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ן ר ע * ל
בישראל היער אגודת של בטאונה

(1980 (דצמבר תשמא טנת 34 מס1 שלושים שנה

מבוא

נושאי של רחבה בקשת תימכת ג'יסריד  ולפיתוח בינלאומי למחקר גרמניהישראל קרן
באזו המרעה ופיתוח החקלאות שיפור הוא הנושאים מגוון את המאחד המשותף המכנה מחקר.
שהדרר כיום חולקים אין הארץ. כדור משטח כ350/0 המהווים העולם, של והדלים השחונים רים
אחד הוא הייעור אכן וייעור. שימור פעולות ע"י היא המדבר ולדחיקת אלה אזורים לפיתוח
ואורגן בישראל שהתקיים צחיחים אזורים לייעור הבינלאומי הסמינר פעילה. rwj בו הנושאים
לפיתוח במאמצים קדימה צעד הא לישראל הקימת הקרן של הייעור ואגף ג'יפריד ע"י במשותף

מתחדשים. משאבים על ושמירה עצים נטיעת ע"י חברתיכלכל
באירו מדינות עשרה משמונה יערנים 23 השתתפו 1729.10.80 בין שהתקיים בסמינר
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הראשונים הימים שלושת המשתתפים). רשימת (ראה הלטינית .ואפריקה אפריקה אסיה, פה,
ולוו משלימים ומקצועות ויערנות יער בנושאי להרצאות הוקדשו יעקב בזכרון הסמינר של

הגבוהה. ההשכלה .וממוסדות החקלאי המחקר מינהל היעוד, מאגף היו המרצים ערים. בדיונים
הנגב. לדרום עד בצפון הלבנון מגבול ביערות מקצועיים לסיורים הוקדשו הימים יתר
הבעיות את להכיר לאורחים הזדמנות נתנו בשדה היערנים עם והשיחות ביערות הביקורים
יעראות, חולות, ייצוב נטיעה, שיטות בנושאי להן והפתרונות בישראל היערן את המעסיקות

ועוד. ביערות נופש קרקע, שימור יער, מימשק
האו"ם של החקלאות וארגון המשותף השוק של ילעץ לחקלאות האגף מנהל קלקינן, ד"ר

המשתתפים. בין וטכנולוגיה מידע בהחלפת היא הסמינר שהצלחת הסיכום בדברי ציין
על  תקציריהן או ההרצאות רוב  הסמינר דברי את בזה להביא גאה "ליעדן" מערכת
העולם. של הצחיחים באזורים היערנות לתועלת יותר רחב ציבור לרשות יועמד זה שמידע מנת

צחיחים לאזורים >עור מדיניות

קולר מ'
חיים קרית לישראל, קימת קרן היעור, אגף

איזורים לזה נוסיף אם כצחיחלמחצה. מוגדר העולם של היבשתי השטח של משליש יותר
השטח סובהומידיים, ואיזורים דומה אקלים או יםתיכוני אקלים עם כגון קשים אקלים תנאי עם

משמעותית. בצורה יגדל הכללי
הרטיבות וחם. ארוך קיץ  מיוחדים סביבתיים תנאים מאפיינים האלה האיזורים כל את
כלל או דלה ושיהית עצית צמחייה לסחף, מועדות בד"כ הקרקעות הבולט. המגביל הגורם היא

קיימת. לא
ושהשטח האדם פעילות של כתוצאה נוצר זה מאיזור גדול שחלק היא, היסטורית עובדה
וחקלאות אש מבוקרות, לא כריתית מופרז, מרעה אלו: פעולות ע"י מתמיד באופן התרחב
ונוגעת כללעולמית היא הבעיה הנזק. את הגבירו שרק אחר והרס מלחמות של בתוספת ניידת,
פעולה בשתוף צורך יש זה ממצב כתוצאה מתפתחות. לארצות כמוגם מפותחות לארצות

ידע. וחלופי בינלאומי
לבדה ארץ שכל ברור זאת בכל אבל כללי לתכנון הרבה מסייע אמנם כזה פעולה שתוף
מדיניות כאלה במקרים והמדיניות. הכלכליות החברתיות, תפיסותיה של במסגרת לתכנן צריכה

לאומיים. ויעדים מטרות למלא שעשויים השיקולים על להתבסס צריכה היעור
תנאים עם ואיזורים לארצות גם המתאימות להגדרות מאד דומה כזו, מדיניות שהגדרת יתכן

מאד. כללית במסגרת כאן מדובר אחרים.
איום כ"דמיון זו עובדה תיאר האפ.א.או, של היעור אגף של לשעבר המנהל  קינג ד"ר
זאת בכל אבל "בקלישאות", ולפעול מלדבר להמנע להשתדל צריכים באמת אנו ,(3) ומרעיש"
בהם הסביבתיים, בתנאים ההבדלים למרות שונים באיזורים יערניות בפעילויות משותף מכנה יש

ייעור. לפתח יש
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הטב. ידועה היקוות אגני על החיובית הופעתם  ה ב י ב ס ה על היערות ת ע פ r ה

ולבהמה. לאדם נוחים מיקרואקלים תנאי ויוצרים שונות סחף צורות בפני הגנה מספקים הם
לבילוי ומבוקש טבעי מקום מהווים גם והם האדם לתועלת רבגוונזת תוצרת מייצרים היערות

ולנופש.
בהיבט לזלזל גם אין מודרנית. תעשיה בכל אחרת או זו בצורה מעורבת יער תוצרת

תעסוקה. כגורם הייעור
הגורמים עדיפויות. על ולהחליט קיימים תנאים לנתח צריכים אנו לעיל, באמור בהתחשב

הם: לשקול שיש המכריעים

שמושי א) החקלאות: מבנה (4 קיימים, משאבים (3 האוכלוסיה, צפיפות (2 האקלים, (1

א) יערני: מבנה (7 בפיתוח, מגמות (6 הקרקעות, פוטנציאל (5 בעלות, ב) מקובלים, קרקע
מהם. וההנאות ייעור לשרותי והדרישות הצורך הערכת (8 קיימים, יערות ג) בעלות, ב) ארגוני,
משפטיים היבטים השוגים, הקרקע שימושי בין גומלין יחסי גם בחשבון לקחת עלינו

הסביבתית. ההשפעה את כמוכן וכלכליים,

שיקום היםתיכוני, האיזור של נרחבים איזורים כולל למחצה, וצחיחות צחיחות ארצות ברוב
צריכים הם משמעותיים. כספיים מאמצים הדורש וקשה, ארוך תפקיד זהו הכרחי. הוא הקרקעות
להכניס יש המדבר. את ולדחוק נוסף סחף לעצור כדי יציב, צמחי כיסוי ליצירת מכוונים להיות
התקדמות את לזכור יש ואש. מופרז מרעה ניידת, חקלאות במקום סבירות חקלאיות שיטות

שנים). 10 בכל ק"מ 30 עד וחצי לק"מ (משוער דרום לכוון הסהרה
החול סופות את גם לשכוח צריך לא הלטינית, ובאמריקה באסיה ידועות דומות התפתחויות

חקלאית. אדמה של הקטרים מיליוני שסחפו ב1934 בארה"ב
ויש מקובלות, חישוב בשיטות להשתמש אין אבל גדולות, תהיינה ההוצאות אלה במקרים
להתאים היערן של תפקידו ארוך. לטווח תשתית ליצירת כהשקעתיסוד ההשקעה, על ■הסתכל
להשיג כדי ושיחים עצם מיני ובבחירת מתאימות שיטות בבחירת אלה לתנאים אפשרויותיו את

היער. את ליצור  ביותר החשוב היעד את
עם יחד ייצובם, נודדים. חולות של נרחבים איזורים גם להוסיף אפשר הנ"ל לקטגוריה
מהירות (הקטנת צחיחים איזורים בייעור ומגן מייצב חשוב גורם מהווים משברירוח נטיעת
חקלאיים ושטחים ובעליחיים) דרכים ישובים, על והגנה יבולים הגברת  וההתאדות הרוח

כלכליות. ולהערכות יעראיות לשיטות הנוגע בכל מיוחדים בשיקולים להשתמש יש נטושים.
(כפי רגילים כיערות להתפתח יכולים צחיחים באיזורים ונטיעות יערות מסויימים במקרים
בלתי כמויות גם המייצרים והמערבי) הצפוני ובנגב ההר באיזורי בישראל רבים ביערות שקרה

עץ. של מבוטלות
nrn בקנה ייעור יותר. לחים באיזורים מאשר אחרים בשיקולים להעריך יש העצה ייצור את
מקומית. עץ לאספקת משמעותית לתרום יותר מאוחרים בשלבים יכול הגנה למטרות גדול
של גדול וחלק ביותר חשובה היא הסקה עץ אספקת רבים, למחצה וצחיחים צחיחים באיזירים
הנוכחי. האנרגיה מצב את לשכוח אין כן באספקתו. גדולה במידה תלוי הכפרית האוכלוסיה

זה. בהיבט ביותר רצינית בצורה להתחשב צריכה היערנית הפעילות
לנטוע גם אפשר מרעה, עם ייעור המשלבות שיטות למצוא ורצוי גדולה חשיבות למרעה

מספוא. עצי של מיוחדות נטיעות
דומות התפתחויות אחרי מפגרים למחצה, וצחיחים צחיחים באיזורים והנופש התיירות

האלה. השימושים חשיבות גם עלתה האחרונות השנים 10 במשך אבל אחרים; באיזורים
עליונה. חשיבות בעלת היא אלה באזורים ירוקות" ו"נקודות צל יצירת של ערכה

מבינים רבתכליתי, מימשק ע"י המסופקים הנ"ל וההנאות השמושים כל את מזכירים כאשר
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בודדים במקרים ורק ועלובים עדיפויות שיש ברור היער. על הרבתכליתי" השמוש "עקרון את
המקרים ברוב אבל השולט, בשמוש לטפל נצטרך יותר קרובות ולעתים בודד שמוש בקבע

רבתכליתי. בשמוש היא התשובה
ההערכה בשיטות אלה כל למדוד קל ולא מהיער ישירות והבלתי הישירות ההנאות הן רבות
של הגדולה החשיבות את גם שיראו עלותתועלת חישובי של שיטות למצוא יש המקובלות.

