3מס' חללים שבתוך הסלע לנפחו הכללי )איור היחס בין נפח האשר היא  הנקבוביות שלו

, גיר אבן -המים הנקוות בכל אחד מסוגי הסלעים : ההבדלים בכמויות 3' מסאיור   

 המים הכלואים מסומנים בכחול. .ואבן חול קונגלומרט, גרניט

 

אולם, הנקבוביות בלבד אינה משקפת את מידת התאמתו של הסלע למעבר מים דרכו. 

 סלעים נקבוביים אשר אינם מכילים מים. בסלעים כאלה הנקבוביות מבודדות זוקיימים גם 

מזו ומכיוון שאין מעבר ביניהן, המים אינם יכולים להיכנס ולהיאגר בתוכן. לדוגמה, לחרסית 

נקבוביות זעירות ומבודדות אשר אינן מאפשרות מעבר מים. לכן, למרות שהחרסית בעלת 

המים לחדור ולנוע בתוך  למעשה למעבר של מים. יכולתם שליכולת קיבול רבה, היא אטומה 

javascript:on_image(7039);void(0);
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בערבה מצויים שלושה  (.2004הסלע קובעת את מידת החדירות של הסלע )סביר והראל 

(. לכל אקוויפר מאפיינים גיאולוגיים והידרולוגים 4מס' אקוויפרים ביחידות סלע שונות )איור 

 בסדר השכבות )סטרטיגרפיה(למיקומם  בהתאם ,שונים. האקוויפרים מצויים בעומקים שונים

 (. 2002ולמבנה הגיאולוגי באותו אזור )גבירצמן 

אקוויפר זה המכונה גם אקוויפר אבן החול הנובית, משתרע  :אקוויפר חבורת כורנוב .1

בתת הקרקע של סיני, הנגב והערבה. המילוי החוזר על פני המחשופים זניח בגלל 

 -האקוויפר מכיל בעיקר מים עתיקים שגילם כ הגשם המועט ושיעור ההתאדות הגבוה.

שנים, שהצטברו בתקופות גשומות בעבר. מים אלו אינם מתחדשים ועל כן  30,000

התהום באקוויפר נאמד במאות מיליארדי מטרים -השימוש בהם הוא חד פעמי. אוגר מי

מעוקבים ומשך זמן השימוש המוערך בהם הינו עשרות עד מאות שנים. מי תהום אלו 

ניצול שלהם מחייב טיפול מיוחד המליחים ונמצאים בעומק רב, בטמפרטורות גבוהות ו

ויקר. מי התהום באקוויפר זה זורמים מהמחשופים בסיני לעבר הר הנגב, הערבה וים 

המלח. מליחות המים גוברת לאורך נתיב הזרימה כתוצאה מהמסת מלחים. מליחות 

 2000 -גכ"ל( במזרח הנגב ובדרומו, ולמיליגרם כלור לליטר )מ 600 -המים מגיעה ל

מגכ"ל בנגב המערבי והצפוני. בשנים האחרונות התייצבה השאיבה מהאקוויפר באגן 

מלמ"ק לשנה. האקוויפר מאופיין בירידות מפלסים כתוצאה משאיבה  18-23בתחום 

 מאוגר חד פעמי זה. 

ובנגב  סלעי גיר ודולומיט המשתרעים בסינימורכב מ :אקוויפר חבורת יהודה .2

במחשופים ובתת הקרקע. המילוי החוזר הישיר מגשמים מוגבל בגלל מיעוט הגשמים 

והאידוי הגבוה, זאת למרות השטחים הנרחבים של מחשופי האקוויפר בנגב. מקורות 

המים הנוספים באקוויפר הם ממים עתיקים, ממעבר מים מאקוויפר חבורת כורנוב דרך 

הפרדה בין שני האקוויפרים וכן מחדירת מי אזורים בהם אין )שברים(, עתקים הה

טפונות. מקור מים נוסף לאקוויפר הינו מזרימה מאקוויפרי חבורת חצבה ומילוי יש

 300-1500הערבה באזור מרכז הנגב והערבה הדרומית. מליחות המים בתחום 

. בדרום הערבה איכות מגכ"ל. בדרום ים המלח מגיעה המליחות לעשרות אלפי מגכ"ל

המים באקוויפר מושפעת ממים חוזרים מהשקיה. ההפקה בשנים האחרונות מאקוויפר 

מלמ"ק לשנה. האקוויפר מאופיין בירידות מפלסים כתוצאה משאיבה  20-25זה בתחום 

 מאוגר חד פעמי זה.

סלעי קונגלומרט, חול וחלוקים, מורכב מ: אקוויפרי חבורת חצבה ומילוי הערבה .3

רעים לאורך הערבה מנאות הכיכר בצפון עד לאילת בדרום ובין הר הנגב במערב המשת

עד לנחל הערבה במזרח. מקורות ההזנה הטבעיים הם מילוי חוזר מגשם היורד על 

המחשופים, זרימת שטפונות באפיקי הנחלים ותרומות מים מהאקוויפרים האזוריים 

הידרולוגי, המחלק את  שבשולי הבקע. אזור מרכז הערבה מהווה קו פרשת מים
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קרקעית לשני בסיסי ניקוז: צפונה לכיוון ים המלח ודרומה לכיוון מפרץ -הזרימה התת

מגכ"ל, נובעת מיחסי ערבוב בין גופי  150-15,000אילת. מליחות המים בתחום רחב 

המים השונים המאופיינים במליחויות בטווח רחב. בשנים האחרונות נצפתה עליה חדה 

ריד ובמקביל עלייה בריכוזי החנקה כתוצאה ממים חוזרים מהשקיה. נפח בריכוזי הכלו

מלמ"ק לשנה. האקוויפר מאופיין לרוב  60 -השאיבה מהאקוויפר בשנים האחרונות כ

 בירידות מפלסים כתוצאה משאיבה העולה על שיעור כניסות המים לאקוויפר.

 ם בערבה: אקוויפרי4' מסאיור 

 

השיטפונות בערבה התיכונה והצפונית במאגרי מים. חלק משמעותי כיום נאגרים מרבית מי 

ממי התהום לאורך כל עמק הערבה נשאבים, כאשר מרבית השאיבה מתבצעת מאקוויפר 

המילוי בקידוחים רדודים. במקומות שבהם מי התהום קרובים אל פני הקרקע, ירד מפלס מי 

ות של מי התהום לתושבי התהום מאז שהחלו להפיק את מי התהום בקידוחים. החשיב

הערבה גדולה, מפני שההכנסה הכלכלית המרכזית שלהם היא החקלאות, ולכן התלות במי 

 התהום ובאיכותם עצומה.

 .(1998זיו ורימון,  "פע) הקרקע כבית גידול לצמחים -7.3

הקרקע היא שכבה דקה יחסית, המצפה חלק מיבשות  כדור הארץ.  יצירת הקרקע: -3.7.1

, חלק מוצק העשוי חומרים מינרליים ואורגאנייםבהיא מהווה בית גידול לצמחים ומבחינים בה 

מוצאן של הקרקעות הוא  גזי שהוא אוויר הקרקע.  חלקחלק נוזלי העשוי מים ומומסים ו

רים בקרקע הרים רדודה, אפשר לעקוב אב שהוסע ממקום אחר. כשחופ-בסלעים או בחומר
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אחרי השוני ההדרגתי בתוך הקרקע מהשכבה העליונה ועד לסלע המסד המצוי בעומק. 

בחתך הקרקע אפשר להבחין בארבע שכבות ברורות מלמטה כלפי מעלה. השכבה 

התחתונה ביותר היא סלע המסד שממנו נוצרו במשך תקופות ארוכות למדי השכבות 

המסד מצוי סלע רך ומפורר. מעליו אבנים בגדלים שונים מעורבות בעפר שמעליו. מעל סלע 

אדמדם ופוחתות -לבן. ככל שהשכבה קרובה לפני השטח, צבעה נעשה חום-שצבעו אפור

השאריות בה ומרובות חמישה עד עשרה סנטימטרים  ההאבנים. בשכבה העליונה שעוביי

ים שונים גוונים ומראה שונים וקיימת הגוון נוטה יותר לשחור. לקרקעות באזור ,האורגאניות

רבגוניות מרובה הן בתכונות הקרקע והן בצומח הטבעי המתפתח עליהן. הסידור האופקי של 

שכבות הקרקע זו מעל זו, מייצג את מהלך התפתחותה מעת היותה סלע ועד להתבגרותה. 

