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Fig. 1 NEGEV  Soil regions map *
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Legend :
1. 7 he extremely aird zone
2. The central Ncgev hilly area
3. Beersheba valley and vicinity
4. The northern edge of the Ncgev
5. The hilly area north of Beersheba
6: The sandy area
7. The semiarid zone

מיקרא:
ביותר הצחיח האיזור

הנגב של והגבעות ההרים איזור
דומים סמוכיכ ואיזורים בארשבע עמק

הצפוני הנגב קצה
לבארשבע שמצפון הגבעות איזור .5

החולי האיזור .6
למחצה הצחיח האיזור .7

הרגים מאפיינים זה באיזור גשם. מ"מ מ80 פחות יורדים שבו ביותר, הצחיח האיזור (1

את חשופים סלעיים ושטחים והרמות, המישורים את כחמאדות) בעבר שהוגדרו (הקרקעות
פרקציות גס. מדברי אלוביום שוקע הנחלים ובאפיקי בגאיות בעמקים, התלולים. המדרונות
באלוביום פוגשים הסגורים באגנים ורק מהאיזור ומוצאות הרוח ע"י נסחפות הדקות הקרקע
של מסוים ריכוז ניכר בהם ולמקומות לאפיקים מוגבל זה שבאיזור הצומח ללם. באופיו הדומה

.(7 ,3) מים
שבאיזור וההרים הגבעות צומח ורכיבים. ניצנה שבסביבות והגבעות הנגב הר איזור (2
שבין בעמקים קיימים מאידך והמים. הרוח ע"י הלאה מוסע שם השוקע והלס (7) דליל זה

* Based on soil association map by J. Dan. Z. Raz, D H. Yaalon and H. Koyumdjisky
קויומדז'יסקי. וח. יעלון ד. רז< צ. דן, י. ע"י: שהוכנה הקרקעות ציבורי מפת בסיס על .
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לא שבה0 1"*T 1"" ין 8מ^ם בשלו"/ב^ קרקעות פוגש,ם סחף, היום מצטבר
יי* גיי ייכיז של פק * י "J" ימירו, הוגדרו אלו קרקעות וגבס. מלח באיפקי

הקי?ע יי™ דקרק.ו" בכ מחול או מאבנים, מצרורות. בעיקר אחרים, אב מהמרי
אי^ים מצויים הנזכיית "קיקעית הוגד"ר1ו והו תמס, קלי ומלחים גבס גיר, של
לסיימ' כסיייזיימים יבהתאם ם/ל""יל^ וא לי יים 5סא יסיייזיומים אבניים סיייזיומים
,1) חיל) ב"1 אי ^/^ ™™£££/ זה א,זור של הצפוני שבחלק ל*ייז יש

בש^ים הקיקע ^ ^ חסרית שם"" לסיות קרקעות בעיקר מצויות זה שבאיזור

ניכית שקיעה "* יי י " ^ו^^^^^ ב^ 1 של
מלי"ית' ^ ^ TtIC^'™מלם "מצוי ק"טן בעAומק אילם
שבין המי?ם הבילי "י ה ר י אללק1ת מקרקעות שבח^ק ונראה יאיפקים,

^" """ יי ■""^nXr";!"
לשש עיי0 יילחם י"י ש"? י™ נ ^/' הגשקם מ, "י.ית לעיק מ"",™
בסקו" ינסייזיו00. ביגים כמי "'"'"י ""י י ", ." cu;n מ .יבם אלי.

om r" zi™Tr^^^"'■^■ ,=" "" "י
עדיין מוגבלה שם גם ייי", למומי הגשמים מי חדירת לרוב
""י "ך י;י  ™ ^^TSA8" .". "י"
שבגבעות יי על : ", ייי"" מים של ביחס עמוקה חדירה ",הסביבה. ש ל" יי .'"*'" ק;0ילעיתהג"נ"י?™ """'י^ לרש," ,""" י

""י י " י™" ™^ a7 B™ ZZv"'*^ <
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אורן עצי בהתפתחות המכריעים חגירמיים
ניקוב* כרטיסי בעזרת והערכתם

חת ד.
אילנות. היער, לחקר המחלקה

הקדמה א.
המשפיעים והטיפול הסביבה גורמי של והערכה לבירור שיטה לפתח היא המחקר מטרת
של נאמנה בבואה שייצרו נתונים איסוף שתאפשר שיטה יער, עצי התפתחות על ביותר
מה סביבה. באותה ניסיון חלקות בהקמת הכרוכים הרבים במאמצים ותחסוך העצים התפתחות
אשר רבים, צעירים יערות קיימים שכבר מכיוון כאלה ניסיון חלקות להקמת הצדקה שאין עוד
הנתונים רישום בשטח, ורישום מדידות על מבוססת השיטה מסקנות. להוציא ניתן מהם

.* מבחן ידי על הסטטיסטית ובדיקתם מנוקבים בכרטיסים
ריכוז קיים שם מקום מנשה, בהרי שבוצע סקר באמצעות נעשה זו בשיטה ראשוני מבחן
הראשוני הסקר תוצאות לגיליהם. ברוסיה ואורן ירושלים אורן של יערות דונם כ22,000 של
כבר המעשי. הייעור על רבות ישפיעו תוצאותיה אשר בעתיד, המחקר שיטת את יקבעו הזה

המעשית. חשיבותו בשל בחו"ל שם ידועי יערנים כמה עניין בו גילו המחקר במהלך
לחקלאות וולקני במכון לסטטיסטיקה המחלקה מן גניזי א. מר הברכה על יבואו לאחרונה
הנתונים בחישוב עזרתו על שטראוב ר. מר התוצאות, ובהערכת הניסיון בתיכנון עזרתו על

בשדה. העבודה בביצוע עזרתו על הקק"ל של לייעוד והאגף שנאספו,
העבודה שיטת ב.

מנשה. שבהרי ומגידו הזורע ביערות 1962 אוקטובר עד מרץ בחדשים בוצעה העבודה
(עשרות וחלקות דונם) (מאות לגושים ומתחלקים דונם אלפי של שטח על משתרעים היערות

572 ה' סדרה ,1965 לחקלאות והאוניברסיטאי הלאומי המכון מ8ירסימי .
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שנים. לשש שנה בין נע שנמדדו העצים גיל דונם).
הסקר, התחלת לפני נעשתה לכן התפתחותם. בהערכת העיקרי כגורם נקבע העצים גובה
ואורן ירושלים אורן של צעירים בעצים הגובה השתנות את להעריך כדי מוקדמת בדיקה
כך מהם, אחד כל שטח ואת בחלקה לקחת שיש המדגמים מספר את לקבוע מנת על ברוטיה'
 אחרות במילים או כולו. היער את היטב יאפיין שייבדקו, הגורמים של הערכים שממוצע
לחלקה. האמיתי הממוצע ובין האומדן בין גדול הפרש יהיה שלא כדי לעשות יש בדיקות כמה

הבאה: בנוסחה השתמשנו כך לשם

(x  m)2

כאשר;
jy = הדגמים מספר
t = 2.6 (t בהתפלגות 1O/C של מובהקות 1רמת

82 = הויסיונית השונות.
x = שנבדקה החלקה ממוצע
m = האוכלוסיה ממוצע

כ10 של צעיר יער חלקת לייצוג הדרוש המדגמים מספר נקבע זה מוקדם מסקר כתוצאה
מ' 0.2 היה המדגם לממוצע האוכלוסיה ממוצע בין שהותר ההפרש כאשר לששה, דונם, 20 עד

מ2. 10x10b נקבע המדגם ושטח
תתאים ,(31 בשפותיהם המניקבים הכרטיסים ששיטת גם נקבע המוקדם הסקר במהלך

המיועד. במחקר הסטטיסטי וניצולם הנתונים לרישום ביותר
כדלהלן: מתחלקים בכרטיסים שנרשמו והנתונים הגורמים

הקרקע, סוג האם, סלע הים, פני מעל גבה מפנה, מדרון, משקעים, הסביבה גורמי
(םלעיות). והסלע האבן כמות הקרקע' עומק

הנטיעה, צפיפות לנטיעה, הקקע הכנת הטבעית, הצמחייה של שריפה הטיפול גורמי
מילואים, השקאה, הנטיעה, אחרי עיבודים הנטיעה, מועד הנטיעה, צורת הנטיעה' בזמן הגיל

ודילול. גיזום
המחטים, צבע המץ, הגיל, הקליטה, אחוז הממוצע' הגובה העצים התפתחות על נתונים