המלה. מובן במלוא יערני פתוח
כלכלי, חברתי תכנון של במסגרת יעור מדיניות הכללת של היסוד לעקרון נחזור כעת אם
רבמקצועי צוות ע"י אלא בלבד, אחד סקטור ע"י להעשות צריך לא זה שתכנון הדבר טבעי

היערני. הסקטור את גם הכוללים בדבר, הנוגעים רבים וסוכנויות גופים של
כזה במקרה המוביל, להיות חייב היערני הסקטור ספציפיות, ייעור לבעיות הנוגע בכל

נפרד. כגוף עצמנו את לראות ולא מורכבת שיטה של כחלק תפקידנו את להכיר עלינו
החברתיים. והן הכלכליים הן הארץ, של השונים הצרכים במילוי היא כזה צוות מטרת

בחלל ''כתכנון קינג ד"ר ע"י המתוארים מצבים נמנע לעיל הנזכרת בצורה נמשיך באם
ושימושי. מעשי יהיה שלנו והתכנון ריק"

משאבי היתר בין כוללים הם בלבד. המיוערים לשטחים ומעבר מעל היא היערנים אחריות
נופש,  ממשיים פחות אחרים, רבם ערכים ועוד ומים מכרות שטחי מרעה, שטחי  טבע

הברתית. ורוותה גוף סביבה,
כ תכנון,  לשמו תכנון לא אחד. רק ולא אחדים משאבים לכלול חייב נכון כולל תכנון

היעד. של מלאה מודעות מתוך אלא "l'art pour l'art"
רעיון על המבוססות בשיטות שמוש שונים. משאבים של ביותר הטוב לשילוב לשאוף יש

הרבתכליתית. התפיסה לכוון אותנו יקדם מקצועי רב
התפקיד את בהרבה יקבעו היערני הסקטור נציג של הטכניים וכישוריו האנושיות תכונותיו

המדינה. של והחברתיים הכלכליים בצרכים הייעור שימלא
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ו>ער אקלים

לומס י.

דגן בית המטאורולוגי השרות

בו ונוח ברור חורף טיפוסי. יםתיכוני מאקלים נהנית התיכון הים במזרח השוכנת ישראל
נמוכים מעצים בעיקר מורכבת הטבעית הצמחיה גשם. וללא חם הקיץ הגשמים. רוב יורדים

הארוכה. הקיץ תקופת של ליובש המותאמים ושיחים עד ירוקי
הים חופי לאורך והממוזגים הטרופיים האזורים שבין בגבולות מצוי תיכוני ים אקלים

בצ'ילי. בקליפורניה אוסטרליה, ודרום אפריקה בדרום התיכון,

י'2לאל א,ל*2
הוא ביניהם שהמעבר למרות למחצה. שחון אקלים והן שחון אקלים הן מצויים בישראל
השחון באיזור ביניהם. הגבול את מהווה מ"מ 250 של הגשם שממוצע כלל בדרך מקובל הדרגתי

כלכלי. ערך בעל לייצור אקולוגי גורם להוות מפסיק והוא יבולים ליצירת מספיק אינו הגשם
חזקים כלל בדרך הם גשמים כשישנם השקיה. ע"י מתאזן החקלאות גידולי של המים משק
גבוהים קרינה ערכי  גבוהים התאדות לשעורי מתאימים האקלים תנאי לשטפונות. וגורמים

נמוכה. אויר ולחות מאד
אזור אקלים שחונים. אקלימיים אזורים ארבעה של אקלים נתיני לדוגמא מסוכמים 1 בטבלה
השנה. כל במשך גבוהות וטמםטורות גשם ללא למעשה טרופי, למדבר טיפוסי במצרים אסואן

1 טגלה

שמש קרינת (1954 (טרברטה (C) אויר טמפרטורות (מ"מ), חודשי גשם ממוצעי חלוקת
שבע ובבאר שחונות בתחנות (בודיקו1958) לשנה לסמ"ר קלוריות בק"ג שנתית

שבעבאראליסססרינגסאסטרחאןאסואן

Cמ"מO<מ"מCמ"מCמ"מ

1329461148ר150ינואר

1706828431241פברואר

21001025331430מרס

2609132023187אסריל
29018181619234מאי
320231812152Sיוגי

330813111026יולי

3202913141026אוגוסט

31017131910241ספטמבר

28010102318224אוקטובר

22031027231825נובמבר

17031328331340דצמבר

259.32120ממוצע

0152279200מה''כ

220130190192קרינה
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יבשתי אקלים מוצאים אנו ברה"מ, באסטרחאן, בעולם. ביותר מהגבוהים הם השמש קרינת ערכי
אוסטרליה, באליסספרינגס, גם מצוי דומה אקלים בינוני. ברום שחונות ערבות של טיפוסי
הצפוני, בנגב בבארשבע, האטמוספירה. של יותר גבוה אידוי וכושר גשם יותר קצת עם אולם
ו200 יחסית גבוהים קרינה ערכי נוחות, טמפרטורות עם טיפוסי שחון תיכוני ים הוא האקלים

שנתי. בממוצע גשם מ"מ
מבחינה מתחלק מ"מ) 250 של הגשם לקו (צפונית למחצה השחון האקלים בישראל
ולחות נוחות טמפרטורות עם החוף שפלת עיקריים: אקולוגיים אזורים לשלושה אקלימית
טמפרטורה תנאי עם  הפנימיים והעמקים יחסית; קריר  הגבעות אזור גבוהה; יחסית
שנתי ממוצע מ"מ 900 ל ומגיע לצפון מדרום הגשם עולה אלה מאזורים אחד בכל קיצונית.
אזורים המייצגות תחנות שלוש של אקלימיים נתונים מובאים 2 בטבלה העליון. בגליל בצפון,

אלה.
2 טפלה

בק"ג שנתית וקרינה (C) אייר טמפרטורות ממוצעי (מ"מ) חודשי גשם ממוצע חלוקת
לשנה לסמ"ר קלוריות

אביב טבריהירושליםתל
o<מ"מC"מ"מ>yמ"מ

13124914014101ינואר
1390101291489פברואר

8>1534116717מרס
161416232023אפריל
202213246מאי
232228יוני
252430עלי

252430אוגוסט
24322128ספטמבר
22182010258אוקטובר
198316522042נובמבר
1515011851676דצמבר

191722ממוצע
518510סה"כ

שמש 182185189קרינת

יעף צמחית של אבפוטרנםפירציה
בעונת היער. על המשפיע העיקרי הגורם הינה מוגבלת מים אספקת למחצה שחונים בתנאים
בקרקע. הזמינים המים של חלק להוצאת עד מאקסימלית אבפוטרנספירציה נמשכת הגשמים
לעונת עד או הבא הגדול לגשם עד מאד מצטמצמת האבפוטרנספירציה זו הוצאה לרמת מעבר
תלויה האבפוטרנספירציה גבוהה יחסית קרינה עם תיכוני ים אקלים בתנאי לכן הבאה. הגשמים
של המים מאזן את בדקו (1967) וחת קרשון בקרקע. המים זמינות אומר הוי הגשם, באקלים
הראה שנים 4 שנמשך הניסוי מ"מ. 517 של ממוצע גשם עם החוף באזור המקור אקליפטוס מטע
בין שהיחס לציין מעניין מ"מ. 640 של שנתי גשם עם מ"מ 466 היתה שאבפוטרנספירציה
היו העונתיים הערכים אמנם .0.31±0,01 היה מגיגית להתאדות השנתית האבפוטרנספירציה
ל הערכים ירדו היובש ובעונת 0.84 הערך היה מרס עד אוקטובר הגשם בעונת מאד. שונים

3 בטבלה מופיעים הנתונים .0.11 עד 0.06
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3 טבלה

אקליפטוס ממטע ושנתיים עונתיים To מגיגית והתאדות et אבפוטרנס*ירציה ערכי
(1967 וחת קרשון (לפי

.^" T£שנו 196465ETET 196566ET
Toמ"מToמ"מ^^עונה

אסריל עד אוקטובר

אוקטובר עד אסריל

שנתי

368

110

0.84

0.11

0.32

375

60

435

0.83

0.06

0.30

4 טבלה
תיכוני ים באקלים שונה צמחיה משטחי במ"מ אבפוטרנססירציה

(2) וחת קרשון (1) וחובריו שחורי לפי

(1) (2)אקליאורן (1)פטוס (1)חורש מרעה
חליפיןיער

196162±52831541±27328±10
1962*3±37223455408±27324=tl9
196364331±29495409±23328±16
196465477
1965664X
196667359

196768437

196869502

196970505

410±28468450452±25327±15ממוצע

די ונשארת דצמבר משר בתלילות ועולה הגשם עונת בתחילת נמוכה האבפוטרנספירציה
כפי דומה גודל בסדר היתד, אלון וחורש אורן יער של אבפוטרנספירציה אפריל. עד גבוהה
אבפוטרנספירציה ע"י המים איבוד אולם ,(1965 וחובריו, (שחורי .4 בטבלה לראות שניתן

פתות. מ"מ ב100 היה מרעה בשטח

ספרות

1. Karschon, R. and Heth, D. 1976. The water balance of a plantation of Eucalyptus
camaldulensis Dehn. Contirbutions on Eucalypts in Israel, in, pp. 7.34

2. Shachori, A., Rosenzweig, D. and PoljakoffMayber, A. 1965. Effect of Mediterarnean
vegetation on the moisture regime. (Docum.) Symp. on Forest Hydrology. Penn.
State University.

3. Budyko, M. J. 1958. The best balance of the earth's surface. Office of technical services.
U.S. Dept. of Commerce, Washington, D.C.

4. Koppen, W. 1936. Das geographisches System der Klimate.
5. Thornthwaite,C. W. 1948. An approach towards a rational classification of climate.

Gcogr. Rev. 38: 5594.
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לב>ו בארץ>שראל הקרקעות אופ* שב>ו הקשר
היער עצי גידול ולאפשרות המ*ם משטר

דן י'

דגן בית החקלאי, המחקר מינהל ומים, לקרקע המכון

מגיא
ובחומר בתבליט באקלים, הגדולים ההבדלים עקב ן1;^י7ה. רב הן ישראל ארץ קרקעות
זו גווביות רב .(1963 וקויומדז'יסקי דן ,1970 ויז דן ,1965 (דן העזובים הארץ שבחלקי האב
מאיזורי אחד בכל הצמחים. גידול על גם זה ועקב המים במ;טר השינויים על גם משפיעה
והמצע; מהתבלט הבובעם הקרקע באופי בהבדלים להבחין ביתן שבארץ השובים האקלים
הצומח ובכסות (1980 (איזבברג המים במשטר בשינויים גם ביטוי לידי באים אלו הבדלים

ו3*. 2 ,1 בטבלה ביותר כללית בצורה סוכמו אילו שיבויים ,(1978 וחובריו ויזל ,1955 (זהרי

ישראל בארץ ההרים קרקעות
בשקעים הסלעים. שבין ולסדקים לשקעים לרוב הקרקע מוגבלת הקשים הסלעים בשטחי
זה עקב .(1979 ודן (זיידגברג הסלע מבליטות אליהם החודרים הגגר מי מצטברים אלו וסדקים
זה סביבה. שבאותה העמוקות הקרקעות לשטחי ביחס לחים תגאים אלה בשקעים שוררים
סלעיים. הבלתי מבשטחים יותר ביכרת ובשטיפה יותר עמוקה מים בחדירת בעיקר מתבטא
לשכבות העודפים הגשם מי חודרים הארץ ומרכז שבצפון למחצה והלחים הלחים באיזורים
שוטפים אלו מים .(1975 וקיומדז'יםקי (דן התהום למי מגיעים הם התהליך של ובסופו עמוקות
הגשמים כמות גיר. חסרות הן כאן הקרקעות רוב ולכן התמס קלי המרכיבים את אף אתם
מעט רק מצויים שבחם במקומות קרקעות אף רב לעומק להרטיב בכדי מספיקה אלו באיזורים
בלתי תשתית של במקרה או התהום, למי החודרים המים בכמות בעיקר מתבטא וההבדל סלעים
האופקית המים וזרימת העילית הזרימה בכמויות הקשה, והקרטון הבארי בשטחי כמו חדירה,
של וההצלחה אלו באיזורים לצמחים הזמינה המים כמות לסלע. הקרקע שבין המגע בשטחי
הקרקעות של המים תאחיזת ובכוח שהורטב הקרקע בנפח בעיקר איפוא תלויה תהיה היערות
שבהם ובשטחים יחסית העמוקות בקרקעות הזמינים המים כמות גבוהה זה עקב השונות;