יבנה פיסיים י מיהיווצרות הקרקע חלה בעקבות התרוחחות או בליית הסלעים העוברים שינו

 הרכב כימיים. יושינוי

אופיו של חומר . 1 ידי ארבעה גורמים עיקריים: אופייה של הקרקע ותכונותיה נקבעים על

אופיו . 4. התבליט. 3. תנאי האקלים. 2 סלע, אבק, סחף... -האב ששימש מקור לקרקע, כגון

אם ננסה להשוות בין גוש סלע לקרקע שנוצרה ממנו נראה כי ההבדל בין השניים . הצומחשל 

שחלו בסלע או בחומר  וכימים. הסיבה לכך נעוצה בתהליכים פיסיים םביניהרב ואין כל דמיון 

במשך מאות או אלפי שנים ושינו את תכונותיהם בהדרגה. השינויים הפיסיים כוללים  הצומח

לע בקור ובחום, בקיעה עקב קפיאת מים המצטברים בסדקים התכווצות והתפשטות של הס

. הסלעושחיקה איטית עקב החיכוך שנוצר בין גרגרי חול הנישאים ברוח לשטחו של 

והפיכת גוש סלע גדול לצרורות אבנים  ,להתפוררות וריכוך בעיקרהתהליכים הפיסיים גורמים 

אבל אינם שונים בהרכבם  ש להם שטח פנים גדול יותריאו לפירורים מגדלים שונים ש

הם הכימיות מחומר המוצא. באזורים מדבריים שבהם אין כמעט גשמים ומים ותיובתכונ

ליצירת קרקע והצמחייה דלילה או חסרה, מתרחשים תהליכים פיסיים בעיקר המביאים 

תהליכים בקרקע גם , חלים הדומה בהרכבה לסלע האם. לעומתם, באזורים יותר רטובים

הגבישי של החומר  והמבנהההרכב גם שבעקבותיהם משתנים  םאינטנסיבייכימיים יותר 

חמצני מתמוסס במים ונוצרת חומצה  -אחת הדוגמאות לכך היא: הגז פחמן דוהמינרלי. 

פחמתית, שהיא אמנם חומצה חלשה מאד אבל פעולתה המתמשכת לאורך שנים גורמת 

סים במים או שהם עוברים להתמוססות מינרלים מסוימים. גם מינרליים אחרים מתמוס

ידי המים(, חמצון, חיזור, מיום, החלפת  -הידרוליזה )פירוק והמסה על -שינויים כימיים כמו

וכיו"ב. כשגדלים בקרקע שורשי הצמחים וכן אוכלוסיות עשירות של  םשייאטומים ויונים בגב

 -פחמן דו חלה אף ביותר שאת הפעילות הכימית עקב יצירה מוגברת של ,מיקרואורגניזמים

 חמצני וריבוי חומצות אורגאניות ותרכובות פעילות אחרות.

יצירת הקרקע של תהליכי  םהואיל ולתנאי האקלים השפעה מרובה על אופיים ועוצמת

, קיימת הקבלה בין מפת תפוצתם של סוגי הקרקע השונים לבין מפת (ההתרוחחות)

מפת הקרקעות אינה חופפת לחלוטים  ,לראות בכל אטלס פיסי. עם זאתשניתן כפי  ,האקלים
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סלע  -הואיל וקיימים גורמים נוספים המשפיעים על התהוות הקרקע, כמו ,את מפת האקלים

על אף שטחה הקטן של ישראל,  המסד, התבליט, הצמחייה, סחף, ביצות, המלחה ועוד.

 שתי הקבוצות העיקריות של הקרקעות הן:מצויים בה טיפוסי קרקע רבים ושונים. 

  פני החבלים בהם כמות המשקעים  -המשתרעות על ,תיכוני -אזור היםהקרקעות

מ"מ ומעלה, וכן החבלים הים תיכוניים ערבתיים עם כמות משקעים של  400השנתית 

 מ"מ לשנה. 400עד  300

  :300עד  200ערבתיים עם  -הכולל את האזורים המדברייםקרקעות האזור המדברי 

ריים שכמות המשקעים השנתית בהם אינה סדירה מ"מ גשם לשנה, והחבלים המדב

 מ"מ לשנה. 200 -ופחותה מ

המרכיב המינרלי של הקרקע. המרכיב  להמרקם הוא תיאור כמותי ש :רקם הקרקעמ -27.3.

המינרלי נבדל מהמרכיב האורגאני בכך שהוא איננו נשרף בבעירה רגילה אם כי 

הוא עלול להתפרק במידה זו או אחרת  ,מ"צ 180או  150גבוהות, מעל בטמפרטורות  

הנקבעת לפי טיבו ותכונותיו. חומר אורגני, לעומת זאת, הוא מוצר של יצורים חיים ובהרכבו 

יסודות אלה עם מתרכבים ן. בבעירה רגילה מפחמן ומי -תמשתתפים לפחות שני היסודו

הווה את עיקר המרכיב המינרלי מ חמצני ומים.-החמצן שבאוויר והופכים לגזים: פחמן דו

שילדה ובניינה של הקרקע וקובע רבות את תכונותיה. בהסתכלות מיקרוסקופית בדוגמת 

קרקע אפשר לראות כי מקצת החלקיקים המינרליים פזורים כל אחד לעצמו ומקצתם ערוכים 

יכולים להיות תרכובות הדבק בצברים או בתלכידים כשהם צמודים ודבוקים זה לזה. חומרי 

קל להפטר  ,מיקרוסקופית. לעומת זאת תגיר אבל קשה להבחין בהם בהסתכלו אורגאניות או

על ידי פירוקם באמצעים כימיים פשוטים. למשל, אפשר לפרק ולהדיח את הדבק מחומרי 

החומרים האורגאניים על ידי "שריפה רטובה" באמצעות מי חמצן ואת הגיר בעזרת חומצה 

יש בהם חלקיקים שגודלם  -ת וגדלים שוניםמלחית. החלקיקים המינרליים הם בעלי צורו

אלקטרונים  פבהם חלקיקים שניתן לגלותם רק בעזרת מיקרוסקוויש מילימטרים אחדים 

 .xוהיותר קטנים, על ידי שימוש בקרני 

מ"מ ומרחיקים ממנה  2.0לצורך תיאור מרקמה של הקרקע, מנפים אותה תחילה בנפה של 

מ"מ והכוללים חצץ, חלוקי אבן ושאריות גדולות של צמחים.  2-את כל הגופים שהם גדולים מ

קבל אוסף החלקיקים תלאחר שמרחיקים את חומרי המלט האורגאניים והאי אורגאגניים, מ

מקטעים על פי הגודל. כל מקטע הוא  הה ואותם מסווגים בארבעהמינרליים המופרדים זה מז

   להלן:    תמפורט חלוקהמתוך המרכיב המינרלי בכללותו. ה)על פי משקל( חלק 

 מ"מ 2מיקרון עד  200גס:  חול 

 מיקרון 60-200 דק:  חול 

 מיקרון 60 -2: לטיס 

 מיקרון 2 -: פחות מחרסית 
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  הוא מרקם הקרקע. ,המהווים את המרכיב המינרליהביטוי באחוזים של ארבעת המקטעים 

המקטעים העיקריים:  קיימת שיטה להגדיר את סוג הקרקע על פי הכמות היחסית של שלושת

חול )גס+דק(,סילט וחרסית. קרקעות שהן עשירות בחול ועניות מאוד בחרסית, מכונות 

מכונות קרקעות קרקעות חוליות. קרקעות שהן עשירות בחרסית ובסילט ועניות בחול, 

 30%עד  10% -סילט, ו 50%עד  30% ,חול 50%עד  20%חרסיתיות. קרקעות המכילות 

מתואר "משולש הקרקעות" שנעזרים בו  5מס' חרסית, מכונות קרקעות בינוניות. באיור 

 .מרקמהלהגדרת סוג הקרקע על פי 

 : משולש הקרקעות 5מס'  איור    

 