נזקים. זקיפות,
אל השפה מן המתאים, הסידורי המספר חיתוך ידי על נעשה הכרטיס על הנתונים סימון
נתונים של רב מספר סימון לאפשר כדי שורות בשתי הכרטיס בקצוות סודרו הנקבים הנקב.
הנתונים כל נרשמו כרטיס בכל אפשרויות). שלוש מהם אחד שבכל "שדות",  מספרים 88)
של ו69 ירושלים אורן של 78 מהם ,147 היה שנרשמו, הכרטיסים של הכל סך אחד. ממדגם
רישום ידי על אלא ניקוב, בעזרת צויין לא למדגם הממוצע הגובה זאת, עם ברוטיה. אורן
התפלגות של ומהירה מדוייקת בדיקה איפשר וה דבר הכרטיס. של העליונה הימנית בפינה בדיו
נתונים בכתב הכרטיס על צוינו לעיי לנזכר נוסף ההתפתחות. להערכת בסיס ששימשה הגבהים
תאריך הסוקר, שם החלקה, היער, הגוש, האיזור, המחוז, לניקוב), (בנוסף המין כגון: שונים
גם בהם שיהיו כך, במכוון נבחרו היערות גושי כך: נעשתה הדגימה שיטת והערות. הסקר
באקראי חלקה כל נבחרה יער גוש כל בתוך ברוטיה. אורן יערות וגם ירושלים אורן יערות
שנבחרה, חלקה כל בגוש. החלקות כל את המציינות הפתקאות סך מתוך פתקה הוצאת ידי על
נקבעו שעליו החלקה אורך לכל קו צויין מחצית ובכל שטחה, לחצי המפה על חולקה
ידי על מראש נקבעו הקו מבסיס המדגמים מרחק וכן החלקה מקצה הקו מקום המדגמים. 3

של המכריע הרוב השונות. האפשרויות של הפתקאות סך מתוך פתקה של באקראי הוצאה
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והגיל הקליטה אחוז וכן הטיפול גורמי בשדה. נאספו וההתפתחות הסביבה גורמי על הנתונים
השירות מן נתונים בעזרת נקבעו האיזור בתחנות המשקעים הייעור. אגף עובדי ידי על נמסרו

המטאורולוגי.
שונות מסביבות ערכים טבלאות נתקבלו בהתאמה הכרטיסים וניקוב הנהונים איסוף לאחר
.(2) פירסון של x  במבחן התפלגויות שתי השוואת של רבות סטטיסטיות בדיקות ונעשו

תיאורטיות. תדירויות עם ניסיוניות תדירויות להשות מאפשר זה מבחן
כדלהלן: היא x ה2 נוסחת

m(yi ai) 2

x2 = 2, al
התדירות היא ו" בסקר שהתקבלה הגורם תדירות את אצלנו ציין yn כאשר
(למשל: הנבדק הגורם בין איתלות שקיימת מניחים אם המתקבלת המחושבת, התיאורטית
היה בהם מדגמים, של התדירויות בין השוואה לדוגמא: העצים. גובה ובין הסלע) קשיות
של ההיפותיזה למדיאנה. מתחת או מעל הגובה תדירויות ובין קשה, גירי או רך גירי הסלע

.(2) שונות חופש דרגות לגבי x  ה ערכי טבלת בעזרת נדחתה. או נתלבלה, איתלות

תוצאות ג.
הנותנות בטבלאות רישום של אחת צורה צורות. בשתי לסיכום ניתנים שנאספו הנתונים
היא השניה הצורה המושוות. בחלקות ההתפתחות על הגורמים כל השפעת של כללית תמונה

ההתפתחות. על שניים, או אחד גורם השפעת על סטטיסטיות הערכות הנותנות טבלאות של
ערכי השוואות ידי על לקבל שניתן כוללת, לתמונה דוגמאות מהוות ו2 1 טבלאות

חלקות. ממספר הגורמים

ההתפתחות על נתונים נרשמו 6 עד 1 הסידוריים במספרים
הסביבה גורמי 16 * 7 י י

קרקע הכשרת " " 18 " 17

הנטיעה " " 22 " 19

הנטיעה לאחר והעיבוד הטיפול " ' 30 '23
(לגובה). ההתפתחות על החשובים הגורמים השפעת של סטטיסטיות להטרכות עתה נעבור
המדרון, (4 הסלע, קשיות (3 הקרקע, עומק (2 המפנה, (1 הבאים: בגורמים נעשו הבדיקות
הסטטיסטיות ההערכות העידורים. מספר (8 הנטיעה, מועד (7 הנטיעה, צפיפות (6 משקעים, (5
תחילה נבדקו (8) (7) (4) (3) (2) (1) הגורמים הסקר. נעשה שבהן החלקות כל על מבוססות
שנים. ממספר שהתקבלו המספרים של צירוף נעשה מכן לאחר שנה; מאותה כרטיסים באמצעות
בהן שנשתמש הגדרות מספר הרי .(3 מס' (טבלה שנתקבלו התוצאות את שנציין לפני

הבאות: בטבלאות

הגדרות
מסויים לגורם בקשר סוג מאותו הם הכרטיסים כל למשל כאשר נרשם לחשב אפשרות אין

ההתפתחות. לגבי ערכם את ולבדוק להשוות ניתן לא ואז
בזמן הפוכות נטיות והתקבלו כרטיסים, מדי מעט היו כאשר נרשמה הלובית בלתי נטייה

גורם. אותו של במבחנים הכרטיסים של ההתפלגות
הכרטיסים. התפלגות בצורת לתלות חלשה נטייה רק יש כאשר נרשמה חלשה נטייה

כי אם לתלות, חזקה נטייה הכרטיסים שבין בהתפלגות יש כאשר נשמה ברורה נמייה
מבחנים). כמה מתוך אחת בבדיקה סטטיסטית תלות שיש (או סטטיסטית לתלות מגיעים אין

.50/0 של ברמה מובהקת סטטיסטית תלות נתקבלה המבחנים ברוב כאשר נרשם מובהק קשר

 103 



ירושלים אוון של חלקות ב3 הגורמים ג1רכי 1 טבלה

1החלקות גוש הזורע 3יער גוש מגידו יער

1הגורמים 6חלקה 49חלקה חלקה

;שנים) הגיל .1445
(מ') הממוצע הגובה .22.372.172.04

(באחוזים) קליטה מ380. מ80למעלה 6180למעלה
המחטים צבע ירוקירוקירוק4.
הגזע זקיפות טובהכינוניתטובהטובה5.

נזקים אבטריהנ.ק.מצוקוקוסנ.ק.מצוקוקוסנ.ק.6.
(מ"מ) הנטיעה בשנת משקעים .7(616^10"/) נ. 616±103/0)ש. נ. (605±100/0)ש. נ. ש.

השניה בשנה משקעים מאוד8. יבשה מאודשנה יבשה נורמליתשנה שנה
השלישית בשנה משקעים יבשה9. יבשהשנה מאודשנה יבשה שנה

(באחוזים) מדרון מאיד10. חזק עד (4047)חזק מאוד (3555)חזק מאיר חזק
(2448)

מפנה .11NNE ENEN.VWNNE
(מ') הים פני מעל גיבה .12100150120170240290

אם סלע רך13. רךגירי רך)גירי (לפעמים קשה גירי
הקרקע סוג לבנה14. בהירה לבנהרנדזינה בהרה הומהרנדזינה בהה רנוזינה

(ס"מ) הקרקע עומק .1525507402229
סלעיות השטח16. מפני מאוד)0/"022(/''ס!0 (סלעי 12750/0

הטבעית הצמחיד, הבערת נעשתהנעשתהנעשתה17. לא
הקרקע הכשרת תלוליות18. ; תלוליותע.ר. ;ע.ר.! בקיץ בורות פתיחת

תלוליות
(לדונם) הנטיעה צפיפות (ג.מ.)19. מאוד מאודגדולה מאודגדולה גדולה

הנטיעה בזמן גיל שנהשנהשנה0:.
הנטיעה צורת שירש21. שורשערמי שורשערומי ערומי
הנטיעה מועד הגשמים22. עונת דעתהתחילת העונהאמצע כיף

העידורים מועד אפריל23. ; אפרילמרס ; מרסמרס ; פברואר
א' בשנה העידורים מספר .24222
ב' בשנה העידורים מספר .2522
ג' בשנה העידורים מספר העשבים26. העשביםניכוש נעשוניכוש לא

השקאות ניתנו27. ניתנולא ניתנולא לא
מלואים נעשו28. נעשולא העציםלא מן כ{
גיזום .29>3i (בגיל ryn f(3} (בגיל העץ ^(21 (בגיל W7 {
דילול העצים30. מכלל העציםכ50/0 מכליי העציםכ50/0 מכלל %5z

2130^'0 מאד: יבשה שנה נורמלית; שנה  ש.נ. קל; נזק = נ.ק. וקיצורים: הגדרות
= ע.ר. הממוצע: מן nine1120o/c יבשה: שנה הממוצע! מן פחות

לדונם. עץ מ400 למעלה = מ. ג. צפיפות ; רצוף עידור

בולטת. פחות זו תופעה הזורע ביער המדרון. בתחתיה, יותר טובה לגובה התפתחות במגידו .1

המילואים .4 מכודן. מרעד,  לנטיעה קדם  49 בחלקה .3 הנטיעה. בזמן יוצרים התלוליות את .2
הנטיעה. ל*חר שנה 

הערות
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ביומיה אורן של חלקות ב3 הגורמים ערכי 2 טבלה

1החלקות גוש הזורע 2יער גוש מגידו, יער

13הגורמים 26א'חלקה 19חלקה חלקה

(שנים) הגיל .1666
(מ') הממוצע הגובה .21.671.771.63

(באחוזים) קליטה (הערכה)3. (הערכה)6180 (הערכה)4160 6180
המחטים צבע ירוקירוקירוק4.
הגזע זקיפות טובהטובהטיבה5.

