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 על התקציר להיכתב בעברית לפי סעיף ה' שבהנחיות לכתיבת דיווחים –שים לב   ה. תקציר

 מטרתו המרכזית של מרכז המצוינות הייתה להפחית את שטפי החנקה מתחת לבית השורשים בעידן ההתפלה.
סוי שדה בגילת וניסוי במכלים יהשיטה המרכזית הייתה ריכוז קבוצות מחקר מובילות סביב שני ניסויים גדולים, נ

מ' ומודלים תלת ממדיים הטרוגניים,  4.5מניסוי השדה, ששולב בו ניתור של התווך הלא רווי עד לעומק  בוולקני.
הוכח שהמעבר מהשקיה במים במליחות מי כינרת למים מותפלים, מביא עמו הפחתה בשטפי החנקה העמוקים. 

 למים מותפלים. במעבר ממרכז בית השורשים ומטה,שטף המים האנכי השולט בהפחתה זו הוא הקטנת המנגנון 
שלא ניתן להמליץ על הורדה בהדשייה החנקנית עם הירידה במליחות מי ההשקיה, ובתפו"א  ניסוי המכלים עלהמ

ושג ברמות חנקן גבוהות, ובמליחויות גבוהות דווקא ברמות חנקן וחסה היבול האופטימלי במליחויות הנמוכות ה
נמצא סף  בתירס ותפו"אע"י מנגנון הגורם המגביל ולא תחרות.  יםיבול נשלט-חנקן-יחסי מליחותנמוכות. כלומר, 
מג"ל  40 –באזור ה  ,בתלילות השורשים יעלה מתחת לבית במים המחלחליםממנו ריכוז החנקה  ,הדשייה חנקנית

לא נמצאו  Nמג"ל  70, הדשייה ברמות גדולות מ בגילת בשדה .מי ההשקיה חנקן, ללא קשר לגידול או למליחות
הספיקו ליבול מקסימלי שהיה  ,Nמג"ל  35גם  . בתירס מתוק, ללא קשר למליחותיעילות בתירס, תפו"א וכותנה

סקלה המרחבית הגדולה יותר עלה ששינויים בריכוזי החנקה מהמחקר ב  גדול משמעותית בהשקיה במים מותפלים.
עשרות שנים, במקרה של שינויי  קחיי ,ייה בלבדבעקבות שינויי ממשק ההדש ,בבארות אופיניות לאקוויפר החוף

בסקלה  יקרה תוך שנים בודדות. הסמוכות הכרוכים גם בהשקיות שטיפה אינטנסיביות שינוי בבארות ממשק
מהמים במתקני הטיפול בשפכים  80%, ב 2016במרחב ובזמן ונמצא שב של ההתפלה הארצית נאמדה ההשפעה 

 מאמץ המחקר המיקרוביאלי במרחב חנקן מליחותמ  ה של מים מותפלים.ניכרה ירידה במליחות בהשפעת האספק
מג"ל כלוריד נמצאים ע"ג  700ת של , עלה כי בהשקיה במליחושהתבסס על דוגמאות קרקע ושורש מניסוי המכלים

מאמץ המחקר  הדשיה חנקנית גבוהה.תחת מסגסגים מסוג למי ים. מחמצני ניטריט  םאופיינייידקים יהשורשים ח
במערכת רציפה, לות לטיפול בחנקה ייעניטריפיקציה -קפסולות דהשעסק בטיפול במים מזוהמים בחנקה הראה כי 

עומס הפירוק נשאר  במי ברז .מ'(\דציסימנס 6פרוק עד  60%ת גבוהות )ויוקצרים, וגם במליחאפילו בזמני שהייה 
מ"ג חנקה לקפסולה ליום. בעומסים קטנים  8נקה של מעל מ"ג חנקה לקפסולה ליום, בעומסי ח 7.5קבוע בסביבות 

      * עומס הכניסה. 0.9יותר עומס הפרוק עולה לינארית ~ 
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 שיטה ויישום המים המותפלים בעידן חקלאיים מתחת לשטחים תהום למי החנקה שטפי הפחתת
  בחנקה מזוהמים בארות לטיפול במי חדשנית

 
 מנהל המחקר החקלאי מדעי הקרקע המים והסביבה, מרכז וולקני,   דניאל קורצמן

 מנהל המחקר החקלאי מדעי הקרקע המים והסביבה, מרכז וולקני,  טל-אשר בר
 מנהל המחקר החקלאימדעי הקרקע המים והסביבה, מרכז וולקני,  ו דוד רוס

 מנהל המחקר החקלאי מדעי הקרקע המים והסביבה, מרכז וולקני,   אדי סיטרין
 מנהל המחקר החקלאי מדעי הקרקע המים והסביבה, גילת,  אלון בן גל

 ,מנהל המחקר החקלאימדעי הקרקע המים והסביבה, גילת,   אורי ירמיהו
 .מנהל המחקר החקלאיהנדסה חקלאית, מרכז וולקני,     בני לב

 ה ומיקרוביולוגיה, מכון צוקרברג לחקר המים, אוניברסיטת בן גוריון בנגבהידרולוגי  עופר דהן

Daniel Kurtzman - daniel@agri.gov.il  

Bar-tal Asher, - abartal@agri.gov.il 

Russo David, - vwrosd@volcani.agri.gov.il 

Cytryn Eddie - eddie@agri.gov.il 

Ben-Gal Alon, - bengal@agri.go.il 

Yermiyahu Uri- uri4@agri.go.il 

Lew Beni- benilew@agri.gov.il 

Dahan Ofer- odahan@bgu.ac.il 
 

 דעי:מעריכים מומלצים לבדיקת הדוח המ
 משה שנקר  )הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית(  .1
 . גילבוע אריה )המכונים לחקר המדבר, שדה בוקר(2
 . ענת לוינגרט )שה"מ, משרד החקלאות(3
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 הצהרת החוקר הראשי:

 הממצאים בדו"ח זה הינם תוצאות ניסויים.
 המלצות לחקלאים: לא מהוויםהניסויים 
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 תקציר מנהלים (1
 

מקור מאספקה של  מידית, מחייבת לרוב הפסקה NO)3(חריגה מהריכוז המרבי המותר במי שתיה בחנקה 

מי תהום במקומות רבים בעולם )כמו גם בשפלת החוף בישראל( חשופים לשטפים של חנקה המים לשתייה. 

יותר ממחצית הבארות שנפסלו לאספקה ישירה לכן, שמקורה בפעילות חקלאית על פני הקרקע שמעליהם. 

 מטרתו, נפסלו בשל חריגה בתקן החנקה. בישראל שנים האחרונות מסיבה כלשהי 20 –של מי שתייה ב 

, מתחת לשטחים מעובדים ית של מרכז המצוינות הייתה להפחית את שטפי החנקה למי התהוםהמרכז

קבוצות מחקר מובילות סביב שני ניסויים גדולים, חמש הייתה ריכוז  השיטה .בעידן ההתפלה אינטנסיבית,

י קבוצות מחקר נוספות תבוולקני שריכזו סביבם חמש קבוצות מחקר. ש ניסוי שדה בגילת וניסוי במכלים

 .בצורה בלתי תלויהעבדו 

 

מתחת  מ' 4.5ניתור של התווך הלא רווי עד לעומק , בגילת ניסוי השדה החקלאישל  התוצאותשילוב 

 ,תלת ממדייםשל זרימה לא רוויה והסעה ריאקטיבית ) ומודלים שונים של ניסוי השדההטיפולים ל

שהמעבר מהשקיה  גבוהה תבוודאוהראה השילוב  של המרכז. הביא למסקנה הדומיננטית ,(הטרוגניים

המנגנון השולט חתה בשטפי החנקה העמוקים. במים במליחות מי כינרת למים מותפלים, מביא עמו הפ

 .דלי מלחיםמים להשקיה ב בהפחתה זו הוא הקטנת שטף המים האנכי ממרכז בית השורשים ומטה, במעבר

שהפוטנציאל האוסמוטי מהיכולת של השורשים הרדודים לקלוט יותר מים  ההפחתה בשטף המים נובעת

תוצאות מניסוי  שלהם נמוך, מה שמשאיר את התוך הלא רווי שמתחתם יבש יותר ומוליך פחות טוב.

 מנגנון המוצע.בבמליחות מי ההשקיה תומכות  ההעלייהמכלים בדבר ירידה בשטף המים המנוקז עם 

יבול נשלטים ע"י מנגנון הגורם המגביל )חנקן או מליחות( ולא -חנקן-מליחות שיחסי מניסוי המכלים עלה

ע"פ התוצאות של הניסויים רבי הטיפולים  ע"י מנגנון התחרות על הקליטה של השורשים בין כלוריד וחנקה. 

, להשגת אותו יבול באותה ת עם הירידה במליחות מי ההשקיהלא ניתן להמליץ על הורדה בהדשייה החנקני

בתפו"א וחסה היבול האופטימלי במליחויות הנמוכות הושג ברמות חנקן גבוהות, ובמליחויות . השקיה

 . יותר גבוהות דווקא ברמות חנקן נמוכות

בתירס ותפו"א נמצא סף הדשייה חנקנית, ממנו ריכוז החנקה במים המחלחלים מתחת לבית השורשים יעלה 

חנקן, ללא קשר לגידול או למליחות מי ההשקיה. בשדה בגילת, הדשייה ברמות  מג"ל 40 –בתלילות, באזור ה 

, תפו"א וכותנה, ללא קשר למליחות. בתירס מתוק למספוא לא נמצאו יעילות בתירס Nמג"ל  70גדולות מ 

 , הספיקו ליבול מקסימלי שהיה גדול משמעותית בהשקיה במים מותפלים.Nמג"ל  35גם 

 

כוז החנקה בבארות מי התהום יבסקלה האזורית בחן את זמן התגובה של ר מאמץ מחקר עצמאי שעסק

נעשו הדמיות המכוילות לתצפיות, . במקרה שתואר מאזור השרון לשינויים במעשה החקלאי על פני השטח

נבדקה התגובה לשינוי בהדשייה החנקנית בלבד, והתקבלה תגובה כלשהי רק לאחר כעשור. שיקום 

אי שנה בתנ 30-40התהום בחנקה שם, בהינתן המשך הפעילות החקלאית יקח משמעותי של זיהום מי 

מקרה באזור זיקים הראה ששינוי דרסטי במעשה החקלאי, למשל אור ישהדישון החנקני יופחת במחצית. ת

כזה הכרוך בהשקיות שטיפה גדולות על שטחי חממה קטנים, יכול להביא לעליה גדולה בריכוזי החנקה 

   .בר בתוך שנתיים שלושכ בבארות סמוכות

מהמים במתקני  80%, ב 2016בסקלה הארצית נאמדה ההשפעה של ההתפלה במרחב ובזמן ונמצא שב 

הירידה מובהקת  65%. ב הטיפול בשפכים ניכרה ירידה במליחות בהשפעת האספקה של מים מותפלים

קולחים שמקורם מאד. ההשפעה העיקרית על קרקעות מושקות קולחים שמקורם במותפלים לעומת 

 .בחתך הקרקע מגנזיוםתכולת הבמותפלים היא ירידה ב
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. בוולקני מליחות התבסס על דגימות קרקע ושורשים מניסוי המכלים-המחקר המיקרוביולוגי במרחב חנקה

מג"ל כלוריד(  700אחת התצפיות המעניינות ממאמץ מחקר זה היא שבטיפול המליחות הגבוה )תפו"א, 

.  Salinicola -ועל השורשים חידקים מסוג ה  ,Oceanobacillusו   ,Halobacillusוג נמצאו חיידקים מס

לסביבה ימית מה שמלמד שריכוז המלח שקיים על פני השורש יכול להיות  אופיינייםחיידקי שורש אלה 

גבוה באופן משמעותי מהמליחות שנמדדה בנקז. תצפית בולטת בחקר מחמצני האמוניה ותלותם ברמת 

מחמצני הניטריט מסוג  החיידקיםשבשורשי תפו"א וחסה היא העלייה בכמות  יתהההדשיה החנקנית הי

Nitrosospira .עם העלייה בדישון החנקני. זאת בניגוד למגמות של מחמצני האמוניה האחרים 

דווקא  הנדסי שלא קשור עצמאי נוסף במרכז המצוינות שעסק בבעיית החנקה, היה מחקר מאמץ מחקר

שה החקלאי, אלא לטיפול במים מזוהמים בחנקה. מאמץ זה בדק את האפשרות לטפל במים אלה למע

הקפסולות הוכחו כיעילות לטיפול בחנקה במערכת רציפה, אפילו בזמני  באמצעות קפסולות דניטריפיקציה.

(. במי דציסימנס למטר 6פרוק ויותר עד למליחות של  60%שהיה  קצרים, וגם במליחויות גבוהות יחסית )

מ"ג חנקה  8מ"ג חנקה לקפסולה ליום, בעומסי חנקה של מעל  7.5ברז, עומס הפירוק נשאר קבוע בסביבות 

(. 9.3מעומס הכניסה )איור  90%לקפסולה ליום. בעומסים קטנים יותר עומס הפרוק עולה לינארית והוא ~ 

בקפסולה חדשה. מהקצבים  10-20%קצבי הפירוק של חנקה וחנקית בקפסולה ישנה גדולים ב 

 מאוכלוסיית החיידקים בקפסולה משומשת. 70%פרוטובקטריה מהווים כ 
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  המסכם הדו"חמרכז המצוינות ומבנה מבוא,  (2
 

  דניאל קורצמן
  

 בעידן חקלאיים מתחת לשטחים תהום למי החנקה שטפי הפחתת" –דו"ח זה מסכם את מרכז המצוינות 
בחנקה" הידוע בשמו הקצר "מיזם  מזוהמים בארות לטיפול במי חדשנית שיטה ויישום המים המותפלים

קמפוסים  3קבוצות מחקר מ  7וכלל  2019עד לינואר  2015הפרויקט הארבע שנתי פעל מינואר  .חנקות"
  שדה בוקר(.)וולקני, גילת, 

 מכל זיהום אחר,  לשתייהאספקה ישירה של מים יותר בארות לזיהום מי תהום בחנקה הוא הזיהום שסוגר 
חקלאות הוא  בישראל במי תהוםהמקור העיקרי לחנקה עשורים האחרונים בישראל וברוב העולם. ב

לבחון את יכולתנו להפחית את שטפי החנקה למי  למטרהאינטנסיבית ע"פ הקרקע. מרכז מצוינות זה שם לו 
מתחת לשטחים מעובדים אינטנסיבית. בעידן ההתפלה, לראשונה יש היפוך  התהום בעידן המים המותפלים
 הפחיתההאם  מקורם במערכת המים הארצית.קולחים שמים שפירים ובמי מגמה במליחות מי ההשקיה ב

הייתה  וכיצד? ות להפחתת שטפי החנקה מתחת לשטחים חקלאיים?במליחות מי ההשקיה מהווה הזדמנ
, כלל גם מצוינות העוסק בבעיית החנקההמרכז  .במיזם זה והצלחנו לענות עליה ,השאלה המרכזית שניסינו

  .בטכנולוגיה חדשנית בחנקה מאמץ משני של טיפול במי בארות מזוהמים

חדשות, שלא היה ניתן  ניסיוניותי מערכות במסגרת מרכז המצוינות הוקמו והופעלו שתהעיקרית:  השיטה
מערכת זו  –מחקר רגילות. א( מערכת ניסוי השדה וניטור התווך הלא רווי בגילת  תכניותלהקימם במסגרת 

 5 טיפולים שונים ב 4הדשייה  המאפשרת -השקייהמערכות  4 -לניסוי בגידולי שדה בנויה על פני השטח מ
התווך הלא רווי עד לעומק  רציף של מערכות לניטור 8חלקות מכל טיפול הוצבו   2חזרות לטיפול. מתחת ל 

חשב המוזנת מערכת מבוקרת מ –ב( מערכת לניסוי במכלים במים דלי מלחים במרכז וולקני  מטר. 4.5של 
 חזרות לטיפול(.  4מכלי גידול ) 96, של תמיסות סופיות 24 -יה בממתקן התפלה קטן להשק

( הקבוצה של 1קבוצות מחקר מובילות במומחיותן: 3 שיתפו פעולה באופן סינרגטי סביב ניסוי השדה בגילת
ניטור התווך  - )בן גוריון( הקבוצה של עופר דהן (2 ניסוי השדה החקלאי; - )גילת( אורי ירמיהו ואלון בן גל

של זרימה והסעה  ספרתיים מודלים – )וולקני( ( דוד רוסו3 -ו  השדה מתחת לניסוי העמוק הלא רווי
למסקנה  את התרומה המכריעה המחקר התלת קבוצתי הזה הביא המבוססים על התצפיות מהניסוי.

. חקלאייםשטחים מתחת ל למי תהום החנקה טפישב יביא להפחתה\מביאעידן ההתפלה  :שהסקנו המרכזית
המנגנון העיקרי הגורם לכך הוא ירידה בשטפי המים מאמצע בית השורשים ומטה, במעבר להשקיה במים 

 שעסקה במחקר בסקלהנות וימביאים סיכום הממצאים של זרוע זו של מרכז המצ 5 – 3פרקים דלי מלחים. 
  . חלקת שדהית של המרחב

אשר קבוצה מאוחדת מקבוצותיהם של ( 1: קבוצות מחקר 2ניסוי המכלים בוולקני ריכז סביבו מאמץ של 
( הקבוצה של אדי 2והשלכותיהם על הגידול והדליפה; מליחות -חנקןיחסי  –טל ודניאל קורצמן )וולקני( -בר

מניסוי המכלים המסקנה המרכזית  חנקה.-מיקרוביולוגיה של השורש והקרקע במרחב מליחות –סיטרין 
שלא ניתן לפצות עליו בדישון חנקני עודף, ודווקא  יבול המליחות היא גורם מגביל גידוליםשברוב ה יאה

להפחית את הדישון במים דלי מלחים יש יתרון מבחינת יבול לרמות דישון חנקני גבוהות ולא ניתן 
דליפת החנקה ברמות הדישון הגבוהות קטנה במים דלי מלחים  .משמעותית ולהישאר עם יבולים גבוהים

בדו"ח מסכמים את האספקטים של יבול ודליפה ומיקרוביולוגיה,  7-ו 6פרקים  ירידה בשטף המים.בגלל ה
   חנקן, בהתאמה.-מליחותמטריצת ב

אזורית  : סקלהדניאל קורצמן( ,יהקבוצה של) מרחביות גדולות יותר עסק בסקלות אחדמאמץ מחקר עצמאי 
. המחקר את כל האזור הלא רווי ואת האקוויפר, (נכי כוללות את פני השטח )החקלאיקמ"ר ובממד הא 10~ 

ההשלכות של שינויים בפני הקרקע החקלאית )השקיה,  כמותית את ביכולת שלנו לאמוד עסק בסקלה זו
 איפה נבחנו השאלותהתהום. בסקלה הארצית,  דישון חנקני( על ריכוז החנקה במים המופקים בבארות מי

  .(8)פרק  בשדות מושקים בקולחיםהתפלה על הקרקע של המשמעותה ומה ההתפלה משפיעה?  בארץ

 לטיפול במי חדשנית שיטה יישום - מרכז המצוינות כותרתמאמץ מחקר עצמאי שני עסק בחלק השני של 
מחקר זה הראה שטיפול מאמץ . וולקני( ,בני לב, הנדסה חקלאיתהקבוצה של ) בחנקה מזוהמים בארות

הנדסיים כומתו )זמן שהייה, עומס  דניטריפיקציה יעיל, ופרמטריםבזיהום החנקתי באמצעות קפסולות 
 . 9נמצאים בפרק  טיפול במים מזוהמים בחנקהעל סיכום ממצאי המחקר  חנקה וכו'(.

הוא סיכום אינטגרטיבי ודיון בו ממוזגות מסקנות המחקר העיקריות ומשמעותן החקלאית  10פרק 
חישובים מהן נובעות תצפיות, לתוצאות ולמאפשר ירידה ל ןהדוח שתואר כאמבנה וההידרולוגית מנותחת. 