קרקעות כבדות גם הקרקעות החוליות מכונות גם קרקעות קלות, החרסיתיות מכונות 

שקלן ממכונות קרקעות בינוניות. המונחים "קלות" או "כבדות" אינם מתייחסים לוהסילטיות 

או הקושי שבה הן ניתנות לעיבודים שונים כמו חריש או קילטור. הסגולי אלא למידת הקלות 

את השדות בבהמות, היה נהוג להגדיר את הקרקע כקלה כאשר בתקופה שבה היו חורשים 

כבדה, כאשר נדרשו לכך ארבעה כהוגדרה היה אפשר לחרוש אותה בסוס יחיד. הקרקע 

בין החלקיקים.  מיםיסוסים. הקלות או הקושי בפליחת הקרקע נובעים מכוחות התאחיזה הקי

רב יותר ביניהם. בשטחי  ככל שמרובים החלקיקים הדקים או החרסיתיים, קיים שטח מגע

המגע נוצרים כוחות תאחיזה והם גדולים יותר ככל ששטחי המגע בין החלקיקים מרובים. 

חרסיתית מאשר בקרקע  החיכוך הנוצר בין סכין המחרשה לחלקיקים גדול יותר בקרקע

 חולית ומכן השוני בהתנגדות לפליחה.

 , כמו:על תכונותיה הפיסיות של הקרקעגם למרקם השפעה מרובה 

 .מידת האוורור וכושרו של האוויר לנוע בינות לחלקיקים 



25 

 

  כושרה של הקרקע להחזיק את המים ולאפשר את חדירתם לעומק והתפשטותם

 לצדדים.

 ח אליה יונים המשמשים להזנת הצמח.וכושרה של הקרקע לספ 

 .'תגובת הקרקע לעיבודים כמו חריש, קילטור, תיחוח, גידוד וכו 

 ונים.התאמתה לגידולים ש 

 מרקם לבין תכונותיה הפיסיות של הקרקע נובע מעובדה יסודית אחת:ההקשר בין 

גודלם היחסי של החלקיקים המינרליים קובע את שטח הפנים הכללי שלהם ביחידת משקל, 

סמ"ק.  \גר' או סמ"ר\או ביחידת נפח והוא מכונה שטח הפנים הסגולי, ביחידות של: סמ"ר

 6 -פת לטסמ"ק, ושטח המע 1 -ס"מ, הנפח שווה ל 1ע של לדוגמה, בקובייה בעלת מקצו

קוביות יותר קטנות, שאורך כל מקצוע  1000 -זאת ללעומת  .סמ"ר לסמ"ק 6, כלומר סמ"ר

סך שטח הפנים שלהם אולם מ"ל  1 -סמ"ק או 1: דומהכולל יהיה נפח ס"מ,  0.1 הוא בהן

 -של הקובייה יהיה עוד יותר קטן. אם אורך המקצוע סמ"ר לסמ"ק 60, כלומר רסמ" 60יהא 

 60,000, סמ"ק של קוביות 1של  ס"מ, יהא שטח הפנים הכולל 0.0001 -מיקרון אחד, או

 . 60,000סמ"ר והיחס סמ"ר לסמ"ק יהיה 

כאמור, הקרקע מורכבת ממקטעים שונים המלוכדים על ידי מינרלים  מבנה הקרקע: -37.3.

התלכידים, גודלם, צורתם ויציבותם מקנים לקרקע את מציאותם של וחומר אורגני לתלכידים. 

הגדרת המושג מבנה אינה כה פשוטה כמו זו  התכונה הידועה בשם מבנה או סטרוקטורה.

של המרקם. המבנה מתייחס לגודלם וליציבותם של התלכידים באופן שנשמרת הנקבוביות 

כונה כה יציבה והוא נתון מבנה הקרקע בניגוד למרקם, איננו תובעקבותיה האוורור והניקוז. 

למשל, עיבודים הרסניים של קרקע רטובה מידי, או הידוק עקב  ,לשינויים בתוך זמן קצר

. פוגעים קשה במבנה הקרקע ,נסיעות תכופות בכלים כבדים במיוחד על קרקעות רטובות

תלכיד שהוא חזק למדי בהיותו יבש, מתרכך ונחלש שעה שהוא סופג מים. המים בנוסף, 

ים אל פני החלקיקים הבודדים, מרחיקים אותם זה מזה ובכך מחלישים את כוחות נספח

חול של דיונה נעשה שפיך כשהוא מתייבש והגרגרים שאינם מאורגנים המשיכה ההדדיים. 

הינה חסרת תלכיד יציב וכשהיא נתרנית בתלכידים נפרדים בנקל זה מזה. גם קרקע לס 

על פני  הלים ודחוסים או שמתהווה קרום קשנוצרים גושים גדו לאחר הרטבה מתייבשת

מצויים גדולים, תלכידים במידה וישנם  וכניסה של מים ואוויר.נבטים הקרקע המונע הצצת 

י חללי אוויר גדולים יחסית, המאפשרים תנועה חופשית של מים ואוויר. בתוך תלכידביניהם 

תודות  קלוטים,, שבהם נשמרים מים םמצויים חללי אוויר זעירים, מיקרוסקופייעצמם  הקרקע

לכוחות נימיים. בקרקע שהיא בעלת מבנה יציב, שומרים התלכידים על יציבותם גם אחרי 

 הרטבה וייבוש, עיבודים וגידול צמחים.

מקורו של החומר האורגאני  :בקרקע האורגאני החומר של והתכונות מקורה -47.3. 

חיים ומיקרואורגניזמים שמתו ועברו דרגות שונות של פירוק.  -בקרקע הינו צמחים, בעלש
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הפירוק או הריקבוב נעשה בעיקרו באמצעות אוכלוסייה עשירה ומגוונת של 

חיים, המפרישים אנזימים שונים הממיסים את -חיידקים ופטריות, ובעלי -מיקרואורגניזמים

וצנעו בקרקע. עוצמת פעילותם של המיקרואורגניזמים שרידי רקמותיהם של היצורים שחיו וה

 pH, לחות, אוורור, הטמפרטור -בקרקע תלויה בתנאים הפיסיים והכימיים השוררים בה כמו

קבוע, הוא שונה ממקום  ועוד. הרכבו הכימי של החומר האורגאני בקרקע גם הוא אינו

 וסיית המיקרואורגניזמים. למקום, אף באותו שדה, והוא משתנה עם הזמן ואופייה של אוכל

 השערת החקר  -8.3

ושיטת נגב  (A. raddiana(, שיטה סלילנית )A. tortilisעצי השיטה מהמינים שיטת סוכך )

(A. pachyceras הם הצמחים הרב שנתיים השולטים בנוף הערבה. בתי הגידול של )

השיטים בערבה הינם שולי מלחות, מניפות סחף של נחלים גדולים, ערוצים מסדר גודל גבוה 

והלאה( ונישות המאופיינות במשטר מים מקומי משופר. המכנה המשותף לבתי גידול  4)

שני מיני השיטה הראשונים, שהינם אלה הוא מציאותם של מי תהום סמוך לפני הקרקע. 

חובבי חום, נפוצים באזורים הנמוכים יותר של הערבה ואילו שיטת הנגב, החובבת טמפ' 

 מטר.  400נמוכות יותר, מצויה באזורים שמעל 

כאמור, לשם גידולם ושרידותם, עצי השיטה זקוקים למציאותם של מי תהום קרוב לפני 

מי התהום, מכל סיבה שהיא, עצי השיטה הינם הקרקע ולכן, אם חלה ירידה במפלס 

הנפגעים הראשונים. ואכן, בשנים האחרונות, נרשמה ירידה במפלס מי התהום בערבה, 

כאמור, כנראה בעקבות שאיבה מאסיבית לצורכי חקלאות, ובשל ירידה בכמות המשקעים. 