נזקים (נ.ק.)אבסריהנ.ק.אין6. אבטריה
נ.ק. מוגזם מרעה

(מ"מ) הנטיעה בשנת משקעים .71120"/" גשימה מ"מ)שנה 616 =) הנירמלית הכמות מן ותר
שניה בשנה משקעים נורמלית8. 0/"61610)שנה

השלישית בשנה משקעים .9) נורמלית 616100/0)שנה
(באחוזים) מדרין .10(4050) מאוד (1728)חזק מאודבעיני חזק עד בינוני

(1447)
מפנה .11SSWNNWNW  NNW

('a) הים פני מעל גובה .121401701902:0280315
אם סלע (לרוב)13. רך בינונית)גירי (קשיות (לרוב)גירי קשה גירי

הקרקע סיג אסורה14. בהירה חומהרנדזינה כהה אפורהרנדזינה בהירה רנדזינה
(ס"מ) הקרקע עומק .1524386306 Z3

הסלעיות במדרון^/"065/"16025. 015 למסה
(1020 1075(לרוב למעלה

הטבעית הצמחיה הבערת נעשתהנעשתהנעשתה17.
הקרקע הכשרת חריש18.  החלקה תלוליותבתחת' בורותע.ר., פתיחת

עידור  החלקה תלוליותבמעל' בקיץ
לדונם) (עצים הנטיעה צפיפות אחרי19. ., 222  אחריבנטיעה ! 330 3:0בנטיעה

מ"ו;40 יותר מ400המילואים יותר המילואים
הנטיעה בזמן גיל שנהשנהשנה29.

הנטיעה צורת שורש21. שירשערומי שורשערומי ערומי
הנטיעה מועד העונה22. העונההתחלת העונהאמצע סוף

העידלרים מועד אפריל23. אפרילמרס, אפרילמרס, מרס,
א' בשנה העידורים מספר .24222
ב' בשנה העידורים מספר .25222
ג' בשנה העידוריג מספר עשבים26. נעשו1ניכיש לא

השקאות לאלאלא27.
מילואים הכמותכן28. * ים) (בא. לאכן

גיזום לאלאלא29.
דילול לאלאלא20.

ירושלים. אורן עצי ניטעו 19 מס' החלקה גץ בחלק (1

המדרון בתחתית העצים בין לגובה בהתפתחות ניכר הבדל בולט ,19 ובפרט 26אי בחלקית (2
היה ההר במעלה מדגמים מ2 הגובה ממוצע 19 מס' בחלקה למשל ההר. שבמעלה אלה ובין

מ'. 2.36  מדגמים מ2 הממוצע הנובה היה הגבעה בתחתית ואילו מ', 1.12

הערות
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לגובה ההתפתחות טל גורמים השפעת 3 טבלה

המינים
ירושלים ברוטיהאורן אורן

1

+ ברוטיה אורן
ירושלים אורן הגורמים

1
הקרקס עומק

גרועה) התפתחות  שטחית עקבית(קרקע בלתי חלשהנטייה נטייה
הסלע קשיות

גרועה) התפתחות  קשה חלשה(סלע מובהקנטייה קשר
: מפנה

(E,SE,s, SW) קשה (מפנה
גרועה) עקביתהתפתחות בלתי עקביתנטייה בלתי נטייה

הנסיעה מועד
טובה) התפתחות  מוקדמת עקבית(נטיעה בלתי עקביתנטייה בלתי נטייה

מדרון
טובה) התפתחות  חזק חלשה(מדרון חלשהנטייה חלשהנטייה נסייר,

השלישית בשנה העידורים מס'
גרועה) התפתחות  עידורים לחשב(חוסר אפשרות מובהקאין קשר

הנטיעה מועד להשפעת בקשר שנעשתה סטטיסטית לבדיקה דוגמה מהווה 4 מס' טבלה
.(19571958 הנטיעה (עונת 4 בן ירושלים אורן התפתחות על

ירושלים אורן של התפתחות על הנטיעה מועד השפעת 4 טבלה

ג םה ר 

תה ו ח ת ס"הלגובהתפ
העונהמוקדמתנטיעה באמצע נטיעה

הגובהכרטיסים מעלשבהם
המדיאנהלגובה 42(3)בכרטיס (1)6

הגובהכרסיסים מתחתבהם

24(3)המדיאנהלגובה 6(י)

6612סה

היפותיזת לפי המחושבות התיאורטיות התדירויות את מציינים בסוגריים המספרים
הנבדקות. התכונות בין האיתלות

כדלהלן: הוא 4 בטבלה x ה2 חישוב

2
(23)
3

+
2

(43)
3

+ _(43)_ + >*=*< = 1*

אחת. חופש דרגת לגבי התיאורטי x2 של הערך שהוא 3.84 המספר מן קטן ש|1 וכיוון
לפי קיימת' זאת עם ירושלים. אורן התפתחות ובין הגורמים בין סטטיסטית תלות אין כן על
תתאשר שהיא במידה אשר המוקדמת, הנטיעה לטובת נטייה ,4 בטבלה הכרטיסים התפלגות

הגורם. השפעת על לרמז כדי זאת בכל בה יש אחרות, בשנים נוספות בבדיקות
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הסלע קשיות להשפעת בקשי שנעשתה סטטיסטית לבדיקה דוגמא מהווה ל מסי טבלה
הטבלאות ב4 שנתקבלו המספרים (צירוף 6 עד i בגילים ברוטיה. אירן התפתחות על

חופש). דרגות 4  השנתיות

ברוטיה אורן התפתחות טל הסלט קשיות השפעת 5 טבלה

וה\ םג ר

ת לגובהפתחה ת ו

i

ג קשהררריסלע גירי סלע
ס"ה

כרטיסים
לגובה
כרטיסים
לגובה

שבהס
כרטיס
שנהם
כרטיס

מעל הגובר.
המדיאנה

מתחת הנובה
המדאנה

םה

(9)

(9)

15

ג

18

9 (15)

21 (15)

30

24

24

48

., = (915) + 115£)* (159? (385
15 15 9  + q = 12.8

שנתקבל הערך מן הקטן שהוא .9.49 הוא חופש דרגות 4 לגבי התיאורטי ש** כיוון
אורן של לגובה הטובה ההתפתחות ובין הרך הגירי הסלע בין תלות קיימת כן על במבחן,

ברוטיה.
הוערכה זו בבדיקה מקודם. שנזכרו הגורמים ב8 מעמיקה יותר בדיקה נעשתה מכן לאחר
העצים התפתחות על היסוד), (גורם שני גורם בתוך (המתפלג), אחד לגורם שיש ההשפעה
ההתפתחות על שטחי קרקע של באזור הסלע קשיות של ההשפעה בדיקת לדוגמא: לגובה
גילים עירבוב שונים, מגילים תוצאות צירוף ידי על הדבר נעשה לעיתים ברוטיה. אורן של
אורן כרטיסי עירבוב אף או מדי), גדולים הגבהים הפרשי אין (כאשר אחת לאוכלוסיה שונים
הנדון. הגורם לגבי נתונים מספיק אין אחד שבמין בשעה ירושלים, אורן בכרטיסי ברוטיה

המינים. בשני זהה יותר או פחות תהיה הגורם שהשפעת לדניח מותר וכאשר
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הקרקע ועומק הנטיעה צפיפות

המראה, בכיוון חלשה נטייה ר,סתמנה ובר.ם בלבד ברוטיה באורן המבחנים את לבצע ניתן
גרועה. התפתחות לידי מביאה צפופה ובנטיעה (200250) דלילה ב:טיעה שטחית קרקע כי

ומסקנות דיון ד.