טובה. היא אלו במקומות הייעור והצלחת הסלע בליטות מוגבלות
ולכן קטנה הנגר מי של אף זה ועקב הגשמים, של הכללית הכמות הצחיחים באיזורים

ממנו. שנהנה לשטח הנגר מי את התורם השטח שבין היחס בייחוד כאן חשוב
גידול בית יחסית מהוים הצחיחים באיזורים הסלעים שבין שבשקעים החומים הליתוסולים
זיידנברג ,1975 וחובריו דנין ,1970 (דנין הסלע מבליטת הנגר מי של הריכוז בגלל לצמחים נוח
וחוברריו דנין .1970 (דבין התורם השטח בגודל גם כאמור כאן תלוי הגידול בית טיב .(1979 ודן
של יחסית הגשום בחלק הסלעים שבין בשקעים בודדים עצים לגדל עדיין ניתן לכן .(1975

זה. איזור
הלחים שבאזורים הבהירה הרנדזינה כמו והחוור, הקרטון גבי על בקרקעות המים חידור
הקרקעות של לזה ביחס נמוך הצחיחים, שבאזורים .המדבריים יהליתוסולים למחצה צחיחים עד

מהמחבר. להשיג ניתן הטבלאות .
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סלע של חדיר הבלתי והאופי הסלע בליטות טל הקטנה הכמות בגלל הקשים הסלעים גבי .לעי1

.(1975 וקוימדז'יסקי (דן המצע

עדיין מהווה הארץ טל1 למחצה צחיחם עד הלחים באיזורים המצוייר, הבהירה הרנדזינה
לעומק המים כאן חודרים זה עקב אילו. טבאיזורים הגטמים כמות בגלל יחסית נוח גידול בית
ומאפטרת גבוהה לצמחים הכללית הזמינים המים וכמות הגטומים באזורים בייחוד יחסית, רב
ורובם הטטח פני את רק הגטמים מי מרטיבים הצחיחים באיזורים יער. טל טובה התפתחות
ובאיזורים הצמחים גידול מוגבל זה עקב ;(1979 ודן (זיידנברג הגטם אחרי קצר זמן מתאדים
וחובריו (ויזל נגר מי מתוספת נהנים אטר ובערוצים בטקעים רק מצוי הוא ביותר הצחיחים
יער. עצי כלל לגדל איפוא ניתן לא אלו טבאיזורים והקרטוניים החווריים במדרונות .(1978
בטטחי הטטיפה; דרגת על גם מטפיע והחוזרים הקרטונים בטטחים המוגבל המים חידור
(דן התמס קלי המלחים את להדיח בכדי הגטמים כמות עדיין מספיקה הבהירה הרנדזינה
אטר הרנדזיני המדברי בליתוסול בקרקע. נשאר הגיר של רובו רוב אולם (1975 וקויומדזיסקי
הקרקע שכבות מלחות זה ועקב יותר עוד מוגבלת הטטיפה הגבוליים הצחיחים באזורים מצוי
הגיריים המדבריים בליתוסולים יותר עוד עולה הקרקע מלחות .(1979 ודן (זיידנברג העמוקות

העליונות. הקרקע בטכבות אף גבוהה מליחות ניכרת וכאן ביותר הצחיחים טבאיזורים

גלונים לבאזורים .טבנ^ורים יעמויץיג הלייבור.
קיימת כי אם מהאקלים בעיקר מוטפעים אלו קרקעות טל הטטיפה ודרגת הרטיבות מטטר
של למחצה הלחים באיזורים החוליות מחול שנוצרה החמרה הקרקע. למרקם רבה חטיבות גם
אינו המים תאחיזת כוח זה ועקב (1968 וקויומדז'סקי יעלוז (דן יחסת גרגר גסת היא הארץ
ושוטף התהום ולמי גדולים לעומקים כאן חודר המים עודף ;(1967 והאוזנברג מרקו (דן גבוה
ניכרת במידה ונמוכה גבוהה אינה הצמחים לרטות העומדים המים כמות הגיר. את איתו
דומה יחס יער. עצי טל טוב לגידול עדיין מספיקה היא אולם הגרגר דקי מהגרומוסולים
וכורכר מחול שנוצרו קוורציות כהות החומות הקרקעות בין גם קיים המים לתאחיזת בהקשר
לבין הצפוני בנגב אב חומר מאותו שנוצרו קוורציות בהירות החומות והקרקעות בפלטת
טבנגב לסיות בהירות החומות והקרקעות טבפלטת הגרגר דקת גרומיות כהות החומות הקרקעות
למחצה, הלח לטרון בניגוד כאן, אולם ;(1978 וחובריו מריט ,1975 וחובריו (דן הצפוני
המים בכמות ההבדל מטטטט וכתוצאה יותר הצחיח האקלים עקב המים חדירת מוגבלת
רב לעומק חודרים המים הגרגר גסות טבקרקעות כיון הבעל בטטחי הצמחים לרטות העומדים
המים חדירת יותר הדקות טבקרקעות בעוד הקרקע חתך כל את כלל בדרך ומרטיבים יותר
(איזנברג העליונית הקרקע לטכבות אז מוגבלת המים והספקת בצורת בטנות בייחוד מוגבלת
כי אם הגרגר, בדקות והן והבינוניות הגסות בקרקעות הן לגדל כאן ניתן יער עצי .(1980

לרוב. נכשל הדקות בקרקעות היער עצי גידול זה איזור טל הצחיחים בחלקים

מבקרקעות יותר נוח מדבריים החצי הצחיחים באזורים הגרגר גסות בקרקעות המים מטטר
עקב ;(1978 ודן (חת החוליות בקרקעות לעומק יותר הגדולה המים חדירת עקב יותר הדקות
והסירוזם הלסי הסירוזם בטטחי המערבי. טבנגב החוליים בטטחים יער עצי לגדל עדיין ניתן זה
של יחסית הגבוהה המים תאחיזת כוטר בגלל המים חדירת מוגבלת זאת לעומת האבנוני
בימים ברובם מתאדים והם העליונה הקרקע שכבת את רק לרוב מרטיבים הגטמים ומי הקרקע
כל כה עד נכשלו זה ועקב .(1981 ודן איזנברג (קויומדז'יסקי, הגשם שלאחר הראשונים

אלו. קרקעות על היעור נסיונות
לתוך גטמים מי טל חדירה קיימת ובערבה הדרומי שבנגב ביותר הצחיחים באזורים
או נגר מי של ריכוז קיים שבהם במקומות ורק אך העליונים הסנטימטרים את להוציא הקרקע,
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פרקרק של שיחים (בעיקר צומח, להתקיים יכיל בחולות ביותר. נמוך השדה קבול שבחם נהלות
מצוי לא יותר דק שמרקמם הרג בקרקעות לעומק. המועטים הגשם מי של לחדירה הודות פרסי)
בגלל הגשם. לאחר קצר זמן ומתארים הקרקע פני את רק כאן מרטיבים הגשם שמי כיוון צימח
(דן העליונות בשכבות אף הנ"ל, הקרקעות מאד מלוחים הגשמים מי של המועטה ההדירה

לעיל. שנזכרו המקומות בכל יער עצי לגדל ניתן שלא כמובן .(1973 וחובריו

המדרון ורגלי שקעים קרקעות
שבקרקעות מזו כלל בדרך גדולה הנחלים ובאפיקי המדרון לרגלי בשקעים, המים חדירת
.(1965 (דן אלו למקומות שמגיעים נגר מי של התוספת עקב וזה במדרון המצויות העמוקות
ששם שבע באר ובאיזור המרכזי בנגב בעיקר בולט וזה יותר ניכרת הנ"ל הקרקעות שטיפת גם
ממלחים שטופות כלל בדרך הן שבשקעים בעוד ובמדרונות שבמשטחים הקרקעות מייוחות
לא שבע באר באזור שבמדרונות בעוד יער עצי לגדל עדיין ניתן אלו שבשקעים הסיבה גם זו

עצים. לגדל ניתן

המים ומשטר הגשם מי חדירת עומק שבין בקשר יפה להבחין אפשר המרכזי בנגב
באיזורים מורכב המלוח הלסי הסירוזם משטחי של הצומח הצומח; ולאופי הקרקע למליחות
גדולים במרחקים הגדלים כנפי תלת יפרוק או המדבר, חמדת לרוב שיח, מבני בעיקר אלו
.(1973 ואלפרוביץ משה דן ,1962 ורז תדמור (זליגמן, השיח בני בין דל עשבוני צומח עם
מצוייה וכאן יותר עשיר הנחלים ובאפיקי שבשקעים מלוח הבלתי הצעיר הלס של הצומח
השקעים רוב ועוד. שעיר מתנן שבטבטית, ארכובית המדבר, חמדת כמו בשיחים צפופה ערבה
בגלל חורף תבואות בהם וגדלו הבדווים ע"י בעבר עובדו הנגב והר הנגב רמת באיזורי האלו
יער. עצי לגדל עדיין ניתן אלו משקעים שבחלק נראה זה. גידול בית של הנוח המים משטר
וכאן מים ריכוז קיים בהם למקומות ורק אך הצומח כאמור מוגבל ביותר הצחיחים באיזורים
הצומח מרוכז אלו במקומות גס. מדברי אלוביום מצוי שבהם הנחלים ואפיקי השקעים נכללים
קיים כאן שגם להדגיש יש .(1978 וחובריו ויזל ,1955 (זהרי הצריר שבמישורי העצי ואף השיחני
כמויות כלל בדרך מכיל אינו הנידון הגס שהאלוביום כיון המים ומשטר הקרקע אופי בין קשר

.(1973 וחובריו (דן מסיסים מלחים של גדולות

הללידרומרפיים השקעים
מגדילים הנ"ל התהום מי השטח. פני בקרבת תהום מי מצויים ההידרומורפיים בשקעים
שכבות על בעיקר הקרקע, של ניכרת להמלחה אף גורמים הם צחיחים ובאיזורים השטיפה את
נוצרים זה עקב .(1963 (יעלון מלחים תמיסות של הנימית העליה עקב העליונות הקרקע

במדבריות. הסולנצקים

אוורור חוסר כמו אחר גורם אלא המים לא לרוב כאן הוא צמחים לגידול המגביל הגורם
הגורמים בפני יחסית עמיד אשר והלומורפי הידרומורפי צומח כאן מתפתח זה עקב מליחות. או