שקעים אחוז בכמות המ 50-השנים האחרונות הייתה ירידה של כ 15-על פי מחקרים, ב

התוצאה המידית של הירידה הזו במשקעים, היא התמעטות (. 2009באזור זה )גינת ושלומי, 

החיוניים לקיומה של הצמחייה הרב שנתית בנחלים ולהעשרת מי התהום השיטפונות באזור, 

העיליים. במקביל, כמות המים הנשאבים מתת הקרקע של הערבה הדרומית )העלאת שטחי 

הנחת העבודה המרכזית כיום היא עלאת שטחי החממות( רק עולה. התמרים( והתיכונה )ה

שהפחיתה בכמות המשקעים והעלייה בשאיבה הם שני הגורמים לתמותת עצי השיטה, 

מומחים מעריכים כי עשרות, וכנראה אף מאות עצים של עצים חדשים.  התבססותםוחוסר 

  כבר נעלמו מהנוף המדברי.

בעל השפעה אזורית נרחבת, אלא רק אירועי גשם  לא התרחש בערבה שיטפון 1993מאז 

 30 -אירועי גשם שהסתכמו ב 4התרחשו באזור  2012-13בחורף מקומיים בעוצמות נמוכות. 

ציפייה העורר ציפיות רבות בנוגע ל"חזרה לחיים" של עצי השיטה בערבה.  חורף זה. מ"מ

גם באזורים בהם  -לנביטה משמעותית של זרעים ולהתבססותם של נבטים חדשים נכזבה

הנבטים לא הצליחו להתבסס ולשרוד את הקיץ רוב הייתה נביטה מאסיבית של זרעים, 

מ"מ, אשר "העיר" את  30יתכן ובעבר, גשם של  .(Stavi et al., 2016) הקריטי -הראשון
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כיום, עקב אך  ,הזרעים לנבוט, הספיק גם להוליך את שורשי הנבט לאופק מי התהום

 זה כבר לא מספיק. כנראה התרחקות אופק מי התהום מפני הקרקע, 

מטרתה של עבודה זו היא לבחון, באמצעות סימולציה, מהי כמות הגשם המינימאלית אשר 

מטר מתחת לפני הקרקע.  1תבטיח את הגעתם של נבטי השיטה אל אופק מי התהום המצוי 

מ"מ על נבטי שיטה אשר יגודלו על  30-90ומד של מנות של "גשם" בע 1-3"נוריד"  זהלצורך 

,  ונבחן ו"היחידה האדומה" (חומר וואדיאלוביום )חול,  -סוגי קרקע האופייניים לערבה לושהש

 ם להגיע לאופק מי התהום.תאת יכול

 שערות החקר המונחות בבסיס עבודה זו הן:ה

להגיע ל"אופק מי  מ"מ( יצליחו 90הנבטים שהושקו בכמויות המים הגדולות ביותר ) .א

 התהום" ולהתבסס.

מ"מ( לא יצליחו להגיע ל"אופק  30הנבטים שהושקו בכמויות המים הקטנות ביותר ) .ב

 .יתבססומי התהום" ולא 

, כאשר הצפי לסוג הקרקע תהיה השפעה על התבססות הנבטים ותפרוסת השורשים .ג

 .הוא ש"היחידה האדומה" תתמוך טוב יותר בהתבססותם של הנבטים
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 וחומרים שיטות. 4

 פוטנציאל בעלי שיטים לזרעי ביותר הטוב המקור, מוקדם ידע פי על :הגללים איסוף -4.1

 מעבר כי גם ידוע, מכך יותר. השיטה פירות/מעלי הניזונים פרסתנים גללי הוא לנבוט גבוה

, מהשיטה הניזונים אחרים פרסתנים של ולא, הראמים של העיכול במערכת השיטה זרעי

 15.1.2016אי לכך, בתאריך . הזרעים של ביותר הגבוהים הנביטה אחוזי את מבטיחה

( מהחי בר והובאו לחממה הלימודית 9ליטר של גללי ראמים )תמונה מס'  100 -נאספו כ

 שבבית ספר "מעלה שחרות" ביטבתה.

 ".בר-חי"מה איסופם לאחר ראמים גללי: 9' מס תמונה     

 

 עציצי הגללים בתוך הונחו 30.1.2016בתאריך  :הגללים שבתוך הזרעים הנבטת -4.2

 .10ראה תמונה מס'  -ל כל אחד,  שמולאו בגללים עד שפתם"מ 100 בעלי נפח פלסטיק

 4במים מותפלים, באמצעות מתזים,  העציצים הונחו על גבי שולחנות השרשה והושקו

להיות מושקים באותו במהלך החודשים הבאים המשיכו הגללים . דקות 3 ביום למשך פעמים

אופן ונבטי השיטים החלו להציץ ולגדול מתוך הגללים המושקים. במהלך התקופה עושבו 

 הכל העציצים מנבטים לא רלוונטיים לניסוי, בעיקר נבטי בקיה. במהלך התקופה הציצו בסך

 3-25נבטים, כאשר בסופה, בגלל הצצות בתאריכים שונים, נע אורך הנבטים בין  150 -כ

נעקרו או הועברו בעדינות  והאחרים אחד נבחר, בעציץ אחד מנבט יותר שנבט במקרה ס"מ.

נבטים באורך שבין  90בתום התקופה נבחרו לניסוי  בחממה. נעשה התהליך כל. לעציץ אחר

 ס"מ. 8-10
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: גללי הראמים בתוך העציצים הממוקמים על גבי שולחנות 10תמונה מס' 

ות נבטי שיטים בגובה ההשרשה. בתמונה השמאלית ניתן לרא

 ס"מ. 2-3של 

 

  :מקום האיסוף ואנליזת גודל גרגר -הניסוי נעשה איתן השונות הקרקעות -4.3

קיבוץ לוטן והובאו לשטח הפתוח שליד החממה בבית  מאזור שנלקח חול :"לוטן חול" .א

 בערבה נרחבים אזורים המייצג חול זה, .11ראה תמונה מס'  -הספר "מעלה שחרות"

 .לערבה ממזרח שהתבלו נוביות חול בעיקר באבני הדרומית, מקורו

 . ס"ביה בסמוך לחממת הנמצא חול -11' מס תמונה

  

בערבה, בעלת משרעת  רבים זרימה לערוצי שאופיינית קרקע אלוביום: -"ואדי חומר" .ב

מתעלה שנחפרה  נלקחה הקרקע. רחבה של גדלי גרגר ומכילה חלוקים בגדלים שונים

נ.צ  -מ' באפיק נחל הסמוך לבית הספר "מעלה שחרות" 2בעומק של 

 עברה הניסויית למערכת הכנסתה לפני. 12ראה תמונה מס'  -29.89335,35.056136

 .13ראה תמונה מס'   מ"ס 1 על מ"ס 1 של חורים בעלת גודל בנפה סינון הקרקע
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 : ניפוי ראשוני של האלוביום13מונה מס' : איסוף האלוביום.      ת12תמונה מס'         

                                                      

, גרופית, שיטה)בדרום הערבה  מהנחלים במקצת קרקע זו מצויה -"היחידה האדומה" .ג

וסילט. בנוסף היא  חרסית ומלוכדים של קטנים גרגרים והיא מכילה בעיקר (ציחור

הקרקע ששימשה בניסוי זה נאספה . קרבונט קלציום ותצביריחלוקים  מכילה מעט

 14. בתמונה מס' 30.143883,35.132521 -מ"היחידה האדומה" בנחל שיטה, בנ.צ.

 ניתן לראות את שלב איסוף הקרקע של "היחידה האדומה" מנחל שיטה.

האנליזה של התפלגות גודל הגרגר של שלושת הקרקעות אשר שימשו אותנו בניסוי זה  .ד

( עבור החול והאלוביום )"חומר וואדי"( ועל 2012עשתה כבר בעבר על ידי הלמן ובנט )נ

עבור "היחידה האדומה". תוצאות האנליזות האלה מרוכזות  Stavi et al., (2016)ידי 

. האנליזה עבור היחידה האדומה מפורטת פחות מאשר זו עבור החול 1בטבלה מס' 

 והאלוביום.