כללית תמונה לקבל אחד מצד שתאפשר שיטה לפתח היתה המחקר. בפני שעמדה המטרה
את יסודי באופן לבדוק שני ומצד ההתפתחות' על והטיפול הסביבה גורמי השפעת של

ההתפתחות, על גורמים, מספר של שילוב או לחוד, גלרם כל של השפעתו
נתונים סיפוק  דהיינו זו, שיטה של הראשון לחלק מתייחסות ו2 1 מם' טבלאות
שההתפתחות לראות ניתן ירושלים אורן של בחלקות הנתונים מהשוואת כללית. להתרשמות
בשלושת הערכים השוואת מגידו. ביער מאשר יותר טובה היתה "הזורע" ביער זה אורן של
שעיקר נראה בהתפתחות. ההבדל את שקבעו הגורמים את לברר לנו מאפשרת המקומות
מועד סלעיות, הקרקע, סוג הסלע, קשיות מהם): בחלק (או הבאים בגורמים נעוץ ההבדלים
שהכריעו הם כולם, או אלה, מגורמים שחלק הדעת על איפוא מתקבל הקרקע. והכשרת הנטיעה
המתפתח ברוטיה, באורן יסודיות. ביתר אותם לבדוק כן אם הראוי ומן ההתפתחוה, גורל את
באורך כמו כך כל בולטים המושוות החלקות ב3 בהתפתחות ההבדלים אץ לאט, יותר הרבה
ההבדלים על המצביעה ,2 לטבלה שמתחת 2 מספר להערה לב נשים אם  אולם ירושלים.
שהממוצע נראה  המדרון ומעלה התחתית בין החלקה, בתוך לגובה בהתפתחות הגדולים
במגידו, 19 מס' בחלקה הדבי בולט במיוחד החלקה. את נאמנה מייצג הוא תמיד לא המתקבל
כנראה נעוצה לכך הסיבה הגבעה. ומעלה תחתית בין בהתפתחות גדולים הפרשים קיימים בה
שהסלע שעה מאידך הסחף). (בגלל בתחתית יותר הגדול הקרקע ובעומק כול האזור בסלעיות
כנראה גם וזו '(1) הצמח לרשות העומד הפריך הםובסטרט עומק את מגריל הוא הרי רך,
לבין הגבעה שבתחתית העצים בהתפתחות הבדל אין "הזורע" שביער 13 שבחלקה הסיבה

הגבעה. שבמעלה העצים
כדאי ירושלים. אורן של מזה יותר נמוך כלל בדרך הוא ברוטיה אורן של הקליטה אחוז
הנטיעה מועד הים, פני מעל גובה במפנה, ההבדלים  2 מס' שבטבלה לעובדי. לב לשים גם

לגובה. בהתפתחות ביטויים את מצאו לא הנטיעה וצפיפות
על  בזוגות או לחוד, אחד כל  הגורמים השפעת נבדקת 10 עד 3 בטבלאות
שהיה האפשרות עדיין קיימת "השפעה",  המילה נרשמת שכאשר מיד יצויין ההתפתחות.
בזהירות המסקנות את לקבל יש כן ועל הנדון, בכוון שהשפיעו אחרים גורמים של צירוף כאן
הגסה הסטטיסטית ההערכה את מביאה ו5) 4 בטבלאות (והדוגמאות 3 מס' טבלה מסיימת.
שני. בגורם האפשרית בתלותו להתחשב בלי לחוד נבדק גורם כל כאשר הגורמים, של
התחרות לגבי וכן קשה סלע לגבי ברוטיה אורן של הרבה רגישותו למדם אנו זו מטבלה

השלישית). בשנה (עידור צעיר בגיל הסביבה צמחיית עם

כרטיסים חסרו בהם זו, בטבלה רבים מקרים היו שנה, שנה בנפרד נבדקו שהגורמים כיוון
עליה להעיר היה הראוי ומן אחרים במקרים גם חזרה זו תופעה הגורם. של יסודית לבדיקה
הגורמים הם מר. ידוע עדיין היה לא זה, ראשוני בסקר שהוחל שעה הסבר. דברי כמד.
של רב מספר לבדוק צורך היה כל על להתרכז. יש שעליהם ההתפתחות גורל את המכריעים
מקום בוודאי יהיה בעתיד גורם. לכל מדגמים בפחות להסתפק מכך וכתוצאה אפשרויות,

במסקנות. שנעסוק בשעה זאת ונזכיר זה, בשטח לשינוי
הסלע, לקשיות מה במידת רק רגיש שטחית בקרקע ירושלים שאורן למדים אנו t מטבלה
לגורם רגיש ס"מ), 2115< עמוקה בקרקע בעיקר אך זו, בקרקע ברוטיה אורן אשר בעוד

 111 



הים חון: על לנטיעה המתאימים אשל זני ברירת
ביסדאל

פרידמן יעקב ויזל, יואב,
תלאביב. אוניברסיטת לבוטניקה המחלקה

של ורסס חזקות רוחות להשפעת בקביעות נתונים בארץ הים חוף באיזור הגידול בתי
 צרובימלח וצמחים זה מלוח מרסס רבה במידה סובלים אלה גידול בבתי הצמחים מיים.
הנשאים החול חלקיקי עלכן' יתר הים. מחוף קילומטרים מספר של במרחק אפילו לגלות ניתן
לתוך המלח של יותר מהירה לחדירה גורמים החשופים, הצמח אברי את פוצעים ברוח,

צריבתן. את ומחישים הרקמות
קילומטר במרחק רוח שוברי לשמש כדי הנטועים Eucalyptus camaiduiensis עצי
בעליהם חזקים צריבה סימנ ומגלים דגל צורת מקבלים הם משתנה, הטבעית צורתם מהחוף'
ובמידה לצמוח אלה עצים מסוגלים עדיץ מהחוף כזה במרחק ברם, .(Karschcn, 1958)

חקלאיים. לגידולים או לגנים למבנים, מגן חגורות לשמש יכולים הם מסוימת
הכרח ויש הגידול מהירי האקליפטוס עצי של צמיחתם מאוד מדוכאת לים יותר קרוב
הפרקים, אשל כגון, אשל, של שונים מינים לנטוע נוהגים כלל בדרך אחרים. עצים מיני לטעת
סובלים אלה עצים אפילו  ממש החוף שעל החשופים הגידול בבתי ברם, וכוי. צרפתי אשל

הדרושים. לממדים מגיעים ואינם מאוד

על בהצלחה לגדול שיוכל עץ, של זן או איקוטיפ מין, למצוא היא שלהלן המחקר מטרת
שובר הזה הגידול בבית וישמש החול פגיעות ובפני המלוח הרסס בפני יעמוד חשוף. חוף

יעיל. רוח

ושיטות חמוים
Tamarix gaiuca ssp. הצרפתי האשל : למחקר נבחרו מבטיחים מקומיים אשל מיני שלושה
מאיר אשל החוף מישור לאורך שונים גידול בבתי הגדל nttotica (Ehrenj Maire
Tamarix aphylla (L.j הפרקים ואשל שבארץ החוף במלחות הגדל Tamarix meyeri Boiss.

.(1956) זהרי לפי נעשתה המינים הגדרת הצמיחה. מהיר Karst.

זנים חמישה נבחרו הצרפתי מהאשל הפרקים וא. מאיר א. מהמינים נבחר אחד זן רק
שבע של התאמתן מידת החוף. בקרבת חשופים גידול בבתי בהצלחה שגדלו מאוכלוסיות

להלן. כמובא נבדקה חוף לתנאי האוכלוסיות

הים משפת מטר כעשרים המרוחקת כורכר גבעת על 19561959 בשנים בוצע המחקר
ם"מ. כ50 בעומק השטח נחרש הניסוי לפני במכמורת.

היחורים כל ס"מ. 20 של ובאורך ס"מ 12 של בעובי עציים מיחורים הוכנו השתילים
ונשתלו פוליאתילן בשקיקי הלילה במשך נשמרו אחד, ביום נאספו האוכלוסיות שבע של
חלקות. בשש נבדק טיפול וכל מ"ר 1 בת ניסוי חלקת בכל נשתלו יחורים חמישה למחרתו.
קבוע. באופן נמדדו הענפים ואורך העצים גובה בלבד. הראשונה השנה במשך הושקו השתילים
הענפים צריבות מבחינת הקשות השנה בעונות שנתקבלו הנתונים חיים. ענפים רק נמדדו

בלבד. גידול ולא ענפים של ותמותה גידול בין המשקל שיווי את למעשה מבטאים

הצמחים. מימדי של הקטנה אפילו נרשמה לעיתים
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מכמורת, בחלקת שונים, אשל זני של בסנטימטרים) לחלקה ממוצע ענפים (אורו ר,1מיחה מהלו .1 ציור
.1957 1956יוני ספטמבר בתקופה

הפרלןם. אשל 7 וזאיר, אשל 6 צרפת, אשל זני 15 : לימין משמאל העמודת
Kig 1 Growth (mean branches' length per plot in centimeters) of various Tamarix
clones grown at Mikhmoreth. Measurements taken between September1956  June.
1957 Columns from left to right: 15: Tamarix gallica; 6: Tamarix Meyeri :

1: Tamarix aphylla.
תוצאות

השונות. השנה בעונות ניכרת במידה משתנה החוף על האשל עצי של צמיחתם מידת
הגורמים בהשפעת כנראה ,(1 מס' (ציור החורף חדשי במשך נרשמו נמוכים צמיחה שיעורי

הבאים;
SUKYIYU \Am* 1 MOMTHS

0'WW 3 לוותר n"n1 nnt/wnn'/.