שנות  4צאות שהתקבלו במהלך התושיטות המחקר ולא מכיל את כל זה המסקנות של הדוח, עם זאת, מסמך 
גם  אנחנו מצליחיםאני מקווה שבמסגרת זו  של מרכז המצוינות.מפורטות בדוחות השנתיים  אשר המחקר

,  וגם להשאיר מספיק (10פרק  מבוא,  ,מנהלים )תקציר מיזם זהות של המסקנהמהות ואת  בקצרה לסכם
           בתוצאות המחקר. המתענייניםהשונות  מהדיסציפלינותמדעי למומחים  עומק

  דניאל קורצמן )מרכז המיזם(    בברכה,                                                                                  
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  רדודה קרקע , יבול,מליחות-ןוטיפולי דיש – מרכז מחקר גילתב השדהניסוי . 3

 ואורי ירמיהו גברילוב, לודמילה יוסופוב אינה פינגולד, ריבהאמיר קרינאוי, גל, -אלון בן

 

 מטרות הניסוי

 .לימוד התגובה של צמחים לחנקן ומליחות בשדה. 1

 ולעומק התווך הלא רווי כתלות בממשק דישון ואיכות המים. בקרקעכלוריד וחנקה של תנועת  ניטור. 2

 

 קרקע וצמח מים , השקייה, דישון דיגומימבנה הניסוי

רמות: מקובל,  2( וחנקן )הוגבוה רמות: נמוכה 2גורמים: מליחות ) 2 ונבחנבגילת  הרב שנתיהשדה בניסוי 
תבסס על מים מותפלים ה. טיפול המליחות הנמוך (3.1חזרות לטיפול )איור  5, ארבעה טיפולים עם ומופחת(

מוליכות החשמלית הח"מ ו 20-40)מי ברז שמקורם מתקן ההתפלה באשקלון(, ריכוז הכלוריד במים אלו הינו 
י וסידן כלורי למים תקבל ע"י תוספת של נתרן כלורהטיפול המליחות הגבוה  דציסימנס למ'. 0.3-0.4הינה 

)מים המדמים מי  2016-2017לשנים  דציסימנס למ' 1.5-1.8 -שמלית של כעם ערך מוליכות החהמותפלים 
להגדיל את רמת המליחות  2018-לאור תוצאות הניסויים הוחלט בח"מ(.  300כינרת עם ריכוז כלוריד של  כ 

בטיפול החנקן המקובל כמות . ח"מ כלוריד( 400)~  דציסימנס למ' 2.2-לערך המוליכות החשמלית  של כ
טיפול החנקן המופחת היעד לבהתאם למנה הניתנת ע"י המגדלים באזור.  הקבעים נלגידולושמה שיהחנקן 

 מג"ל חנקן, בהתאמה(. 70, 100) עבור שלושת הגידולים הראשונים מהטיפול המקובל  30%-נמוך ב היה
  .(3.1מג"ל חנקן, בהתאמה, טבלה  35, 70) בגידול האחרון 50%-בולאור תוצאות הניסויים הופחת 

עם יכולת לקבוע את מנת המים, הדשן והמלחים הניתנים ושקה ודושן במערכת השקיה נפרדת הכל טיפול 
המים במהלך כל הגידול. מלבד חנקן )בטיפולי החנקן( וסידן  ניתן עםדישון לכל טיפול במהלך הגידול. ככלל 

הדשן והמלחים הכללית נערך מעקב אחר כמות  זהים. הינם)בטיפולי המליחות( כל שאר יסודות ההזנה 
מהווים אינדיקציה לתפעול  3.1שניתנה כמו גם אחר ריכוז המינרלים במי טפטפת. הערכים שמוצגים בטבלה 

הקפדה להשלים את המנה המתוכננת כך  הייתהלרציפות מערכת ההדשייה. מבחינת כמות הדשן המיושמת 
ייחוס ות הניסוי נאספו נתוני התאדות במהלך שנ שבסה"כ בעונת הגידול ניתנה כל מנת הדשן המתוכננת.

(ET0) 3.2מקדם הגידול והגיל. בטבלה  ומשקעים בשדה. מנת המים נקבעה בהתאם לנתוני ההתאדות 
 פוטראנספירציה, גשם והשקיה בחלקת הניסוי עבור ארבעת הגידולים.ומרוכזים נתוני מועדי גידול, ערכי או

וריכוז חנקן במי ההשקיה לגידולים במהלך המחקר. רשימת הטיפולים כולל רמת מליחות  .3.1טבלה 
 הערכים מייצגים ממוצע של מספר דיגומים במהלך הדיגום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מציינים  )צבעים( מספרים ממדי החלקות,חזרות לטיפול,  5 -טיפולים ב 4בן  . מבנה ניסוי השדה3.1איור 
לניטור התווך  המערכות  8ארון השליטה של כוכב אדום מסמן את מיקום  (.3.1)טבלה  את מספר הטיפול

וכו'. סימון זה מובא כאן להבנת  A3, B4מסביב לכוכב ומסומנות החלקות  8הלא רווי העמוק המנטרות את 
 .4תוצאות הניטור העמוק המוצגות בפרק 

           
)'   '     ( 

               
)'           ( 

                 
     

      
       

      
     

94 1.9  "    2016           1 
60 1.1           2 
60 1.8           3 
95 0.9           4 
96 1.9      2016           1 
65 1.1           2 
66 1.8           3 
97 0.9           4 
101 1.8       2017           1 
43 0.8           2 
62 1.5           3 
83 0.9           4 
72 2.3      2018           1 
34 0.7           2 
28 2.1           3 
69 0.8           4 
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ועדי נתוני מ .3.2טבלה 
הגידול, ערכי 
אופוטראנספירציית 

, גשם (ET0) ייחוס
 הניסויוהשקיה בחלקת 

. לאורך מועד הניסוי
השקיה בנתוני הכוכבית 

מציינת מים ללא דשן 
השקיות דחיקה  ומלחים.

Leaching  בוצעו מעל ,
החלקות בהן מוצבות 
המערכות לניטור התווך 

על מנת דיגום הלא רווי 
מים עמוק בתקופת 
המחקר שהייתה שחונה 

 יחסית.
 
 

נשקלו  צמחים .נלקחו ממרכז כל חלקה צמחיםום כל גידול במהלך כל גידול נלקחו עלים לאנליזה כימית. בת
חלקי הצמח נשקל ויובש מהופרדו לנוף וזרעים )כותנה( נוף קלחים )תירס( בתפו"א נאספו פקעות. כל חלק 

להערכת יצור ביומסה. תתי מדגמים נלקחו לאנליזה מינרלית. בדיקות קרקע ברמה של כל חלקה נעשו בכל 
 מידיס"מ( בעונת הגידול האחרונה נעשה דיגום קרקע  30ס"מ )בעומקים של  90עונה בחתך קרקע של עד 

 שבועיים שלושה. מוליכות חשמלית, ריכוז חנקה וכלוריד נקבעו במיצוי עיסה רוויה.
 

 תוצאות
 לא היו הבדלים מובהקים בין הטיפולים (2016נמדדו בעלי תפוחי האדמה )מאי  -רופיל ווכל פוטוסינתזה

נמוכה משמעותית.  פוטוסינתזהבתחילת העונה בה הטיפול המלוח עם החנקן הגבוה נתן  בפוטוסינתזהמלבד 
      , כבר לא היו הבדלים.בבדיקה מאוחרת יותר באותה עונה

מוצגים תוצאות מרכיבי היבול לגידולים השונים. בשלושת הגידולים הראשונים  6.3 – 3.3באיורים  – יבול
מכאן, (. 3.3-3.5נמצאה השפעה לטיפולים על מרכיבי היבול השונים )איורים ( לא 2016-2017)שנים 

דציסימנס למ' לא  0.8-0.9מהמנה השנתית והעליה במליחות בשיעור של  30%-שההפחתה בשיעור החנקן בכ
. תחום ערכי המליחות שנבחרו היו משמעותיים במידה מספקת לפגיעה בהתפתחות הצמחים וצבירת ביומסה

 ה בטווח המליחות המתונה )מי מקורות לפני ואחרי עידן המים המותפלים(. היו בהגדר
לאור תוצאות אלו הוחלט בשנת המחקר השלישית להקצין את הטיפולים: מנת החנקן הופחתה לחצי 

בשנת  המתוק מוצגים מרכיבי יבול התירס 3.6(. באיור 1דציסימנס למ' )טבלה  1.7-והמליחות עלתה בכ
 השפעה על היבול לעומת זאת העלאת המליחות גרמה לפחיתה מובהקת הייתהקן לא . לטיפול החנ2018

(. לא נמצאה השפעה 17%( וביומסה הכללית )27%במשקל הקלחים היבשים ) )ניתוח שונות דו כיווני(
 מובהקת על משקל נוף )ללא קלחים(.  

 

 
. נוף נאסף לפני איסוף הפקעות. קווים אנכיים 2016מדדי גידול ויבול של תפו"א בגילת במהלך  .3.3איור 

מליחות מבטא  High 100 הסימון .חזרות לטיפול( 5) מייצגים סטית תקן. אין הבדל מובהק בין הטיפולים
 (3.1וכן הלאה )ראו טבלה  חנקן מג"ל 100ו גבוהה 

 

A B C

Crop/process Dates ET0 (mm) Rain (mm)
Irrigation 

(mm)

Potato 01/03/16-13/07/16 775 24 475

Leaching 17/07/16-20/07/16 26 76*

Germination (corn) 27/07/16-28/07/16 13 31*

Corn 30/07/16-02/11/16 471 4 531

Leaching 03/11/16- 30/04/17 469 185 200*

Germination (cotton) 04/04/17-04/06/17 344 47*

Cotton 15/04/17-01/10/17 710 560

Leaching 12/03/18-27/03/18 66 0.3 160*

Germination (sweet corn) 30/05/18-18/06/18 135 8 50*

Sweet corn 30/05/18-16/09/18 601 563



9 
 

 
 -בגילת  למספוא תירס מדדי גידול ויבול של .3.4איור 
. קווים אנכיים מייצגים סטית תקן. אין הבדל 2016

  .חזרות לטיפול( 5)  מובהק בין הטיפולים
 
 
 
 
 
 
 

 
. משקל זרעים  3.5איור 

)איור שמאל( ומשקל 
חומר יבש עלווה )איור 
ימין( של כותנה בחלקת 

. 2017 -הניסויים בגילת
קווים מייצגים סטיית 

מובהק תקן. אין הבדל 
 . חזרות( 5) בין הטיפולים

 
 

 מתוק מדדי גידול ויבול של תירס  .3.6איור 
. קווים אנכיים מייצגים סטית 2018 -בגילת 

הבדל  נמצאתקן. בניתוח שונות דו כיווני 
טיפולי המליחות ביחס למשקל מובהק בין 

אין הבדל בין טיפולי החנקן  הקלחים והכללי.
חזרות  5) כהלא במליחות הגבוהה ולא בנמו

  . לטיפול(
 
 
 
 
 
 

המצביעות על המגמות החשובות. באיור  מרכזיותתוצאות  מוצגות רק זהבדו"ח  – הצטברות מינרלים בצמח
(. העלאת ריכוז החנקן העלתה במעט את 3.7מוצגים ריכוזי מינרלים בעלים דיאגנוסטיים של תפו"א )איור  8

ריכוזו בעלים בטיפול החנקן הגבוה )לא מובהק סטטיסטית( ללא השפעה על ריכוזי הזרחן, אשלגן ונתרן. 
לעומת זאת, העלאת המליחות במי ההשקיה יותר מהכפילה  את ריכוז הכלוריד )השפעה מובהקת(  בעלים. 

בסוף העונה )תוצאות לא מוצגות(. תוצאות אלו מצביעות  ממצאים דומים התקבלו גם בדיגום הצמח השלם
על כך שכבר במחזור גידול הראשון הצמחים נחשפו לטיפולים השונים. מגמות דומות התקבלו באשר 

(, זרחן ואשלגן 3.8טיפולים לא השפיעו על הצטברות חנקן )איור  2016הגידולים כך לדוגמא בגידול התירס 
ובקלחים. לעומת זאת, נמצא הבדל מובהק בהצטברות הנתרן והכלוריד בשני  )תוצאות לא מוצגות( בגבעול

 (. 3.8כאשר ככלל, עליה במליחות גרמה לצבירה גדולה יותר של כלוריד ונתרן בחלקי הצמח )איור   האיברים
 המתוק בה הוקצנו הטיפולים נמצא הבדל מובהק ביחס לריכוזי החנקן והכלוריד בנוף התירס 2018בשנת 

(. מאחר ובניתוח דו גורמי נמצאו יחסי גומלין בין שני המשתנים נעשה 3.9ום שנעשה בתום הגידול )איור בדיג
ות ובחנקן העלתה את ריכוזם בצמח. ריכוז החנקן ניתוח חד גורמי לארבעת הטיפולים. ככלל, עליה במליח

 ר הטיפולים בטיפול החנקן הנמוך המושקה במליחות הגבוהה )~כינרת( נמוך באופן מובהק משא
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 .  קווים אנכיים מייצגים סטיית תקן.2016ריכוז מינרלים בעלים דיאגנוסטיים של תפו"א גידול  .3.7איור 

 
.  קווים 2016גידול  למספוא ריכוז מינרלים בגבעול )שורה עליונה( קלחים )שורה תחתונה( של תירס .3.8איור 

 אנכיים מייצגים סטיית תקן.

 
.  קווים אנכיים מייצגים סטיית תקן. 2018ינרלים בנוף של תירס )ללא קלחים( גידול ריכוז מ .3.9איור 

אותיות שונות מייצגות הבדל מובהק בניתוח חד כיווני. במקומות שאין אותיות אין הבדל מובהק בין 
 הטיפולים.

בתום  עיסה רוויהמוצגים ערכי כלוריד וחנקן חנקתי כפי שנמדד במיצוי  3.10באיור  –)בית השורשים( קרקע
המוצגות הינן ממוצע של הטיפולים הראשיים כלומר כל טיפולי החנקן  התוצאות. 2017 -הכותנה ב עונת

הגבוה בהשוואה לחנקן הנמוך וכנ"ל לגבי המליחות. הבחירה בהצגת התוצאות באופן הנ"ל הינה בגלל 
הכלוריד והחנקן הלכו וירדו עם השונות הגדולה מאוד של התוצאות. ככלל, בכל נקודות הדגימה ריכוזי 

בשכבת הקרקע  הממוצע החנקתי-ריכוז החנקןשונות גבוהה ביותר.  הראוהעומק. ריכוזי החנקן החנקתי 
. (3.10)איור  מ במנת החנקן הגבוהח" 90ת מח"מ לעו 61היה  מופחת של חנקןס"מ( בטיפול  0-30העליונה )

ו ברמת מליחות גבוהה יותר היו גבוהים )תוצאות לא באופן עקבי ריכוז הכלוריד בשני הטיפולים שהושק
משווים ממוצע של הטיפולים העיקריים ריכוז הכלוריד בכל חתך הקרקע בטיפול המליחות מוצגות( וכאשר 

דיגום קרקע דומה נעשה בתום עונת תירס (. 3.10היה גבוה משמעותית מהטיפול ללא תוספת מליחות )איור 
ת ריכוז החנקן שיושם היה נמוך משמעותית בהשוואה לשנים הקודמות ואכן ( כאמור בעונה זא30.8.2018)

 3.11)איור בחתך הקרקע בתום עונת הגידול ריכוז החנקן החנקתי היה נמוך ביותר ללא הבדל בין הטיפולים 
י המליחות הגבוהים גרף שמאל( מאידך טיפול המליחות בעונה זאת תוגבר ואכן בולט ההבדל בין שני טיפול

 גרף ימין(.  3.11)איור  ן הנמוכים לבי
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די שבועיים נלקחו סט מינערך מעקב רציף אחר שינויים בקרקע. מתחילת יוני ועד סוף אוגו 2018בעונת 
דיגומי קרקע. ניתוח התוצאות הראה שההבדלים הינם בין הטיפולים הראשיים ולפיכך מוצגים הממוצעים 

(. בעונה זאת יושם ריכוז חנקן נמוך 3.11-3.12של הטיפולים הראשיים לפי עומקים לאורך הגידול )איור 
ל, ריכוז החנקן החנקתי בקרקע נמוך בהשוואה לעבר וניתן לראות מספר מגמות ברורות. ככל משמעותית

וריכוז בשכבה העמוקה גבוה  )תוצאה של העונות הקודמות(, כאשר עם התקדמות העונה ריכוז החנקן בחתך 
בולט שטיפולים שקיבלו מנה נמוכה של חנקן החלו את העונה בריכוז נמוך בקרקע מצב כן, כמו הולך ופוחת. 

שום המליחות התבטאה בצורה בולטת בקרקע כאשר בטיפולי השפעת יי שנמשך לאורך כל עונת הגידול.
ח"מ לעומת שליש בטיפולים בו לא יושמו  300-המליחות ריכוז הכלוריד בכל חתך הקרקע היה בערך של כ

 שנים ריכוז הכלוריד לאורך החתך התייצב לערך אחיד פחות או יותר.  3מלחים. לאחר 
 
 

 נקן. ריכוז כלוריד )גרף ימני( וח3.10איור 
 -חנקתי )גרף שמאלי(  בחתך קרקע ב 

)תום עונת כותנה(. כל ערך  26.10.2017
מייצג ממוצע של כל החלקות שיושמו בהם  

לפרופיל החנקן  הטיפולים העיקריים: חנקן
. לפרופיל הכלוריד ומליחות החנקתי

 הערכים התקבלו ממיצוי עיסה רוויה. 
 

 

 

 
ריכוז כלוריד )גרף ימני( וחנקן  3.11איור 

 -חנקתי )גרף שמאלי(  בחתך קרקע ב
)תום עונת תירס(. כל ערך מייצג  30.8.2018

חלקות שיושם בהם  הטיפול.  5ממוצע של כל 
הערכים התקבלו ממיצוי עיסה רוויה. קוים 

 אנכיים מייצגים סטית תקן.

 

 

 

. ריכוז 3.12איור 
( םימני גרפיםכלוריד )

 פיםחנקתי )גרוחנקן 
(  בחתך םשמאלי

עונת  במשךקרקע 
כל ערך . 2018- תירס

מייצג ממוצע של כל 
החלקות שיושמו בהם  
הטיפולים העיקריים: 
חנקן ומליחות. 
הערכים התקבלו 

 ממיצוי עיסה רוויה. 

 

רמות של חנקן בשתי רמות  2תה לבנות מערכת בשדה בה יישומו ימטרת ניסוי השדה הי .3סיכום פרק 
גידולים:  4שנים גודלו  3במנת החנקן. במשך  30%הבדל של נבחן חות. מראש נבחר תחום מליחות נמוך ומלי

. בשלושת הגידולים הראשונים לא התקבלה השפעה של הטיפולים על מתוק תפו"א, תירס, כותנה ותירס
הכלוריד  טיפולי החנקן לא התבטאו בצמח לעומת טיפולי המליחות שהעלו את ריכוזהיבול ומרכביו. 

 משמעותית עליהובמנת החנקן  50%-רק בשנה השלישית לאחר הפחתה משמעותית של כבגידולים השונים. 
לטיפולי המליחות  סטיטיסטית שנמצאה מובהקת התקבלה פחיתה ביבול בטיפול המליח ברמת המליחות

 עונת הגידול.חילת כבר בת היה עני בחנקהס"מ  60 עומק במנת החנקן הנמוכה בית השורשים עד בלבד. 
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    מ' מפני הקרקע( 4.5 -1) התווך הלא רווי העמוק –ניסוי השדה במרכז מחקר גילת . 4

 גל וייסמן, גולן בל ועופר דהן 

 מטרות

 חות בניסוי השדהיר את מצב המים והמומסים עמוק מתחת לבית שהשורשים של טיפולי החנקן והמלטלנ
על  (. לייצר נתונים למודלים )הטרוגניים( של זרימה והסעה )חנקן( מפני השטח לעבר מי התהום 3)פרק 

 (5-ו 4מנת להעריך שטפי מים, כלוריד וחנקה )פרק 

 שיטות

 Vadoseהותקנו מערכות ניטור לתווך לא רווי  (3.1)איור  צגות שתי חזרות לכל טיפוליחלקות המי 8-מתחת ל

zone Monitoring System (VMS) פשרו ניטור מתמשך של השינויים בפרופיל הרטיבות ודיגום עיתי של שא
ים מעקב הלא רווי. הנתונים המתקבלים ממערכת הניטור מאפשר ךתווהמי הנקבובים בעומקים שונים של 

סים בתוך ומלחלחול מים והסעת מ הטיפולים( 4החנקני ) הדישוןרמת ההשקיה ואחר הקשר בין מליחות מי 

 - Flexible TDTרטיבות )ת ולתכ חיישני 3לא רווי טבעי ועמוק יחסית. מערכת הניטור בכל חלקה כללה 

FTDT של מי הנקבובים תאי דיגום 4( ו (Vadose-zone sapling port -VSP הפרושים בעומקים של )4.5עד  1 

מערכת הניטור  פרוט נוסף על(. 4.1, טבלה 4.1( )איור Dahan et al., 2009; Turkeltaub et al., 2016) 'מ
בנוסף . (2016 ,2017 ות השנתיים )בהרחבה בדוח ניתן למצואיני הנתונים המתקבלים מהמערכות יומאפ

גשם חריג בעוצמתו. במטרה לעקוב  ותהמדמ השקיות שטיפה וולגשמים הטבעיים בוצע םגידוליית הלהשקי
יישום של תמיסת ברומיד על פני השטח של כל  אחר תנועת המומסים בתת הקרקע בוצע ניסוי סמנים שכלל

 התווך הלא רווישל  הגדול בעולם החלקות המנוטרות. במהלך שלוש שנות ניטור התקבל מסד הנתונים 8
המידע כולל עיבוד הנתונים שהתקבלו )על פי הידוע לנו(.  מתחת לבית השורשים של ניסוי שדה חקלאי

עה של ממשק ההשקיה והגידול מתוך מדידה ישירה של לראשונה בחינת ההשפ שרפאממערכת הניטור 
התצפיות המשמשות פרמטרים הידראוליים וכימיים במרחב התווך הלא רווי המאופיין בהטרוגניות טבעית. 

המדווחות תווך הלא רווי בעל זרימת מים והסעת מלחים  הדישון והמליחותממשק  להערכת ההשפעה של
 ,לגידולביחס  העמוק יים בתכולת הרטיבות של התווך הלא רווי( מדידה רציפה של השינו1: )כאן הן

( מדידה של שינויים 3( מדידה של עקומי הפריצה של ברומיד מניסוי הסמנים, )2ותבנית הגשם, ) הטיפולים
 תחת לבית השורשים.בעומקים שונים מ בתווך הלא רווי  ריכוזי החנקהשינויים ( 4) -הכלוריד  ובריכוז 

 

 מפני השטח עומק ורטיקלי. 4.1 טבלה
( FTDT)ס"מ( של חיישני הרטיבות )

( מתחת לשמונה VSPותאי הדיגום )
 3.1ות )ראו איור רטמנוהחלקות הניסוי 

למרכז החיישנים (. העומק המצוין הוא 
 ותאי הדיגום.