 הקרקע של "היחידה האדומה".: איסוף 14תמונה מס' 
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( 2012, ובנט הלמן) פי על, השונות הקרקעות של הגרגר גודל התפלגות: 1' מס טבלה

  :(Stavi et al., 2016) -ו

 + 0-110 110-212 212-423 423-726 726-2540 2540-5080 5080 (mגודל גרגר )

 5.8 13.0 30.0 30.9 11.3 7.8 1.2 חול

 0.4 5.1 29.1 25.9 17.9 20.2 1.6 אלוביום

  32.9 67.1 "יחידה אדומה"

 

  :הניסויית המערכת פירוט  -4.4

 לאורך ונחתכו מ"ס 8 בקוטר PVC צינורות נלקחו הראשון בשלב :המערכת הרכבת -4.4.1

, מילימטר 1 בגודל חורים בעלת פלסטיק רשת י"ע נסתם הצינורות של אחד צד. מטר 1 של

"חול לוטן"/"יחידה /וואדי" ב"חומר מולא כל צינור. פלסטיק אזיקון י"ע לצינור הודקה אשר

 מולאו צינורות 30 ,"לוטן" בחול מולאו צינורות 30 בסך הכל, .ס"מ 95לגובה של  אדומה"

. 15תמונה מס'  צינורות מולאו בקרקע של "היחידה האדומה", ראה 30 -ואדי ו בחומר

בתוך החממה הלימודית בביה"ס "מעלה שחרות" במתקן ייעודי הבנוי  הועמדו הצינורות

 . 15ממשטחים שהועמדו במאונך ולתוכם הוכנסו הצינורות, ראה תמונה מס' 

 האחידים נבטים 90 נבחרו, הנבטים כל מתוך :הניסויית למערכת הנבטים העברת -4.4.2

. נפרד PVC ו כל אחד לצינורוהועבר -מ"ס 10-ל 8 בין בטווח נוף אורך -שניתן ככל בגודלם

 של שורש נבט השיטה לתוך חופשית חורים כדי לאפשר גדילה 4בתחתית כל עציץ חוררנו 

, 1,2 קבוצות) נבט מיד לאחר העברת העציצים לתוך הצינורות, כל .לעציץ שמתחת הקרקע

 30חישוב נפח המים עבור גשם של  .מילימטרים 30של  "הראשון גשם"ה את קיבל( 3 -ו

מ"מ גובה גשם=  X 3.14 X 30ס"מ רדיוס צינור  X 4ס"מ רדיוס צינור  4מ"מ היה כדלהלן:  

 סמ"ק. ה"גשם" ניתן בבת אחת כדי שחלוקת המים תהיה הומוגנית.  150.72

, שונות מים כמויות המקבלות קבוצות 3 -ל חולקו השיטים :השונים" גשמים"ה משטרי -4.4.3

 .שבועיים היו" הגשמים מנות" בין ההפרשים. שונים גשם משטרי המדמות

 אחת, ביום תחילת הניסוי. במנה גשם מ"מ 30 קיבלה -1 קבוצה  •

מנה אחת ביום  -שבועיים של בהפרש מנות לשתי מחולקים מ"מ 60 קיבלה -2 קבוצה •

 .תחילת הניסוי ומנה נוספת שבועיים לאחר מכן

מנה ראשונה  -בשבועיים מזו זו המופרדות מנות לשלוש מחולקים מ"מ 90 קיבלה -3 קבוצה •

ביום תחילת הניסוי, מנה שנייה שבועיים לאחר מכן ומנה שלישית שבועיים לאחר המנה 

 .השנייה
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 שולחן את לראות ניתן מאחור. : המערכת הניסויית בחחמת ביה"ס15תמונה מס' 

 .הנבטים )חץ אדום( עדיין נמצאים בו ההשרשה

 

 :הניסוי יומן -4.5

 19.1.2016 :בר.-מהחי גללים איסוף 

 30.1.2016.העברת הגללים לעציצים ותחילת הנבטה : 

 24.4.2016: 30": ראשון גשם" -ובנוסף לצינורות הוכנסו נבטים: הניסוי התחלת 

 .3 -ו 2, 1 ניתן לקבוצות, מ"מ

 8.5.2016: "ומדידת הישרדות  3 -ו 2 לקבוצות ניתנים מ נוספים"מ 30": שני גשם

 של כל הנבטים.

 24.5.2016: "ומדידת הישרדות  3 לקבוצה ניתנים מ נוספים"מ 43":  שלישי גשם

 .של כל הנבטים

 25.6.2016 בדיקת הישרדות של כל הנבטים וקציר ראשון של מחצית מהנבטים :

 ששרדו בכל קבוצה.

 24.7.2016 שנשארו.: בדיקת הישרדות של כל הנבטים וקציר כל הנבטים 

במהלך הניסוי נערך מעקב : בעת הקצירים ומדידות הנבטים הישרדות אחר מעקב -4.6 

אחרי הישרדותם של הנבטים כאשר נבט בעל נוף ירוק נחשב נבט שורד. האנליזה נערכה 

שבועיים מיום תחילת הניסוי, חודש לאחר תחילתו, חודשיים לאחר תחילתו ושלושה חודשים 

לניסוי, הוקרבו מחצית הנבטים ששרדו לאנליזה של  95 -וה 64 -בימים הלאחר תחילתו. 

נמדד תחילה גובה  האנליזהבעת מידות פרופיל ההרטבה של הקרקע ושל עומק השורשים. 

 -ה , נחתך צינור16ראה תמונה מס'  -הנוף של הנבט ונרשם מצבו. לאחר מכן, על שולחן
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PVC שני נמדדו לשני חלקים ת הצינורלאחר הפרד. ניסורים לאורכו שני לשניים על ידי 

 של השורשים עומק. ב, הנקודה הגבוהה ביותר והנמוכה של פרופיל ההרטבה. א: פרמטרים

 -ובעדינות בזהירות הצינור מתוך הקרקע נוקתה, השורש עומק את למצוא מנת על. הנבטים

)תמונה  לאחר מכן צולמו והם אורכם נמדד, השורשים חשיפת תום עם. 17ראה תמונה מס' 

18). 

 .השורשים וחשיפת הקרקע ניקוי: 17' מס תמונה     .לאורכו הצינור ניסור: 16' מס תמונה

                         

 צילום של השורש הגלוי לאחר מדידות פרופיל ההרטבה וחשיפת השורש. :18' מס תמונה
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 . תוצאות5

 שיטה נבטי של להתבססותם הנדרשים התנאים מהם לבדוק הנוכחית היתה מטרת העבודה

 לנבטים שניתנו המשקעים ומשטר הקרקע סוג -היו שנבדקו הפרמטרים. הערבה בתנאי

באורך מטר שמולאו בקרקעות השונות   PVCגלילי כללה הניסויית המערכת. כהשקיה

. ראה שיטות וחומרים -והושקו בכמויות שונות של "גשם" בשלוש מנות בהפרש של שבועיים

יום  -שרידותם של הנבטים כאשר בחלקו השני של הניסוי אחר מעקב במהלך הניסוי נעשה

לניסוי, נעשה גם מעקב אחר עומק השורשים של הנבטים ופרופיל  95לניסוי ויום  64

 גובה עליון ותחתון, ראה שיטות וחומרים. -ההרטבה של המים

 ואדי(. החול ה" ואלוביום )חומרחול, "יחידה אדומ -קרקע סוגי בשלושה התמקדנו זו בעבודה

בערבה, ה"יחידה האדומה" נלקחה מנחל שיטה  נרחבים אזורים מייצג והוא לוטן מאזור נלקח

 בערבה, רבים זרימה לערוצי האופיינית קרקע שהינו, וואדי( והאלוביום )חומר שבערבה 

כאמור, כמויות המשקעים שנבחרו בעבודה זו, תואמים  .ליטבתה סמוך נחל מערוץ נלקחה

 90 -מ"מ ו 60מ"מ,  30 -את כמויות המשקעים האופייניות לדרום הערבה ועד לים המלח

 חזרות. 10כמות גשם( נעשו  Xראה שיטות וחומרים. עבור כל טיפול )סוג קרקע  -מ"מ

 95של הנבטים לאורך  , המתארים את אחוזי השרידות1-3תוצאות הניסוי מוצגות בגרפים 

המציגה את ממוצעי )פלוס סטיית תקן( הגובה העליון והתחתון של   Xימי הניסוי ובטבלה מס'

 של הניסוי. 95 -ו 64פרופיל ההרטבה ועומק השורש בטיפולים השונים, בימים 

מ"מ  30 -: אחוז הישרדות נבטי שיטה סלילנית על שלושת סוגי הקרקע1גרף מס' 

 עד "הורדת" הגשם.גשם. חץ כחול מו
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מ"מ  60 -: אחוז הישרדות נבטי שיטה סלילנית על שלושת הקרקעות2גרף מס' 

 גשם. חץ כחול מועדי "הורדת" הגשמים.