Mil

W

n
WMtm X tfTCH 1 YfAAt

nwi בהסלו>חר nnttwnn'/.

W),

\2IHi b 1

שנים ושלוש חודשים שלושה במכמורת הניסוי בחלקת האשל עצי של בחיים ההישארות אחוז .2 ציור
הנסיעה. לאחר

הפרקים. אשל 7 נזאיר, אשל 6 צרפתי, אשל זני 15 לימין: משמאל העמודות
Fig. 2. Survival of Tamarix at Mikhmoreth, three months and three years afetr
planting. Columns from left to right: 15: Tamarix gillica; 1i: Tamarix' meyeri;

7: Tamarix aphylla.
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הנטיעה. לאחר שנים שלוש במכמורת הניסוי הלקת מראה .3 תמונה
.2 מס' זן צרפתי אשל  2

Fig. 3. The experimental plot at Mikhmoreth three years after planting. 2. Tamarix
gailica, clone No. 2.

זו תקופה מלוחים. מים של רסס הנושאות חזקות רוחות נושבות והאביב החורף בחודשי
נשטפים החורף בתקופת ברם, בצמחים. החזקות המלח צריבות מופיעות בה התקופה, גם היא
גם הגידול מתעכב זו בתקופה מודגשות. כר, אינן המלח וצריבות הגשמים ידי על הענפים
עולים במקצת' פוחתת הרסס עצמת כי אף האביב. במשך הנמוכות. לטמפרטורות הודות
ואתם פוחתים שהגשמים מהעובה כנראה נובע זה דבר צריבות. ידי על הנגרמים הנזקים
ענפים גידול מעודדות האביב טמפרטורות כן, על יתר הענפים. מעל המלח שטיפת נפסקת
הרסס במידת וירידה הטמפרטורות עלית עם בקיץ, ביותר. גבוהה לרסס שרגישותם צעירים

בצמיחה. עליה שוב ניכרת

של 2 מס' זן של הצמיחה עצמת שווים. אינם שנבדקו הזנים שבעת של הצמיחה שיעורי
שנים שלוש .(3 (תמונה הזנים יתר של הצמיחה עצמת מאשר יותר גבוהה היתה צרפתי אשל
יתר הזנים. יתר של הגובה מממוצע בפול 2 מס' זן עצי של הגובה ממוצע היה הנטיעה לאחר
בזן בהרבה גבוה נמצא  לעץ הענפים כלל אורך  הכללי הגידול שיעור אפילו כן, על

.(3 תמונה ,1 (ציור הזנים ליתר בהשוואה 2 מם'

נמצא' הנטיעה לאחר שנים שלוש בחיים. ההישארות מבחינת גם יותר טוב נמצא 2 מס' זן
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הזנים יתר כל של בחיים ההישארות שאחוז בעוד בחיים נשארו 2 מס' זן של מהעצים 73"* כי
.(2 (ציור 2310/046.2">, בתחום נע

צמיחתו במיוחד מעניינת לחוף, סמוך שגדלו העצים של השונים המינים התאמת בבדיקת
(קפלן הארץ דרום של הפנימיים בחלקים במהירות הגדל כעץ ידוע זה מין הפרקים. א של
(4 (תמונה דל זה מין של גידולו היה החוף על ברם, .(1964 ןןיזל פרידמן ,1956 וי.זל זהרי '1955

קטנה. בחיים ההישארות ומידת

Ta

במכמורת הניסוי בחלקת (2) צרפת אשל של 2 מס' זן ושל (T.a.) הפרקים אשל של ממדים 4 njinn
הנטיעה. לאחר שנים שלוש

Pig. 4. Dimensions of Tamarix aphylla {T.a.) and of Tamarix gallica No. 2 (2) at
Mikhmoreth, three years after planting.

גדולה וריאביליות על מראה צרפתי אשל של השונים הזנים של הצמיחה בסיכומי עיון
בעל הוא זה שמין ברור מכאן אלה. עצים של הצמיחה ובעצמת בחיים ההישארות במידת
לתנאים מתאימים להיות עשויים מהם אחדים אשר פרטים, ומכיל גדולה גנטית וריאביליות
רצוי. זה בכיוון נוסף ומחקר אפשרית איפוא היא מתאימים זנים של ברירה הים! חוף של הקשים

תמיכתם על הקק'ל של הייעור ולמחלקת וייץ י. למר זהרי, מ. לפרופ' נתונה תודתנו
לנו שהגיש הסיוע על במכמורת לדיג ביה"ס מנהל רופין ר. למר תודה נכיר כן זה. במחקר

העבודה. במהלך
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טבעי* ויער תהום בלי

טלאור מ.
חיים קרית קק"ל, היעוד אגף

הם לכה י"י™  ה0ב> עי ה ™STצ אה" כל; ילהשנ,.וי עליי מלת" לא0יי a.?■™

י לזה זה אויבים והיער המים כלום

""" י' '"" ילל  "^ י:;:;:.5; ^ z ::.^1^
8י"י ""ייי "מחלני £" יגלי" ,,, לי* ™, .ם י™ קל ינמהי, "י. ין ;לה™^גי ^* 7^ "," ." ," "יי יי י "
לי  " ™ ™^™""™ "
יו: יי™"™ המים לה0יי י"" 'ל בש ל,1. , 4 ק" ,4," הסיבטייי ה*קל'

יד " ■ '^ נה :"שיב ■י"גי"^"ג"""
ני '"" ניי ליצית הז יבי "יייי'י ,"י י תתנ על נו0ף ^י למיציי קיי יי*
.v m, י ";",:;™;"יי ,"";י4ל "יי" ליי" ""
ייי על הנגרמים ם פסי י,,™ י"ייי ה^צים מיני של האבפוטרנספירציה
.י יי יי י *י " ^י;ז;,7עיבי;;;נ™ ב. ל,™ ~ על "י
יייייי"'י"■י" >י™:^"^;ל™,לןיי™
"מוינב הסבע. היגר '"ל "'יי'י 'י על ישנ ומלוויו. אליו

הןייכן"י ^^ כמי" ^ יעל 0,ס ,,", ,ל ה,אב?ל מ",ם ח על יי

" ל"*י " "*" מי "'"!Lns"'^ ב:ייובט;י; 74 "ליי
=?" יל ללי "™י" 7;תבגנננ^ לר" ל'™ ?ייבי י יחי.
'ינים ""ייייליגי ביני באשי '"'י ^ בכלש^ יאי ,,,,, <,,יי נכל התנ"י0 ישתנים

;ש0 " ." "יי*ל ""יי י ::::ל"ל;ייי ^'"r

ת"". _ תמי, ב^עין,,' שאלת,אל י.י של שבמאמרי קנומי הטיייו '"יי לקטע השגית '
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עצי במקומם ונוטעים האלונים את עוקרים היינו לו המים בהפסד ההפרש איפוא מהוא
התוצאות את מראה וחבריו' שחורי של הנסיונות על המתבססת הסכמתית' ההשוואה אורן?

כדלקמן:

אורן
גשם ם''מ

אלון
גשם מ''מ

אבפוטרנספירציה
אינטרספציה
עלית זרימה

300
50
20

400
75
20

התהום למי חילחול
370
230

495
105

600600

מ"מ 125 . ההפרש

שהם מים ממ"ע מיליון 25 של כמות נקבל דונם אלף במאתים ההפרש את נכפיל אם
של הממוצע על אותה נעמיד באם התהום ממי שנה כל הנשאבת המים מכמות 1.660/0

מיליארד. 11

לפחות יימצא אם הוא רב ספק אד מבוטלת, כמות אינה מים ממ"ע מיליון וחמשה עשרים
לאחר שבאזור האקויפר אל זו לכמות קרוב או זו כמות חילחול בעד ,ערוב אשר אחד ר1ידרול1ןג

לפחות חשוף יהיה השטח כאשר המים "יברחו" לאן יודע מי השטח. פני על הצמחיה שינוי
רוסה טרה באדמת לאט מתפתחים אורן עצי כי אותו, יכסו האורן שעצי עד שנים 10 במשך
על להשפיע בצמחיה רדיקלי שינוי יכול לכך בנוסף ברנדזינה. המהירה התפתחותם לעומת
על בחוברת זאת מזכיר בירושלים העברית מהאוניברסיטה (יעלון במעיינות המים מליחות

.(1963 בישראל'/ וקרקעות במיתהום מלח וצבית "מקור
על המשתרע  אלוהים מתנת  טבעי יער לעקור מוצדק האם השאלה, כן על נשאלת
על תועפות הון להוציא כדאי והאם הוצאות. כל ללא לשיקום רק והזקוק דונם אלף מאתיים
עצומות בהוצאות היא אף הכרוכה משימה אורן, עצי יער במקומו ולטעת קלה הבלתי עקירתו

? בספק אף המוטלת מים של קטנה יחסית בכמות לזכות בכדי
יותר וזולות אחרות בדרכים לזו הדומה מים בכמות לזכות מאמצים גם שנעשים אפשר

וכוי). תקוות (אגני
שיעיינו בדבר המעוניינים בהפניית אסתפק אך היער, עקירת נגד רבים נימוקים עוד ישנם
העוסקים את המזהיר 1962 יוני ב"ליערך אוקספורד מאוניברסיטת לייטון של במאמרו מחדש
הענין באותו שנה כ2300 לפני אפלטון התבטא וכן נחפז, צעד מלנקוט והיער המים בבעית
... לדבורים פרט דבר. לכלכל בכוחם ואין מיוערים היו אטיקה של הריה . .." והיער: המים של
המים זרימת ע"י בזמננו. כמו תקופה באותה לאיבוד הלכה לא השנתית המשקעים הס"קת
במלוא האדמה ע"י ונספגו נשתמרו המים לים. הגיעם עד הערומים במדרונות מעצורם ללא
שוללי על לטפח עשויים אפלטון דברי ." במעמקים... חדירות בלתי בשכבות גנוזים השפע,

הארץ. יעור
ובלתי מעשית לא כהצעה דוב'/ כ"שירות לראותה יש  הטבעי היער של עקירתו

לחלוטין. קונסטרוקטיבית
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ם.א.או. סל ה13 הועידה
קולר, מ.