של מערכת הניטור בתווך הלא רווי  סכמתי. תרשים 4.1איור 
מתחת לחלקות הניסוי בגילת. המערכת כוללת שרוולי ניטור 
המותקנים בקידוחים אלכסוניים. כל שרוול כולל סידרה של 

 .VSPותאי דיגום מסוג  FTDTשני רטיבות מסוג יחי
 

 

Plot 
 A3 A2 B4 B1 C2 C4 D1 D3 

VS
P-1 

137 136 122 137 99 133 114 99 

TD
T-1 

191 190 176 191 152 186 167 152 

VS
P-2 

236 235 221 236 197 232 212 197 

TD
T-2 

289 288 274 289 250 285 266 250 

VS
P-3 

342 341 327 342 303 338 319 303 

TD
T-3 

399 399 384 399 361 395 376 361 

VS
P-4 

449 448 434 449 410 445 425 410 

 



13 
 

 ודיון תוצאות

ההשקיה  אירועימכלל הנתונים שהצטברו עד כה עולים הממצאים הבאים. כל זרימת מים בתווך הלא רווי 
או הגשם המשמעותיים יצרו גלי הרטבה שנצפו כעליה הדרגתית של תכולת הרטיבות לאורך התווך הלא רווי 

שנים בכל החלקות. י(. עליית רטיבות הדרגתית, בהתאם לעומק המדידה, נרשמה ע"י כל החי2)איור 
לתחום שאינו מושפע  העמוק ה היא חלחול מים מבית השורשים מטה אל התווך הלא רוויהמשמעות הישיר

 החיישניםל פי שכל מאידוי ולכן מבטא את כמות המים שתוביל בסופו של דבר להעשרה של מי התהום. אף ע
ה ההגע תזמוןבנרשמו הבדלים משמעותיים  עם העומקת ברטיבות ביחס לאירועי הגשם ינוררשמו עליה סינכ

נת את החתך בכל ישל תבנית הזרימה המאפי מהשוני. הסיבה לכך נובעת (4.2)איור  של חזיתות ההרטבה
ך הלא רווי מעל כל ונקודה. יש לציין שבשל ההתקנה האלכסונית, המאפשרת ניטור בנקודות שבהן התו

תלוי מזה הסמוך  פרופיל נפרד ובלתי מייצגתנקודה בשרוול אינו מופר, כל נקודת מדידה או דיגום בחתך 
 לאירועאליו, גם אם אלה מצויים באותה חלקה או על אותו שרוול. בחינה יסודית של התגובה של כל חיישן 

הגשם/השקיה מראה חזרתיות. כלומר אופי התגובה לאירוע הרטבה וקצב התקדמות חזית ההרטבה 
 העיבודים בקרקעהקרקע על אף  ר המעיד על יציבות מבנה נתיבי הזרימה בתתדבנשמר.  ,לחיישן אופייניים

גניות של תהליך הזרימה בתווך הלא רווי אינה חדשה כמובן וידועה והטרההעליונה מידי עונת גידול. תופעת 
רחב מספיק המאפשר ו ייחודיטבר מסד נתונים . אלה שכאן הצסקלות מרחביות שונותב ותצפיות מניסויים

 כימות השטף בהתבסס על מידת ההטרוגניות המדודה בתנאים טבעיים. 

שינויים בתכולת הרטיבות של התווך הלא רווי בעומקים שונים מתחת לכל חלקות הניסוי ביחס  .4.2איור 
 70-ו 100טיפול  70, 100טיפול מליחות גבוהה;  -Hטיפול מליחות נמוכה,  – L. למי הגשם, ההשקיה והגידול

)טבלה  השקיות הדחיקה שבוצעו בהמטרה – Sprinklers (., בהתאמה2018בתירס מתוק  35, 70) מג"ל חנקה
 (.4.1מקובצים לתחומי עומק )טבלה  FTDT. נתוני ה (3.2

 

 ניסוי סמנים 

על מידת ההשפעה של הטרוגניות תבנית הזרימה על מידת ההסעה של מומסים ניתן ללמוד מעקומי הפריצה 
יושם  )סמן טוב כי ריכוזו בקרקע הטבעית נמוך והוא אינרטי(של ברומיד לאורך התווך הלא רווי. הברומיד 

מ  4.5דיגום עד עומק של ועקומי הפריצה שלו בתווך הלא רווי אובחנו בכל תאי ה 2016 מרץעל פני השטח ב
למעשה במהלך שלוש עונות גידול התקדמה עננת הברומיד בתת הקרקע במהירות (. 4.3)איור  2018 עד שנת 

)להשקיות הדחיקה השפעה גדולה וזו מהירות הסעה גבוהה ממה שהיה מתקבל  מ בשנה 2 -ממוצעת של כ
. גם כאן ניתן להבחין בהטרוגניות (פקט דומה, מצד שני אירועי גשם חזקים היו גורמים לאללא השקיות אלה

הירה של חזית בהם נמדדה הגעה מי נראה כי ישנו מתאם בין אזורים מאוד גדולה של תבנית ההסעה. אם כ
ירות ההגעה של הסמן. כמו כן ניתן לראות שבעומקים הגדולים, מתחת לטיפולים  ( לבין מה4.2איור הרטבה )

מתחת למליחות מאלה תחת הטיפולים המליחים, כלומר מהירות הזרימה  כוזי הסמן נמוכיםידלי המלחים ר
 .הנמוכה נמוכה יותר 

ההטרוגניות אינה מאפשרת ייחוס ערך אחיד לעקומי הפריצה אלה טווח של ערכים ולכן יישום הטרוגניות 
כפי להטרוגניות המרחבית  המתייחסתשל תבנית הזרימה במודל הסעה יחייב שימוש בגישת מידול שונה 

 הסדימנטולוגיים.    במאפייניםלהבדלים  פחותשזו באה לידי ביטוי בהבדלים בתבנית הזרימה ו
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  כלורידהסעת 

(. 4.4שינויים בריכוז המומסים עם העומק והזמן )איור ב תצפיתבתת הקרקע מתמקדת ב כלורידהסעת ה

מליחות  Hלטיפולי המליחות )נים מוצג בהתאם ובעומקים ש חלקההשינויים בריכוז הכלוריד מתחת לכל 

ס"מ(. באופן כללי  450עד  100מג"ל חנקן(, לפי השדה והעומק ) 70-ו 100מליחות נמוכה( והדישון ) Lגבוהה, 
 2000-7000ריכוז הכלוריד באזור שמתחת לבית השורשים גבוה מאוד ומגיע לאלפי מג"ל )ניתן לראות ש

עומק מטרים ספורים מי נקבובים בכלוריד של אלפי מג"ל ב)ריכוזי  מריכוזם במי ההשקיה 20מג"ל(, עד פי 
לאחר שנת הגידול מראה ירידה דרמטית בריכוז  2 -בעומק של כ גרף הכלוריד. אזורים צחיחים(נפוצים ב

של המלחים שהצטברו בקרקע בשנים נובעת משטיפה , ירידה זו 2017של  דחיקהה יתשקיהראשונה וה
דבר המעיד על כך (, 4.4מ' )איור  1-3בעומקים  בחלק מהתאיםריכוז בה יכי על נראית 2018ב  .קודמות

שהצטברות מלחים בקרקע עונתית והריכוזים הגבוהים שנצפו בתחילת המדידה אינם ממקור חד פעמי של 
בחלקות בהן יושמו מי השקיה השפעת טיפולי המליחות בולטת מלאי מלחים קדום אלה התרכזות עונתית. 

מג"ל(, ריכוז המלחים שנדד מבית השורשים מטה לעומק התווך הלא רווי גבוה  300)בריכוז מלחים גבוה 
מאוד ביחס לזה שהתקבל מהשקיה במים שריכוז המלחים בהם נמוך יותר. יתרה מזאת, למרות שכל השדות 
הושקו באותה כמות מים הסעת המלחים בשדות המושקים במים מלוחים יותר )אף על פי שמים אלה עדיין 

 4ו 3)עומקים  ים כשפירים( גורמת להאצת תהליך ההסעה ופריצה מוקדמת של מלחים בעומק החתךמוגדר
. יתרה מזאת יחס התרכזות המלחים בעומק החתך אינו קורלטיבי ליחס הריכוזים (4.4, איור 2017מטרים ב 

 תשדו יתלהשקיבמי ההשקיה.  לתצפית זו חשיבות עליונה באשר למשמעות שימוש במים עשירים במלחים 
 יפרים בהם מים שפירים. וחקלאיים המצויים מעל אקו

. הטיפולים היותר . עקומי הפריצה של ברומיד מתחת לחלקות הניסוי בהתאם לסוג הטיפול והגידול4.3איור  
בעומקים גדולים  מ  VSPמלוחים בשחור והמותפלים בוורוד. שימו לב לריכוזים הנמוכים יותר בדוגמי ה 

  . )סימונים סגולים( מ' מתחת לטיפולי המים המותפלים 3
  

 חנקההסעת 

סדרת בדומה להסעת כלוריד בתת הקרקע נראה גם שהסעת חנקה מושפעת מריכוז המלחים במי ההשקיה. 
גבוהים של חנקה ה. הריכוזים של מאות מג"ל כחנקןמראה ריכוזים  חלקותחנקה מתחת להשל  הזמן

. יחד עם זאת בשנה ( 4.5)איור  2017השקיית הדחיקה של מתקדמים לעומק החתך ומראים דעיכה לאחר 
האחרונה שוב נצפיתה עליה משמעותית בריכוז החנקה. דבר המעיד על כך שהריכוזים הגבוהים שנצפו 

ורית מתמשכת. גם כאן ישנה בתחילת הפרויקט אינן מקור חד פעמי היסטורי שהיה בקרקע, אלה תופעה מחז
יותר לעומת אלה שמי ההשקיה שלהם היו דלי  המושקים במים בריכוז מלחים גבוה הבדלה ברורה בין שדות

ה של חנקה לעומק התווך הלא רווי גרמה להאצת הדחיק מג"ל כלוריד( 300) חיםימלחים. השקיה במים מל
ה לפני מי התהום )הסיכוי לדניטריפיקציה שם היא כבר לא יכולה להיקלט בשורשים ולכן תמשיך בדרכ

 נמוך(. באזור זה 
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 הנצפית בתווך הלא רווי העמוק בניסוי מחייבת גישה הסתברותית למודלים של זרימה והסעהההטרוגניות 
אנסמבל של גשת לבעיה בגישה של י. הקבוצה שלנו )בן גוריון( נעל מנת להעריך את שטפי המים והחנקה

מרכז  במסגרת האינטרדיסיפלינרית שלשהועבר למרכז המיזם.  בדו"חנמצאים ה מודלים אנכיים שפרטי
מבית מדרשו של דוד  האלה שימשו את המודלים ההטרוגניים התלת ממדיים הייחודיותהמצוינות התצפיות 

     .5רוסו המוצגים בפרק 

בהתאם לטיפול  ולגידול. תחת לכל חלקות הניסוי מ העמוק ריכוז כלוריד במי התווך הלא רווי .4.4איור  
 הסימנים הירוקים לטיפולים דלי המלח.

. הסימנים ריכוז חנקה במי התווך הלא רווי מתחת לכל חלקות הניסוי בהתאם לטיפול  והגידול .4.5איור 
 לטיפולים דלי המלח. אדומיםה

 בעומק התווך הלא רווי מסקנה מהתצפיות

וחנקה בעומק התווך הלא רווי היא ששימוש במים עתירי המסקנה המתבקשת מהתצפיות על הסעת כלוריד 
מלחים מוביל הן  להמלחה חמורה שאינה פרופורציונאלית ליחס המלחים במי ההשקיה והן להסעת חנקה 

שקורה  ה במים דלי מלחיםמעבר להשקיהמצד שני  .ל עומק התווך הלא רווי ומי התהוםבריכוזים גבוהים א
הפחתת שטפי החנקה  ולענייננושטפי המלחים המסיסים, ת להפחת גורם במקומות רבים בעידן ההתפלה,

  למי התהום.
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 סקלת השדה זרימה והסעה ב . הדמיה של5

 דוד רוסו ואשר לאופר

 המנגנונים המשפיעים ( ניתוח והרחבה של תוצאות ניסוי השדה בגילת ובחינת1ו: הי זה מחקרמאמץ ת ומטר
 (2עידן ההתפלה. כתלות במליחות מי ההשקיה ב לעומק התווך הלא רווי )חנקה במיוחד( מומסיםעל שטפי 

 נומרית הדמיה באמצעות ,מושקים לשדות מתחת( וכלוריד חנקה) מזהמים שטפי להקטנת אמצעיםלבחון 
  .קרקעבשל זרימת מים והסעת מומסים 

 
 הטרוגני ממדי-תלתבתווך נקבובי  זרימה והסעהשל  מודלעל פתרון נומרי של  הדמיה המתבססת השיטה

את קליטת המים והחנקן ע"י שורשי מביא בחשבון המודל  מ' בכל ממד (.  10) סדר גודל של  בסקלת השדה
על  הוהשפעת ן חנקהבין כלוריד לביומתחשב בתחרות טרנספורמציות של חנקן בקרקע, את ההצמחים, 

המטאורולוגים  תנאיםסוג הגידול, התחשב בהמודל מועל הניטריפיקציה.  הצמחים קליטת חנקן ע"י שורשי
 שיטת ההשקיה ונוהלי ההשקיה והדישון, ריכוזי כלוריד וחנקה )דשן( במי ההשקיה,, )גשם, התאדות(

קרקע התכונות הפרוס המרחבי של , וצמחיםמרחבית של מערכת ההשקיה ושורשי ההגיאומטריה ה
 ת לזרימה והסעה.רלבנטיוה
 

שינוי  עלמבוססת , הADW) ההשקיה מיאיכות -גישות מבוססות נחקרו בשנתיים הראשונות של המחקר

שינוי , DSWמים מותפלים ו TWWמים מושבים  בין  )מליחות, חנקן( השקיהה מי לסירוגין של איכות
תכונות -וגישות מבוססות, (בקליטת מים פעילה נפח הקרקעמהמוכוון ע"י נתונים של ריכוזי כלוריד וחנקה 

שטפי  להקטנת, קעור הממוקם לאורך שורות הצמחים, מתחת לבית השורשים()מחסום קפילרי  קרקע
ה עונת השקיהמחקר התרכז בתירס )טווח קצר, גידול שורה,  המסה של המזהמים מתחת לבית השורשים.

הגנה על  בט שלהממנקודת אחת( ובפרדס )טווח ארוך, ארבע שנים עוקבות הכוללות עונות השקייה וגשם(. 
שטפי המאסה של ר ו( מזע1)קריטריונים שנלקחו בחשבון לבחינת ביצועי הגישות היו:   ,איכות מי תהום

קטן  ,C הריכוזים של מומס נתון,שם ההסתברות ו( מקס2) -, ויםהשורשבית אזור כלוריד וחנקה מתחת ל

 .יםהשורשבית אזור ל  דלוף מתחת, יC* מראש, נקבעקריטי המריכוז מומס 
 

 ם כדלקמן:וכילס נותניתשל השנתיים הראשונות מחקר התוצאות 
מ' בין השורות(, המחסום הקפילרי חופף לרוב 1)תירס עם מרווחים של , גידול שדה עונתיבמקרה הראשון, 

הקרקע -תמבוסס גישההביצועים של ה. במקרה זה, השקיה המקבלשל בית השורשים, החתך האופקי  שטח

להפחתת ריכוזי החנקה והכלוריד, ובמיוחד, של שטפי המסה ( TWW-השקיה אך ורק במחסום קפילארי ו)
)החלפה בין  ההשקיה-תמבוסס גישהשלהם מתחת לבית השורשים, מצוינים, טובים יותר מהביצועים של ה

, והביאו להקטנה הטובים ביותר יוההתרחיש המשלב בין שתי הגישות . הביצועים של מים באיכויות שונות(
החלפה , תוך 80%-ים )לאחר תשעים יום(  בהשורשבית אזור של חנקה מתחת לשטף המאסה המצטבר של  

 .DSWבזה של  TWW מהנפח המצטבר של 85%של 
טובים באופן משמעותי מאלה  ההשקיה-תמבוסס גישה, הביצועים של השנתי-גידול מטע רבבמקרה השני, 

שבמקרה של הפרדס )עם מרווחים זה נובע כמובן מהעובדה  .בעיקר לגבי חנקה, הקרקע-תמבוסס גישהה של
 המקבלהאופקי של בית השורשים  החתך המחסום הקפילרי אמנם חופף לרוב שטח מ' בין השורות(, 6של 

האופקי מחוץ לשטח החתך של בית השורשים, המקבל גשם בלבד, אינו מושפע  , אולם, שטח החתךהשקיה
 הטובים ביותריו הב בין שתי הגישות התרחיש המשלהביצועים של גם במקרה זה, מהמחסום הקפילרי. 

, 80%-שנים(  ב 4ים )לאחר השורשבית אזור שטף המאסה המצטבר של חנקה מתחת לוהביאו להקטנה של 

  , עקב תקופות הגשם.DSWבזה של  TWW בלבד  מהנפח המצטבר של 29%החלפה של תוך 
 ובפרסום  2017 -ו 2016פרוט תוצאות ואיורים ניתן למצוא בדוחות השנתיים של פרויקט זה מ 

Russo, 2017, Water Resources Research, 53, 8925-8940.  
 

 היפותזת. השלישית והרביעית התמקדה בניתוח של ניסוי השדה בגילתבשנות המחקר  עבודת המחקר
שעקב התחרות בין אניוני הכלוריד והחנקה, הגדלת יעילות קליטת החנקה ע"י העבודה של הניסוי הייתה 

שורשי הצמחים עם הירידה במליחות, עשויה להקטין את שטפי החנקה מתחת לבית השורשים. הניסוי 
בגילת בחן בתנאי שדה את ההשפעה של צירופי רמות דשן חנקני ורמות מליחות מי ההשקיה על שטפי החנקה 

נלקחו בחשבון בהדמיות ת לבית השורשים, וכן על ההסעה של סמן )ברומיד( בחתך הקרקע. וכלוריד מתח

וטיפול , ח"מ 425עם ריכוז כלוריד של מים  – Cמים מותפלים,  - Dטיפולי ההשקיה מניסוי השדה בגילת )

 .ח"מ( 640( הכולל מי השקיה מליחים עם ריכוז כלוריד גבוה יחסית )Sנוסף )
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 המחקר התמקד ב:
 של חלקת הניסיון בגילת.ימת מים והסעת מומסים בחתך הקרקע . ניתוח של זר1
מאסה של חנקה וכלוריד מתחת לבית . הערכה של השפעת טיפולי ההשקיה מניסוי גילת על שטפי ה2

  השורשים. 

רווי -ה על הסעת מומסים בחתך הקרקע הלאהכלוריד במי ההשקי. זיהוי המנגנון האחראי להשפעת ריכוז 3
   בנוכחות שורשים, ועל שטפי המסה של כלוריד וחנקה מעבר לבית השורשים בסקלת השדה.

 
 ם כדלקמן:וכילס נותניתשל השנה השלישית והרביעית מחקר התוצאות    

ת כצפוי, בכל רמות הכלוריד במי ההשקיה, הקטנת רמת הדשן החנקני גרמה להקטנה של דליפ .1
עבור רמת ריכוז הכלוריד במי ההשקיה. בנוסף, בעיקר עם עליית החנקה מתחת לבית השורשים, 

דישון נתונה, בהשוואה למי הקו, ובעיקר, למים המליחים, השימוש במים מותפלים הקטין באופן 
משתנים הקשורים  – 5.1)איור  את קצב ההסעה והדיספרסיה של הנותב בחתך הקרקעמשמעותי 

ממצא  - (5.2)איור  את שטף המאסה של החנקה הדולף מתחת לבית השורשים של השדהו, בזרימה(
לתחרות בין כלוריד לחנקה השפעה קטנה . ( 4.5)איור  זה נמצא בהתאמה עם התוצאות מניסוי השדה

  למעלה לעומת למטה(. 5.2על השטף העמוק )איור 

 

חתכים אנכיים של ממוצעים וסטיית תקן של קצב קליטת המים ע"י השורשים, תכולת הרטיבות,  :5.1איור 
מים השקיה ב – Cהשקיה במותפלים,  -D היומהירות זרימת המים האנכית במהלך עונת הגידול השני

 מאד השקיה במים מליחים Sמליחים, 
 

 

מ'  4במרחק של  הממוקם( CP) אופקי בקרה מישור דרך דולףה  ניטרט של שטף המסה המצטבר :5.2 איור
,ועבור פרדס  (  300-350)ימין(, שימו לב להשפעת השקיית הדחיקה )יום  גילת ניסוי עבור, הקרקע מפני
 .(גדולות דחיקה השקיות)ללא  נורמלית חקלאית בפרקטיקה שנתי רב לגידול כדוגמא )שמאל( דגן בבית

 דונם.\מ"ר = ק"ג\גר'

ניתוח ההסעה והפיזור של הנותב בחתך הקרקע הראה שההשקיה במים מותפלים גרמה לשינוי במנגנון  .2
השולט על ההסעה של הנותב, ממנגנון שבעיקרו הוא מנגנון של קונבקציה הנשלט על ידי הפער במהירויות 
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הגדול מלינארי עם רווי )ז.א., פיזור המומס גדל בקצב -הזרימה בין האזורים השונים בתווך ההטרוגני הלא
 –דיספרסיה )ז.א., פיזור המומס גדל לינארית עם הזמן( -במליחים; למנגנון של קונבקציה בהשקיה -הזמן( 

  בהשקיה במותפלים.