 

מ"מ   90 -: אחוז הישרדות נבטי שיטה סלילנית על שלושת הקרקעות3גרף מס' 

 גשם. חץ כחול מועדי "הורדת" הגשמים.

  

 , ניתן לראות כי: 1-3מגרפים מס' 

בכל כמויות הגשם ובכל סוגי הקרקע ישנה ירידה בהישרדות הנבטים לאורך כל הניסוי,  .1

 ברמות זו או אחרת. 
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לערך   50%ימים לניסוי, ישנה שרידות של  95(, לאחר 3מ"מ גשם )גרף מס'  90 -ב .2

 3ידות הנבטים בין סוגי הקרקע, לא ניתן לראות הבדל משמעותי בשר 3 -מהנבטים, ב

 סוגי הקרקעות.

ימים לניסוי, שרידות הנבטים הגבוהה ביותר  64(, אחרי 2מ"מ גשם )גרף מס'  60 -ב .3

(. 15%( ולאחר מכן באלוביום )50%(, לאחר מכן ביחידה האדומה )90%הייתה בחול )

לניסוי, חלה ירידה קטנה מאוד בהישרדות הנבטים  95 -לניסוי ליום ה 64 -בין יום ה

. הישרדות שרידות 15% -ל -בחול וירידה ניכרת בהישרדות הנבטים ביחידה האדומה

 (.15%הנבטים באלוביות הייתה ונשארה נמוכה )

מ"מ גשם, שרידות הנבטים בחול  60 -ימים, בדומה ל 64מ"מ גשם, לאחר  30 -ב .4

לניסוי ליום  64. בין יום גבוהה יותר משרידותם ביחידה האדומה ומשרידותם באלוביום

חלה ירידה משמעותי בהישרדות הנבטיים בחול וביחידה האדומה. שרידות הנבטים  95

 . 0% -ל 10% -באלוביום באותה תקופה ירדה מ

לניסוי(, בנוסף לבדיקת שרידות  95לניסוי ויום  64כאמור, בשלב השני של הניסוי )יום 

לניסוי, )תוך לקיחת נתון זה בחשבון  64 -ם ההנבטים, הקרבנו מחצית מהנבטים ששרדו ביו

של הנבטים  PVC -לניסוי. גלילי ה 95 -בחישוב השרידות(, והנבטים ששרדו ביום ה

שהוקרבו נחתכו לאורכם ונמדדו: הגובה העליון והגובה התחתון של פרופיל ההרטבה, עומק 

 .x השורש ואורך הנוף של הנבט. תוצאות מדידות אל מופיעות בטבלה מס' 

 ניתן לראות כי: 2בטבלה מס' 

בכל המדידות שנעשו, קצה השורש נמצא תמיד בין הגבול העליון והתחתון של  .1

 פרופיל ההרטבה.

לניסוי לא היה ארוך יותר  95 -ברוב רובם של הטיפולים, אורך השורשים ביום ה .2

 לניסוי. 64 -מאורכם של השורשים ביום ה

 לא היה שינויברוב רובם של המקרים, סוי, לני 95 -לניסוי ליום ה 64 -בין היום ה .3

 בגובהי פרופיל ההרטבה )גובה גבול עליון וגובה גבול תחתון(. מהותי

לניסוי, ניתן לראות באופן  95 -לניסוי וגם ביום ה 64 -מ"מ גשם, גם ביום ה 90 -ב .4

ברור שעומק ההרטבה )גבול תחתון של פרופיל המים( באלוביום הוא הגדול ביותר, 

 60 -זה של החול ולבסוף זה של היחידה האדומה. ניתן לראות תופעה זו גם באחריו 

 מ"מ גשם אך באופן ברור פחות.

  גם באלוביום, גבול התחתון של פרופיל ההרטבה לא הגיע למטר אחד.  .5
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:  גבול עליון ותחתון של פרופיל ההרטבה ועומק השורש בשלושת סוגי הקרקע  2 טבלה מס'

יום בולניסוי  64 -ביום ה ,המשקעים )ראה שיטות וחומרים(ושלושת כמויות 

 -תאים ריקים סטיית התקן. -לניסוי. הערכים המופיעים הם ממוצע +/ 95 -ה

 חזרה אחת בלבד. -אין תוצאות, העדר סטיית תקן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום לניסוי גבול עליון-הרטבה גבול תחתון-הרטבה אורך שורש גבול עליון-הרטבה גבול תחתון-הרטבה אורך שורש גבול עליון-הרטבה גבול תחתון-הרטבה אורך שורש

64  -10+/-2  -43.5+/-26.2  -39.5+/-6.4 -19 -38 -38

95 5 -32

יום לניסוי גבול עליון-הרטבה גבול תחתון-הרטבה אורך שורש גבול עליון-הרטבה גבול תחתון-הרטבה אורך שורש גבול עליון-הרטבה גבול תחתון-הרטבה אורך שורש

64  -23.3+/-2.9  -48.6+/-5.8  -33+/-4.4  -9+/-1.5  -39.5+/-17.7  -23.25+/-1.8 -20 -48 -29

95  -21.5+/-1.9  -43.5+/-3  -34.25+/-7.7 -14 -36 -18.5 -39 -73 -57

יום לניסוי גבול עליון-הרטבה גבול תחתון-הרטבה אורך שורש גבול עליון-הרטבה גבול תחתון-הרטבה אורך שורש גבול עליון-הרטבה גבול תחתון-הרטבה אורך שורש

64  -15.6+/-3.2  -55.6+/-3.9  -42+/-6.3 -6.5  -37.5+/-3.4  -23.3+/-0.6 -12.3  -72.7+/-5.5  -46.3+/-6.2

95  -16.5+/-3.7  -52+/-4.3  -37+/-10.7  -12.5/+-0.8  -43.5+/-3.4  -26.5+/-6.5  -14.3+/-5.3  -66+/-11.4  -32.5+/-11.4

חול יחידה אדומה אלוביום

אובדן נתונים

מ"מ 90

חול יחידה אדומה אלוביום

חול

מ"מ 30

מ"מ 60

יחידה אדומה אלוביום
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 ומסקנות  . דיון6

ובאזורים נוספים השנים האחרונות חלה ירידה ניכרת בכמות המשקעים בערבה  15 -ב

 קושי ושל עצי שיטה התייבשות של תופעה גם נצפתה, במשקעים הירידה בארץ. לצד

ההנחה היא כי הירידה בכמות המשקעים היא שגרמה לשני  .צעירים נבטים של בהתבססותם

המשקעים,  שכמות ההשערה נבחנה זו )ראה מבוא(. בעבודה 2010אלה, כפי שנמצא בשנת 

השערת החקר  .בהתבססותם של נבטי השיטה בערבה מהווים גורם  כמו גם סוג הקרקע,

הייתה כי לשני גורמים אלה, כל אחד בנפרד, אכן יש השפעה על התבססות הנבטים וכן כי 

 נבטי של התבססותם נבחנה בה מודל מערכת בנינו קיימת ביניהם אינטראקציה. לצורך כך

מהערבה )חול, אלוביום  שונות קרקעות באורך של מטר אחד, שהכילו  PVC בצינורות שיטה

מ"מ,  90 -ו 60, 30"גשם" ) של שונות בכמויות והושקו )"חומר וואדי"( ו"היחידה האדומה"( 