קריתחיים. קק"ל, היעור אגף

ברומא שנערכה האו"מ) של והחקלאות המזון (ארגון הפ.א.או. של ה13 הועידה במסגרת
יעור. לענייני הטכנית הוועדה ישיבת גם נערכה ,10.12.65 עד 7.11.65 בימים

מדינות 18 מאירופה, מדינות 18 בהן מדינות, מ56 נציגים השתתפו הוועידה בישיבות
ממדינות מאוסטרליה. ו1 מאסיה n וקנדה, אמריקה מצפון 2 מאמריקה, מדינות 5 מאפריקה,

וטוניס. סודאן מרוקו, לוב, ירדן, עירק, אלג'יריה, הארצות יוצגו ערב
ומטנזניה. מצרפת היו יו"ר סגני הודו, נציג נבחר הישיבה כיו"ר

המדורים לפי לועידה דו''ח מוסרים בפ.א.או. הייעור שנציגי מקובל היה קודמות בשניס
ליעראות מדור וניצול, תעשיה מרור הייעור, למדיניות מדור והם: במחלקה השוניםהפועלים
לפי המחלקה פעולות על דו"ח ומסרו המקובלת מהדרך חרגו הפעם הייער. לכלכלת ומדור
לם "מחלקה  כדלהלן הגיאוגרפיים האזורים

אדם. נטע ויערות הובלתן עץ, כריתת
יער. תעשיות ותכנון עור החי, בשמורות טיפול

יער. תוצרת שיווק עץ, לבידי
יער. לזרעי בינלאומי מרכז
בינלאומי. פעולה שיתוף

מקצועית. והכשרה יערני חינוך

פציפי אזור אסיה
אפריקה
אירופה

הקרוב המזרח
אמריקה דרום
אנזריקה צפון

המעניינים בנושאים נגעו אזור כל על בדו"ח כי והוויכוחים, הנאומים לריבוי גרם זה חידוש
נאמרו. שכבר דברים על פעם לא חזרו כך ומתוך המשתתפים רוב את

 שנמסר בדו"ח כחשובות לי הנראות מהנקודות כמה לציין ברצוני
הקיים המלאי לימוד לכך ובקשר העולמי הייעור בכלכלת הנטיות על טולמי בסקר המשך
השיווק בעיות ייימוד השונות, מהארצות הסטטיסטי הדווח חשיבות השונים. באזורים ביערות

עולמי. מידה בקנה
מ"ק 0.8 של הגודל בסדר היא הטבעיים ביערות השנתית הגידול תוספת אדם, נטע יערות
ער ל10 להגיע עלולה זו תוספת גידול מהירי בעצים ובמיוחד אדם נטע ביערות להקטר.
רוב את בעתיד גם שיספקו הטבעיים היערות של וההיקף החשיבות לעומת להקטר. מ"ק 20

של הייעור מחלקת את יעסיק זו בבעיה וטיפול  אדם נטע ליערות גם החשיבות רבה העץ,
טכניקה אקליפטוסים, צפצפות, הטרופיים, האורנים ייכללו זו במסגרת בעתיד. גם או. א. הפ.

וייעור. חקלאות שילוב במבנה, ייעור יערנית,
ביחד 1967 בשנת באוסטרליה אדם נטע יעוות על עולמי סימפוזיון יאורגן הרוח באותה
עולמית ועידה במקום יבוא זה ודבר אקליפטוס. ביערות לימודים סיור ייערך הסימפוזיון עם

טרופיים ביערות אדם ^ י'5™ על יישם מיוחי יגש לאקליפטיס)> ו^ובטתפייםמיקישת

בדוקים זרעים לאספקת שידאג לזרעים, בינלאומי מרכז להקמת ייעשו מיוחדים מאמצים
המעוניינות. לארצות וחלוקתם

™* ™> ליי" גם יהי חיישה טכניקה במםגית י3"131 ין"י י'""1 ב\עי 1967ימש^"ת.לי9ול בתחילת או !966 ובסוף יימשכו אלו בבעיות הלימודים סיורי המחלקה. של המשימות
יום 14 עד 10 במשך במשותף ובקפריסין בישראל יםתיכוני ייעור בבעיות לימודים סיור יערך
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למחקר הבינלאומי האירגון עם מיוחדת לב תשומת להקדיש יש י'יעיני המחקר לבעיר.

יערני.
הקדישה אי. א. הס. זה, בשטח הבעיות התרבו האחרונות בשנים  והובלה ע'> גל;::=~™r.~7יריחה ~
עץ. פחם יתעשית עץ חיטוי קטנית. מנסרות אריזה, חומרי תעשיות לשיפוי יתאית, ניר לתעשיית

בלוקחה ימחלקית, י"י עם פעילי לייעיי המחלקה תשתף ל,י1ח ש"

כלכליות. פיתוח מתוכניות כחלק T1T1 "^. ,._".
האי"ם של המייחדת הקרן ידי על שמימנו פרויקטים כיום מופעלים י^תיכיני וי בא
מרוקו, ביוון, האחרים, בפרוייקטים הפ.א.אי. של הייעור מחלקת משתתפת יכו בתייכיי ב,ות

המשתתפות הארצות של הבעיות את שיקף אהד שמצד ויכוה ^נהל "יי™^
כגוף הפ.א.אי. במסגרת הייעור מחלקת של ותפקידיה אופיה על הכללית השאלה את ""רד?

הן ממני, להתעלם שאין והטכני המקצועי הצד חשיבות את הדגשתי תפיתיניבוויכוח "שר ^^
הייעה את להביע יכולים אני המדיני לצי בנוגע ובניצולם. בסיפולם יי'ז בשטח^""עיי"

הממשלות. בידי ממילא תישאר ההכרעה אבל ולייע'ו
נציגי גם מסייימת ובמידה "גליה ייגיסלביה, איםליה, הארצית נציגי גם נקטו עמדההה

וצופת. טוניסיה
הוועידה של ה לאישור שהועברו והחלטות המלצות מספר התעייה אישרה דיונים יםוה
הנראית החלטית מספי יק נצטט האלי ההחלטית מתוך כולן). אישיי (בינתיים הכללית!

לאגף המחלקה את לשנות ישתדלו אימי: הייה "."די. לשיניי בעתיד ךודלהלעקהיתפ;ל
העולמית. בכלכלה הייעור של חשיבותו להגברת בהתאכ

זה). למיבצע משתתפים של יב מספר
פיטוסניטריים אמצעים ע"י אדם נטע ביערות מחלות התפשטות נגד מוגברת ערנות .4

מתאימים.
בשטחים היערות נטיעת בהגדלת להמשיך יש הטבעיים היערות בחשיבות ^פגוע מבלי 5

. בשניהם המתאים לטיפול לדאוג יש הזמן ובאותו העץ תוצרת הגברת לשם נרחבים
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שמורות המים' מאזן על השפעה סףף, נגד שמירה עץ, להפקת מחוץ האחרים הייטר תפקידי .6

את להתאים צורך איפוא, יש יתר. חשיבות רבות בארצות כיום מהווים ותיירות נופש חי,
היערות. בטיפול גם בהן ולהתחשב החדשות לדרישות הייעור מדיניות

קיבלו שטרם ביערות נופש ומקומות לאומיים פרקים טבע, שמורות נוהל על דרכים חיפוש .7
המחלקה. בפעולות והמתאים הנכון ביטויים את