. הפעיל השורשים בית זורבא המתרחשים תהליכים על משפיעה וחנקה כלוריד בין האינטראקציה. 3
 את ומקטינה, הצמח שורשי ידי על קליטתו באמצעות מהקרקע החנקן גריעת את מקטינה זו אינטראקציה

 .עולה ההשקיה מי מליחות כאשר במיוחד, ניטריפיקציה י"ע לקרקע פתהמוס חנקהה מסת

 קטנה השורשים בית לאזור מתחת החנקה של המסה שטפי על וחנקה כלוריד בין האינטראקציה השפעת. 4
 הממוקם) האופקי הבקרה למישור האנכי המרחק וכאשר, קטנה ההשקיה מי מליחות כאשר במיוחד, יחסית
באיור  כוללים תחרות כלוריד חנקה()ה ההבדל הקטן בין הפנלים העליונים לתחתונים .(השורשים בית מתחת

 מראה שלתחרות כלוריד חנקה השפעה קטנה על שטפי החנקה. 5.2

מהשקיה במים מותפלים  כתוצאה השורשים לבית מתחת החנקה דליפת להפחתת הגורם העיקרי המנגנון. 5
רוס המרחבי של קצב קליטת המים ע"י השורשים, עה של ההשקיה במים מותפלים על הפנובע מההשפ

רוויה ושטף המים האנכי -שמצידו, גורם להקטנה משמעותית של הרטיבות, המוליכות ההידרולית הלא
. תופעה זו באה לידי ביטוי (5.1)איור  בחתך הקרקע, גם בעומקים הגדולים משמעותית מעומק בית השורשים

בהקטנת קצבי ההסעה והפיזור של המומסים בחתך הקרקע, ולכן בהקטנה של שטף המזהמים הדולף מתחת 
 לבית השורשים. 

 החנקה של המסה שטפי. ההשפעה הקטנה יחסית של האינטראקציה בין הכלוריד לחנקה על הקטנת 6
גורמים: )א( השפעת האינטראקציה על  2-נובעת מ ,ורשיםהש בית לעומק יחסית הגדולים בעומקים

הטרנספורמציות של החנקן וקליטתו ע"י שורשי הצמחים מוגבלת לעומק בית השורשים וקטנה עם הקטנת 
ריכוז הכלוריד במי ההשקיה. )ב( קיים פיצוי חלקי בין התוספת למסת החנקן בקרקע )עקב קליטה מופחתת 

 )עקב קצב ניטריפיקציה מופחת(.   חנקהת ע"י השורשים( ובין אובדן מס

 

 של מאמץ ההדמיה בסקלת השדה סיכום והישגים עיקריים
 כליכ לשמש יםעשוי אשר, ים"רינומ ייםניסו"-, ניתנות להצגה כזה מחקרהדמיות הזרימה וההסעה שנערכו ב

. , במיגוון רחבסבירים לתרחישיםמורכבות  זרימה תומערכ תגובת ולהערכת תהליכים ללימודמאוד  יעיל
 דגימה אוו/ מדידה טעויות עקב וודאות-מאי מושפע שאינו) מפורט מידע לספק יםעשוי הנומרייםהניסויים 

 בנוסף,. שדה מחקריב השגה-בסקלות זמן ומרחק גדולות יחסית, מידע שבדרך כלל אינו בר( א מספקתל
 ניסויים של העלותהמהווה רק חלק קטן מבעלות  יםריאלי מצבים של ניתוח יםמאפשרהניסויים הנומריים 

  המתבצעים בסקלת השדה.
עקב התבססותם על עקרונות  ,זאת עם. שדה ניסויי להחליף יםיכול אינם ייםנומר ניסוייםש להדגיש יש

ודאות מסוימת(, מאידך, -פיזיקליים מחד, ונתוני קלט המשקפים את מערכת הזרימה האמיתית )ברמת אי
 ולזהות תהליכים בטווח זמן ארוך יחסית. מגמותיכולים לזהות  הנומרייםהניסויים 

 במחקר הנוכחי השתמשנו בהדמיות נומריות של זרימה והסעה על מנת:
להקטנת  תכונות קרקע-ההשקיה וגישות מבוססות מיאיכות -. לנתח את הביצועים של גישות מבוססות1

תוצאות הניתוח הצביעו על  מושבים.דליפת מזהמים מתחת לבית השורשים של שדות המושקים במים 
הפוטנציאל של כל אחת מהגישות להקטנה משמעותית של שטפי המזהמים מתחת לבית השורשים בתלות 

 שנתי(. -במאפייני הגידול )עונתי או רב
. להעריך את ההשפעה של טיפולי ההשקיה בניסוי גילת על ההסעה והפיזור של נותב בחתך הקרקע, ועל 2

תוצאות ההדמיות נמצאו בהתאמה איכותית עם . חנקה וכלוריד מתחת לבית השורשים מאסה שלשטפי ה
 התוצאות מניסוי השדה.

-על הסעת מומסים בחתך הקרקע הלא ההשקיה. לזהות את המנגנון האחראי להשפעת ריכוז הכלוריד במי 3
תוצאות . השדה רווי בנוכחות שורשים, ועל שטפי המסה של כלוריד וחנקה מעבר לבית השורשים בסקלת

כתוצאה  השורשים לבית מתחת החנקה דליפת להפחתת הגורם העיקרי המנגנוןשההדמיות הראו 
המרחבי של קצב  הפרוסמהשקיה במים מותפלים נובע מההשפעה של ההשקיה במים מותפלים על 

 .זניחה האינטראקציה בין הכלוריד לחנקהשל  ההשפעואילו ה, קליטת המים ע"י השורשים
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 ניסוי המכלים בוולקני .6

גנן, שירן כהן, רנין שוואהנה, עדו ניצן -אסקין קיוונדה, בארי קנר, דניאל קורצמן, הלה הכט
 טל-ואשר בר

להעריך . בהתאם לרמת מליחות מי ההשקיה לקבוע רמות דישון חנקני מיטבי לגידולים הנבדקיםמטרות: 
השקיה ברמות שונות של מליחות  וכתלות באופן כמותי את שטפי החנקה מתחת לבית השורשים תחת 

 .דישון החנקניברמת ה

הנבדלות  הדשיה באמצעות תמיסות סופיות-טיפולי השקיה 24 בהמערכת  בנייה והפעלה של: השיטה
מים שמותפלים מכלי תמיסות ההשקיה ממולאות ב 24 ניטראט(.-במליחות )כלוריד( ודישון חנקני )אמוניום

 מכלי גידול 4ת משקה וסופיה תמיסותהאחת מבאתר והמלחים והדשנים של כל טיפול מוספים ידנית. כל 
מערכת הגידול מוצבת תחת  (.6.1ליטר המנוקזים למיכל נקז שנשקל ונדגם לפי הצורך )איור  60של  )חזרות(

השנה הראשונה של  ת בדו"ח המפורטפירוט טכני של המערכ כיפת השמיים או תחת רשת צל )גידולי חסה(.
עונות הניסוי  דניאל קורצמן(. טל ו-אצל אשר בר) ואסקיין קיוונדה, עבודות מוסמך של בארי קנר 2016

  .6.1והטיפולים השונים מוצגים בטבלה 

 

המערכת הניסויית ; ב. המערכת הניסויית בשלב ההקמהמערכת המכלים בשטח מכון וולקני. א. . 6.1איור 
הגידול  מכליבגלל חום עז בעונה זו, בעונות החסה  ברשת פומכלי התמיסות חו, 2015בעונת גידול התירס )

 .חופו(

 

 חנקן שנבחנו –תאריכי גידול, גידולים וטיפולי כלוריד  .6.1טבלה 

Potato 18 Lettuce 17 Potato 17 Lettuce 16 Potato 16 Corn 15  

1.3.2018 14.9.2017 15.1.2017 17.8.2016 15.1.2016 5.8.2015 Planting 

27.6.2018 22.10.2017 17.5.2017 27.9.2016 31.5.2016 14.10.2015 Harvest 

15, 200, 

600, 1100, 

1500 

15, 150, 

350, 700 

15, 150, 

350, 700 

15, 150, 

350, 700 

15, 150, 

350, 700 

15,105, 

200, 350 

Cl 

irrigation 

(mg/l) 

10, 50, 100, 

150 

25, 45, 65, 

85, 100, 

125 

10, 50, 

100, 150 

25, 50, 75, 

100, 125, 

140 

10, 20, 30, 

40, 60, 80 

6.25, 12.5, 

25, 42, 58, 

75 

N 

irrigation 

(mg/l) 
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 תוצאות עיקריות

הניבו תוצאות רבות המפורטות  מסוגים שונים לן עתירות דיגומים ומדידותוכ (6.1)טבלה  עונות גידול שש
תוצאות החשובות המדגימות זה נשתדל להציג את המסכם בדוח . ובדוחות השנתיים בשתי עבודות מוסמך

 .6.1 טבלההכותרות באת המסקנות שהסקנו מהניסוי. התוצאות יוצגו בשם עונת הגידול ע"פ 

( לא הושפע כלל מטיפולי 6.1ה , טבל15בעונת הניסוי הראשונה התירס למספוא )תירס  - דליפת חנקה
השפעת  (6.1, טבלה 16בעונה שלאחר מכן )תפו"א  . גםפנו גידול והגדלנו את המליחויות(ל)לכן הח המליחות

בריכוז  הדומה המליחות לא הייתה גדולה. התוצאה המעניינת שקיבלנו משתי עונות אלה היא נקודת המפנה
 ןחנק למ"ג 50-40הדשיה ברמות שמעל (. 6.2רשים )איור של חנקה שחלחלה מתחת לבית השו)ובכלל המסה( 

וגם בתפו"א  15גם בתירס  .בדליפת החנקה תלולה לעליה תגורמ ,וגידול חורף קיץבתירס ובתפו"א, גידול 

 תהחמישירמת החנקן  ,)≥מג"ל 42טיפולי החנקן הנמוכים ) 4החנקה בנקז ב  מסת אין הבדל סטטיסטי  ב 16
דליפת התלולה ב העלייה, בתירס   .(6.2)טבלה  ומארבעת הרמות הנמוכות מהשנייהת נבדלות אחת והשישי
 .)האינטרס החקלאי והסביבתי מתיישבים( זו ם עליה שולית ביבול החל מרמת חנקןע מתקבלת החנקה

מג"ל חנקה  40המשך עליה ברמות החנקה מעבר להיבול ממשיך לעלות משמעותית עם  ,לעומת זאת ,בתפו"א
  במי ההשקיה. ןבריכוז )ומסה( של החנקה בנקז כמעט לינארית עם ריכוז החנק העלייהבחסה  .(6.2)איור 

   

  

כוז החנקן בתמיסת יכפונקציה של ר ריכוז חנקה בנקז )ימין( ויבול יבש למיכל גידול )שמאל( .6.2איור 
 .  2016, למטה בתפו"א 2015. למעלה בתירס ובמליחויות שונות(ההשקיה )
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 :)כל רמות המליחות( בנקז בחצי השני של העונה החנקתי-ניתוח סטטיסטי של ההבדלים בחנקו 6.2 טבלה
 .(6.2)איור  מג"ל חנקה 40להבדל המובהק בנקז בהדשיות של מעל . שימו לב 2016; ב( תפו"א 2015( תירס א

    (.P<0.05)אותיות שונות הבדל מובהק 

 (ב      (א

 ח קן ט   ל
 (ל/ " )

- ח קן     ז
  ח ק  

 (ל/ " )   קז

 ח קן ט   ל
 (ל/ " )

80 A 23.2 A 1.4 

60 B 14.4 B 1.0 

40 C 6.5 C 0.5 

30 CD 5.3 C 0.4 

20 CD 4.3 C 0.4 

10 D 2.7 C 0.3 
 

של עבודה זו היה שניתן להגיע ליבולים גבוהים במים דלי  אחד הרציונאלים - דישון חנקני מותאם מליחות
ניסוי  מלחים עם דישון חנקני נמוך מהמקובל כפי שהגדלנו יבולים במים מליחים ע"י הגדלת הדישון החנקני.

ר את היבול המכלים הראה שלגבי יבול ע"פ רוב מנגנון הגורם המגביל, חנקן או מליחות, מסביר טוב יות

, מדגים זאת ביבול תפוחי האדמה משתי עונות עוקבות 6.3איור  בסיס הרציונאל.רות שבמאשר מנגנון התח
מג"ל חנקן,  150, 100, 50מג"ל אין הבדל ביבול בין טיפולי ה  700ו  350, בריכוזי כלוריד של 2017בתפו"א 

ים בדשן החנקני היבול עולה בצורה מובהקת כשעול כלוריד( מג"ל 150 ,15 ) לעומת זאת ב מליחויות הנמוכות
מג"ל, במליחויות הנמוכות וחוסר  150 -בולט היתרון של הטיפול עתיר החנקן   18מג"ל. בתפו"א  100ל  50מ 

ניתן  2016גם בתפו"א  .(6.3)איור  התוחלת בהעלאת ריכוז החנקן בתמיסת ההשקיה בטיפולים המליחים
מג"ל חנקה )איור  60עלאת ההדשיה מעבר ל מג"ל( לא עולה עם ה 700לראות שיבול הפקעות בטיפול המלוח )

ממנגנון התחרות בין כלוריד  את יבול תפו"א מנגנון הגורם המגביל מסביר טוב יותרש(. יוצא איפה 6.2
לכן במי השקייה עם מליחות גבוהה אין טעם  בניסוי המכלים. תפו"אהעונות של גידול וחנקה, בכל שלושת 

קטן, יש חנקה גבוהה -מוכות, אם התשלום הסביבתי בדליפתויות נקא במליחולהעלות את רמת החנקן, ודו
 3ביחידות של ק"ג למיכל גידול בו נזרעו  6.3היבול באיור  יתרון בישום רמות חנקן גבוהות בתפוחי אדמה.

טון לדונם. עם  1.7 -ק"ג למיכל מקביל ל 1 ,לכן פקעות לדונם שמקובל לזרוע בשדה. 5000פקעות אם לעומת 
לא יא החשובה והגידול במיכל שונים משמעותית מאלה בשדה לכן ההשוואה בין הטיפולים ה זאת תנאי

 יבול בתנאי שדה. למומלץ להשליך ע

במליחות של מי ההשקיה, החל  העלייהבשלושת העונות, יבול תפוחי האדמה ירד עם  -  מליחות ויבול

, 2016, בNמג"ל   150, 100, 80ת יבול )מג"ל כלוריד ברמות הדישון האופטימליות מבחינ 350ממליחות של 
אין משמעות להבדלים  (.6.3)טבלה  2018- רק ב השפעת המליחות הייתה מובהקת , בהתאמה(.2018, 2017

 (.6.3מג"ל כלוריד( ביבול תפוחי אדמה )איור  15-200ברמות המליחות הנמוכות )

 

ז הכלוריד תפוחי אדמה כתלות בריכוז החנקן בתמיסת ההשקיה ובהשפעת ריכו. יבול פקעות 6.3איור 
)השקיה+ גשם(( \מנת השטיפה )נקז - מליחות ושטף מים עמוק.2018 -ו 2017בניסויים מ  בתמיסת ההשקיה

)איור  17בתפו"א  Nמג"ל  150ובטיפול , 18בתפו"א  N מג"ל  50החנקן מעל עלתה עם המליחות בכל טיפולי 
ות והמודלים של עם התצפי שבתיבמליחות מתי העלייה(. עלייה בשטף המים מתחת לבית השורשים עם 6.4

 (.5-, ו4)פרקים תת הקרקע 

 ט   ל

 ח קן

 (ל/ " )

- ח קן     ז

  ח ק  

 (ל/ " )   קז

 ט   ל

 ח קן

 (ל/ " )

-ח קן    

  ח ק  

 (  ם)   קז

75 A 88.6 75 A 2.21 

58 B 13.8 58 B 0.22 

42 C 2.3 42 C 0.05 

25 C 0.7 12.5 C 0.03 

12.5 C 0.5 6.25 C 0.03 

6.25 C 0.3 25 C 0.02 
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; 2018במיוחד ב  ריכוז הכלוריד השפיע באופן ניכר על כמות החנקן הכללי בנוף ובפקעות  –חנקן בצמח 
נקן באיברי הצמח ועל משקל הפקעות והנוף, ככל שריכוז הכלוריד כתוצאה מהשפעת הכלוריד על ריכוז הח

 מרביהיה גבוה יותר כמות החנקן בנוף ובפקעות הייתה קטנה יותר והתגובה החיובית לחנקן הייתה עד ערך 
 (.6.5איור , 6.3טבלה עונות תפו"א,  2) נמוך יותר

 

)השקיה+גשם(( כתלות בריכוז החנקן בתמיסת ההשקיה ובהשפעת ריכוז \. מנת השטיפה )נקז 6.4איור 
 .2018 -ו 2017הכלוריד בתמיסת ההשקיה בעונות תפו"א 

יבול, חנקן וכלוריד הממוצעים של  . סיכום הסטטיסטיקה של השפעות טיפולי החנקן והכלוריד על 6.3 טבלה
לכלוריד הייתה השפעה על מובהקת  .השפעה מובהקת על כל המשתניםלרמת החנקן  בפקעות ונקז. ,בנוף

  לא מובהק(  - .P<0.05 ,n.s. )אותיות שונות הבדל מובהק 2018בעונת 

 

Potato 2017 

 

 

 

Variable 

(mg/l) 

 

 

 

d.f 

 

Shoot 

DW 

 

(g/pot) 

 

 

Tubers 

DW 

 

(g/pot) 

Shoot Tubers Drainage 

N  

(mg/g 

dry 

weight) 

Cl  

(mg/g 

dry 

weight) 

N  

(mg/g 

dry 

weight) 

Cl  

(mg/g 

dry 

weight) 

N  

(mg/l) 

Cl  

(mg/l) 

Cl          

15  46A 378A 46A 19C 24A 5A 173A 65A 
150  53A 374A 45A 47B 23A 9B 161A 250B 
350  45A 539A 42A 64A 25A 11C 166A 479C 
700  45A 289A 41A 67A 24A 13D 155A 929D 
N          

10  32B 156A 39B 73A 19C 15A 10A 334A 
50  48BA 570A 44AB 51B 22BC 10B 70B 448B 
100  55A 453AB 43AB 40C 26AB 7C 218C 465B 
150  53A 402AB 48A 32C 29A 5D 358D 477B 
  P Values 

N 3 0.0003 0.0238 0.05 <0.0001 0.05 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

Cl 3 n.s n.s n.s <0.0001 n.s <0.0001 n.s <0.0001 

Block 3 n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s 

N x Cl 9 n.s n.s n.s 0.05 n.s <0.0001 n.s n.s 

Potato 2018 
Cl          

15  49A 101A 24A 34A 16A 9A 84A 137A 
200  49A 103A 23A NA 14A NA 88A 396B 

600  33B 72AB 27A 65B 15A 15B 80A 847C 
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1100  29BC 59B 23A NA 16A NA 87A 1333D 

1500  19C 46B 23A 70B 16A 18B 93A 1790E 

N          

10  6A 28A 17A 68A 12A 16A 10A 961A 

50  32B 84AB 23AB 60A 15AB 14A 36B 953A 

100  49C 88AB 26BC 50B 17B 14A 114C 894A 

150  57C 106B 32C 47B 19B 12A 187D 794B 

  P values  

N 3 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0028 <0.0001 <0.0001 <0.0001 
Cl 4 <0.0001 <0.0001 n.s <0.0001 n.s <0.0001 n.s <0.0001 

Block 3 n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s 0.0262 

N x Cl 12 0.0006 n.s n.s 0.0003 n.s n.s n.s 0.0020 
 

 

כמות החנקן שהצטברה בנוף ובפקעות כתלות בריכוז החנקן בתמיסת ההשקיה ובהשפעת ריכוז  .6.5איור 
 .הכלוריד בתמיסת ההשקיה

 

היא  חזק האנליזה שבה התחרות בקליטה בין כלוריד לחנקה באה לידי ביטוי - חנקה בשורשים -כלוריד
, בכל רמות החנקן, ככל שריכוז הכלוריד בשורשים י החסהשורשבריכוזי האניונים האלה בשורשי הצמחים. 

(. תצפית נוספת מובהקת משורשי החסה 6.6, איור 2016היה גבוהה יותר ריכוז החנקה היה נמוך יותר )חסה 
לציה הפוכה לרמת הדישון החנקני ( היא שגודל בית השורשים )נמדד ע"י מסת השורשים( נמצא בקור2017)

 תן בית שורשים קטן.נכלומר דישון ברמת חנקן גבוהה  –

  "   18 

15 
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: ריכוז החנקן החנקתי כתלות 6.6איור 
בריכוז הכלוריד, בחומר היבש של 
שורשי החסה. הסימנים הם ערכי 
המדידה של כל חזרה אשר קווי המגמה 
חושבו עבורם עונת גידול חסה קיץ 

2016. 
 

