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 מבוא ותיאור הבעיה

 (משקעים או השקיה) של מים םקיומם של גידולים חקלאיים בכלל ותמרים בפרט מותנה בהימצאות

הנו מרכיב חשוב לאור  (תדירות וסדירות, כמות)ייעול ההשקיה . באזור בית השורשים של הצמח

 Or and)כתוצאה מניהול לא יעיל של משק המים , וזיהומם מאידך, התדלדלות מקורות המים מחד

Hanks, 1993 .)

שטף המים מהקרקע לשורש מושפע  מהגרדיינט ההידראולי לאורך מסלול הזרימה והמוליכות 

שני גורמים אלו תלויים בתכולת הרטיבות של הקרקע באופן לא לינארי . (Gardner,1960)ההידראולית 

(Mualem,1976 .)

כתוצאה מכך חלה . מתרחש ייבוש בסביבתו המיידית של השורש, בתהליך קליטת המים על ידי השורש

תופעה זו בולטת בקרקעות חוליות בהן . ולירידה בשטף המים אל השורש, ירידה במוליכות ההידראולית

. המוליכות ההידראולית פוחתת באופן תלול עם הירידה בתכולת הרטיבות בקרקע

עלינו לנקוט במשטר השקיה שיבטיח שמירה על , על מנת להתגבר על הירידה בזמינות המים לצמח

משטר כזה ימנע מחסורים זמניים . מוליכות הידראולית גבוהה ושטף שיטייב את משק המים של הצמח

. בשטפי המים ומוטמעים לצמח

אטמוספירה היא תנועה פאסיבית המוכתבת על ידי - עלים- גזע- תנועת המים לאורך במסלול שורש

על כן ערכי ההתאדות . גרדיינט בין פוטנציאל המים בסביבת העלה ובין פוטנציאל המים בעלה

 (קרינה ומהירות רוח, לחות, טמפרטורה)בהתאם לתנאי האקלים , הפוטנציאליים שונים מאזור לאזור

(Nobel, 1999)  ובהתאם למליחות מי ההשקיה(Shani and Dudley, 2001 .)

קיים מספר מועט של . מ מים" מ3300-  ל2200הול בישראל נע בין 'כמויות המים לדונם עצי תמר מזן מג

העריכו  Abdul Baki and Aslan (2004) .מחקרים בהם ניסו להעריך את צריכת המים של התמר

במחקר שמבוצע . מ" מ2700-3000ילה קליפורניה הינה 'להשקיית תמרים בקואצשמנת המים השנתית 

לא נמצא , (2004)על ידי קרמר , הול הבוחן את תגובתם למנות השקיה שונות במשק חצבה'בעצים מזן מג

יתכן והסיבות לכך נובעות . (יבול וקצב גידול לולב)מתאם בין מנת המים להשקיה ובין פרמטרים צמחיים 

השקיה בעיתוי ובתדירות לא אופטימליות או שמנות המים , מתגובה איטית של התמר למשטרי השקיה

. במחקר זה עדיין גבוהות מהמנה החיונית להתפתחות סבירה של התמר

הול לשילובים של עקת מליחות ולעודפי בורון 'במסגרת מחקר מתמשך הבוחן תגובת תמרים מזן מג

מליזימטרי שקילה מדויקים ,  שנים6הול בני 'מתבצעת מדידה יומית מדויקת של צריכת מים של עצי מג

(±200 gr)  .אוטומאטית ומתוחכמת המחשבת את צריכת המים ממשוואת , זוהי מערכת ניסויית מדויקת

: מאזן שטפי המים הבאה
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(. Ir) מראה את השטפים הנכנסים למערכת שמיוצגות על ידי כמות ההשקיה 1.1צד שמאל של משוואה 

T(t)ו - Dr(t) האיבר השמאלי . בהתאמה, ואת הנקז (אוופוטרנספירציה) מציינים את הדיות(dW/dt )

. י השינוי במשקל הליזימטר בתקופה נדונה"איבר זה נמדד ע. מציין את השינוי באוגר המים בקרקע

את תגובת העצים למשטרי , מחקר זה בא לבחון בחלקה מסחרית בגיל דומה לגיל העצים בליזימטרים

.. מ ולפי השקיה בטנסיומטרים"המלצות שה, ההשקיה לפי הליזימטרים

חשיבות המחקר 

למחקר זה חשיבות גוברת כיוון שבערבה הדרומית מתרחשים במקביל שני תהליכים אשר עלולים באופן 

התהליך :  הערבה הדרומיתישהינו מרכזי לכלכלת מתיישב, פוטנציאלי להקטין את קצב הגידול של ענף זה

  והשני הינו העדר מקורות מים חדשים, הראשון הינו עליית מחירי מי הקולחין והמים המליחים

. ומתחדשים

ולהפנייתם לנטיעות , לחיסכון במים, ממצאים ממחקר זה יכולים לגרום להפחתה בכמות מי ההשקיה

. חדשות

 

 מטרות

 הול'בחינת השפעת מנת ההשקיה על יבול וצימוח של עצים מזן מג .1

 ל"בחינת ההשפעה של תדירות ההשקיה על הפרמטרים הנ .2

 

 שיטות

הול שנטעו כחוטרים והם 'בו מצויים עצי מג, הניסוי מתבצע במשק גרופית במטע הסמוך למאגר אליפז

.  טיפולים4בניסוי . יחידת הניסוי היא העץ הבודד. בגיל דומה לגילם של העצים הגדלים בליזימטרים

בקר זה יתפעל . לכל חלקה מותקן מגוף נפרד שמופעל ממחשב ההשקיה. חלקת הניסוי מחולקת לארבע

. ויבקר השקיות במספר פולסים ליממה

: פירוט הטיפולים

I. (תדירות והן מנת המים)מ הן "י שה"השקיה לפי המנה המומלצת ע 

II.  ממנת ההשקיה25%השקיה לפי מאזן המים המחושב מהליזימטרים בתוספת פקטור נקז של  ,

 (יומית לאורך שעות האור)בתדירות הנהוגה בליזימטרים 

III.  במספר פולסים ליוםן שתינת2השקיה לפי טיפול  

IV. השקיה לפי טנסיומטרים 

 

 תוצאות 



המצוי בסמוך למאגר , מ הונחו בארבעת הטיפולים במטע גרופית" ס90-  ו60, 30טנסיומטרים בעומקים 

פירוס העומדים המטריציים מוצג באיור . ( סילט5%-  חולו95%)מרקם הקרקע במטע הינו חולי . אליפז

,  ליטר לעץ80בספיקה שעתית של ,  שעות ביום6ניתן ללמוד מאיור זה כי השקיה יומית במשך של כ . 1

מורידה את העומד המטריצי בכל טנסיומטרים לערך הדומה , המלווה בקליטת מים על ידי שורשי התמר

 בעומד המטריצי מתרחשת השעות ההעליי. למתח האופייני לקיבול השדה של קרקעות בעלות מקרם חולי

. תוך כדי תהליך ניקוז המים והשוואת העומדים הכוללים במרחב בית השורשים של התמר, הלילה
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. 2007כפונקציה של העומק בסוף יוני  עומדים מטריציים:1איור 