הבינוני. בדרג ובמיוחד השונים בדרגים חקלאי בחינוך יערנות לימודי לכלול המלצה .8

פיתוח לעבודות השייכים שונים בשטחים פעילות היום נדרשת למיניהם הייעור מעובדי .9

הוא או. א. הפ. אלה. חדשים לתפקידים והכשרתם השכלתם את גם להתאים ויש כלליות
השונות בארצות הייעור מחלקות עם קשריה עקב זה בשטח והדרכה לייעוץ המתאים המקום

השונות. התעשיות ועם לימוד מוסדות עם קשריה ומאידך אחד מצד
פעולה לשיתוף וההמלצה הבאה בשגה שייערך לחקלאות העולמי בסקר הייעור של מקומו .10

הסקר. בביצוע השונות בארצות היערני הסקטור של מלא
הן עצמו בקונגרס הן להשתתף הארצות לכל הזמנה  לייעור הששי העולמי הקונגרס .11

ופורטוגל. מרוקו ספרד, בצרפת, לקונגס בקשר שייערכו לימודים בסיורי והן החומר בהכנת
המשתתפים. למיתות בנוגע הקונגרס למארגני מוקדמות הודעות של חשיבותן הודגשה

שעמדו מהמשימות רבות שונות. שאלות להבהרת תרמה זו שוועדה לומר אפשר בסיכום
הוכנסו נפתרו, שטרם הבעיות אותן וכל שחלפו בשנתיים פתרונן את מצאו האירגון, לפני

הבאות. לשנתיים הפעולה לתוכנית
מטבע כללית. תמונה נותנת והיא הפעולות כל של סיכום כעין היא זו טכנית ועדה ישיבת
במקום נוכחים שנהיה חשוב ולדעתי המדיניות בשאלות גם נוגע מהנושאים גדול שחלק הדברים

העניינים. ובתוך
באוסטרליה 1967 שנת של הלימודים לסיור בקשר המייעצת לוועדה שנבחרנו לציין יש
של מחשש לוועדה מחוץ אותנו להשאיר שרצוי טענות שנשמעו העובדה נוכח במיוחד וזאת

ערב. מדינות מצד שלילית תגובה
ניתנה כן שליליות. תגובות כל ללא הוועדה בתוך לבחירתנו גרמה התקיפה עמדתנו
של נאומו את לציין יש פה חרשים. קשרים ולקשור הקיימים המגעים את לחדש אפשרות לנו
עם יחד ישראל של עזרתה את בהערכה ציין הוא בו בארץ), שנתיים לפני (שביקר מאלי נציג

שונות. לארצות זרעים באספקת ומרוקו צרפת איטליה
של הידידותי היחס את במיוחד להדגיש יש השונות המשלחות עם לי שהיו במגעים
בורמה, מאלי, תורכיה, אנגליה, שוויץ, ספרד, יוגוסלביה, צרפת, איטליה, הבאות: המשלחות

ופולין. הולנד

לגביהן. זהות שעמדותנו והתברר רבות מקצועיות בשאלות טוניס נציג עם שוחחתי כן

כספים קבלת של אפשרויות על או. א. הפ. אנשי עם שוחחתי הישיבה למסגרת מחוץ
והן: אפשרויות 4 שקיימות לי והוברר השונות התוכניות במסגרת

האו"ם. של המיוחדת הקרן .1

למזון. עולמית תוכנית .2

ברעב. מלחמה .3

לפיתוח. הבינלאומי הבנק .4

למזון. העולמית התוכנית מסגרת מצד ביותר הנוחה האפשרות נראית כרגע
ונייר. לתאית במכון ביקור וכן רומא בסביבות הצפצפות במטעי סיור קדם לישיבה

עמר שבראשה הישראלית המשלחת חברי יתר עם הקשר על שמרתי הוועדה זמן בכל
החקלאות. במשרד מקצועית הדרכה שירותי מנהל מס, דן מר
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בלבנון הארז יערות שרידי התיכון: המזרח חדשות
הלבנון, בהרי הלבנון. ארזי על עניין בעל מאמר הופיע "איקולוגיה" של האחרונה בחוברת
ארז יערות יערות. שרידי נותרו עדיין ארז. עצי של גדולים ביערות בעבר מ"ורפמים שהיו
דרום של ההרים רוכסי ועל סוריה מערב בצפון עלויה ג'בל על יותר צפונה גם מצויים הלבנון

ובהימליים. האטלס בהרי גדלים נוספים מינים שני בקפריסין. גדל ברביפוליה ארז תורכיה.
נתונים אולם הקרוב המזרח הרי של גדולים שטחים בעבר כנראה כיסו הארז יערות
התרבויות בשביל לעצה חשוב כמקור היערות שימשו הפיניקים מזמן חסרים. כך על מתייקים

הנילוס. ואזור הקרוב המזרח של הקדומות

בהובלת טובים עסקים עשו גם הפיניקים ועוד. מקדשים אניות, לבניין בעבר שימשו העצים
ידי על  יותר ומאוחר האשורים ע"י נוצלו אלה יערות בספינותיהם. למצרים הארז עצי
שבימינו השרידים רכבות. קטרי להסקת בעצים השתמשו הראשונה העולם במלחמת הרומאים.

התושבים. ע"י. להם הנודעת הקדושה וליחס אליהם הגישה לקושיי הודות נותרו

משקעים.משקעים מ"מ 14001500 עד 800 המקבלים באזורים מצויים run יערות
בעובי השלג שם נעים לפעמים שלג. בצורת למאי אוקטובר בז ה"ייף בחדשי ילדים אלד,
ריס בה לח האווירה ותנועת הגובה מאי. עד קיים נשאי היא מוגנים ובמקומות אחי מטי של
לעיתים אולם גשמים יורדים אין בקיץ אמנם ויבש. החם תיכוני הים הקיץ את !מתנים
ומטפטף העצים עלי על הערפל מתעבה לפעמים בעננים. הצהרים אחיי יערית ה עטרי ת רוב
תפוצת סמך על הרי עננים, בהם שיש במקומות יק כיום מצויים שהשרידים ין מכי ארצי
הקרקע שסחף ייתכן הגידול. בבתי שינויים שחלו להניח יש אחרים באזורים בעבי ריערית
שהעלמות אי אטמוספיריים, לתנאים היער עצי של יתירה יגישות על השפיע הלבנון בהרי הרב

העננים. כמויות את צימצמה הצמחיה

יערות: כמה מתוארים ברשימה
התיכון הים של מהלחות ונהנה מטר 1940 של לגובה מגיע ברוק ג'בל ברוק גבל י*רות
מערביים וצפון מערביים מדיונים על נמצאים סטי) יעי הקטר 40) היערות בקיץ. והן בחורף דן
גיר. מאבן שמוצאן צהובות, איומות באימות נמצאים היערות מטר. 150><1800 שבין ובי ב
דרים ו שוישייףיםח סמ 10 של לעובי מגיעה יאליז איז מעלי המייבבת ית השי "בת
שנה. ל440 375 בין הגדולים העצים גיל נקבע קידוחים ניסויי לפי הגיר. שבסלע סדקים לתור
לפני קייב המסתעפים גזעים שלשה או שנים עם יפה לא צורה בעלי הם ישישים העצים

הקרקע.
של סגור יעי בשטח אססיר. וג'בל מרמרין ג'בל על גם נמצאים סגורים יפים יערות
(אבן חול אבן שעל העצים שנה 2.0300 שבין בגיל הם גיר אבן שעל העצים הקטר 85

הגילים מהאיזים איטי יותר גידולם שנה. 120 בעיר יגילם קטנים ייתר (Jניבית חול

גיר. באדמות
ביותר העשיר האזור זהי הקטר. .40 בגודל סגיר ארזים יער שטח נמצא אנדן מהכפר צפונה
רבות. שנים במשך מצומצמת ועיזים כבשים רעית היתד, זה בשטח הצמחיה. מבחינת בלבנון

בגיל נאמדים מהם אחיים ביותר והגדולים הזקנים הלבנון ארזי את מכיל בבשרה היער
לקדושה הודות היער נשמר נוחה גישה בעל הוא שהמקום למרות שנים. מ"100 שלמעלה
גרמו זה ביער עיזים. של פגיעתן למנוע כיי אבנים גיר הוקמה היער סביב עליי. החופפת
הוא היער טבעית. התחושות בי מוצאים שאין כמעט ניכרים. נזקים מאיי רבים מבקרים

גיר. אבן אדמת על מטרים 19001950 של בגובה לל מערבי במדרון
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האגודה מחדשות
ויו היער אגודת ועד התכנס האגודה בפעולות שקט של יחסית ארוכה תקופה לאחר

הקרובה. לעונה פעולות בתכנית

ירצו בו ומים, יער לבעיית יוקדש האחד הקרוב. בעתיד עיון ימי שני קיום על הוחלט
המכון עובדי ימסרו בו יערני, למחקר יוקדש והשני בבעיה המטפלים שונים ממוסדות חוקרים
מרס ובראשית פברואר בראשית יתקיימו העיון ימי מחקריהם. התקדמות על היער לחקר
להזמין' שיש החברים ועל העיון ימי של המתאימה הרמה על הוויכוח שוב התעורר לזאת בקשר