 

 

 

 

 

 

, ביצענו דיגומים ישירים של צינור הניקוז לבדיקת ריכוזי חנקית, 18 בעונת תפו"א – בנקז מליחות וחנקית

-)  ריבוי חיידקים מחמצני חנקיתעל בשל תצפיות 
2(NO  בהשקיה במים המליחים יותר שעלתה ממאמץ

חנקית זניחים בכל הטיפולים התוצאות הראו ריכוזי (. 7)פרק  בשנה קודמת המחקר המיקרובילי בפרויקט
 .(6.6)איור  מתאם לרמת החנקה והמליחות של מי ההשקיהוללא 

 

טיפולים  9הבדיקה נעשתה ב  .2018בדיגומים שונים במהלך עונת תפו"א  בנקז ריכוזי חנקית.  6.7איור
 .ת לטיפולחזרו 3מג"ל( ו  1500, 600, 15מג"ל( ושלוש רמות כלוריד ) 150, 50, 10בשלוש רמות חנקן )

היבול בכל הטיפולים  18בעונת תפו"א  – וכתלות ברמת החנקן בריאות גידול שוניםהשפעת מליחות במצבי 
(. גם מראה הנוף היה הרבה פחות בריא בעונה זו. ניכר היה שיש בעיה 6.3)איור  17מבעונת תפו"א  היה נמוך

זו השפעות טיפולי החנקה והכלוריד היו שלא קשורה בטיפולים )עונה שלישית רצופה של תפו"א(. בעונה 
מוצג היבול היחסי  6.8(. באיור 6.5, 6.4, 6.3איורים  משמעותיות יותר מבעונות הקודמות "הבריאות" יותר )

בבית השורשים השפיעה המליחות  17יבול מקסימלי לאותה רמת חנקן(. בעונה "הבריאה" תפו"א  \)יבול

( המליחות  18(. בעונה הפחות בריאה )תפו"א Nמג"ל  150, 100והים )בצורה מובהקת רק בטיפולי החנקן הגב
 השפיעה באופן שלילי על היבול בכל רמות הגידול. ככלל אצבע ניתן לומר, שברמות חנקן אופטימליות

יורידו את היבול מג"ל  300מג"ל כלוריד בבית השורשים מעל  100עבור אותה מנת השקיה כל  )מבחינת יבול(
מג"ל  100ביבול עבור כל  2%זו ירידה של כ במונחים של מליחות מי השקיה  תה רמת השקיה.לאו 3% כ ב

  מג"ל.  200כלוריד מעל 
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, על פי רמת 2018-ו 2017ב יחסי של תפו"אהיבול על ההשפעת ריכוז הכלוריד בבית השורשים . 6.8איור 
 יה בגידול.בול האבסולוטי היה קטן וניכרה בעהי 18. בעונת תפו"א הדשן החנקני

( 2017, 2016) תפו"א של  שבעונות "הבריאות" בעוד -רגישות למליחות בחסה ללא תלות ברמת החנקן
( וגם 6.9)איור  17, בחסה השפעת המליחות הייתה משמעותית רק בטיפולי החנקן הגבוהים ולא בנמוכים

מג"ל כלוריד נתן  700טיפול  2017 -על היבול בכל רמות החנקן. בית , למליחות הייתה השפעה שליל16בחסה 
 150ו 15מג"ל כלוריד נתן יבול נמוך יותר במובהק מטיפולי  350טיפול  2016במובהק יבול נמוך יותר, וב 

 מג"ל כלוריד. 

 .מג"ל חנקן במי ההשקיה 65-100היה  החסה עונותבשתי  מבחינת יבול תחום הדשיית החנקן האופטימלי
מג"ל  150, 15) להעלאה של ההדשיה החנקנית בטיפולים דלי המלחים ביבול כמו כן, בשתי העונות היה יתרון

ברמות הדשייה חנקנית אלה נצפתה כלוריד( ולא בטיפולים המליחים, זאת בדומה לתצפית בתפוחי האדמה. 
לינארית עם ריכוז החנקן  כמעט ולע. הריכוזים מתחת לבית השורשים של מים בריכוזי חנקן גבוהים דליפה

 (.6.2)תירס ותפו"א )איור , שלא כמו בגידולי השדה (17, חסה 16בתמיסת ההשקיה )חסה 

כתלות ברמת הדישון  2017יבול החסה ב .6.9איור 
 350, 15,150ה )בצבעים השקיהחנקני ובמליחות מי 

כלוריד(. שימו לב להשפעה השלילית של  מג"ל 700,
 המליחות בכל רמות החנקן.

 

 

 

 

 המכליםעיקריות מניסוי מסקנות סיכום ו

תפוח האדמה והחסה ריכוז ב בין חנקן למליחות,  בדבר שליטתו של מנגנון התחרות בניגוד להשערת המחקר
עלה עם הירידה בריכוז הכלוריד בתמיסת ההשקיה. כלומר ההפחתה  מרביהחנקן בתמיסה להשגת יבול 

 בגורם המגביל את היבול הגדילה את פוטנציאל ייצור הביומסה ולשם כך ריכוז החנקן הדרוש גבוה יותר.

 מג"ל כלוריד. 150או  15בכל הגידולים )תירס, תפו"א, חסה( לא נמצא הבדל משמעותי בין מים המכילים 
השפיעה לרעה על  מג"ל כבר 350ריכוז של  בתפו"אומג"ל כלוריד לא השפיע. בחסה  350ם בתירס למספוא ג

שפיעו לרעה על היבול בכל רמות ההדשיה החנקנית, לעומת זאת בתפוחי יבחסה מליחויות אלה  היבול.
  .מליות מבחינת יבוליהמליחות השפיעה רק ברמות ההדשיה החנקנית הגבוהות,  האופטהאדמה 

כאן  שצפתה, מבט סביבתית הידרולוגית הפחיתה בפרקציית השטיפה עם הירידה בריכוז הכלורידמנקודת 
 מאפשרת צמצום השטיפה של עודפי חנקן וכלורידוביתר שאת בפרקים הקודמים העוסקים בניסוי השדה, 

  "   18 

15 

  "   17 
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ך . אומנם ריכוז החנקן בתמיסת התשטיף עולה עם העלייה בריכוז החנקן בתמיסת ההשקיה אלמי התהום
הודות לירידה בפרקציית השטיפה עם העלייה בריכוז החנקן אפשר למצוא ערך סף של ריכוז חנקן שעד אליו 

 אין השפעה לריכוז החנקן על כמות החנקן שמורחקת מתחת לבית השורשים.

(, שממנו והלאה  Nמג"ל   40בגידולי השדה שנבחנו )תירס ותפו"א( נמצא ערך סף של הדשייה חנקנית )~
החנקה במים הדולפים מתחת לבית השורשים עולה בצורה תלולה )ללא תלות במליחות(. לעומת זאת ריכוז 

 .בהשקיהבריכוז החנקה מתחת לשורשים כמעט לינארית עם ריכוז החנקה  העלייהה, בגידול העלים, חס
עם ריכוז  , זאת בשילובבגידולי עלים רבות השקיות ביסוסל גורםהשילוב של עונה קצרה ורגישות למליחות 

 יםרגיש יםבאזורלבעייתיים  אינטנסיבייםהעלים הגידולי  החנקה הגבוה מתחת לבית השורשים הופך את

מקרים של רגישות הידרולוגית ב(. Turkeltaub el., 2015 -)ראו תוצאות מחממה מסחרית  הידרולוגית
תווך הנקבובי המוליך הגידול מה, יש לשקול ניתוק מצע קירבה לבאר מי שתיה בקרקע קלה(לדוגמא, גבוהה )

    .בגידולי עלים למי תהום

בהתאם להשערת המחקר ישנה תחרות בין חנקן לכלוריד על הקליטה בצמח שמתבטאת בעיקר בירידה 
בלט האנטגוניזם בשורשים,  בריכוז החנקן בתמיסת ההשקיה. העלייהבריכוז ובכמות הכלוריד בצמח עם 

ריכוז הכלוריד בתמיסת ההשקיה לא  ,ומת זאת בניגוד להשערת המחקרלע  בין ריכוז הכלוריד והחנקה.
באברי הצמח, אבל כמות החנקן שנקלטה בצמח הייתה קטנה יותר בריכוזי  הכללי השפיע על ריכוז החנקן

 כלוריד גבוהים בגלל הירידה בגודל הצמח. 
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 מליחות-מיקרוביולוגיה של קרקע ושורשים במרחב חנקן. 7

  ויג'אי טרפטי, ברק דרור, אדי סיטרין

אפיון המקרוביום בקרקע ועל שורשי הצמחים בספקטרום הדו ממדי של ריכוזי כלוריד וחנקה במי מטרות: 
 ההשקיה בישראל בעידן ההתפלה. אפיון מפורט של מיקרואורגניזמים המעורבים בטרנספורמציות של חנקן. 

 7.1להלן. בטבלה  6המכלים המתואר בפרק דוגמאות הקרקע והשורשים נלקחו ממערכת ניסוי  –שיטה 
דנ"א הופק מדוגמאות הקרקע והשורש בעזרת קיט  מפורטים העונות וטיפולי החנקן והכלוריד שנדגמו.

 PCR -(. הדנא הוכפל בKolton et. al, 2011, קוריה( בעזרת פרוטוקול  של המעבדה )Gene allמסחרי )

של תת היחידה הקטנה של הריבוסום והורצף במכון  V4את האזור הוריאבילי  המכפיליםאם פריימרים 

(. ניתוח Kolton et. al., 2017לריצוף דנ"א באוניברסיטת אילינוי, שיקגו, ארה"ב, כפי שתואר קודם )

 Qiime (Caporaso et. al., 2010)ביואינפורמטי של  נתוני הריצוף "המיקרוביומי" נעשה בעזרת חבילת 

 PAST (Hammer et. al., 2001 .)ת וניתוח סטטיסטי בעזרת תוכנ

את ריכוז החיידקים מחמצני האמוניה בעזרת שימוש בפריימרים ספציפי  PCR -בדוגמאות החסה, בדקנו ב

 (.  Cytryn et. al., 2012בעזרת השיטה שתוארה קודם )

הערה של  (, זאת בעקבות3נעשה נסיון לבצע אנליזות מדוגמאות קרקע של ניסוי השדה בגילת )פרק  2018ב 

מדוגמאות  PCR -שהתקבלה לאחר הכפלה ב PCR -ועדת ההיגוי. לצערנו הרב, כמות ואיכות תוצרי ה
  השדה הייתה נמוכה וגבולית ביחס לדרישות ההרצפה.

  

 חנקה מהם נלקחו דוגמאות לאנליזות המיקרוביאליות  -עונות הגידול וטיפולי הכלוריד   .7.1טבלה 

Lettuce 17 Potato 16 Corn 15  

14.9.2017 15.1.2016 5.8.2015 Planting 

22.10.2017 31.5.2016 14.10.2015 Harvest 

15, 150, 350, 700 15, 150, 350, 700 15,105, 200, 350 Cl irrigation 

(mg/l) 

25, 45, 65, 85, 100, 125 10, 20, 30, 40, 60, 80 6.25, 12.5, 25, 42, 58, 75 N irrigation 

(mg/l) 

 

 תוצאות עיקריות     

ישנה תובנה הולכת וגוברת שהמיקרוביום של פני שורשי צמחים בחינת המיקרוביום ע"פ שורשי הצמחים. 

, וקיימות עדויות על כך (Vandenkoornhuyse, Quaiser et al. 2015)משפיע רבות על בריאות הצמח 
ביוטיות כגון -שחיידקים מסוימים המאכלסים את פני השורש יכולים לסייע לצמח להסתגל לעקות א

. במחקר הזה (Haney, Samuel et al. 2015, Yuan, Druzhinina et al. 2016)מליחות גבוהה 
 התמקדנו במיקרוביום של פני השורש כתלות בריכוזי חנקן ומליחות גבוהים. 

אפקט המליחות. על בסיס אנליזה מקיפה של קהילות מיקרוביאליות )מיקרוביומים( בקרקע ובייחוד בבית 
כל, הסתכלנו על השורשים )הריזוספרה(, בחנו לעומק בניסוי תפוח אדמה את השפעת המליחות. ראשית 

(. מגוון משמש לעיתים כפרמטר המצביע על תפקוד 7.1מגוון החיידקים בקרקע והריזוספרה )איור 
. בניגוד למצופה, גם בדוגמאות Ecosystem functioning (Fierer and Jackson 2006) –המיקרוביום 

הקרקע וגם בריזוספרה, מגוון החיידקים היה נמוך יותר בריכוזי הכלוריד הנמוכים ביחס לטיפולים 
הופיעו אוכלוסיות  ריכוזי הכלוריד הגבוהים,בהגבוהים יותר )עם כי לא באופן מובהק(. באופן מפתיע, 

"א ראינו וחיידקים הלופילים "אוהבי מלח" הנפוצים לרוב בסביבות ימיות. בין היתר בקרקע של ניסוי התפ
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ואילו בבית השורשים שכיחות גבוהה מאוד של סוג   ,Oceanobacillusו   ,Halobacillusחיידקים מסוג 
מלח הנמוכים. מחקרים בספרות גילו שהסוג הזה נפוץ מאוד האשר לא נצפה בכלל בריכוזי   Salinicola -ה

על פני שורשי צמחים הגדלים בגופי מים מליחים, ובמקרים במסוימים אף כאנדופיטים, בתוך השורשים 
(del Rocío Mora-Ruiz, Font-Verdera et al. 2015, Zhao, Zhao et al. 2017, Fidalgo, 

Proença et al. 2018, Mora-Ruiz, Alejandre-Colomo et al. 2018) גילוי חיידקי .Salinicola 
בריכוזים גבוהים ע"פ השורשים מצביע על כך שריכוז המלח שקיים על פני השורש יכול להיות גבוה באופן 
משמעותי מזה שנמדד בתוך הקרקע )עקב קליטה של מים מתוקים ע"י הצמח(. אנו בדעה שחיידקים מסוג 

Salinicola  המליחות ע"פ )כמו גם חיידקים הלופילים אחרים( יכולים לשמש בעתיד כברומטר למצב
 .השורש

 
השפעת . 7.1איור 

המליחות על מגוון 
( Sהחיידקים בקרקע )
( Rאו בבית השורשים )

 מגוון מיני החיידקים על 
 Shannonמדד 

diversity index .R- 
 -Sדוגמאות השורשים; 

דוגמאות הקרקע. 
המגוון גדול בחיידקי 
הקרקע באופן מובהק 

(P=0.0005)  מהמגוון
י השורש. ידקבחי

השפעת הצלחות אינה 
מובהקת לא בקרקע ולא 

 בבית השורשים.
 

  חיידקים המעורבים או מושפעים מדשן חנקתי.

תהליכים מיקרוביאלים אחראים על מגוון רחב של טרנספורמציות של תרכובות חנקן בקרקע, לרבות 

כים אלה נפוצים במיוחד . תהלי(Herman, Johnson et al. 2006)ניטרפקציה, דנטרפקציה וקיבוע חנקן 
על פני שורשי צמחים, ולהם חשיבות עליונה בקביעת זמינות החנקן לצמח. במחקר מקיף שבחן אוכלוסיות 

הוא הגורם המשפיע ביותר על  pHחיידקים בקרקעות בכל רחבי אמריקה הצפונית, נמצא שחנקן יחד עם 

. בחינה של עומס הדישון החנקני על מגוון (Rousk, Bååth et al. 2010)הרכב המיקרוביום של הקרקע 
החיידקים על פני שורשי החסה והתפוחי האדמה בליזימטרים בשני שנים עוקבות, הראה שמגוון החיידקים 

על פי התיאוריה,  (.7.2 איור)יורד באופן משמעותי ברמת הדישון הגבוהה ביחס לרמות הנמוכות והבינוניות 
תופעה זו נובעת מכך שחנקן מעודד גדילה של אוכלוסיות ספציפיות של חיידקים אשר גדלים מהר 

. ניתן להעסיק שצמצום המגוון המיקרוביאלי (Fierer, Lauber et al. 2012)ומשתלטים על פני השורש 

( ecosystem functioning -לאורך זמן ביציבותו )ע"פ תיאוריית הכתוצאה מעודף דשן חנקתי יכול לפגוע 

(Torsvik and Øvreås 2002, Fierer and Jackson 2006) ( 7.5. אם זאת, ניתן לראות בברור )איור
הצמח )תפ"א מול חסה( על מגוון החיידקים בבית השורשים גדול יותר מאשר ההשפעה של של שההשפעה 

 החנקן. 
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השפעת ריכוז החנקן  .7.2איור 
על מגוון החיידקים בבית 
השורשים )ריזוספרה( בתפוח 
אדמה וחסה על סמך מדד 
Shannon diversity index .

המגוון בתפוחי האדמה גדול 
באופן מובהק מהמגוון בחסה 

(p=0.04) ההבדלים במגוון בין .
החנקן בשני הגידולים לא טיפולי 

  .היו מובהקים
 

 

 

 

 

 

 

 ,Dyella -זוהו שלושה סוגי חיידקים ( 17 וחסה 16 , תפ"א15 )תירסימטרים שנבחנו זבשלושת ניסויי הלי

Devosia ו Spigophxis  ביחס  ששכיחותם היחסית עלתה באופן משמעותי בטיפולי החנקן הגבוהים

ו  Devosiaלאחרים. במחקר שהתמקד לאחרונה בהשפעת דשן על המיקרוביום של קנה סוכר, שני הסוגים 

Dyella   הועשרו באופן משמעותי לאחר דישון(Yeoh, Paungfoo‐Lonhienne et al. 2016) על פי .

סביבות אנאוקסיות  ותטרפקנטי ולכן ייתכן שהפרשות השורשים יוצריידוע כחיידק דנ Dyellaהמחברים, 
ם זאת, ע"פ מאזני החנקן שהתבצעו בליזימטרים, אין עדות לקיום משמעותי עדנטרפקציה.  מתרכשתשבהם 

גם עלתה  Dyellaשל דנטרפקציה וייתכן שהדבר מוגבל למיקרוסביבות בסביבת השורשים.  השכיחות של 

 .Campbell, Polson et al)קוטב באופן משמעותי מאוד כתגובה לדשן חנקתי גם בניסוי חלקות באזור ה

2010). 

מבין הטרנספורמציות השונות של חנקן המוכרות בקרקע, על סמך האנליזה שבוצעה, לא ראינו הוכחה 
לקיום משמעותי של קיבוע חנקן, וכמו שמצוין למעלה, ע"ס המאזנים שבוצעו, דנטרפקציה לא התקיימה 

סמך אנליזת המיקרוביום הם בעלי פוטנציאל באופן משמעותי )אם כי הרבה מהחיידקים שזוהו על 
ולא ניתן לדעת אם הם מתקיימים  םדנטרפקציה )אך לצערנו, רבים מהחיידקים האלה הם פקולטטיביי

בעזרת דנטרפקציה או נשימה אווירנית. לאומת זאת, על סמך המאזנים שבוצעו בליזימטרים, ראינו עדויות 
טרים כדשן ולא נקלט על ידי הצמח חומצן בתהליך ברורות שכמעט כל האמוניה שהוכנסה לליזימ

קציה, קרי חמצון אמוניה יפיטריהניטרפקציה. בחנו באופן ממוקד את החיידקים המעורבים בתהליך הנ
לניטריט, ואחריו חמצון של ניטריט לניטרט. בהסתכלות משולבת של אוכלוסיות הניטרפקנטיות על גבי 

, Nitrosospiraאוכלוסיות הידועות כמחמצני אמוניה:  השורשים של התפ"א והחסה, נמצאו שלושה

Nitrosomonas ששניהם ממלכת החיידקים( ו(-  Candidatus Nitrocosmicus  ממלכת הארכאיה

ובמידה הרבה   Nitrospiraומת זאת התגלו שתי אוכלוסיות מחמצני ניטריט, ע)שזוהה רק בניסוי החסה(. ל

הגיב באופן  Nitrosospiraבניגוד לכל החיידקים האחרים, מחמצן האמוניה  .Nitrobacterיותר מועטה 
"א והן בחסה( לריכוז החנקן הגבוה, דבר אשר מצביע על כך שהחיידק הזה פעיל מאוד ומשמעותי )הן בתפ

 בנוכחות ריכוזי חנקן גבוהים. 
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 . אנליזה בסקלה אזורית וארצית8
 אלירז-חור, גפן רונן-קלטאוב, עידו ניצן, מתן ישראלי, מני בןרדניאל קורצמן, יהודה לוי, טוביה טו

 
( לבחון את היכולת שלנו לאמוד שינויים בריכוז החנקה בבארות בהינתן שינויים בפרקטיקה 1מטרות: 

( להבין טוב יותר את המשמעויות המרחביות, והעיתיות  2( על פני השטח. , השקיההחקלאית )דישון חנקני
 ם של סוג המים המסופק להשקיה בעידן ההתפלה.בשפירים ובקולחי

 
להלן, בשני אזורים  1בשנתיים הראשונות של המחקר מאמץ זה עסק במטרה מס' שיטות ותוצאות 

קמ"ר בשרון בו  13.5קמ"ר( מתחת לשטחים חקלאיים. שטח של  10אקוויפריים )שטחים בסדר גודל של 

מג"ל( ושטח  82 –בארות בשטח  15( ב NO3וזי החנקה )קידוחי מי התהום כבר מזוהמים בחנקה )ממוצע ריכ
קמ"ר באזור כרמיה זיקים, שברובו עדין לא מזוהם בחנקה, אך בעשור האחרון ריכוז החנקה בכמה  14של 

 בארות בשטח עלה באופן חד לאחר שינוי בממשק החקלאי.    
 