.(1978 וחובריו ויזל ,1955 (זהרי הנ"ל המגבילים

סיכום

הקרקע מליחות השטיפה, דרגת הרטיבות, משטר בין הדוק קשר שקיים לציין ניתן בסיכום
בהם צחיחים באיזורים בעיקר בולטת זו תופעה יער. עצי לגידול והאפשרות הצומח אופי
הרציונלי הניצול לתכנון לעזור יכולה הנ"ל הקשר הבנת המגביל. הגורם את מהווה הרטיבות

בארץ. יערות לגידול השונים השטחים של ביותר
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ארץ>ע\ראל ע\ל גיאובוטנ> סקר

ויזל י'

תלאביב אוניברסיטת

בצורה במבנה, מהשני אחד הנבדלים טפוסים עול רב ממספר בנוי ישראל ארץ צומח
הרב האקולוגי מהשוני הצמחיים, המקורות מעושר זה מגוון נובע בעיקרו שלהם. ובאקולוגיה

ההיסטוריות. בתקופות האדם של הניכרות ומההשפעות שלהם
אסיה . יב"ות שת של מגע בנקודת גם ישראל ממוקמת יםתיכונית, ארץ להיותה בנוסף
תוספות קיבל היםתיכיני, מהצומח מאד שהושפע הארץ, של הצמהיה הרכב לכן, ואפריקה.
ארץ צומח ובמערב. בדרום האמריקניים ומהיסודות במזרח .האסיאתיים מהיסודות גם וחיזוקים
איראנו סהרוערבי יםתיכוני, עיקריים: פיטוגיאוגרפיים יסודות מארבעה איפוא, בנוי, ישראל
עם ויחד י הארץ צמחיית על הוא גם השפיע לאירופה יחסית הקצר המרחק וסודאני. טוראני
הצמחים מיני של הגדול המגוון את יצרו וחדרוםאפריקאי הסינדי מהאזורים קטנות תרומות

בארץ.
הצמחים של השונה ממקורם רק לא נובע א"י של והצומח הצמודה של הגדול המגוון אבל,
30oNn הרוחב קווי בין ממוקמת ישראל הארץ. של ובגיאומורפולוגיה באקלים מהמגוון גם אלא
כן על יתר הדרומי. בנגב לצחיח העליון בגליל לחלמחצה בין משתנה ואקלימה והא"33,
צםון גרדיאנט וטמפרטורה: לחות של מצטלבים גרדיאנטים שני של במרכז ממוקמת ישראל
לבקעת ועד הלח החוף מישור בין מערבמזרח, וגרדיאנט המדברי הנגב ועד הלח מהגליל דרום
ועד בחרמון מ' מ2200 הנע רום של רב מגוון בישראל יש לכך, ומעבר מעל הצחיחה. הירדן

יםהמלח. באזור מ' ל400
כזאת יחידה כל ברורים. פיטוגיאוגרפייםאקולוגיים חבלים בחמשה בישראל להבחין מקובל

יותר: או אחד פיטוגיאוגרפי איזור של יסודות ידי על מאופיינת

האופייניות. תיכוני הים הצומח תצורות עם תי:י דים הולד א)
איראנוטוראניים. צמחים ע"י המאופיינות הצומח תצורות עם תנגב הר ב)

הסהרוערביים. היסודות עם הנגב מדבריי," ג)
הסודאניים. האופייניים הצמחים עם והערבה הירדן בקעת ד)

וסהתערביים. יםתיכוניים יסודות של התערובת עם החוף מישור ה)

בנוסף השונים. החבלים בין המגע אזורי את מאפיינים צומח יחידות של שונים צרופים
מם צמחי כמו: ביןאזוריות צמחים קבוצות בארץ מצויות אלה, גיאוגרפיותאזוריות ליחידות
קרקע תנאי מצויים בהם גידול בתי המאפיינים הלופיטים,  מלחה צמחי או הידרופיטים
v מיוחדים.
הצפוף היער תצורת צומח: תצורות של קטן מספר ידי על מאופיין ישראל של הצומח
אדם בידי שנשמרו במקומות הם יערות לייצג היכולים היחידים העומדים קיימת. ואיננה כמעט
יררגזיים אורן או אטלנטית איה התבור, אלון מצוי, אללן ידי על בעיקר מאופיינים אלה עומדים

החור יערותפארק של או חורש של תצורות ביסודן הן העיקריות העציות הצומח תצורות
היםתיכוניים האקולוגיים לתנאים אופייניים איץישראל,ת) לאלה מצוי אללן חברת (למשל שים
הפלאי ולבנה התבור אללן חברת (למשל, הסוביםתיכוניים התנאים את מאפיינים הפארק יערות

אטלנטית). אלה (חברת המדבר ספר תנאי או המסטיק) ואלת מצלי חרוב חברת או
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בתות שיחיות, תצורות השיח. צורת היא בארץ ד"מעוצה לצומח האופיינית החיים צורת
אלה, תצורות מבין ההר. אזורי של ניכרים שטחים מכסות מדבריות, או יםתיכוניות וגריגות
בחבל המדבר, לענת טל בתות היםתיכוני, בחבל קוצנית, פירר של בתות הן ביותר הנפוצות

הסהרוערבי. בחבל השיה, זוגן של ובתות האיראנוטוראני
הים החבל את מאפיינת השעירה הקידה חברת של גריגה בארץ: נפוצות שונות גריגות גם

האיראנוטוראני. מהחבל לחלק אופיינית השיח שיזי של שגריגה בעוד תיכוני
והאקולוגית ההיסטורית ומשמעותן העיקריות הצומח תצורות של והמבנה המרכיבים פירוט

ההרצאה. במהלך ידונו

ב>ע\ראל משתלה ע\>17ות

רבס י'

חיים קרית לישראל, קימת קרן היעוד, אגף

באזור הקשים. האקלים לתנאי עמידים שיהיו חסונים שתילים לגדל היא היער משתלת מטרת
עקת את בהצלחה לעבור כדי מפותחת שורשים מערכת בעלי להיות השתילים צריכים צחיח
כדי מפותחים מספיק יהיו הקיץ שבעונת מנת על מהר לצמוח צריכים הם וכן לשטח ההעתקה
לעמוד לשתילים לאפשר מנת על הוא לשזרשים נוף של הנכון היחס חשיבות היובש. על להתגבר

זה. באזור 'המגביל הגורם שהינה לרטיבות, בהתחרות

הרגישים. אקליפטוס לשתילי ובמיוחד ההעתקה לאחר .במשתלה מאד חשובים והצל ההשקייה
המשתלות. ברוב שאין כמעט ונמטודות חרקים מפטריות, נזק

עונת במשך ס"מ). 25*25*15 של (פחיות במיכלים מגדלים המחט עצי שתילי רוב את
עם שתילים הובלת ספק ללא במריות. או במזמרות פעמים מספר השורשים את מקצצים הגידול
הרי שורש ערומי השתילים את להעביר יהיה ניתן ואם יקרה הינה ביער הנטיעה לשטח הגוש

בהרבה. יקטנו ההיצאות

את ולקצץ בקרקע בערוגות מחט עצי שתילי לגדל חדשות שיטות להכניס ניסינו השנה
לכך. מיוחדת במכונה השורשים

מספרם הקיצוצים, מועדי את להתאים צורך יהיה לשורש נוף של נכון יחס לקבל מנת על
השת שורשי להפרדת גם לשמש יכולה הקיצוץ מכונת הקיצוץ. סכין ועומק ביניהם הזמן ומשך

ההוצאה. לפני חודש לעשות יש זאת פעולה מהמשתלה, הוצאתם לפני לים

ו2. 1 בטבלאות מופיעות המשתלה הוצאות

השתי את כשמגדלים בהוצאות השינויים את מראה 2 וטבלה ההוצאות פרוט מראה 1 טבלה
במכונה. השורשים את ומקצצים בקרקע ישר לים

במשתלה השתילים גידול שתקופת הרי בהעתקה צורך ללא בערוגות ישר לזרוע נצליח אם
ההוצאות. יוקטנו גם כך וע"י חדשים תשעה עד לשמונה תתקצר
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2 טכלה 1 מכלה

בגידול בהוצאות שינויים
(באחוזים) בקרקע ישר שתילים

מחטניים שתילי לגידול תוצאות
(באחוזים) בפחיות

1.500/0

1.500/0
1.500/0

. H%25
 10.50o/S>

 1.50o/o

+0.75o/o

0.75o/o
1.507o

6.00o/o
1.50o/o

\SSF>lo

0.75o/o
H.25%
12.00o/o
is.00%
3.00o/o
7.37o/o

29.00o/o

7.380/o

זרעים
שטח הכנת
וחול אדמה

מיכלים
המיניים מילוי

זריעה
העתקה

שורשים קיצוץ
עשבים קוטלי

השקיית
כלים

יע"פ 2
ריבית

שורשים לקיצוץ מכונה

ל>עור עצ*ם מ>נ> בח>רת

חת ד'

אילנות החקלאי, המחקר מינהל היער, לחקר המחלקה

בחירד (1 היער חידוש הצלחת ואת היעור הצלחת את תקבענה עיקריות החלטות שתי
אינה זו החלטה עצים. של נתון למין גידול בתי של נכונה ובחירה מתאימים מינים של נכונה
יחסי על מכריע באופן משפיעים הם שכן ואחריה, הנטיעה לפני הטיפולים מחשיבות גורעת

'(1972 (קרשון העצים בצמיחת מגביל גורם מהווים שהמים בתנאים ובפרט צמחקרקעמים
היהודיות היעור מטרות את בבהירות להגדיר יש הכלליים התפקידים של בתורהגבולות
היער טיפוס ועל לנטוע שיש העץ מין על רבה במידה משפיעות שהן כיוון נתון, גידול בבית
"ןי שואפים. אנו אליו

י מוחלט או הדרגתי לסחף שגרם בישראל הירוק הטבעי הכיסוי חיסול ולעיתים ניוון
ועצם בי"ראל הטבעי העץ ממיני רבים של נמוד ניצול ופוטנציאל האיטי הצמוח הקרקע,
מצבעים אלה כל החדשה, בעת לפחות יער, נשאו לא מעולם נרחבים יבשים ששטחים העובדה
לעתים צמיחתם אשר אקסוטיים, עצים מיני הכנסת ע"י עצים מיני לבחירת אפשרי פתרון על
המונח בישראל. ואיקלומם אקליפטוס), (כגון מוצאם בארץ מאשר חדשה בארץ יותר מהירה
נרחב מידה בקנה לייעור מועמדים עצים של רשימה מתוך ברירה על מצביע מינים" "בחירת

שדה וניסויי אקופיסיולוגיות בדיקות מקצועית, בספרות שמוש ע"י נעשית הבחירה
המקצועית הספרות מתוך לאיקלום מיועדים מינים בחירת הראשון, בשלב  פפרורנ ישימות
בייעור נסיעות ועל טבעית צמחיה על מידע לדלות מאפשרת שהיא כיוון ערך רבת הינה
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השימוש דרך היא עצים במיני העוסקת המרובה, לספרות המקובלת הגישה דומות. בסביבות
רשימת את לספק נבחר דומה מקרואקלים עם איזורים כאשר הומולוגיים, אקלימיים באזורים
לאיקלום כבסיס לשמש צריכות הספרות רשימות מקום, מכל לניסויים. האקסוטיים המינים