 10כל טיפול כלל . ראה שיטות וחומרים( -בשלושה "גשמים" שהפרש ביניהם הוא שבועיים

תחתית הצינור( אחד ) מטר של לעומק יגיע הנבט שורש שאם חזרות. הנחת העבודה הייתה

 וכן  הנבטים של שרידותם אחר מעקב נעשה הניסוי במהלך .להתבססותו טוב סיכוי כבר יש

 ראה -ותחתון עליון גובה -המים של ההרטבה ופרופיל הנבטים של השורשים עומק אחר

 .וחומרים שיטות

 :הבאות התוצאות נתקבלו זו בעבודה

, הניסוי כל לאורך הנבטים בהישרדות ירידה ישנה הקרקע סוגי ובכל הגשם כמויות בכל .1

 . אחרת או זו ברמות

 3 -ב, מהנבטים לערך  50% של שרידות ישנה, לניסוי ימים 95 לאחר, גשם מ"מ 90 -ב .2

 .הקרקע סוגי

 בחול הייתה ביותר הגבוהה הנבטים שרידות, לניסוי ימים 64 אחרי, גשם מ"מ 60 -ב .3

 -ה יום . בין(15%) באלוביום מכן ולאחר( 50%) האדומה" ב"יחידה מכן לאחר(, 90%)

 וירידה בחול הנבטים בהישרדות מאוד קטנה ירידה חלה לניסוי 95 -ה ליום לניסוי 64

 הנבטים הישרדות. שרידות 15% -, להאדומה" ב"יחידה הנבטים בהישרדות ניכרת

 (.15%) נמוכה ונשארה הייתה באלוביום

 בחול הנבטים שרידות, גשם מ"מ 60 -ל בדומה, ימים 64 לאחר, גשם מ"מ 30 -ב .4

 לניסוי 64 יום בין. באלוביום ומשרידותם האדומה" ב"יחידה משרידותם יותר גבוהה

 שרידות. האדומה" וב"יחידה בחול הנבטיים בהישרדות משמעותי ירידה חלה 95 ליום

 . 0% -ל 10% -מ ירדה תקופה באותה באלוביום הנבטים

 

 פרופיל של והתחתון העליון הגבול בין תמיד נמצא השורש קצה, שנעשו המדידות בכל .5

 .ההרטבה
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 יותר ארוך היה לא לניסוי 95 -ה ביום השורשים אורך, הטיפולים של רובם ברוב .6

 .לניסוי 64 -ה ביום השורשים של מאורכם

מהותי  שינוי איןברוב רובם של המקרים, , לניסוי 95 -ה ליום לניסוי 64 -ה היום בין .7

 (.תחתון גבול וגובה עליון גבול גובה) ההרטבה פרופיל בגובהי

 ברור באופן לראות ניתן, לניסוי 95 -ה ביום וגם לניסוי 64 -ה ביום גם גשם מ"מ 90 -ב .8

 אחריו, ביותר הגדול הוא באלוביום( המים פרופיל של תחתון גבול) ההרטבה שעומק

 מ"מ 60 -ב גם זו תופעה לראות ניתן. האדומה" ה"יחידה של זה ולבסוף החול של זה

 .פחות ברור באופן אך גשם

 .גם באלוביום, גבול התחתון של פרופיל ההרטבה לא הגיע למטר אחד .9

,  בכל סוגי הקרקע ובכל כמויות "הגשמים" ישנה פחיתה 1-3כפי שניתן לראות בגרפים 

ימי הניסוי. משמעות תוצאות אלה היא  95ברמה זו או אחרת במס' הנבטים החיים לאורך 

מ"מ  30-90שבכל סיטואציה של גשם וקרקע האופייניים לערבה )משרעת משקעים שבין 

( תהיה פחיתה כזו או אחרת בהתבססותם של נבטים וקרקעות איתן עבדנו בניסוי שלנו

( בחנו את שרידותם של נבטי שיטה לאחר 2015)  .Stavi at alהמושקים ע"י גשם בלבד. 

וואדיות שונים לאורך הערבה, לאורך שנה אחת.  12 -, ב2012-2013 שלעונת הגשמים 

מ"מ גשם. הממצאים הראו  31 -בחורף האמור ירדו בממוצע, באזורים שונים בערבה, כ

 21%חודשים ושל  3מהנבטים לאחר  49%הוואדיות( של  12שרידות ממוצעת )ממוצע של 

ורים הסמוכים לנתיב זרימת לאחר שנה. הנבטים אחריהם נעשה מעקב נמצאו ברובם באז

שנתית -המים, בדר"כ על אלוביום )חומר וואדי(, בתוך "כתמים ירוקים" של צמחייה חד

המעידים על משטר מים טוב, שכנראה כלל גם אספקת מים מאזורים שכנים ולא רק מהגשם. 

-ב 0%( הייתה 1-3בניסוי שלנו, שרידות הנבטים לאחר שלושה חודשים באלוביום )גרפים 

מ"מ "גשם". דבר זה מעיד על כך  90 -ב 60% -מ"מ "גשם" ו 60 -ב 15%מ"מ "גשם",  30

( הייתה גבוהה מכמות 2015)  .Stavi at alשכמויות המים שהגיעו לנבטים בניסוי של 

, על פי מ"מ גשם לערך 90 -שווה ערך ל -מ"מ( 31הממוצע של הגשם שירדה על הנבטים )

ה, גם במשטר המים המשופר בתוך אותם "כתמים . בכל מקרה, לאחר שנהמודל שלנו

. כיוון שלא נעשה מעקב ארוך יותר (Stavi et al., 2015מהנבטים שרדו ) 21%ירוקים", רק 

אחר אותם נבטים ששרדו את השנה הראשונה, קשה לדעת האם אותם נבטים אכן התבססו 

מ"מ גשם בלבד  30 -כעצים בהמשך הדרך. מה שברור הוא, על פי תוצאות הניסוי שלנו, ש

לא מספיקים לביסוסם של נבטי השיטה, לא על אלובים )חומר וואדי( ולא על קרקע חולית או 

 היחידה האדומה.

Segelquist et al (1993) השפעת משטר המים על התבססותם וגדילתם של נבטי  בחנו את

גשם", אשר ניתן בניסוי שלנו "(, אך במקום כמויות שונות של populus deltoiedesצפצפה )

כהשקיה, הכותבים שלטו בזמינות המים לנבטים ע"י ניקוז בקצב שונה של המים בתת 
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( coarse alluvial sandsהקרקע עליה גדלו. הקרקע עליה גדלו הנבטים היתה אלוביום )

ים נמצא כי ככל שקצב ניקוז המ Segelquist et al (1993)יום. בניסוי של  95והניסוי ארך 

ס"מ ליום, שרידות  0.4בקצב ניקוז של  -בתת הקרקע עלה, כך ירדה שרידות הנבטים

מהנבטים ובניקוז  47%ס"מ ליום שרדו  2.9הנבטים הייתה גדולה ביותר, בקצב ניקוז של 

מידי לא שרד אף נבט. בדומה לניסוי זה, בניסוי שלנו, ככל שירדה זמינות המים )כמות 

(. למשל 1-3ירדה שרידות הנבטים בכל סוגי הקרקע ) גרפים  הולכת וקטנה של "גשם"( כך

 30 -ב 0% -ו" גשם" מ"מ 60 -ב 15%, ".גשם" מ"מ 90 -ב 60%השרידות הייתה  בחול:

 ."גשם" מ"מ

(2004) Maschinski et al. בחנו את התבססותם של נבטי ,Purshia subintegra שהינו ,

סוגי קרקע האופייניים לאזור מין בסכנת הכחדה הגדל באריזונה, בשלושה 

(Mesa/Slope/Alluvial ( ובהשקיה ע"י גשם בלבד )כלומר, אספקת מים זהה לכל

ביוטים אשר יכולים להשפיע על -גורמים ביוטים וא 16הטיפולים(. בניסוי המצוטט נבחנו 

התבססותם של הנבטים. מבין כל הגורמים שנבחנו, הגורם שהשפיע ביותר על הישרדות 

(. מבין שלושת הקרקעות שנבחנו, לחות הקרקע של p= 0.0001) היה לחות הקרקעהנבטים 

יום,  165( הייתה הנמוכה ביותר לאורך רוב תקופת הניסוי, שארך Alluvialהאלוביום )

 Slope -ב 37%לעומת  25%ובהתאמה שרידות הנבטים שגדלו עליו הייתה הנמוכה ביותר )

ם על כך שבמקרה ואותה כמות מים מסופקת (. נתונים אלה רומזיMesa  -ב 62% -ו

ולו ההשפעה הגדולה  למערכת, סוג הקרקע הוא הקובע  את לחות הקרקע וזמינות המים

ביותר על התבססותם של הנבטים. בניסוי שלנו התוצאות מעט יותר מורכבות. כפי שניתן 

על שרידות יום, לא היה לסוג הקרקע השפעה  95מ"מ, לאחר  30 -(, ב1-3לראות בגרפים )

מ"מ ניתן לראות שלסוג הקרקע אכן יש השפעה על הישרדות הנבטים  60 -הנבטים, ב

שוב, לסוג הקרקע לא  מ"מ, 90 -( וב80% -)הישרדות הנבטים בחול הייתה גבוהה ביותר

הייתה השפעה על הישרדות הנבטים )בכל סוגי הקרקע הישרדות הנבטים הייתה סביב 

50% .) 