הדרים, ירקות )בממשק אופייני  –GISשימושי קרקע )גידולים( על סמך נתוני  4 -חולק השטח ל בשרון
לתפוחי אדמה(, נשירים )ממשק אפרסמון( ושטח לא מעובד. בשטח מכל סוג גידול נדגמה הקרקע והאזור 

מטרים וממשקי השקיה ודישון חנקני מפורטים נאספו מהמגדל בכל שטח שנדגם.  10הלא רווי עד לעומק של 

כוילו לדגימות התווך הלא  (Hydrus 1D)חנקן  שלושה מודלים אנכיים של זרימה והסעת ראקטיבית של
זרימה;  –מטרים, מודל אחד עבור כל גידול:  פילוג גודל גרגר, תכולת רטיבות, צפיפות גושית  2רווי שמתחת ל

קוצרו לאומדן \קליטה וראקציות חנקן. המודלים החד ממדיים הוארכו –הסעה משמרת; חנקה  –כלוריד 
לגידולים בקרקעות  םאופיינייי במיקומם הגיאוגרפי. שטפים ממוצעים תמידי של עובי התווך הלא רוו

.  כל תא בשכבה העליונה של מודל זרימה 8.1החמרה בשרון על סמך דיגומים  ומודלים אלו מוצגים בטבלה 

( קיבל סדרות זמן של שטפי מים וחנקה מהמודל Modflow, MT3Dוהסעת חנקה תלת ממדי באקוויפר )
ת התווך הלא רווי שמעליו. שטפים אלה היוו את תנאי השפה העליון של המודל האקוויפרי. הלא רווי שייצג א

מודל הזרימה באקוויפר כויל רק ע"י שינוי המוליכויות ההידראליות. מודל הסעת החנקה דרש הכפלה של 
סך , והקטנת השטפים באזורים לא מזוהמים. ב10שטפי החנקה סמוך לבארות המזוהמות בעד כדי פקטור 

רוויים הביאו את כלל מסת החנקה לאקוויפר התואמת את -הכל שטפי החנקה למי התהום מהמודלים הלא
, בהנחה של גשם 2012-2052שנה קדימה  40התצפיות. לאחר כיול מודל מי התהום הורצה תחזית של 

ומה, חמש פעמים, הגידולים נשארים אותם גידולים ההשקיה ד 2000-2008והתאדות פוטנציאלית כמו 
ממה  75%והדישון החנקני )המוסף אקטיבית ע"י החקלאי( בשלושה תרחישים: כפי שדווח ע"י החקלאים, 

 (.  8.1ממה שדווח )איור  50%שדווח, ו
 

 ::מסקנות מתיאור המקרה בשרון

 למי תהום לגידולים בשרון  םאופייניישטפי מים וחנקה  .8.1טבלה  .א
 שנה(\דונם\)ק"גשטף חנקה  שנה( \שטף מים )מ"מ גידול

 (13)ממוצע   5-22 (200)ממוצע  90-330 פרופילים( 9הדרים )
 11-14 400 פרופילים( 2אפרסמון )

 20-29 330 פרופילים( 3תפוחי אדמה )
 17-29 380 פרופילים( 3תות שדה )

ירידה בריכוז מי התהום בבארות השואבות בהינתן המשך שימוש קרקע חקלאי דורשת הפחתה  .ב
של עשרות % ברמות החנקן החנקתי המיושם כרגע בשטחים החקלאיים. ללא שינוי רוב הבארות 

מג"ל חנקה לשנה  0.5השנים הבאות בקצב ממוצע של  40ימשיכו להראות עלייה בריכוז החנקה ב
של מסת החנקן המיושמת ע"י  25%מג"ל חנקה לשנה(. בהפחתת של  1היה כ הקצב  1970-2010)

ברמות הדשן  50%שנה נחזור לרמת הזיהום החנקתי הנוכחית. הפחתה של  30-40החקלאי בעוד כ 
 (.8.1שנה להטבה משמעותית במצב מי הבארות )איור  40החנקני תביא תוך 

מ' אין לצפות לשום שינוי  10-40עבור אזור זה בשרון בו העובי האופייני של התווך הלא רווי הוא  .ג
 (.  8.1שנים לאחר השינוי )איור  10בבארות בעקבות שינוי שנעשה בפני הקרקע )דישון( לפני 

( לא יכול להיות מוסבר ע"י  100mg/l < [NO3]ריכוז החנקה בבארות המזוהמות במיוחד )  .ד
 –יקה חקלאית סבירה וחלחול בתווך נקבובי אחיד. הוא נובע לרוב מתקלות באזור הבאר פרקט

קצר הנובע ממילוי חסר של הנפח שבין אנולוס הקידוח וצינור הבאר, דליפות ממכלי דישון, ערימות 
קומפוסט שלא פוזרו לאחר זמן סביר וכו'. יש לזכור שהבאר היא לרוב המקום היחיד בשדה בו יש 

כן מהווה "מרכז לוגיסטי" של השדה לפעמים. גם נתיבי זרימה מהירה טבעיים באזור חשמל ל
הבאר עשויים לגרום לזיהום גדול בבארות, ופרקטיקה חקלאית ייחודית כמו יישום כמויות גדולות 

 של קומפוסט  )הפיכת קרקע עניה למצע גידול אורגני(, המלווה בהשקיות שטיפה.
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ל( במספר בארות מייצגות, ובממוצע כל הבארות ששימשו לכיול בשטח ")מג -NO3ריכוזי חנקה : 8.1איור 
שנות ההרצה העתידית בשלושת תרחישי הדישון החנקני )קו כחול דישון כרגיל, קו חום  40המודל לאורך 

מהנוכחי(. בקו אדום מקווקוו מסומן התקן הישראלי לחנקה  50%מהנוכחי, קו ירוק דישון ב 75%דישון ב
  ל(."מג 70תייה )במי ש

 Levy et al., 2017 -  פרטים נוספים מעבודה זו ניתן למצוא בפרסום המקצועי
 

בחננו בעזרת מודלים לא רווים ורווים, את יכולתנו לעקב אחר שינוי קיצוני בפרקטיקה  באזור זיקים
חקלאית על חלק מהשטחים ולקשור אליהם עלייה בריכוזי החנקה בכמה בארות. באזור זה קיבלו כמה 

ת מגדלי ירקות טובים )חלקם מתמחים בגידול אורגני אינטניסיבי( שפונו מגוש קטיף, שטחים לבניית חממו
)ברובם שטחי גד"ש לפני כן(. במקרים מסוימים, תחילת העיבוד האורגני בחממות לוותה ביישום כמויות 

קוב לדונם קומפוסט בשנה הראשונה שלוותה בהשקיות אינטנסיביות לדחיקת מלחים והרווית  20של עד 

פרטים בדו"ח ( שנבנתה לאזור )Hydrus1D, Modflowחתך. באמצעות מערכת המודלים לא רווי ורווי )
( נבדק האם ניתן להסביר עליות משמעותיות בריכוז החנקה בכמה 2017השנה השנייה לפרויקט זה, ינואר 

קוב לדונם  120קידוחים באזור שהשימוש החקלאי הוסב. המודל המשולב בחן האם השקיות דחיקה של 
ולב לעליה דומה בריכוזי מדי חודש בשנה הראשונה להסבה ובתוספת חנקן, יכולים להביא את המודל המש

 החנקה בבארות )פרקטיקה חקלאית יוצאת דופן בהשלכותיה האפשריות על האקוויפר(.
 

ששינוי קיצוני כזה בקרקע שכמעט לא קולטת מים )גם מטעי בננות מושקים באינטנסיביות כזאת  למדנו
שלוש בבארות -שנתייםאבל שם רוב המים נקלטים( יכול להביא לעלייה חדה בריכוזי החנקה, כבר אחרי 

השואבות הסמוכות. השינוי המהיר במציאות ובמודל קרה רק באזורים בהם הקרקע והתווך הלא רווי היו 
מ' ופחות. באזורים עם הקרקע הפחות מוליכה, שבמקרה זה גם החתך הלא  20גסי גרגר יחסית ובעומק של 

שנים לאחר השינוי לא בתצפית  5פתה עד מ'( השפעת הפעולה בחממות לא נצ 40 – 30רווי שם עבה יותר ) 
, בארות ששואבות בספיקות גבוהות באזור בו היו 10ויד מרדכי  9, יד מרדכי 8.2ולא במודל )ראו איור 

-15חממות בהם היה שינוי קיצוני בתשומות בפני הקרקע, הקרקע שם חולית, והאזור הלא רווי בעובי של 
 מ'(.  20

שנים מהחלת השינוי  10מודל בחן רק שינוים במנות החנקן וראינו שלפני בהבדל ממקרה המבחן בשרון שם ה
לא צפויה תגובה בבארות מי התהום, כאן כשהשינוי בפרקטיקה החקלאית כרוך גם בהשקיה אינטנסיבית 
בצורה קיצונית. השקייה כזו משנה את מהירות הזרימה האנכית באזור הלא רווי בצורה משמעותית. 

בריכוז החנקה בבארות יכול להתרחש בתוך שנתיים )גם באזורים עם תווך לא רווי של  הראינו שעלייה חדה
 מטר(.     20עד 
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בבארות מי תהום, תצפיות )מעוינים אדומים( ומודל קו כחול. קו ירוק בפאנל  (NO3)ריכוז חנקה  .8.2איור 

b לאחר שינוי שימוש הקרקע לבתי צמיחה –מהמקובל. הרקע הירוק  50%חנקן גבוה ב מודל בו מיושם 
 (f,g)קידוחים  2התגובה של המודל והתצפיות ב .ויישום השקיות הדחיקה האינטנסיביות בשנה הראשונה

  רומזים על השפעה אפשרית מהירה של פעילות בפני השטח על ריכוז החנקה בבארות מי תהום. 
 

 של "עידן ההתפלה" מבחינת המים בברז ההשקיה בזמן ובמרחב?מה המשמעות 
במסגרת מאמץ המחקר בסקלות הגדולות, התחלנו בשנת המחקר השנייה לנסות להבין טוב יותר מה זה 
אומר עידן ההתפלה מבחינת זמן ומרחב של מליחות המים הזורמים בברזים. לשם כך ניתרנו באופן רציף 

(. ניתן לראות את 8.3ל מים ממערכת המים הארצית של מקורות )איור את ברז המעבדה בוולקני המקב
עיקר  2016אביב -. בחורף2019 – 2016הצמצום באספקה של מים טבעיים )בעיקר מי כינרת( בין השנים 

היה תנודתי מאד  2016-2017האספקה הייתה מי כינרת לעומת דומיננטיות של מים מותפלים בקיץ, חורף 
מספר המופעים הקצרים )יום יומיים( של מים בעלי  2019עד ל  2017בין מים מותפלים למי כינרת, ומאז מרץ 

(. 2018)חסרים חודשיים ללא מדידות בשל תקלה בקיץ  8מיליסימנס לס"מ הוא  0.6מוליכות חשמלית מעל 
בהינתן שנים גשומות התמונה תהיה שונה כנראה ונחזור לראות יותר מים טבעיים )מוליכות חשמלית גבוהה( 

 .(8.3)איור  במערכת בעיקר בחורף
יליסימנס מ 0.4הוא עליה במוליכות הרקע לכוון ה  2018מגמה פחות בולטת שניתן לראות בחצי השני של 

או \ו(. עליה זו יכולה לנבוע או מערבוב משמעותי יותר של מי בארות עם המים המותפלים 8.3לס"מ )איור 
 דומיננטיות של מתקן ההתפלה בפלמחים באספקה בתקופה זו.   

חשוב לזכור כי מים מותפלים לא מגיעים אף פעם למערכות מים סגורות שאינן מחוברות למערכת המים 
באזור שהמערכת ות נמצאן עירוניות וחקלאיות( השואבות מים ממקור עילי או מבארות, גם אם ההארצית )

 רבים בשפלת החוף(. , פרדסים, ושדותשובים )שכונות(הארצית יכולה לספק לו מים )כמו י

( של מדידות חצי שעתיות של המוליכות החשמלית של מים בברז במרכז הארץ 4/2016-1/2019סדרת זמן ) .8.3איור 
מוליכות חשמלית אופיינית של מקורות המים השפירים במערכת )מכון וולקני( המקבל מים מהמערכת הארצית. 

מיליסימנס   0.3–0.2–תפלים( מהמים המו 85%הארצית בשנים אלו: מתקני ההתפלה אשקלון, אשדוד, שורק וחדרה )~
מיליסימנס לס"מ, מי  1.3-1.4מיליסימנס לס"מ, כינרת   0.4-0.5 –מהמים המותפלים(   15%לס"מ, מתקן פלמחים )~
  מיליסימנס לס"מ.  0.5-1.5תהום )בארות רבות( ~  

Minimum 0.17

Maximum 1.37

Average 0.36

Median 0.32

% of time EC < 0.4 83%

# of measurments 41627
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 הפרוס המרחבי הארצי של המים המותפלים

 
אין נתונים רשמיים של המים המסופקים לצרכנים בארץ, ובמיוחד השאלה מה מקור המים באזור מסוים? 
מים טבעיים או מותפלים. הסיבה לכך היא כי המערכת הארצית מאפשרת גמישות גדולה בשינוי מקור המים 

(. לעומת 8.3)איור  שיזרום בה בקטע מסוים, והשינויים יכולים להיות מאוד משמעותיים בפרק זמן של שעות
זאת נתוני איכות מים של מתקני טיפול בשפכים מט"שים הם יחסית זמינים, והם גם עושים אינטגרציה של 

 מקורות מים שונים המזינים יישוב.
של  3) דוח שנה  2004-2016מט"שים מהשנים  43אנליזה סטטיסטית של ריכוזי הכלוריד והמגנזיום מ 

(, אפשרה הערכה האם הצרכנים ששפכיהם מגיעים למט"ש 2017וחובריו פרויקט זה, כמו גם ישראלי 
 (.  8.4מקבלים בעיקר  מים שפירים מותפלים או טבעיים )איור 

 
 

 
 

מפת המטשי"ם   .8.4איור 
ומובהקות הזנתם במים 

צרכני  –. אדום 2016מותפלים עד 
 השפירים המחוברים  למט"ש
מוזנים בעיקר במים מותפלים, 
כתום מוזנים מטבעיים 
ומותפלים, כחול מוזנים 
מטבעיים. גודל המט"ש 
פרופרציוני לכמות השפכים 

 המטופלת במט"ש )ראו מקרא(.
 
 

כל המטש"ים הגדולים מכפר 
בעיקר  2016סבא דרומה הוזנו ב

במים מותפלים. ערי השרון 
מוזנות בחלק גדול ממי בארות. 

רמל ועפולה החלו חיפה חוף כ
לקבל גם מים מותפלים בעיקר 

. הגליל, הגולן, עמק 2014לאחר 
 הירדן מוזנים במים טבעיים. 
 3ב מבחינת נפחי הקולחים 

 :8.4הקטגוריות שבאיור 
מהקולחים מקורם  - 65%

 הדומיננטי הוא מותפלים.
מקור השפירים מעורב  - 15%

 טבעיים ומותפלים.
 טבעי.מקור השפירים הוא  - 20%

מהקולחים יש  80%-ב ,כלומר
ירידה במליחות מי ההשקיה. 

מכל  30%בשפד"ן המייצר כ 
המים המושבים להשקיה הירידה 

מאד,  במליחות היא משמעותית
יש ירידה  2016כמו גם בקולחי ירושלים המערביים )מי הרי יהודה(. בחיפה )תשלובת הקישון( ב

  .או בירושלים מו בשפד"ןבמליחות לעומת תרום ההתפלה אך לא גדולה כ
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 השפעת מקור המים השפיר )טבעי מותפל( של הקולחים על כימיה של הקרקע בפרדסים מושקי קולחים
 

במסגרת הנסיון להבין את משמעותו של עידן ההתפלה בשטחים מושקי קולחים, נעזרנו בסקר להלן כדי 
מקורם בעיקר בשפירים מותפלים או  לבחור פרדסים מושקי קולחים המוזנים ממט"שים שקולחיהם

המושקים בקולחי רעננה ונתניה,  )השרון( טבעיים. בקרקעות החמרה נבחרו פרדסים בבצרה ובית חרות
(. קרקעות בפרדסים אלו הושוו לפרדס בניצנים 8.4בהתאמה, המתבססים בעיקר על מים טבעיים )איור 

(. בקרקעות לס נבחרו חלקות פרדס בסעד 8.4ור המושקה בקולחי שפד"ן המוזן בעיקר במים מותפלים )אי
לפני עידן ההתפלה והתוצאות השוו  2003ובצאלים )שפד"ן + מקומי( שנדגמו בסקר הקולחים המפורסם ב

 מקור הם מים מותפלים. ם הם בשי"טמ( לאחר שנים שרוב ההזנה של ה2017לדיגום הנוכחי )סתיו 

ס"מ( בכל הפרדסים שעברו  0-150בחתך הקרקע ) Mgניתן לראות שקיימת הידלדלות משמעותית של 
להשקיה בקולחים שמקורם במים מותפלים. בכלוריד נצפתה ירידה ברוב הפרדסים, וביחס ספיחת הנתרן 

(SAR) (.    5, המגמה מעורבת )איור 

 
קולחים שמקורם במים שפירים  בפרדסים מושקיס"מ עומק(  0-150) השוואה של פרופילי קרקע  .8.5איור 

ופרופילי קרקע של פרדסים מושקי קולחים שמקורם במים שפירים מותפלים  פרופילים אדומים –טבעיים 
 פרופילים כחולים. הריכוזים ביחידות של מילי אקויולנט לליטר תמיסת עיסה רוויה. –
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 באמצעות קפסולות דניטריפקציה  בחנקה במים מזוהמים טיפול. 9

  ובני לבמונוסוב מרינה 

 SBP (Small-לפתח תהליך יעיל  לטיפול בבארות מזוהמות בחנקה, המבוסס על טכנולוגית ההמטרה 

Bioreactor Platformקביעת פרמטרים הנדסיים אופטימליים .) 

בתנאים  הפעלהו( מ''ל 50-קפסולות )נפח של כ 12עם  ליטר 2 בעלת נפח שלרציפה מערכת נבנתה  שיטות:
 (.9.1שונים של ספיקה, ריכוז חנקה בהזנה ומליחות מים )איור 

מערכת רציפה לבחינת היכולת להרחיק חנקה באמצעות קפסולות : 9.1איור 
 דניטריפיקציה

 

 

 

 

 

 

 

 

 ם מוצבותש, העמודה לתחתית מטר, כאשר תמיסת החנקה מוזנת 1הרציפה הינה בעלת גובה  ערכתמה
מות וזרימת התמיסה הינה קלפי מעלה. גובה הריאקטור הכרחי להמסת גזי חנקן שנוצרים ממוק ותהקפסול

. דגימות של התמיסה הנכנסת והיוצאת מהמערכת ויוצאים החוצה בתהליך הדניטריפיקציה בקפסולות

-נלקחו לבדיקת ריכוז חנקה )
3NO( ניטריט ,)-

2NO( אלקליניות, צח"כ ,)COD( ערך הגבה ,)pH ומוליכות )
 חשמלית. 

 8.1-8.2מג''ל כחנקן. ערך הגבה עלה מ  0.1-ריכוז ניטריט ביציאת המערכת היה נמוך מ םבמהלך כל הניסויי

ביציאת המערכת.  3CaCOמג''ל  420-350-בכניסה ל 200-160-ביציאה; אלקליניות עלתה מ 8.7-8.4בכניסה ל
ניטריפיקציה ביולוגית להרחקת חנקה )ולא -יך דהעלייה בערך הגבה ובאלקליניות מוכיחות קיום של תהל

 פירוק כימי או ספיחה (. 

 תוצאות

 קביעת זמן שהיה מינימאלי .1

 15-130) אותה בזמני שהיה שונים כדי לחקור ולקבוע את זמן השהיה המינימאלי להפעלת המערכת, הפעלנו
כאשר המערכות הוזנו במי תהום מלאכותיים בעלי ריכוז חנקה קבוע  ,שהיה זמן עבור כל למשך שבוע(, דקות

 מיליסימנס לס"מ. 0.3ומוליכות חשמלית של  כחנקן מג''ל חנקה 25של 

חנקה  מג''ל 2מג''ל בכניסה לסביבות  25 -דקות( ריכוז החנקה ירד מ 120 -שהיה ארוכים )ארוכים מ בזמני
דקות  90דקות ל  120הרחקה(. כאשר הורדנו את זמן השהיה )העלנו את הספיקה( מ 90%כחנקן ביציאה )

דקות הקפסולות מסוגלות לפרק  90ריכוז החנקה ביציאה נשמר נמוך. דבר המצביע לכך שגם בזמן שהיה של 
דקות התקבלה עלייה  60את כל  החנקה. המשכנו להוריד את זמן השהיה ורק כאשר זמן השהיה הגיע  ל 

(. כול ניסוי בזמני שהיה שונים בוצע כשבע פעמים. ניתן לקבוע 9.2בריכוז החנקה ביציאת המערכת )איור 
 שזמן השהיה המינימלי לתהליך הינו בסביבות שעה אחת בלבד.
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עומס החנקה  .9.2איור 

 (.Degr)המורחק 

 בניסוי רציף כתלות 

)או עומס  שהיההזמן ב

 נכנס(

 

 

 

 

 

 חקר השפעת עומס החנקה .2

מ''ל לשעה )בזמן שהיה  25אותה בספיקה קבועה של  נופעלכדי לחקור את השפעת עומס חנקה על המערכת, ה
 0.3קבוע של שעה אחת(, כאשר המערכות הוזנו במי תהום מלאכותיים בעלי מוליכות חשמלית קבועה של 

בכול ריכוז בהזנה, המערכת הופעלה . כחנקן חנקה מג''ל 60לבין  25מיליסימנס וריכוזי חנקה משתנים בין 
עומס החנקה בכניסה )הכפלה של הספיקה עם ריכוז החנקה בכניסת המערכת(  למשך זמן של שבוע לפחות.