במקומם. לבוא יכולות ואינן נוספים ולניסויים
המגיבים שצמחים בעובדה נעוצה אלה מבחנים של חשיבותם  אי,ופיסיולוגייס מבחנים
כיוון בטבע, בד"כ מתרחשים אינם אשר קיצוניים, בתנאים למבחן ניתנים אקולוגיים לגורמים
וקרמר (חת אקלימיים. ממוצעים מאשר יותר שדה, בתנאי הצמיחה את קובעים אלה שתנאים
המגבילים מעבדה, למבחני בסיסיים חסרונות יש לעיל האמור למרות .(1968 שומראילן 1975
יקרים ומתקנים וציוד מיוחד צוות דורשים אלה מחקרים העצים. מיני ,1בח,רת בהם r;^,l7 את
טרנספירציה, של בנושאים אקופיסיולוגיים מבחנים מינים. של מצומצם מספר עם רק לעבוד וניתן
(אונסקו בשדה עצים על הנעשים וכי ולחום לקור עמידות בהם, ומחסור מים פוטנציאל מליחות,

רבה. חשיבות בעלי הם (1965
ידי על מיוצג מין כל בו בארבורטום, נעשה שדה בבחינות הרא"ון השלב  שדה ניסויי
בטיפוסי להבדלים לב שמים אין .(1959 ג'פרס ,1970 ואלדריג (בראון עצים של מוגבל מספר
חזרות עם ניס" הלקות למקרואקלים. הצמח תגובת את רק מציין שארבורטים מכאן, הקרקע;
המתאימים או בארבורטום המבטיחים מהעצים לניסויים העץ בבחירת המכריע ךלב ^ ביטדה

.(1972 (קרשון ספרות ממקורות
זרעים. של אחיד מקור ידי על השדה בניסויי והן בארבורטום הן מיוצג מין כל

ברמת היה העולם ביערות באקליפטוס השמוש כי בצדק, הדגישו, (1970) וקרומר לרסן
בודד: מעץאם מקורם בעולם אקליפטוס של הראשונים האיקלומים מן רבים כי נראה . המין
אחד. עץ של צאצאים הם לאוסטרליה מחוץ הנטועים היערות כל כי נראה נדירים מינים ולגבי
עצים מיני לאקלם מאד רצוי כולם. על לא אם למחצה, הצחיח האזור עצי רוב על חל כנראה זה
שונים. אקלימיים באזורים פזורים העצים מיני כאשר בפרט, זרעיהם, מקור של רחב תחום בעלי

האחרון השלב הוא מייצגים, גידול בבתי גדלים המבטיחים המינים בהם חלוץ, מטעי הקמת
שונים במקומות ניטע אקוטיפ או מין כל נרחב. מידה בקנה הנטיעה לפני העצים מין בבחירת
להתחיל ניתן הציפיות את וממלא מוצלח העץ אלה בתנאים אם דונם. 10100 של בהיקף

נרחב. בהיקף בנטיעה
המרכיב את היווה המקומי ירושלים אורן שנה, ל25 קרוב במשך  הרירי לאזור י?י:ים
עמד במשתלה, לגדלו קל זה עץ ישראל. של תיכוני הים באזור והגבעות ההרים העיקרי'בייעור
מהר צומח הוא בקרקע. גבוהה גיר תכולת ולסבול סחופה טרשית קרקע על לגדול מסוגל ליובש
חסרונו יחסית. קצרה, תקיפה משד טובה עצה תפוקת ומניב הראשונות השנים בעשרים יחסית'

האורנים. איצרית כנימת של להתקפה ורגישותו לעיתים העקומה צורתו הוא העיקרי
אצרית ע"י נתקף ואיננו ישר גזע בעל מזוחיםתיכיני הוא ברוסיה) (א. ל6ריכאי אין
.(1968 (חת הירושלמי האורן להחלפת בייעור נכבד מקום לאחרונה תופש הוא לפיכך האורנים,
וטיפול יותר עמוקה קרקע דורש הוא הצריפי. הברוש על עדיף יאוסיץ המצוי בייט
גם נפוץ הוא (1970 וחובריו קפלן ,1964 (בולוטין לנטיעתו הראשונות השנים אינטנסיבי"במשד

רוח. כשובר
דרישותיהם עקב מצומצם מידה בקנה ביער ניטעים אריזוני לגלוש גרי איףל f7^i,.. א...

יותר. טובים קרקע לתנאי
הוא אולם לגיר, המספקת עמידותו בגלל ההרריים באזורים ניטע גומפוצפלה אקליפטוס

מספקת. לחות בעלת חולית בקרקע לעיתים מצליח הוא בצורת. בשנות סובל
אלדריקה אורן מבטיחות: תוצאות מראים ההרריים באזורים איקלום בחלקות מינים מספר

בגולן. השוררים לתנאים יפה הסתגל האחרון כי נראה מקליפורניה. רדיאטה ואורן איראן
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למחצה ורצחיחים רצחידויפ באלילים
מינים להוסיף מנת על יעורם מראשית אלד. באזורים נעשו אינטנסיביים נסיונותאיקלום

ביעיי שהתבססה הכחלחלה השי™ " איקלם מקייב ?יי' ^ ^'"י חוליותפיקים ו^רת
ליעור בהדרגה והוכנסו מבטיחות נמצאו שיטות ושתי אקליפטוסים מיני עשר שלושה
היל) (מברוקן המקור א. ברוקויי, א. אוקצידנטליס, אקליפטוס  :(1978 ודן (הת נרחב בהיקף
לוקסופלבה' א. להסואפי א. קונדינינסיס, א. אינטרטקסטה, א. דונדסי, א. קורנוטה, א. נדי. קל, א.

ציקלופס ושיטה סליצנה שיטה סטריקלנדי, א. פופולניאה, א. אולואוסה, א.

ובקרקע בשקעים מועט) עילי (נגר במדרגים וחוללס לס בקרקעות אותם לנטוע מומלץ
הצחיח האזור של יותר הלח לחלק מוגבלת גדול) עילי (נגר לס במדרונות נטיעה חולית.

למחצה.
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נ17>עה ש>טות

קפלן י'

אשתאול לישראל, קימת קרן היעור, אגף

הגשמים בה בישראל, יער עצי התפתחות המגביל העיקרי הגורם הינד. הקרקע רטיבות
רדודות. שהן לייעור המיועדות הקרקעות את לכר נוסיף אם ויבש. חם ארוך, והקיץ מצומצמים
צריך שעליהם ובמכשולים העצום היערני באתגר נווכח תלולים, ומדרונות קשה סלע גבי על

להתגבר. המקומי היערן
לנטיעה לבחור עליו היער: יצירת שלבי כל במשד אלו למגבלות מודע להיות חייב היערן
לגדל צריך הוא לקרקע; בדרישותיהם וצנועים המים בצריכת חסכוניים עמידים, עצים מיני
שיטות וליישם לפתח עליו מפותחת. שרשים רשת בעלי בינוני, בגודל חסונים שתילים במשתלה
המירבי השימור ואת בחורף גשם מי של מקסימאלית חדירה המבטיחות לנטיעה, שטח להכנת
את אינטנסיבית לעבד עליו הנטיעה לאחר הארוך. הקיץ במשד לשתיל וזמינותם המים של

הקרקע. רטיבות על לשמור כדי חקלאותבעל בשיטות הקרקע
באזורים מוצלח וייעור רצון משביעות תוצאות להשיג ניתן לעיל האמור לכל לב נשים אם

למחצה. וצחיחים צחיחים

ההררי לאזור נטיעה שיטות
ותלולים טרשיים ובהר בגבעות השטחים ורוב היות ידים, עבודת על מתבססות השיטות

במכונות. לעבדם ניתן ולא

חורש, עצי שגדלים במקום רצויה. הלא הצמחיה של מבוקרת שריפה כוללת rrtv,r r,;
בקוטלי המעוצה הצמחיה הדברת ושורפים. בערמות מערימים בידים, הצמחיה את מנכשים

זה. בכיוון ניסויים נערכים ועדיין מדי יקרה עשבים

אורך לפי ס"מ, 2025 של ובעומק ס"מ 40X40 של בגודל בור עודרים  בבליית נטיעה
בהנפת הפועל ע"י נבחר הבור מקום הבור. במרכז עמוק ניטעים השתיל את המכוש. להב
עקב קרובות לעתים כי נמצא אחר. בור ופותח מהמקום מתרחק הוא בסלע מכה הוא אם המכוש,
והתפתחותם לסלע או הדוקה לקרקע מהר להגיע השתיל שרשי עשויים העמוקה הנטיעה

התלוליות. בשיטת יותר ומשתמשים זו נפוצה שיטה לאחרונה נעזבה לפיכך מתעכבת;

מעל ס"מ. 20 של בעומק ס"מ 80x80 של שטח במכוש מעבדים  בשלוליות נטיעה
הנגר. מי לקליטת ס"מ, 25 ועומקה ס"מ 80 שארכה תעלה חופרים המדרון, במעלה לעיבוד
ס"מ 30 של בגובה תלולית ומקבלים המעובד השטח על מערימים מהתעלה האדמה חולית את
נוטעים השתיל את לערך. ס"מ 50 הוא התחוחה הקרקע של הכולל העומק ס"מ. 60x60 ושטחה
שחונות. בשנים אף טוב, התחלתי וצימוח גבוהה קליטה מבטיחה זו שיטה התלולית. במרכז עמוק
בכיסי לנטיעה טובות הן הקרקע. סחף למניעת סגול בצירת מסדרים תלוליות והן בורות הן

התלוליות. או הבורות בין גם מנכשים פועלים מספיק כשיש סלעים. בין קרקע

במלואו השטח את עודרים עבודה כח וכשמצוי יותר טובים קרקע בשטחי מלא עיביל
הכנת נעשית מאפשרים הקרקע שתנאי מקרה בכל הנטיעה. לפני שנפתחו בבורות ונוטעים
העשבים כל את משמיד חריש או מלא עיבוד .D4 בזחל או בטרקטורגלגלים חריש ע"י השטח
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מצומצמים לרוב הסחף. את ומצמצם לקרקע טובה גשמים מי חדירת מאפשר תחרותם, ומונע
בורות עם אותם משלבים כלל ובדרך מלא בעיבוד או במיכון לעבדם שניתן בהר השטחים מאד

תלוליות. או

לרצועות במקביל גובה קוי לאורך קרקע רצועות עיבוד של זו שיטה  ברצועות עיבוד
בשימוש ואינה כמעט לסחף, המועדים תלולים במדרונות בעבר נפוצה שהיתה מעובדות, לא

בתלוליות. או בבורות נכון שמיש ע"י במדרונות סחף למנוע ניתן כי נמצא היום.
אדם בכח המחסור עקב הנטיעה לפני עשבים בקוטלי נרחב שימוש נעשה האחרונות בשנים