Stavi et al. (2016)  הראו כי ביחס לאלוביום, התכונות הפיזיקליות/כימיות של "היחידה

 של מזה גבוה שלוש פי הוא שלה השדה האדומה" משופרות ו"יותר נוחות למשתמש" )קיבול

במבוא(. למרות  3.4סעיף  ראה  -מ"ס 5 של לעומק הזמינה המים תכולת גם וכך האלוביום

זאת, נמצא כי צפיפות העצים על היחידה האדומה ועל האלוביום לא שונות באופן מובהק 

(p=0.055 לעומת זאת, אחוז העצים החיים על פני "היחידה האדומה" היה גבוה יותר .)

ים (. כיוון שאנו מניחים שצפיפות העצים )חיp=0.044באופן מובהק מאשר על פני האלוביום )

, שהינו בעצם התבססותם של recruitment -ומתים יחד( מהווה אינדיקציה טובה לתהליך ה

נבטים וגדילתם לכדי עצים, ניתן להגיד שבמקרה של נחל שיטה ועוד נחלים בערבה שמכילים 

את "היחידה האדומה", לסוג הקרקע )אלוביום/"יחידה אדומה"( אין השפעה על התבססותם 

תוצאות אלה, ניתן לראות כי התבססותם של הנבטים על האלוביום ועל של הנבטים. בדומה ל
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 30 -יום, ב 95. לאחר 1-3גרפים  -"היחידה האדומה" בניסוי שלנו לא שונה באופן מובהק

מ"מ גשם,  60 -מ"מ גשם, גם על האלוביום וגם על ה"יחידה האדומה" הנבטים לא שרדו, ב

מהנבטים שרדו. כן  50%מ"מ גשם, סביב  90 -מהנבטים שרדו בשתי הקרקעות וב 15-20%

מ"מ. כאשר אחוז גדול  60 -מ"מ וב 30 -יום, ב 64ניתן לראות הבדל בין הקרקעות לאחר 

 יותר של הנבטים שרדו בקרקע ה"יחידה האדומה".

היכן שהיה ניתן  -כמויות גשםרוב המקרים )סוגי קרקעות וב, 2כפי שניתן לראות בטבלה מס' 

(, נמצא canna 2016היונקות הקולטות את המים ) מירב שבו נמצאות ,שקצה השורלמדוד(, 

כי הגבול העליון והגבול ברוב רובם של המקרים  נמצא תמיד בתוך פרופיל ההרטבה. עוד

, 95 -ליום עד היום ה 64 -יום הבין ה מהותית ההרטבה לא השתנה התחתון של פרופיל

היה  ,מהמקרים חלקבלניסוי,  95 -ביום המצאנו גם כי  גם השורשים לא התארכו.ובהתאמה 

, כתוצאה מהתייבשות המים )תוצאות לא מוצגות(קשה מאוד למצוא את פרופיל ההרטבה 

. בנוסף לאלה מצאנו שגם באלוביום, שם הגיעו המים בעיקר בכמות הגשם הנמוכות יותר

מ"מ גשם(, לא הגיעו המים  90 -לניסוי, ב 95 -ס"מ בממוצע ביום ה 66) המרבילעומק 

 לעומק של מטר אחד. כל אלה המעידים על כך ש:

מ"מ גשם לא מספיקה להביא את המים  90אפילו כמות של  ,בכל סוגי הקרקע .א

, שלצורך ניסוי זה, נחשב העומק לעומק של מטר אחד ,קבותם את השורשיםיובע

 ."הבטוח"

מ"מ גשם, פרופיל ההרטבה הגיע  90 -מסוימת נמצא שדווקא באלוביום, בבהפתעה  .ב

הכי עמוק. הצפי היה שהחדירה העמוקה ביותר של המים תתרחש דווקא בחול, 

. משמעות ממצא זה היא שבסיטואציות מסוימות של שתאחיזת המים שלו נמוכה יותר

"ידידותי למשתמש". , האלוביום יכול להיות די )זמינות גבוהה יחסית( זמינות מים

מהבחינה הזו, ה"יחידה האדומה" שהכילה כמות גדולה בהרבה של חרסית, וחדירת 

בכל מקרה, מבחינת  פחות ידידותית לנבט.ה, היא ביותר הנמוכההמים לתוכה היתה 

(, לנתון זה לא היתה 3מ"מ, לאחר שלושה חודשים )גרף  90 -שרידות הנבטים ב

 טווח יכול לתת תמונה יותר ברורה. כאמור, רק ניסוי ארוך השפעה.

מדיה כנראה לא שמהשורש בתוך "בועת מים" "כליאתו" של  בניסוי היה תרחש שה המ .ג

מצאו כי  Schwintzer & Lancelle (1983)גם  עם הזמן. שהולכת ומתייבשתמשתנים, 

, דבר המעיד על כך בקרקע לא חדרו אל מתחת לפרופיל המים Myrica Galeשורשי 

במחקר החוקרים . ואף את צורתו המים הוא אשר קובע את עומק השורששפרופיל 

ובעיקר שכאשר פרופיל המים היה רדוד, פיתח הצמח שורשים רדודים מצאו המצוטט 

 אנכיים ועמוקים. בעיקר הצמח פיתח שורשים עמוק, וכאשר פרופיל המים היה מאוזנים 

(, 2ס"מ )טבלה מס'  66-70 כיוון שהשורש כלוא בתוך פרופיל מים שעומקו המירבי .ד

נראה כי רק אם השורש יקבל מנה נוספת של מים, אשר תגיע מספיק עומק, אל 

 .לטווח זמן נוסף היונקות של הנבט תתאפשר הישרדותו של הנבט
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מספיקה לחדור מספיק  ,מ"מ 90על משמעותית עולה על הדעת שרק כמות מים העולה  .ה

 . )או "מי מבטחים"( ים"את השורש ל"חוף מבטחלהביא עמוק ובהמשך 

לסיכום עבודה זאת ניתן לומר כמעט בבטחה שהתבססותם של נבטי שיטה לא יכולה 

כמות זאת אינה מספיקה להביא את  מ"מ.  90להתבסס רק על גשם ישיר, גם אם כמותו 

כדי לבסס את  , ובהמשך את השורש,גבולו התחתון של פרופיל ההרטבה עמוק מספיק

שלא נערך מעקב ארוך טווח אחר שרידות הנבטים בניסוי שלנו, לא ניתן  בנוסף, כיוון .הנבט

משמעות ממצאים אלה . מ"מ ישרדו למשך שנה אחת 90להגיד בבטחה כמה נבטים שקיבלו 

כמות מים העולה על זו  היא כי נבטי השיטה יכולים להתבסס רק אם הם מקבלים מהסביבה

בנוסף, ניסוי זה מראה כי הכימיה והפיזיקה של במקרים של שיטפון. וזאת כאמור  של הגשם

בכמויות גשם  ה"יחידה האדומה" לא מקנים לה היתרונות בעליית שרידותם של הנבטים

 .מ"מ. 90 -הנמוכות מ
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