ועומס מפורק )הכפלה של הספיקה עם ההפרש של ריכוזי החנקה בכניסה ויציאה של המערכת( חושבו עבור 
 (.9.3 תנאים שונים שהמערכת הופעלה )איור

מ''ג חנקה ליום לקפסולה, התקבלה עלייה קבועה בעומס  8 -שבעומסים נמוכים מ 9.3ניתן לראות באיור 
מ''ג חנקה ליום לקפסולה, עומס החנקה  8-(. בעומסים בכניסה גבוהים מ90%החנקה מורחק )בסביבות 

בוע זה מצביע על כך שעומסי (. ערך ק9.3מ''ג חנקה ליום לקפסולה )איור  7.5המורחק נשאר קבוע, בסביבות 
מ''ג חנקה ליום לקפסולה.  7-8הכניסה היו גבוהים והחיידקים לא הצליחו לפרק כמעט חנקה מעבר לסף של 

מהחנקה ובעומסים גבוהים ממנו  90%מ"ג חנקה לקפסולה ליום הוא ערך סף לפירוק  8 -כלומר, עומס של כ
מהר )זה לא אומר שלא כדאי לעבוד בעומסים  הפירוק ירד % -מסת החנקה המפורקת תישאר קבועה ו

 גבוהים, לעיתים נרצה ספיקות גבוהות ב% פירוק נמוך(.
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עומס . 9.3איור 
חנקה מורחק 
כפונקציה של 
העומס הנכנס 
)המערכת הופעלה 
בריכוזים שונים של 
חנקה בספיקה 

 קבועה.

 

 

 

 

 

 חקר קינטיקה של קפסולה בודדת .3

לה בתנאים שונים )קפסולה חדשה מול ישנה וקפסולה פתוחה מול כדי לקבוע את הקינטיקה של הקפסו
אחרי ריכוז חנקה, עכבנו בתחילת הניסוי הוספנו ריכוז ידוע של חנקה ו. סגורה( ביצענו ניסוי במערכת מנתית

ועליה בלחץ עם הזמן. כול ניסוי בוצע בשלוש חזרות, כאשר תוצאות הניסויים היו בעלי סטיית תקן  ניטריט

 .9.4וחנקן גז ניתן לראות באיור  O2N. גרף אופייני של שינוי ריכוזי חנקה, ניטריט, בין החזרות %5קטנה מ

 

שינוי ריכוזי חנקה, ניטריט  .9.4איור 
ן וחנקן גזי במערכת מנתית )יש לציי

שבמערכת הרציפה ריכוזי הניטריט לא 

 (.Nמג"ל  0.1עלו מעולם על 

 

 

 

 

ניתן לראות שריכוז החנקה יורד באופן לינארי עם הזמן, כאשר ריכוז ניטריט עולה עם הזמן עד  9.4באיור 
דקות. כאשר ריכוז החנקה אפסי, מתחילה ירידה בריכוז ניטריט. חיידקים ההופכים חנקה לניטריט  100

בקצב מהיר יותר מאשר חיידקים ההופכים ניטריט לחנקן גז, כך שמקבלים הצטברות של ניטריט  פועלים
 300במערכת המנתית כל עוד פירוק החנקה נמשך. ריכוז חנקן גז עולה עם הזמן ומגיע לערך מרבי אחרי כ

מצביע לכך שכול דקות. ניתן לראות שריכוז חנקן גז בסוף הניסוי דומה לריכוז חנקה בתחילת הניסוי, דבר ה
החנקה הפכה לחנקן גז. ניתן לחשב את קצב פירוק החנקה והניטריט ע"פ השיפוע הירידה בריכוזם עם הזמן. 

 .1קצבים השונים שחושבו בתנאים השונים של הפעלה ניתן לראות בטבלה 

 

לקפסולה לדקה( בתנאים שונים: קפסולה חדשה, קפסולה  קצבי פירוק של חנקה וניטריט )מ''ג -1טבלה 
 ישנה, קפסולה פתוחה וקפסולה סגורה
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 חנקה תנאים

 )מ''ג לקפסולה לדקה(

 ניטריט

 )מ''ג לקפסולה לדקה(

 (±0.12) 3.88  (±0.57) 14.03 חדשה סגורה

 (±0.17) 3.74 (±0.68) 16.17 חדשה פתוחה

 (±0.21) 4.60 (±0.65) 16.35 ישנה סגורה

 (±0.22) 4.72 (±0.83) 18.27 ישנה פתוחה

 

ניתן לראות שקצב הפירוק של חנקה גבוה יותר מקצב הפירוק של ניטריט באותם תנאי הפעלה.  1בטבלה 
, כאשר התקבלה עלייה בריכוז ניטריט עקב כך שקצב פירוק חנקה גבוה 9.4דבר המחזק התוצאות של באיור 

 יותר. 

כמו כן, עבור קפסולה חדשה וישנה, קצב פירוק גבוה יותר עבור קפסולה פתוחה מול קפסולה סגורה עבור 
, דבר הנובע מכך שתמיסת החנקה חייבת לעבור דרך ממברנת  של חנקה )מובהק( וניטריט )לא מובהק(פירוק 

גבוה יותר עבור קפסולה  הקפסולה כדי להתפרק דבר הגורם לעיכוב מסוים. בנוסף, ניתן לראות שקצב פירוק
 )תוצאות מובהקות(.ישנה לעומת חדשה 

 נטריפיקציה -חקר השפעת מליחות המים על פעילות דה .4

כדי לחקור את השפעת מליחות המים על פעילות הדה נטריפיקציה הפעלנו את המערכת בספיקה קבועה של 
מג''ל חנקה  25החנקה קבוע של מ''ל לשעה, כאשר המערכות הוזנו במי תהום מלאכותיים בעלי ריכוז  25

מיליסימנס לס''מ )המוליכות החשמלית שונתה על ידי  14.5לבין  0.7כחנקן ומוליכות חשמלית משתנה בין 
 לפחות) לפחות שבוע של זמן בפרק בוצע שונה חשמלית במוליכות ניסוי כולבהוספת מלח ים סודיום כלוריד(. 

  .(התנאים באותם תוצאות שש

מיליסימנס לס''מ( מדדנו את ריכוז החנקה ביציאת המערכת  14.5בין  0.7בכול ריכוז מלח שונה )מוליכות בין 
ניתן לראות עלייה לינארית בריכוז החנקה ביציאת  .5%כאשר ההפרש בין התוצאות היה קטן מ( 9.5)איור 

מגיעים לריכוז החנקה ביציאה מיליסימנס לס''מ  6המערכת עם עלייה במוליכות המים, כאשר במוליכות של 
מג''ל  50-מג''ל כחנקן. ריכוז זה הינו ריכוז המרבי המומלץ ע"י ארגון הבריאות העולמי )שווה ערך ל 11של כ

 (.NO3חנקה 

 

 ריכוז חנקה ביציאת המערכת במים עם מליחות שונה. -5איור 

( ניתן לראות 9.6כאשר מציבים את יחס הרחקת חנקה )באחוזים( למוליכות החשמלית של המים )איור 
 10-שהרחקה הינה גבוהה במוליכויות נמוכות, אך כאשר מעילים את המערכת במוליכות גבוהות מ

 . 50%מיליסימנס לס''מ, ההרחקה יורדת מתחת ל
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 הרחקת חנקה יחסית במערכת המוזנת במים במליחויות שונות.. 9.6איור 

 בדיקת אוכלוסיית החיידקים בקפסולות .5

נטריפיקנטים -יום מראה שרוב החיידקים הדה 30בדיקת אוכלוסיית החיידקים בקפסולה בסוף ניסוי של 
ים של (. תוצאות דומות התקבלו בבדיקה של אוכלוסיית חיידקים בשורש9.7הם פרוטובקטריה )איור 

 צמחים .

 

 

 ימי עבודה במערכת רציפה. 30אוכלוסיית החיידקים בקפסולה לאחר . 9.7איור 

  נותקמס

הוכחה לטיפול בחנקה במי תהום, אפילו בזמני שהיה  קצרים  ועם ריכוזי מלח המקובלים  SBPמערכת 
ריכוזי החנקה אחרי . דציסימנס למטר( 6פרוק ויותר עד למליחות של  60%) במי תהום באקוויפר החוף

משמעותית מתקן מי השתייה הישראלי ואפילו מהרמה המרבית המומלצת ע"י  הטיפול היו נמוכים מהתקן
 : ארגון הבריאות העולמי 

מ"ג  8מ"ג חנקה לקפסולה ליום, בעומסי חנקה של מעל  7.5עומס הפירוק נשאר קבוע בסביבות  -
 * עומס הכניסה. 0.9פרוק עולה לינארית ~ חנקה לקפסולה ליום. בעומסים קטנים יותר עומס ה

 מקפסולה חדשה. 10-20%ט בקפסולה ישנה גדולים ב יקצבי הפירוק של חנקה וניטר -

 מאוכלוסיית החיידקים בקפסולה משומשת  70%פרוטובקטריה מהווים כ  -
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 . סיכום אינטגרטיבי ודיון במסקנות 10
 דניאל קורצמן

 
  למי תהוםופחיתה בדליפות החנקה  עידן ההתפלה

שטחים  תםהפחתת שטפי חנקה למי תהום מתחת לאזורים חקלאיים עם שימור התפוקות החקלאיות של או
 –א צורך שקיים כמעט בכל העולם. בישראל, התחולל בעשור האחרון שינוי די ייחודי בחקלאות השלחין וה

אלא רק באלו המושקים  שינתה מגמה והחלה לרדת. זה לא קרה בכל השדות המושקים,מליחות מי ההשקיה 
, או שדות מותפלים(המוזנת בקיץ רובה ככולה במים ) בשפירים המסופקים ממערכת המים הארצית

 שנה\מלמ"ק 200מדיווחי רשות המים כ  ם קולחים שמקור השפכים שלהם במים מהמערכת הארצית.מושקי
בעבודה זו  8(, ומפרק מההשקיה בשפירים 40%שפירים מהמערכת הארצית משמשים להשקיה חקלאית )~ 

מחקר זה   ם, בשל ההתפלה.מהשטחים המושקים בקולחי 80% –בכ ישנה ירידה במליחות ניתן להעריך ש
, הרחבה ( 4.4 -ו 4.2בגילת )איור  שדההמעומק התווך הלא רווי מתחת לניסוי  תייחודיובתצפיות  מראה

שאכן הירידה במליחות מי ההשקיה  כליםבמ שלהן במודלים תלת ממדיים הטרוגניים, וניסויים מבוקרים
השקיה ודישון חנקני בקרקע  םבהינתן אות מביאה עימה הפחתה בשטפי החנקה העמוקים למי התהום.

ויה במידת ההפחתה במליחות, בזמן לאחר הירידה במליחות, בעומק בו מידת ההפחתה תלחקלאית נתונה, 
איור ב המחושב מהדמיות של שטפי החנקהחתה נמדדים השטפים, ובמשטר הגשמים )המחשה של גודל ההפ

5.2 .) 
ממרכז האנכי המנגנון הגורם להפחתה בשטפי החנקה )=שטף מים*ריכוז חנקה( הוא ההפחתה בשטף המים 

בגלל הפוטנציאל האוסמוטי הנמוך, מים דלי מלחים  בית השורשים ומטה במעבר להשקיה במים דלי מלחים.
נקלטים יותר בקלות בחלק העליון של בית השורשים. לכן, תכולת הרטיבות,  המוליכות ההידראולית ושטף 

תוצאות ניסוי המכלים  .(5.1)איור  ים מליחיםמהשקיה בלאזור זה קטן בהשוואה לשטף בהמים מתחת 
הדמיות ה. (6.4ירידה במליחות מחזקות את המנגנון לעיל )איור שהראו ירידה בפרקציית השטיפה עם ה

של מנגנון התחרות בין  השפעתוש גם השדה הראוהטרוגניות של זרימה והסעה בסקלה  -התלת ממדיות 
   קטן משמעותית ממנגנון ההפחתה בשטפי המים.כלוריד וחנקה על שטפי החנקה מתחת לבית השורשים 

 
 יבול-חנקה-ביחסי מליחות המנגנון השולט

והיוו ראציונל מרכזי בתכנון ניסוי המכלים אחת ההיפותזות שהועלו בכתיבת ההצעה למרכז מצוינות זה, 
ים שקיימת תחרות בין האניונים כלוריד וחנקה על הקליטה בבית השורשים, וכמו שבהשקיה במליח ההיית

ה במותפלים ניתן להוריד את רמת החנקן בהשקייד, י להתמודד עם הכלורהומלץ להעלות את רמת החנקן כד
 ישון חנקני תלוי מליחות מי השקיה.כי התחרות קטנה. לכן, ניתן לכוון לד

בדבר  בניגוד להשערת המחקרניסוי המכלים הראה שבשני הגידולים העיקריים שנבחנו תפו"א וחסה, 
עלה עם הירידה  מרביריכוז החנקן בתמיסה להשגת יבול  שליטתו של מנגנון התחרות בין חנקן למליחות, 

הגדילה את  מליחות, – ההפחתה בגורם המגביל את היבול ,בריכוז הכלוריד בתמיסת ההשקיה. כלומר
ומצד  גבוה יותר. ליבול אופטימלי במים דלי מלחים פוטנציאל ייצור הביומסה ולשם כך ריכוז החנקן הדרוש

תקבל ה את ההדשיה החנקנית לא הועילה והיבול המוגבל בשל מליחות גבוההשני במליחויות, גבוהות העל
לכן, המחשבה הראשונה בדבר אפשרות לצאת עם כיווני  (.6.9 -ו 6.3גם ברמות דישון נמוכות )איורים 

המלצות במבנה של: דישון חנקני נמוך במים דלי מלחים ובלית ברירה רמות חנקן גבוהות במים מליחים, 
אפשריים מתוצאות ניסוי המכלים. במקום, הפשרה בין השיקולים החקלאיים והסביבתיים  בהחלט בלתי

אומנם ריכוז החנקן בתמיסת כלומר, . למים דלי מלחים ודישון חנקני נדיב עד לסף מסויםהולכת לשאיפה 
אך הודות לירידה בפרקציית השטיפה עם  ,התשטיף עולה עם העלייה בריכוז החנקן בתמיסת ההשקיה

שעד אליו מסת לגידול  ומנת השקיה למצוא ערך סף של ריכוז חנקן ניתן (.6.4)איור לייה בריכוז החנקן הע
   מקסימום שנכון לאזור.מערך החנקה הדולפת תהיה קטנה 

  
 יבול בעידן ההתפלה-מליחות

תרשמים" מהניסוי במכלים קיבלנו כי רוב הזנים הנפוצים בגידולי שדה כמו תירס למספוא ותפו"א "לא מ
 מג"ל ניסבל ללא תלונות(. 350מג"ל  )בתירס למספוא גם  15ל כלוריד לליטר ל מג" 200מירידה במליחות מ 

 300 מעבר מ גםעולה כי  , תירס למספוא, תפו"א וכותנהבגילת,  שדהניסוי העונות הראשונות בשלוש המ
(. במונחים של 3.3-3.5ו )איורים לא נתן הבדלים ביבול בשני רמות החנקן שנבדק 30מג"ל כלוריד לעומת 

מעבר של  ףהמשקדציסימנס למטר  0.3 עומתדציסימנס למטר ל 1.7 הטיפולים בגילת היו מוליכות חשמלית
)שדה( הניבו יבול גבוה יותר מתוק ותירס  סה )מכלים(. חמי המערכת הארצית ממי כינרת למים מותפלים

מג"ל כלוריד  350-400ח של תחום המים השפירים מותפלים לעומת מים בקצה המלובאופן מובהק במים 
  , בהתאמה(.3.6ו 6.9)איור 
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  חנקנית דולפת הלהדשי ערך סף
מג"ל חנקה שמתחת לו דליפות החנקה נמוכות  40-50מניסוי המכלים היא ערך סף באזור  תתוצאה בולט

ובתפוחי אדמה )חורף כולל תוצאה זו התקבלה בתירס למספוא )קיץ( ומעליו הן עולות בצורה תלולה. 
ניסוי מתצפית מחזקת לעניין זה  .(6.2 משקעים( ומצביע על מנגנון כללי יותר של קליטת חנקן בצמחים )איור

 שלבים מוקדמים יחסית שלה בניקוי חתך הקרקע העליון מחנק ,( היא2018השדה בתירס מתוק בגילת )

 70בקרקע בטיפול גבוה מערך הסף ) הריות חנק( לעומת שאNמג"ל  35בטיפול הנמוך מערך הסף ) העונה

תמיכה מכיוון שונה לערכי סף באזור זה באה ממחקרי שדה בהדרים, תפוחי אדמה,   (.3.12 , איורNמג"ל 
כויל מודל קליטת החנקה בשורשים לדגימות קרקע  עבודות אלהב קרקעות בשרון.בתות שדה ואפרסמון 

הצריך הצבה של ערך הסף בו הקליטה הופכת מאופטימלית לחלקית  הכיול עמוקות מתחת לבית השורשים

. מכמה (Kurtzman et al., 2013, Levy et al., 2017)בתמיסת בית השורשים  Nמג"ל  0.2-0.45לערכים 

בהכרח ייצרו דליפות חנקה משמעותיות. באזורים  Nמג"ל  40-50יותר, מ  הגבוה ייהכיוונים עולה שרמת הדש
יש הגיון  ,דרולוגית כמו סמיכות לבאר מי שתייה, בקרקע קלה, באין מנגנונים מונעי דליפותרגישים מאד הי

 . Nמג"ל  40-50ת לרמות של החנקני בהגבלת ההדשיה
בתשומות החנקן, וקשה  העלייההעלייה בדליפת החנקה עולה מהר עם  ,, בחסהבגידולי השדהשלא כמו 

גידולים בעלי עונה קצרה, ורגישים  יעילה והדליפה קטנה.  להצביע על ערך סף שמתחתיו הקליטה של החנקן
למליחות מקבלים יחסית מנה גדולה )שנתית( של השקיות דחיקה דבר המגביר את שטף המים העמוק ועימו 

. גם במקרה זה, באזורים רגישים מאד מבחינה  (Turkeltaub et al., 2015)את שטף החנקה למי תהום
    ל חסה במנותק מהקרקע.  הידרולוגית יש לשקול גידו

 
 יה בפני הקרקעהשק\י חנקה בבארות מי תהום לשינוי בדישוןזמן התגובה של ריכוז

המקרה שטופלו בפרויקט הראו הבדל בסדר גודל של זמן לתגובה של האקוויפר לשינויים במעשה  שני תאורי
 יהחקלאי. במקרה שתואר מאזור השרון בו נעשו הדמיות המכוילות לתצפיות, נבדקה התגובה לשינו

 שיקום משמעותי של זיהום מי התהום כעשור.בהדשייה החנקנית בלבד, והתקבלה תגובה כלשהי רק לאחר 
שנה בתנאי שהדישון החנקני יופחת במחצית  30-40 ייקחבחנקה שם, בהינתן המשך הפעילות החקלאית 

המקרה באזור זיקים הראה ששינוי דרסטי במעשה החקלאי, למשל כזה הכרוך בהשקיות  תיאור(. 8.1)איור 
סמוכות כבר בתוך שטיפה גדולות על שטחי חממה קטנים, יכול להביא לעליה גדולה בריכוזי החנקה בבארות 

 (.8.2שנתיים שלוש )איור 

 ניטריפיקציהמזוהמים בחנקה באמצעות קפסולות דטיפול במי בארות 
ת ויולות לטיפול בחנקה במערכת רציפה, אפילו בזמני שהיה  קצרים, וגם במליחיהקפסולות הוכחו כיע

עומס הפירוק נשאר קבוע , דציסימנס למטר(. במי ברז 6פרוק ויותר עד למליחות של  60%גבוהות יחסית )
מ"ג חנקה לקפסולה ליום. בעומסים קטנים  8מ"ג חנקה לקפסולה ליום, בעומסי חנקה של מעל  7.5בסביבות 

 חנקיתקצבי הפירוק של חנקה ו. (9.3)איור  עומס הכניסהמ 90% והוא ~יותר עומס הפרוק עולה לינארית 
מאוכלוסיית  70%פרוטובקטריה מהווים כ  חדשה.קפסולה מהקצבים ב 10-20%בקפסולה ישנה גדולים ב 

 .החיידקים בקפסולה משומשת
 

 מיקרוביולוגיה של הקרקע והשורש במרחב מליחות חנקה
 דקיםיחי נמצאו שבטיפול המליחות הגבוה במכלים היא "אוקרקע של ניסוי התפאחת התצפיות המעניינות ב

חיידקי שורש   .Salinicola -סוג המ חיידקיםועל השורשים   ,Oceanobacillusו   ,Halobacillusמסוג 
ש יכול להיות גבוה באופן שריכוז המלח שקיים על פני השורלסביבה ימית מה שמלמד  אופיינייםאלה 

תצפית בולטת בחקר מחמצני האמוניה בשורשי תפו"א וחסה היא משמעותי מהמליחות שנמדדה בנקז. 