העשבונית. צמחיה של נביטה למניעת בסימזין בהצלחה משתמשים העבידה. שכר ועלות
מכינות הן הגשמים; לפני בסתיו, או הקיץ בסוף מתבצעות לעיל שנזכרו ההכנה שיטות כל

עילי. נגר ע"י רטיבות איבוד ומונעות לשתילים תחוח קרקע
לקליטת מספקת רטיבות ספגה שהקרקע לאחר (דצמברפברואר) הגשמים בעונת נוטעים
בפחית 16 שגודלו חדשנתיים השתילים רוב גשם. מ"מ כ100 שירדו לאחר בד"כ  השתילים
בנסורת מרופדים בארגזים ארוזים כשהם לשטח מעבירים השתילים את ס"מ). 25*25*15)

הגוש. עם נוטעים פלסטיק בשקיות שגודלו שתילים שרש. ערומי איתם ונוטעים לחה
העילויים השתילים. סביב פעמיים עודרים האביב בתחילת או החורף בסוף ה;טיעה לאחי
רטיבות על לשמירה ועוזרים הרכים בשתילים התחרותם את ומונעים העשבים את מחסלים

אחד. .npyn מסתפקים בסימזין שטופלו בשטחים ההתאדות. הפחתת ע"י הקרקע

מישור לשטחי שיטות
מכני. לעיבוד המתאימות ובעמקים, בשפלה עמוקות לקרקעות בעיקרן מתיחסות אלו שיטות
או עמוק חריש ע"י נעשה עמוקות מישוריות בקרקעות לנטיעה השטח הכנת עמול,, הייש
בדיסקוס הקרקע את מיישרים החריש לאחר ס"מ. 4050 של לעומק וערב שתי פליחתתשתית
או פעמיים וערב שתי השטח את מקלטרים הנטיעה לאחר הנטיעה. שורות לסימון גם המשמש

בידים. מעשבים השתילים סביב עשבים שלש.
באמצעות ומילוי יישור ע"י לנטיעה מכשירים בדרום מבותרים וואדיות שטחי ולאריות, יישור
ס"מ 80 של לעומק כבד רוטר באמצעות הקרקע את פולחים היישור לאחר כבדים. דחפורים
את כליל משנות אלו פעולות הדיסקוס. של התלמים בהצטלבות נוטעים וערב. שתי ומדסקסים

השטח. של מכני עיבוד ומאפשרות המבותרים השטחים של הטופוגרפיה
החקלאות שיטת לפי עצים לנטיעת השטפונות מי ניצול את מיישמת וללימאנים נטיעת
או בוואדי טופוגרפית, מבחינה המתאימים בשטחים (הנבאטים). 'בנגב נהוגה שהיתה הקדומה
השטפונות מי לעצירת נמוך סכר בנית ע"י לנטיעה שטח תוחמים בכביש מים מעביר מאחורי
לאחר ומפלסים. חורשים פולחים, לנטיעה התחום השטח את קטן. היקוות אגן של העילי הנגר או
ושטח (הלימאן) הסכור השטה בין היחס פעמים. מספר השטח את מקלטרים הקיץ במשך הנטיעה
בחורשות עצים של טובה התפתחות מאפשרת זאת שיטה .1:30 לפחות להיות צריך ההיקוות אגן
כבישי לאורך הלימאנים חורשות בהשקייה. צורך ללא מ"מ 200100 של גשם באזור קטנות

הנגב. בדרכי לנוהגים ולמנוחה לנופש מבוקש אתר הינן הנגב
יותר אינה בדרום, בעבר נהוגה שהיתה האלג'ירית, סטפיק" ה"מטוד שיטת פוללות, נטיעת
הסוללה. דפנות בעישוב והקשיים שרשים התגלות עצים, כיפוף מחסרונותיה: כמה עקב בשימוש
על מירבית בהקפדה מותנית למחצה שחונים או שחונים באזורים הייעור הצלחת  בסיכום
על הנטיעה לפני יסודית קרקע הכנת ע"י להשיג ניתן זאת בקרקע. הרטיבות שימור שיטות
בשיטותבעל הנטיעה לאחר אינטנסיביים עיבודים וע"י הגשם מי של מירבית חדירה לאפשר מנת

שוטים. עשבים ותחרות התאדות ע"י הקרקע רטיבות איבוד האפשר במידת לצמצם מנת על
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יערות ריש\ך

הגין ויוסף כץ שלי

חיפה  הטכניון

דרכים לחפוש מובילים פוטנציאליים יעור בשטחי והירידה עץ בבולי עולמי הכלל המחסור
יערות. דישון היא הדרכים אחת "טח. ליחידת העץ ייצור להגברת

ארצותהברית, דרוםמזרח ארצות: במספר מקובל נוהג הינו נטיעה בזמן יער עצי דישון
נטיה ישנה באירופה. ארצות ומספר ברזיל אפריקה, דרום ניגריה, יפן, ניוזילנד, אוסטרליה,

.(5) ארוכים גידול במחזורי בעיקר נטיעה לאחר מתמשך לדישון גוברת
העץ באיכות הגדלה נטיעה. בזמן דישון פני על מספר יתרונות יש בוגרים עצים לדישון
דרושים, הזנה חומרי של נוחה מדידה הצעיר, העץ במרכז הגדול לעומת הגזע של החיצוני בצדו

ועוד. דישון של נוח ישום
P. Sylvestris של הקטר אלף 120 בשודיה ארצות: במספר בוגרים לעצים ניתן דישון
של שנתית נפח הגדלת נגרמת כתוצאה ניטרט; באמוניום שנה מדי מדושנים Piceaahies ו
קרקע סיוד בגרמניה, שנה. מדי הקטר אלף 250 של יער שטח מדושן בפינלנד, מ"ק. אלף 250
עליונות קרקע שכבות פני על Picea abiesn P.sy1vestris של הגדול את השליש או הכפיל
מדשנים הברית, ארצות מערב צפון של השקט האוקינוס באיזור מאד. וחמוצות עבות אירגניות,
ביערות Spruces Douglas //rf< הנתנים שנים, 5 של במחזורים ק"ג/הקטר, 370 באוריאה

.(5) שנה 90 עד 15 בני
פקטורים בגלל גשוש בשיטת נערך עדיין הדישון בסובטרופיות, בעיקר אחרות, בארצות
ועלים קרקעות בדגום מלווה בימינו המחקר וכר. העצים סוגי הלחות, האקלים, כמו משתנים
דישון נסיונות נעשו בישראל העץ. של הגדול תגובת עם קורלציה נותנים רבים במקרים אשר,

ואורנים. אקליפטוסים עם

מינים שבמספר מצא קרומר ספורים. בנסיונות נבחנה אקליפטוס יערות על הדשון השפעת
חנקן בין גומלין להשפעת מועטת ותגובה לזרחן תגובה אף לחנקן, תגובה היתד. שנים) 3 (בני
זרחן גר' ו50 חנקן גר' 113 שנתיים בן לעץ שניתנה הדשן מנת בהם נוספים, בנסיונות וזרחן.

.(5) 10 פי הוגדלה העץ ותוצרת העץ גובה הוכפל לעץ,
בנסיון .(3) וזרחני חנקני דשן ניתן בהם חול בקרקעות מבטיחות תוצאות התקבלו במרוקו,
השפעת הורגשה אבל לסופרפוספט, תגובה היתד. לא e. gomphocephaia בזני יותר מאוחר

.(3) החנקני הדשן
זרחני חנקני, בדשן שמוש ידי על העצים גדול הוגבר שנים שב3 דווחו ופריקר באול

.(3)< ואשלגני
e. clocztana ו E. garndis עם פיסון ידי על 1960 בשנת נערכו נסויים מ20 יותר
בדישון נרחב לשמוש גרמה אשר תוצאה הראשונות, הגדול בשנות התקבלו דרמטיות תגובות

.(5) הנטיעה בזמן
התגובה זאת לעומת לחנקן, תגובה התקבלה לא אפריקה בדרום שנערכו נסויים בשני
ידי על השביעית בשנה 400'0 של נפח הגדלת קבלו ואחרים רנוול .(5) בולטת היתר, לזרחן
בקנהמידה נעשה אקליפטוס דישון בפורטוגל, לעץ. זרחן גר' ו24 חנקן גר' ב32 דישון

.(3) מסחרי
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כמעט גתן לא e. grandis דישון אפריקה בדרום מועט. הוא בוגרים עצים דישון על המידע
ואשלגן. חנקן בזרחן, דישון לאחר שנה 28 בן העץ בקוטר משמעותית הגדלה מצא היגס תגובה.
בקרקע התקבל e. gomphocepaia^ שניתז חנקני לדישון משמעותית תגובה בישראל,

.(3) יחסית גבוהה חנקן תכולת בעל
(ב) ;0 רמת (א) נבחנו: דישון רמות שתי ,(1 מס. (טבלה חלקות 5 נבחרו שדה בניסוי
הניסויים לעץ. (18'# pos) סופרפוספט ק"ג ו0.5 (20.5"/,N) סולפט אמוניום ק"ג 0.5 רמת
ו1963/64. 1961/62 ,1959/60 בחורף ניתנו הדשנים חזרות. ו6 טפולים 3 פקטוריאלים, היו

פעמים. 4 נלקחו ועלים קרקע דגמי שגה. מרי נלקחו והקף גובה מדידות

נסיוניות חלקות :1 טבלה

5 4 3

תלרעים תלרעים תלרעים
E. gomphoce E. gomphoce E. camaldu

phala phala lensis
E.

2

camaldu
lensis

1

גברעם
E. gompho
cephala

: חלקה מספר

גשמים 379408288288288כמות
(מ"מ) ממוצעת

1 חוליתטקסטורה חוליתחמרהחמרהחרסיתחמרה חוליתחמרה חמרה
חול

2(0/0) אורגני 1.31.40.90.81.3חומר
(3PH7.87.97.97.97.9

(* Vo CaCO,21.513.115.815.510.8
K status (AF34503180278022202040

cal/mol)5)
נטיעה 1957/581954/551958/591957/581958/59שנת

להקטר עצים 10001110125016701250מספר
5X23X34X23X24X2רווחים

נטיעה סוללותשיטת בשורותבמדרגיםבשורותבשורותעל
לחלקה עצים 1836361818מספר
שנמדדו עצים 1216161212מספר

סודן שיטת לפי טקסטורה (1
שולנברגר של הרטוב החמצון שיטת לפי אורגני חומר (2

זכוכית אלקטרודות עם קרקע בעיסת pH (3
גזומטרי CaC03
וודרוף לפי K

(4
(5

1 מס' בחלקה ממוצע והיקף גובה :2 טללה

תאריך
(ס"מ)היקף(מ')גובה

חנקן+זרחןחנקןזרחןבקורתחנקן+זרחןחנקןזרחןבקורת
1959/602.62.62.52.77.26.96.67.4
1960/612.72.82.85.09.38.89.99.4
1961/623.84.13.94.414.315.215.115.6
1962/634.24.74.45.217.319.718.520.9
1963/644.54.94.55.319.121.421.423.7
1964/655.45.95.66.823.025.624.629.6
1965/666.36.76.48.026.328.627.434.3
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בחנקן שדישון הראתה השונות אנליזת .(2 מס. (טבלה 1 מס. בחלקה נראו בולטות תגובות
מושפע היה העץ גובה והיקפו. העץ בגובה הגדלה לגבי (0.01) משמעותית תגובה נתנו וזרח?