חלק ^יי™ לעיתים *י חבייה' ל=ל "י*™ "* "י™' "יי" ™ """י חר1 קיימתגדיל כן הדיונים של מדי הגבוהה הרמה עקב בנושאים עניין מוצא אינו מהמשתתפים גדול
ואינם מהעבודה הרבדים את משחררים המחוזית מפקחי אין עבודה סידורי שבגלל בעיה
רמר ע"ז בימ תמשיך שהאגודה והוחלט מקיף דיין נערך זו בבעיה להשתתף. להם מאפשרים
ה "y החברים. כל את ותזמין גבוהה

לסיור אפריל חודש בכוף שייערכו כללית, אסיפה עם יחד כללי סיור קיום על גם הוחלט
קרקע הכנת עבודות יערור.. ודילול כבדים בכלים לייעור קרקע הכית נושאים: שני הוצעו
יוחלט אחד, ביום המלומות בשני מקיף סיור לערוך ניתן ולא היות ובגליל. הכרמל על בוצעו
אוטובוסים יוזמנו לסיור הפרטים. בירור לאחר יותר מאוחר בתאריך הסיור מקום סופית
□ י"טוניס הנסיעה. בהוצאות ישאו והחברים

רבות בארצות יעור. בטכנאי הטכנאים הסתדרות הכרת הוא לדיון, שעמד נוסף נושא
בארץ הואיל הייעור. שירותי ידי על מוכרים והם מתאימה השכלה שקיבלו יעור טכנאי ישנם

הטכנאים הםתייית ע'י מוכרת מימחים יעית להקים "י"" צויי יהיי' תעודות.שתיל1"י"ילנים' להם ולהעניק המועמדים את לבחון מוסמכת שתהיה

בדבר. לטפל האגודה חברי שני על הוטל

בחו"ל. להשתלמות יצא בולוטין מ. שמר לאחר האגודה כמזכיר נבחר שטיין מישי מר

יי"נייה מזכיי של לפטייתי שנתיים במלאת '(1411<65) תשכ"י במיחשץ 0W,HZrr
בני השתתפו שבכימל היעינים ביעי ליכיי ^ "י™ "" ""'י* \ ד" משפחת
היו מאוד נרגשים וקפלן. פלד ה"ח ע"י נאמרו לזכרו דברים האגודה. וחברי המנוח משפחת

ז"ל. יהודה של הבכירה בתו שנשאה ההספד דברי
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.f*'^" also in the vanter. but during that season the *Ut i* frequnnt.y ,eached
by the rains and its effects are thus reduced. * y h6d

The growth rate, of the seven Cones tested are not uniform. Growth intensity of^^^*was found to be higher than thatof a,. th,other clones^ 1 and 2). Three years after planting, the average plant of clone No 2 was by£" ^taller than the other P>a"t.s. Furthermore, even total growth, ie thetota'
length of branches per tree, measured Periodicaily during the yoars 1956 and 1957
was found to be much higher for clone No. 2 (Fig. 2).

Clone 2 was also .superior with regard to the .survival of the saplings Three
year' afUr planting, 78* of the plants of Cone No. 2 .survived. whiU the survlva.
of all the other clones ranged between 23.1 and 46.27r.

it ^™™^ with the ability of the various ■species to *row next to the coast,
l " intere8U'* to stress the *haviour of T. aphyUa. This species is krown to be of^ ^th i" the "■and southern region of ^ coU^ Kaplan 19rzoha; 1
Waise, ^ ^ied.nan * Waise. ^, However, along the ls, growth07 thfs
species was poor and survival was found to be low (Fig 4)J ^^ ^results obtained for the d.fferent Cones of T. <MUca shows the
^Variab "* i" both survival and growth rate. Hence, this species seen. to be^^T^ different Cones, .so", of which .nay be adapted to oasta. condi
"ons. *"*her research on these lines is pormising.
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SELECTion OP rAJMB"Ms ™ P^NTING ON EXPOSED COASTS
By y. WAISEL and j FRIEDMAN,

Department of Botany, TelAviv University.

T"n ^ r:rr;:srrr.: ■"""  *

gerve as an elficient windbreak in this habltat.

M"terialS """ ^^"^ . wgre selected for thls investigation:
Three pr0™ising native 8P10168 0f 7""1"^ n various haDitats along the

Twrapli coast were tested.
The inveRtigatio, was Quoted in MiKhmoreth   yr 19^9^

the top of an e^e,, psanunolytmc 8tand ab0ut 20 met6rS ^ the C0aStlme. Th

area Was Iiou^hed 50 ^' deeP P1101 t0 Plantmg t..rk and 20 c1n long

sr)"<.,h Ind diebaek rather than gorwth or , MU
,,,en,|on, o[ the plant were found tt "ecra*■
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5' Tf"' hi" are" north <>f Beersheba ,.,." ,,because ^ the ' .**** '50350 <"m. rainfall,  Erosion is severe

6) ;nnroxrr^ cr"0 mm ",  3ecau8e  ation, a", overIay vaZ ^"". are young, without any prome

.": 1::r:;::ccc1  ^ . .
^ars. is deep and eachth. 1^^T T"' "^oia sever*
™ * characteristic of soil8j'16Sa t8. On the other hand. a *ha.,ow ca hori
"*"<*"■ Co"8eque"tIyeco0IaTCnd . a deep water Penetration despite low^^ '* ^youn/nJnit;J,;! 'T; are oest, at ieaSt for ^eprooted
water economy is quitegood"" / the d<^ons and ndy areas. The
,ine brown soiis ofLather N ^r sha"rooting annua., ■" the "on^ ^ ^^ Northern Ne^ev. whi.e it is "ch worse >" the .saiine

* ^rea and "^rences see the Hebrew text.

DE^^K ^^VORS AFPETCING THE GROWTH OP PINE AND
™,X EVALUATION BY PUNCH CARDS

By D. HETH,
e.ry ision, e tionai and sity Uute o, ^cUlture. Xianoth.

^^^^IZZZ^ isive to, affecting the ^owth of Ptnus
""<""<>"  ""<*.w^ZZT ouUn the Menashe hi.,, The worK co"8i8ted in
record on puncll ^ Vlr0nmentaI and treatment 'actors in the forest and their

The ">""^ of ",, 'actors was carried out in two ways.
a by ^ylBg tables to obtain a ^nera, impression, "^^1^^^^  ^ combination with ano,,r or,
iCt^^rX^"  Point of .   , more re^ ™*haMow^r:"" ^::""V0 "'e^xp*osure ,souths ,
hectare). It .eem8 th*tforpTr! ^ of Panting ("ore than 4,000 trees per^ ^ ^ trP Jru,aeXpo/fure * ore ''"Portant thanhardness o,^^ K ^Uer a^o effects growth. Height growth of P. brutia ,s
y^ ^ ^ ^ . with the ~ reasing wih time; neverthe
what sensitive J ^. ' " of good ^^th. P■ ™'Pensis >s also some

"" ^ ™*' " ^^1^^ factors such as vourabie 0e
ra.r:!: t^™ ated to the ribution of Precipitation during the

. thdl. to the tota1 amount ^ precipitation.
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(Fig. 1).
1)

2)

^ ^^ OF THE NEGEV AND THEIR ECOLOGICAL CHARACTERS

By J. DAN,^ Department, The National and ™versity InstitUte Of AgirCUltUre RChOVOt.

The most pro"inent SOU inning P~ ln thC Neg6V 11101r6 T fveZ

. , the Dt.evailing vegetation and the ecological c0nditl0nS

"י"""י™'1 יד80 ^rc:^.rcs™

The "*ra. Ne'' W"B '100150 """" w10nTh unoff water m the
steep slopes is vere b <* th6 8^^'tuonwhlh Tows down the wa
valleys enables the malntenance ^ ^veget^Uonwhh ^ main soil of

ter flow and results in the ^^ offincrs;;:r^tl c: and SI"an
these ^essio,, *a."11":^eX0^^, y sierozem, ^
p1ains 0CCur vari0us sierozems (1)'espeC1 y

sierozems (1^ ^ "rthprn sl0Des while stone and Psam
Loessial frozen. C the "lat6aUX ^:;rt^of Tn" erosion are ,uite P
mic sierozems 0GCur on ^e uthe™ S"*eS R^" material brought in ^
nounced; in depressions ^ere is redepOSltlOnf Of^""a lne loessial soils charac
tne runoff watel. Consequently, y™*Z immatUre n0nSa
terize these depressions.."Q m _ AU ^e plateaux

{ The northerr e,9e o, ^ *^' <250350 m1:j^t of foss. Je slopes^ moderate ^P are CWered ^ a* , 27 Jost of which have
are cnaracterized by nsaline ^ ><™";ttley'and depressions oc
already developed a Pronounced Bt honZOn. Ia ^Va "
cur lmmature loessial soils. (F1S 2)1
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