בניגוד יה בדישון החנקני. זאת יעם העל  Nitrosospiraיטריט מסוג צני הנממח החיידקיםכמות בהעלייה 
 .מחמצני האמוניה האחרים של למגמות
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 נספחים  (12
 

עוסקים בשינויים תוספות  ,אלא .אינם תוצאות שיש להן מקום בפרק התוצאות המוצגים כאן הנספחים
 3-ו 2. ונספחים אחת לאחת הוא דיווח על ההערות 1שנעשו בעקבות הערות ועדת ההיגוי של המרכז. נספח 

תרמו ן הגדול של ההערות חלק קטן מהתשובות להערות שלא מצאנו לנכון לכלול אותם בגוף הדוח. רובהם 
  .מופיעות בגוף הדוחשהמחקר  לחידוד תוצאות

 1ניספח 

 .(ביצוע בכחול –דוח ביצוע הערות ועדת היגוי )הערות בשחור  

 ניסויי ליזימטרים, אשר ודני:  .1
מוצע לשקול הוספת מדידות של פליטת גזים מהקרקע )גם א. להשלים מאזנים של מים וחנקן. 

  לקשור את תוצאות מאזן החנקן לנושא המיקרוביולוגיה שאדי מודד במיכלים(. כדי
 . 2מוספים כנספח  2018ו 2017ה לתפוחי אדמהמאזנים , בוצע

)גידול חסה( במסגרת  בליזימטרים 2018החלנו אנו בביצוע של מדידות פליטה של גזי חנקן באוקטובר 
 בפרויקט אחר, 

 ב. הקטנת מקדם השטיפה בצורה משמעותית על מנת להגיע לתנאים קרובים יותר לניסויי השדה
 ולמציאות. 

 (6.4, איור )גידול חורף חשוף למשקעים LFmin=0.3  2018, תפו"א  LFmin=0.2 2017 , חסה בוצע
 נקן )קרובים יותר לריכוזים בשדה?( בטיפוליםג. מחשבה מחודשת על טווחי הריכוזים של כלור וח

 קר בדבר תחרות בין כלורידבעיקר במטרה לבחון את היפותזת המח –אותם כדאי לבדוק 
 לחנקה.

 

 בוצע, 
 ד. מה קרה למדידות במינירייזוטרון שהופיעו בהצעת המחקר? 

של המנהל לקבוצתו של שבתאי כהן )שאינו בצוות  matching -מיניריזוטרון נרכש בכספי הה
המחקר( ומשמש את קבוצתו. בוצעו בו מדידות במערכת הליזמטרים בגידול התירס בשנה הראשונה 

    .3בנספח  . תמונות השורשיםבמליחויות שונות

 ה. כדאי לנסות להציג את המדידות הצמחיות כתלות בריכוזי הכלוריד של תמיסת הקרקע ולא
 מי ההשקיה. זה מאוד יעזור לאיחוד התוצאות בין המעבדה לשדה ולתמיכה במודל תמיסת

 הנומרי. כיוון שנמדדו ריכוזי מי הנקז באופן רציף ניתן להעריך את הריכוזים בתמיסת הקרקע.
 לצורך כך ניתן להשתמש בקורלציה בין ריכוז של דוגמאות קרקע ובין תמיסת הנקז שנלקחה

  באותו זמן.

 6.8גמא איור . לדובוצע

 
 :אורי, אלון ועופר -.ניסויי שדה בגילת  2

 א. חסר הקישור לניסויי הליזימטרים ואין תובנות ביחס להשפעת הצמחים המגודלים בחלקה. לכן
 אנו ממליצים על הוספת מדידות בבית השורשים על ידי משאבים ו/או דיגום קרקע משמעותי.

    3.12-3.10איור סמ כל שבועיים,  90דיגום קרקע עד בוצע, 
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 ב. כיון שלא נראה הבדל מובהק בצימוח בין הטיפולים )שלא כמו בניסויי הליזימטרים( יתכן שהחנקן
 ניתן בעודף. כדאי לשקול את הפחתת ריכוזי החנקן שניתנים לצמח. מוצע לתכנן את ריכוזי

 חנקן שבה )אולי(החנקה על פי המידע שהתקבל בניסוי הליזימטרים. כמו כן מוצע לכוון לרמת 
 הן לבחינת ההיפותזה שהועמדה בבסיס המחקר, –תימצא הוכחה לקיום תחרות עם הכלוריד 

 והן כבדיקה לתוצאות שהתקבלו בדגימות מי נקבובים מתחת לחלקות הניסוי.

 2.1מג"ל וטיפול המליחות הגבוהה היה  70ו  35עם הצלחה רבה. תירס מתוק גודל ברמות של בוצע, 
 .(3מג"ל כלוריד(, הבדל מובהק בטיפולי המליחות, אין הבדל בחנקן )פרק  400למ,)דציסימנס 

 
 ג. במדידות של עפר אין עדיין ביטוי לשטפים של מים וניטרט )אלא בעיקר תכולות רטיבות

 וריכוזים(. יש להשלים זאת על מנת שניתן יהיה להשוות לסימולציות של דדי.

בקבוצה של הוצבו סים על הנתונים שנאספו בעומק התוך הלא רווי מודלים של זרימה והסעה המתבס בוצע
. המערכת לא יכולה למדוד שטפים אלא רק לחשב אותם על מים וחנקהשל שטפים מאפשרים חישוב עופר ו

סמך המדידות. ההדמיות הספרתיות המבוססות על נתוני גילת כולן מחשבות את פילוג השטפים הצפוי 
 .(5)פרק  נתוני השדהבתווך ההטרוגני ע"פ 

 ד. מוצע לחוקר )עפר( לשקול להכניס לפרק המודל במחקרו רכיב התוקף ישירות את שאלת קליטת
 החנקן ע"י הצמח, במקביל או במקום לימוד ההטרוגניות של הקרקע מתחת לבית השורשים

נקן לעומק משמעותי ביותר במודלים של הסעת החמבלע קליטת החנקן ע"י השורשים היא  מבוצע,\בוצע
 תשומת לב בהצבת מודל ההסעה. תקבל הקליטהש ברורהקרקע, לכן 

 
 דדי: –.סימולציה בסקאלת השדה  3

 א. הנחת העבודה של המודל אינה נוגעת כלל בנושא התחרות בין כלוריד וחנקה. מומלץ לבחון ולו
 ברמת ניתוח הרגישות גם שאלה זו. 

  .Water, מאמר הכולל את האנליזות האלה נמצא כרגע בשיפוט ב 5.2איור בוצע 

 התוצאות כרגע תואמות למדידות בשדה )עפר( איכותית
 בלבד, ונדרש ניסיון להתאמה כמותית.

 בביצוע

 אדי -.ניסויים במיקרוביולוגיה של הקרקע והשורש  4
 בניסויי השדה בדיקות דומות לאלוא. חסר הקישור לניסויי השדה בגילת לכן אנו ממליצים לבצע 

 שנעשות במיכלי הליזימטרים בכדי לקשור את התוצאות לתוצאות המיזם כולו. בנוסף, מוצע
 לבדוק האם השינויים שנמצאו באוכלוסייה המיקרוביאלית מתבטאים בשינוי בטרנספורמציות

 החנקן בבית השורשים בפועל.

 ( 7יחה )פרק בוצע דיגום שדה, האנליזה המולקולרית לא הצל

 
 בני: –.טיפול במים מזוהמים בחנקה  5

 א. להמשיך כמתוכנן.

 בוצע

 
 .כללי: 6

 א. הועדה מבקשת התייחסות להערות ולהצעות שלעיל, ובנוסף תשובות קצרות לנושאים הבאים:

i ות להמשך המחקר.\.היפותזה 

 בוצע
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שטפי החנקה למי תהום מתחת הירידה במליחות מי ההשקיה בעידן ההתפלה מביאה הזדמנות להפחתת 
לשדות חקלאיים. זאת עקב הקליטה הטובה יותר של מים דלי מלחים, הורדת הרטיבות )והמוליכות 

 ההידראולית(, ולכן הפחתת שטפי המים והמומסים מתחת לבית השורשים.
חנקני  חנקן במי ההשקיה, תשלט לרוב ע"י מנגנון הגורם המגביל לכן דישון-תגובת היבול ליחסי מליחות

בריכוז גבוה לא יפצה לרוב על מליחות גבוהה. במים דלי מלחים יש הזדמנות להגדלת יבולים דווקא 
בבחינה של רמות דישון חנקני גבוהות בגידולים מסוימים )תפו"א(, אך ברמות דישון גבוהות שטף החנקה 

 מתחת לבית השורשים יגדל גם כן.
 

ii .איך יפורשו הנתונים של עופר. 

 בוצע

תוני התווך הלא רווי העמוק )תכולות רטיבות וריכוזי מומסים במי הנקבובים(, מפורשים ע"י מודלים של נ
זרימה והסעה לשטפי מים ומומסים )חנקה, כלוריד, ברומיד(. זה נכון, הן במודלים הריאליסטיים התלת 

 .ה של עופר דהןהטרוגניים של דוד רוסו, והן במערך המודלים החד ממדיים שמוצב בקבוצ –ממדיים 

 iii הגדרה להצלחה של הצלחת המחקר. 

הידרולוגיות אפשריות -מחקר זה הוא הראשון להתמקד ביחסי היבול ודליפת החנקה וההזדמנויות חקלאיות
עם ירידת מליחות מי ההשקיה בעידן ההתפלה. המחקר הצליח לאשש את ההשערה ששטפי החנקה למי 

מעותית תהום יורדים עם המעבר להשקיה במים דלי מלחים, והצליח לשלול את ההשערה שניתן להפחית מש
את רמות הדשן החנקני בהשקיה במים דלי מלחים. גם בתחום הדישון החנקני הצליח מרכז המצוינות להשיג 
תובנות חדשות באשר לרמות ההדשייה שמהן תהיה דליפת חנקן משמעותית בקרקעות קלות )ללא קשר 

מקירוביום בכלל ולזו כמעט לגידול ולמליחות(. המחקר המיקרוביולוגי הצליח לפתוח צוהר לדינמיות של ה
חנקן האופיינית לקרקע החקלאית בעידן -של אוכלוסיית הניטריפיקאנטים בפרט במטריצת המליחות

ההתפלה בישראל. בתחום הטיפול בחנקה, הצליח המחקר לאפיין הנדסית שיטת טיפול חדישה בזיהום 
לבסס את התובנות האלה )ניתוח סטטיסטי וכמותי(, ולבדוק אם  הצלחנוהרביעית  בשנת המחקרחנקני. 

הן מתממשות בגידול שונה ורמות חנקן נמוכות בשדה, ורמות מליחות גבוהות יותר בניסוי המכלים. במאמץ 
המודלים הצלחה תהיה להעביר את ניסוי השדה בגילת לגידול וקרקע שונים ולהראות שגם שם השטף 

    ת במעבר להשקיה במים דלי מלחים )פרדסי הדרים בשרון(.החנקה העמוק יפחת מהותי
(, בניסוי בתפו"א 3הצלחנו לעשות את הכתוב במודגש  בניסוי השדה בתירס מתוק )פרק  – 2018נכתב במרץ 

  (.5(, ובהדמיות )פרק 6במיכלים )פרק  2018
 

 
 פורטת, שבהמבקשת שיחד עם דו"ח השנה השלישית תוגש תכנית עבודה מ ב. ובנוסף הועדה

 יכללו החוקרים את השינויים שבחרו להכניס לתכנית המחקר של השנה הרביעית, בהתאם
 להצעות שהובאו, ובה יציינו מה יהיו הגידולים/טיפולים בהמשך העבודה.

 .2018מרץ  –הועלה לאתר המדען בפברואר  בוצע
 

 2נספח 
 

 חנקן בקרקע ומאזן מסת חנקן בניסויי תפו"א

אחת ההערות לדוח השנה השנייה הייתה העדר אומדן של החנקן בקרקע של הליזימטרים. לשם כך נדגמה 

הקרקע בכל ליזימטר בשני עומקים וסך החנקן המינרלי בקרקע הוערך מאנליזה של דוגמאות אלה. מסת 

 150, 100ם )החנקן המינרלי בקרקע הייתה קטנה כצפוי מקרקע גסת גרגר כמו זו, בטיפולי החנקן הגבוהי

גרם לליזימטר. ערכים אלה נמוכים  0.2גרם חנקן בליזמטר, ובטיפולי החנקן הנמוכים,  0.4( הגיע ל N–מג"ל 

 (.21נבסדר גודל ממוצאי החנקן בנקז וביבול ומתשומות החנקן בהדשייה )טבלה , 

(  גבוה מהכניסות  21ניוצא שסך יציאות החנקן )טורים צהובים, טבלה  2017מחישוב מאזן החנקן לעונת 

(. רכיב שלא נמדד בכניסות, הוא החנקן האורגני הזמין בקרקע אם נעריך אותו  21נ )טורים ירוקים, טבלה

 (. ב 21נבסדר גודל של החנקן שיושם בטיפול המאזן ייסגר פחות או יותר עם )טבלה 

חנקן בקרקע, מלבד ללא ה היבול היה נמוך משמעותית כמו גם מסת החנקן ביבול והמאזן נסגר 2018בעונת 

כמות משמעותית )יחסית(  נראה כי ( Nמג"ל  10בטיפול הנמוך ) (.22)טבלה נ ביותר הנמוך החנקני בטיפול

 בצמח ולא חלחל אלא אבד אולי בדנטריפיקציה בימי הגשם )בכל מקרה רמת יישום השל חנקן לא נקלט

 (.      קטנים, והערכים המוחלטים זו בלתי אפשרית מבחינה חקלאית חנקן
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)גר' לליזימטר(. הטור הימני הוא סך כניסות  2017. מאזני מסת חנקן ממוצע לטיפול בעונת תפו"א 21טבלה נ

)טורים ירוקים( החנקן פחות היציאות )טורים צהובים( מנורמל לכניסות )%(.  א( ללא תרומה של חנקן 

 אורגני שהופך לזמין בגודל של היישום של החנקן מינרלי.אורגני בקרקע. ב( עם תרומה מוערכת של חנקן 

 א.

 ב.

 

Cl
N 

mg/l

N Input 

fertigati

on (g)

N in 

mother 

Tuber 

(g) 

(aprox.)

Other 

Organi

c N 

(guess)

N 

Drainag

e (g)

 SE

Average 

N in 

tuber (g)

SE

Average 

N in 

shoot (g)

SE

Mineral 

N-Soil 

(g)

(In-Out)/In

15 10 1.15 1.80 1.15 0.89 0.06 3.10 0.14 1.06 0.05 0.05 -25%

150 10 1.15 1.80 1.15 0.49 0.05 2.13 0.20 1.32 0.10 0.10 1%

350 10 1.15 1.80 1.15 0.47 0.06 3.55 0.55 1.46 0.19 0.11 -36%

700 10 1.15 1.80 1.15 1.00 0.36 3.25 0.24 1.32 0.06 0.11 -39%

15 50 5.75 1.80 5.75 3.05 0.28 6.42 0.54 2.36 0.28 0.22 9%

150 50 5.75 1.80 5.75 3.55 0.76 8.27 1.47 2.63 0.28 0.15 -10%

350 50 5.75 1.80 5.75 4.85 1.47 5.63 1.49 1.60 0.19 0.07 9%

700 50 5.75 1.80 5.75 5.77 0.90 7.81 0.90 1.94 0.06 0.12 -18%

15 100 11.50 1.80 11.50 13.71 0.82 14.01 2.18 2.68 0.38 0.13 -23%

150 100 11.50 1.80 11.50 9.73 2.37 14.78 1.05 2.53 0.17 0.30 -10%

350 100 11.50 1.80 11.50 14.24 1.01 8.88 2.36 2.29 0.29 0.44 -4%

700 100 11.50 1.80 11.50 12.55 0.74 10.13 0.42 1.94 0.24 0.38 -1%

15 150 17.25 1.80 17.25 13.95 1.43 11.22 1.52 2.43 0.16 0.38 23%

150 150 17.25 1.80 17.25 16.40 1.32 9.99 0.92 3.29 0.28 0.20 18%

350 150 17.25 1.80 17.25 18.80 1.68 9.56 1.36 1.94 0.24 0.28 16%

700 150 17.25 1.80 17.25 20.18 0.39 8.61 0.58 2.28 0.17 0.07 14%

Cl
N 

mg/l

N Input 

fertigati

on (g)

N in 

mother 

Tuber 

(g) 

(aprox.)

Other 

Organi

c N 

(guess)

N 

Drainag

e (g)

 SE

Average 

N in 

tuber (g)

SE

Average 

N in 

shoot (g)

SE

Mineral 

N-Soil 

(g)

(In-Out)/In

15 10 1.15 1.80 0.00 0.89 0.06 3.10 0.14 1.06 0.05 0.05 -73%

150 10 1.15 1.80 0.00 0.49 0.05 2.13 0.20 1.32 0.10 0.10 -37%

350 10 1.15 1.80 0.00 0.47 0.06 3.55 0.55 1.46 0.19 0.11 -89%

700 10 1.15 1.80 0.00 1.00 0.36 3.25 0.24 1.32 0.06 0.11 -93%

15 50 5.75 1.80 0.00 3.05 0.28 6.42 0.54 2.36 0.28 0.22 -60%

150 50 5.75 1.80 0.00 3.55 0.76 8.27 1.47 2.63 0.28 0.15 -93%

350 50 5.75 1.80 0.00 4.85 1.47 5.63 1.49 1.60 0.19 0.07 -61%

700 50 5.75 1.80 0.00 5.77 0.90 7.81 0.90 1.94 0.06 0.12 -107%

15 100 11.50 1.80 0.00 13.71 0.82 14.01 2.18 2.68 0.38 0.13 -130%

150 100 11.50 1.80 0.00 9.73 2.37 14.78 1.05 2.53 0.17 0.30 -106%

350 100 11.50 1.80 0.00 14.24 1.01 8.88 2.36 2.29 0.29 0.44 -94%

700 100 11.50 1.80 0.00 12.55 0.74 10.13 0.42 1.94 0.24 0.38 -88%

15 150 17.25 1.80 0.00 13.95 1.43 11.22 1.52 2.43 0.16 0.38 -47%

150 150 17.25 1.80 0.00 16.40 1.32 9.99 0.92 3.29 0.28 0.20 -57%

350 150 17.25 1.80 0.00 18.80 1.68 9.56 1.36 1.94 0.24 0.28 -61%

700 150 17.25 1.80 0.00 20.18 0.39 8.61 0.58 2.28 0.17 0.07 -63%
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)גר' לליזימטר(. הטור הימני הוא סך  2018מאזן מסת חנקן ממוצע לטיפול, עונת תפוחי אדמה  .22נטבלה 

   כניסות )טורים ירוקים( החנקן פחות היציאות )טורים צהובים( מנורמל לכניסות )%(.

 
  

Cl N mg/l

N Input 

fertigatio

n g

N in 

mother 

Tuber (g) 

(aprox.)

N 

Drainage 

(g)

 SE

Average 

N in 

tuber (g)

SE

Average 

N in 

shoot (g)

SE

(In-

Out)/In 

(%)

15 10 0.86 1.80 0.61 0.12 0.63 0.13 0.11 0.01 49

200 10 0.86 1.80 0.70 0.05 0.47 0.10 0.11 0.01 52

600 10 0.86 1.80 0.91 0.15 0.27 0.04 0.16 0.02 49

1100 10 0.86 1.80 1.20 0.24 0.35 0.01 0.19 0.07 35

1500 10 0.86 1.80 0.96 0.11 0.24 0.09 0.13 0.03 50

15 50 4.30 1.80 1.88 0.32 1.64 0.38 0.75 0.09 30

200 50 4.30 1.80 2.34 0.35 1.43 0.27 0.91 0.11 23

600 50 4.30 1.80 2.72 0.12 1.27 0.32 0.94 0.18 19

1100 50 4.30 1.80 4.48 1.27 1.02 0.10 0.59 0.15 0

1500 50 4.30 1.80 5.02 0.60 0.68 0.21 0.70 0.19 -5

15 100 8.60 1.80 7.51 0.66 1.84 0.33 1.84 0.52 -8

200 100 8.60 1.80 7.40 1.28 1.93 0.37 1.50 0.32 -4

600 100 8.60 1.80 8.48 0.92 1.46 0.49 1.20 0.29 -7

1100 100 8.60 1.80 10.95 0.53 1.33 0.18 1.00 0.13 -28

1500 100 8.60 1.80 12.42 0.99 1.15 0.44 0.58 0.20 -36

15 150 12.90 1.80 8.61 0.50 3.07 0.58 3.05 0.72 0

200 150 12.90 1.80 12.33 1.26 2.39 0.86 2.52 0.34 -17

600 150 12.90 1.80 12.81 0.50 1.92 0.28 1.92 0.41 -13

1500 150 12.90 1.80 15.29 0.45 1.23 0.46 0.72 0.11 -17



49 
 

 3נספח 
 באמצעות ריזוטרון מניסוי המכלים צילומי שורשים

מהירה יותר  מג"ל כלוריד( ההתפתחות של השורשים העמוקים 350ניתן לראות שבמליחות הגבוהה ) 31בטבלה נ
  יום אחרי שתילה יש שורשים משמעותיים. 21מבמליחויות הנמוכות. כבר בסקר שנערך 

צילומים   .(z>25 cm) הגידול מיכל של התחתון בחלק ריזוטרון באמצעות (2015) התירס שורשי צילום :31נ טבלה
 כל. טור הימני( ב) ההשקיה בתמיסת מליחות רמות ובארבע בשורה העליונה(ימים משתילה ) שונים תאריכים בארבע

ס"מ )מקור: עבודת  19.6ס"מ ורוחב  21.6: עומק מידות התמונה הן. חנקן ל\ג"מ 42 של החנקן לטיפול שייכות התמונות
 המוסמך של בארי קנר(.
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