ההיקף. הושפע לא זאת לעומת וזרחן; חנקן שבין מהאינטראקציה משמעותית

אורנים
זה נבדלים השונים המינים של מזון לחומרי הדרישות אורנים. דישון על נעשה מקיף מחקר

משותף. בסיס על הממצאים את לסקור ניתן לא כן ועל מזה

Queensland j לזרחן, תגובה על ודווח Pinus taeda עם שנעשו עבודות סקר (נ) בנגסטון
של נפח להגדלת גרמו לעץ שנתנו חנקן גר' ו/317 גר' 11.8 של שכמויות ובוג' ריצרד מצאו
בחנקן, משמוש כתוצאה העץ בגובה 23'/" של גדול על דווח אפריקה בדרום .7 בני בעצים 21"/,
בעצים חנקני ולדישון נטיעה בזמן זרחני לדישון הגיב Pinus eiiiotii .(2:3:2) ואשלגן זרחן

.(5) בוגרים

בולטות היו נטיעה בזמן שניתן חנקני לדישון אורנים שתגובות הראו ומאקקאי שולדרס
ההגדלה זאת לעומת לגידול. השלישית לשנה מעל נמשכו רחוקות לעיתים אבל הראשונה בשנה
בניוסאוט מניסויים שהתקבלו העובדות בסיס על הסופיות. למדידות עד התמידה הראשונית
השתיל; חיי במשך להתבטא ממשיכים נטיעה בזמן מדישון שנגרמו ששנויים ורינג הסיק וולס,
22 בני הבקורת עצי נפח את השיגו המדושנות החלקות המחזור. זמן מתקצר מכך כתוצאה

.(5) בלבד שנה 12.5 כעבור שנה,

בו שולי, קרקע על היערות נמצאים לרב הקטר. אלף כ35 מכסים האורן יערות בישראל
מרוכזת מזון לחומרי העיקרית הדרישה נמוכה. ההזנה חומרי וזמינות רדודה הקרקע שכבת

המזון. חומרי לקליטת מתאימים בזמן, בו והטמפרטורה, הקרקע רטיבות בה קצרה לתקופה

(טבלה צפת. ליד ביריה, ביערות חלקות בשלש נבחנה הדישון תגובת 1957/64 בשנים
.(3 מס.

ק"ג 750 אמון, גפרת ק"ג 500) רמות בשתי ואשלגני זרחני חנקני, דישון של צירופים
4 רק וב. א בחלקות בוצעו חזרות וב5 להקטר) האשלגן כלוריד ק"ג ו250 סופרפוסםט
בשנים ניתן הדישון ג. בחלקה ניתנו אמון) גפרת ק"ג ו100 50 ,25 ,0) חנקן של רמות
דוגמאות .1957 מאז שנה מדי נלקחו וקוטר גובה מדידות ו1963/64. 1958/1959 ,1957/1958

שנים. 4 מדי נלקחו ומחטים קרקע

חנקן+זרחן, חנקן, של (ממוצע החנקני הדישון השפעת את מראים ו2 1 מם. ציורים
וב. א בחלקות העץ וגובה הקוטר על חנקן+זרחן+אשלגן) חנקן+אשלגן,

כתוצאה שנגרמה הגדילה בהגדלת מאד מובהקת משמעות מראה הסטטיסטית האנליזה
עם גדל מדושנות והבלתי המדושנות החלקות בין הגדילה בהגברת ההבדל בחנקן. מדישון
מורגשת ועדיין מצטברת הנה הגדילה על בחנקן הטיפול שהשפעת לציין כדאי העצים. גדילת

החנקני. בדישון הפסקה שנות 5 לאחר גם

היה וזרחן בחנקן הטיפול השפעה. כל היתד. לא החלקות בשתי ואשלגני זרחני לדישון
או בקרקע ההזנה חומר רכוז בין קורלציה כל נמצאה לא בלבד. בחנקן הדישון פני על עדיף

ר,עץ. בגידול ההגברה ובין במחטים
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Years 19 7O

בקוטר 1וגח^ תוספת על הוונקני הדישון הש0עת :1 ציור

גבוהה אורגני חומר רמת בגלל כנראה החנקני לדישון השםעה כל היתד. לא ג בחלקה
של הנסויים את להזכיר יש לכך בהקשר העצים. גיל ובגלל גבוהה) חנקן (מינרליזצית בקרקע
כאינ לשמש יכול בקרקע חנקן של המינרליזציה שפוטנציאל הסיקו הם .(4) ואטקינסון שומווי
גבוה המינרליזציה ששעור ככל .Douglas ifr של מדוללים ובלתי בוגרים עצים לתגובת דכס
מ25 פחות יש שבו בקרקע תתקבל תגובה ככלל, הקוטר. להגדלת העץ תגובת נמוכה יותר,

חנקן. ח.מ.
החלקות שלד: אורן. יערות תשל חלקו בשלש דישון נסויי נערכים עדיין הנמשך במחקר

הבאים: במקומות התחתון בגליל נמצאות
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Plot A np\>n

NTrtitmeot . ]?>p >V1.. .
Without N |?.".W A

* >..

P ! 0,t 6 rip^n

Years D'i >< Yair.*. J .<

העץ בגובה תוספת על בחנקן הדישון השפעת :2 ציור

pinus brutia בעיקר וכולל ב1968 נטע נצרת, יד על צ'רצ'יל, יער .1

pinus pinea בעיקר וכולל ב1977 נטע עבלין, יער .2
pinus brutia וכולל ב1966 נטע שפרעם ליד חרובי'ה יער .3

1979 דצמבר  הניסוי קרקעות תכונות :4 טבלה

זמין אשלגן
ח.מ.

חנקן
כללי

מוליכות אורגני פחמן
0/0

PH CaC03
7o

קיקע עומק נסיונית חלקה
(ס"מ)

1000.17.22.60.480.25480צ'רצ'יל
1000.27.23.10.460.29655עבלין

1005.77.77.10.800.42616חרוביה

הבאים: לטיפולים בהתאם 1979 בנובמבר פוזרו הדשנים

הנסיוניות לחלקות שנתנו הדשנים :5 טבלה

דישון ללא בקורת
אוריאה ק"ג/דונם 25 1 רמה חנקן
אוריאה ק"ג/דונם 50 2 רמה חנקן
אוריאה ק"ג/דונם 100 3 רמה חנקן

סופרפוספט ק"ג/דונם 50 זרחן
אוריאה ק"ג/דונם 25 + סופרפוספט ק"ג/דונם 50 1 רמה זרחן+חנקן
אוריאה ק"ג/דונם 50 + סופרפוספט ק"ג/דונם 50 2 רמה זרחן+חנקן
אוריאה ק"ג/דונם 100 + סופרפוספט ק"ג/דונם 50 3 רמה זרחן+חנקן
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במערד חרוביה, ביער חזרות וב5 עבלין, וביער צ'רצ'יל ביער חזתת ב4 נערכו הטיפולים
נמדד וקוטרם וגובהם מוספרו העצים מי. 150 היה הנסיונית החלקה גודל ובאקרעי. בלוקים

החלקות. מכל נלקחו וקרקע עלים דוגמאות .1979 בשנת
בטבלה במחטים תכולתם ואילו 7 ,6 מס. בטבלה נתנים בקרקע זמין וזרחן ניטרטים רכוזי

.9,8

1980 ואפריל 1979 דצמבר בדגום עומק) ס"מ 010) בקרקע ניטרט ריכוז :6 טגלדו

NNO3בקרקע הדישון(וו.מ.) ..בטיפולי השונים

נסיונית חנקןחנקוחנקןבקורתחלקה
1 2ברמה 3ברמה ברמה

25.247.349.8צ'רצ'יל

31.570.8118.9עבלין
36.7158.8120.6140.0חרוביה

באםריל 1990דגום

25.928.725.9צ'רצ'יל

29.432.249.0עבלין
39.944.849.0101.5חיוביה

1980 ואפריל 1979 דצמבר בדגום ס"מ) 010 (עומק בקרקע זמין זרחן ריכוז :7 טבלי

השונים: בטיפולים בקרקע (ח.מ.) זרחן
נסיונית זרחןחלקה בקורת

8.1

24.8
11.0

13.4
8.6
8.0

5.3צ'רצ'יל

10.7עבלין

9.4חרוביה

1980 באפריל דגום
1.88צ'רצ'יל

7.88עבלין

5.6חרוביה

1980 ויולי אפריל דגום יבש). (חומר אורן במחטי החנקן אחוז :8 טבלה

נסיונית 1980טיפולחלקה 1980אפריל יולי

01.301.16צ'רצ'יל

2 ברמה 1.341.26חנקן

01.371.14עבלין

2 ברמה 1.341.18חנקן

01.381.34חרוביה

3 ברמה 1.531.35חנקן
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1980 ויולי אפריל בדגום יבש). (חומר אורן במחטי זרחן אחוז :9 טבלה

נסיונית 1980טיפולחלקה 1980אפריל יולי

00.1030.095צ'רצ'יל
0.1170.097זרחן

00.0890.107עבלין
0.09410.114זרחן

00.1200.116חרוביה
0.1330.122זרחן

ביער יותר וטוב צ'רצ'יל ביער בקרקע 1979 של בדגום מה במידת מבוטא ד,חנקני הדישון
הניטרטים בדיקת שלמה. כנראה היתה לא אוריאה של הניטריפיקציה זו בתקופה אך עבלין,
שטיפת בגלל הדישון רמות 3 בין הבדלים כמעט שאין הראתה 1980 אפריל בדגום בקרקע
זרחן תכולת ההבדלים. עדיין הורגשו עבלין ביער זאת, לעומת הגשמים. ידי על הניטרטים

הורגשו. הזרחן ורמת הבקורת בין ההבדלים .1980 לאפריל 1979 מדצמבר rnr זמין
ברכוז מועטת הגדלה .1980 ליולי 1980 מאפריל ירד במחטים יבש בחומר החנקן אחוז
יותר גבוהים הזרחן רכוזי הדגום. זמני בשני מורגשת החנקני מהדישון כתוצאה במחטים החנקן
ביערות במחטים התקבלה הזרחן באחוז ירידה הבקוהת. לחלקות בהשוואה בזרחן שדושנו בעצים

עיבלין. ביער התקבל משמעותי גדול וצ'רצ'יל. חרוביה
הדישון השפעת את לסכם יהיה ניתן אז ורק בקרוב יסתיימו העצים וקוטר גובה מדידות
התוספת לבין במחטים ההזנה חומרי רכוז בין קורלציה שיש להגיח ניתן באם העץ, גדול על
ביער תגובה אף עבלין, ביער משמעותית לתגובה לצפות יש מהדישון, כתוצאה העץ בגידול

חרוביה, ביער ו"יתכן" צ'רצ'יל

ספרות

1. BengstonG. N. 1979. Forest Fertilization in the United States : Progress and Outlook■
J. of Forestry 78 : 222229. , t

2. Feigenbaum S., J. Hagin, J. Kaplan 1971. Fertilization of Aleppo Pme. Qn Hebrew)
LaYaaran 21: 1824.

3. Feigenbaum S., H. Hagin, J. Kaplan, D. Heth 1967. In Contirbuitons on Eucalypts m
Israel III.

A. Shumway J. andW. A. Atkinson 1978. Predicting nitrogen fetrilizer resPonse ln un
thinned stands of DouglasFir. Commun. Soil. Sci. Pit"11 Anal 9 529539.

5 Schutz C J. 1976. A review of fertilizer research on some of the more important
conifers and eucalypts planted in subtropical and tropical countries, with speaa/
refrence to South Africa. Bulletin Dept. of Forestry South Afirca 53.
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עצים למטעי היקוות מאגנ> עילי נגר ניצול
מדברי באזור (לימאנים!

ה ב י ט ס ' א

דגן בית החקלאי, המחקר מינהל ומים, לקרקע מכון

במידה ומונעות שטפונות מנצלות הן ראשית כפול: תפקיד במדבר עצים חלקות לנטיעת
הנטיעות התפתחות הדרכים. בצידי נופש לאתרי הדרישה על עונות הן שנית, קרקע. סחף מסוימת
המים במאזן העצים), לרשות העומדת המים (כמות ההיקוות אגן של crnn במאזן בעיקר תלויה
מידע להשגת והקרקע. האקלים לתנאי העצים מין ובהתאמת שהוצאה) המים (כמות החלקה בתוך
דוחים אויר, בצלומ' להעזר אפשר השונות, בחלקות עצים והתפתחות שטפונות הופעת אודות
הכנה עבודות לבצע יש אלה, מידע מקורות בהעדר שדה. ומנתוני אזוריות מטאורולוגיות מתחנות
מחקר נסקור להלן בשדה. התהליכים של אמינות הערכות השדה לעובדי לספק מנת על מוקדמות

(לימאן). סגור היקוות אגן של במערכת מבוגרת בנטיעה שנעשה

עילי נגר של יעיל לניצול ניקוז אגן של תכונות .1

הקרקע בתכונות שינויים השיפוע, את אויר מצלומי להעריך ניתן סטריאוםקופ בעזרת
אגן חתך לאורך נקודות במספר הגשמים בעונת הקרקע של תקופתיות דגימות הערוצים. ואופי
כי נמצא ההיקוות. אגן של שונים בקטעים העילי הנגר כמויות להערכת נתונים סיפקו ההיקוות
מהנגר חלק כמניפה המוצפים שבמישורים בעוד העילי לנגר העיקריים התורמים הם המדרונות
למדרונות יותר קרובות העצים שחלקות ככל הקרקע. לעומק חדירתו ע"י לאיבוד הולד העילי
העצים. לרשות עומדת מים של יותר גדולה וכמות ללימאן נשטף עילי נגר יותר ההיקוות אגן
יעיל נגר בין פשרה למצוא ויש עמוקה להיות חייבת הלימאן קרקע  אקליפטוס עצי לגידול
תכונות על להשפיע העשוי דבר הנגר, ע"י הנסחף למשקע לב לשים יש כן הקרקע. עומק ובין
שטח מפני שנשטפו וגיר חרסית טין, מקטעי כי נמצא ואכן בלימאן. הקרקע של העליונה השכבה

הקרקע. לעומק חדירתם ושעור הנגר מי פיזור על והשפיעו בלימאן שקעו ההיקוות אגן

מבוגרים עצים ידי על הקרקע רטיבות ניצול .2

הקרקע רטיבות איבוד מ"מ, 150 של ממוצעת שנתית משקעים רמת ועם תהום מי בהעדר
האקליפ עצי של השרשים התפלגות ההתאדות. ותנאי ההרטבה עומק של פונקציה הינו בלימאן
העיקרית השרשים מערכת כי נמצא הממוצע. השנתי ההרטבה עומק את שיקפה בלימאן טוס
דגימות העומק. עם ,השרשים מערכת של הדרגתית הפחתה תוך הקרקע של העליון במטר מרוכזת
המים הוצאת קצב להערכת נתונים סיפקו הקיץ במשך ס"מ 210 לעומק הקרקע של תקופתיות
הוצאת כאשר מתחילה האקליפטוס תרדמת כי נראה הקרקע. של היניקה כח גידול עם העצים ע"י
כבר בקרקע הזמינה מהרטיבות ג/"75 בה בנקודה מ"מ/יום, 0.1 של לערך מגיעה העץ ע"י המים
עד יותר או פתות נשמרת זאת נמוכה רמה ברים. ל4 הגיע הקרקע של היניקה כח או הוצאה
המבוגרים הלימאן עצי דילול הבאה. הגשמים עונת בתחילת הקרקע רטיבות של חוזר למילוי

החמה. הקיץ בתקופת לעצים המים זמינות עונת הארכת לאפשר עשוי
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ההיקוות באגן עילי לנגר הגורמות הגשם סופות התפלגות .3

להעריך יש הנגר, מי את להכיל שצריכות הסוללות וגובה הלימאן שטח על להחליט במטרה
בשנה גשם סופות של ממוצע ומספר גשם לסופת ממוצע ימים משך ליום, הממוצע העומק את
סמך על העונה במשך קיצוניות יומיות גשם כמויות חיזוי על לוותר אין עילי. לנגר הגורמות
מטאורולוגיות מתחנות קודמות משנים הגשם נתוני של סטטיסטי נתוח שעברו. משנים נתונים
כמויות את לחזות אפשר ואי כמעט בו מקום במדבר, הנחוצים. הפראמטרים את מספק קיימות
מהממוצע התקן שסטית כיוון בשנה, שנה מדי הגשמים סופות ארועי של תמונה לקבל יש הגשם
אלו תנודות משקעים, ברוכות שנים ושל שחונות שנים של תנודות באזורנו קיימות גדולה. הינה
של טיפוס מאותו מקורה צפוןדרום הקו לאורך המשקעים דוגמת לדרום. מצפון והולכות קטנות

למזרח. ממערב הנעה משקעים חזית
יכולנו קיימות עצים בחלקות ושטפון עילי נגר שיצרו משקעים של שדה רישום סמך על
ירדו מהם אחד ביום לפחות אשר גשם, ימי של מסוים מספר הקיפה הגשמים סופת אם לקבוע

יותר. או גשם מ"מ 10

הקרקע של מוקדמת בדיקה וע"י באזור ומטאורולוגיים טופוגרפיים נתונים איסוף בעזרת
להקטין ניתן כך ידי על הלימאן. נטיעת על שמחליטים לפני הידע את להעמיק ניתן באתר

המטע. בהקמת הכרוך כספי ואבדן העצים בהתפתחות הצלחה אי רבה במידה

ספרות
1 Karschon, R. and Heth, D. (1967) The water balance of a plantation of Eucalyptus

canraldulensis Dehn. Contirb. on Eucalypts in Israel, Ill: 734.
2 Stibbe, E. (1975) Soil moisture depletion in summer by a Eucalyptus grove in a desert

area. AgroEcosystems 2: 117126.

צחיחים באזורים תפקידם  מגן ושדרות רוח nj&n
זוהר י'

אילנות היער, לחקר המחלקה החקלאי, המחקר מינהל

שדרות של חשיבותן החקלאי. בפוטנציאל לגידול היערנית התרומה את מהוות המגן שדרות
למחצה. וצחיחים צחיחים באזורים להן חשיבות משנה העולם, ברחבי מכבר זה ידועה מגן
האבפוטרנספירציד. שיעור את מצמצמות זה ובאופן הרוח מהירות את מקנןינות המגן שדרות
בעיקר כלכליים ביתרונות מתבטאת זו השפעה הקרקע. לחות אבדן שיעור ואת (300/0 (עד

מים. עקת של בתנאים
שדרות של החדירות הרוח. משברי של (h) לגובה יחסית הינה הרוח מהירות הקטנת שעור
המגן. של הפנימי בצד הרוח מהירות התפלגות על המשפיע העיקרי הגורם היא אויר לזרימת מגן
השדרה של הפנימי לצד מאד סמוך הרוח מהירות של חזקה להקטנה גורמות צפופות מגן שדרות
חדירות השדרה. אחרי יחסי קטן במרחק המקורית מהירותה את משיגה הרוח חזק. בסחרור מלווה
מושגת המינימאלית הרוח מהירות השדרה. של האופטימאלית בצפיפות מקובלת 40500/0 של
בעלות מגן שדרות ידי על הרוח הקטנת שיעור הרוח. משברי גובה פעמים 24 בין של במרחק
שורתיות חד מגן חגורות צחיחים באזורים כן פ על אף בחדירותן, בעיקר תלוי שונה רוחב

ובמים). בשטח (חסכון כלכלית מבחינה ביותר כמתאימות נראות
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שדרות של בקרבתן להתחשב יש מזו יתרה במטרתן. תלוי המגן שדרות של המערך
האופטי הרווח לשאלת התשובה מצטבר. הגנתי אפקט יוצרות מקבילות ושדרות היות סמוכות
המומלץ הממוצע הרווח רבים. בגורמים תלויה שהיא מפני פשוטה איננה השדרות בין מאלי

.1520 H הוא
דבר נמרץ, וגטטיבי לצימוח הגורמים רצויים מיקרואקלים תנאי מספקת השדרה כי נראה
הנגב מערב בצפון במחקרנו מוקדמת. פרי ולהכשלת פריחה ניצני של מוקדמת לפריצה המוליך
החלקות בתפוקת היחסי הגידול המוגנים; הגידולים בתפוקת מובהקת משמעותית עליה מצאנו
,230/0  שום ,42"/0  אדמה אגוזי כדלקמן: היד, מוגנות לא לחלקות בהשוואה המוגנות
תוצאות על הצביעו בערבה ניסויים .8",', אשכוליות ,16",,,  אדמה תפוחי ,11".,  עגבניות

דומות.
כאשר 20H עד היה המיקרואקלים על הרוח שוברי של היעיל הטווח אלה בניסויים

.24H בין בטווח הושג מקסימאלי יבול .12H "rv היתר. והיבול הצמיחה שיפור על ההשפעה
ובאזור בצפון ולקרקע. לאקלים בהתאם שונים בישראל מגן לשדרות המומלצים העצים מיני
 להעדיף יש יותר, ומלוחים יותר צחיחים באזורים כאשר מועדף המצוי הברוש  המרכז
התחרות מפני מגן לשדרת מומלץ אינו המקור אקליפטוס סליצינה. ואקציה גלאוקה קזוארינה
(גובה השדרה של היעיל היחסי לגובה לב לשים יש במטעים המוגן. בגידול שורשיו של החזקה
עדיף רב יחסי גובה בעלי גבוהים בעצים שימוש המטע). עצי של ממוצע גובה פחות המגן שדרת

זו. למטרה כן על

נודדים חולות "צוב

צוריאל אי די

חי0ה שמיאל, קרית חולית, לצמחי החווה

ואתרי כבישים חקלאות, שטחי כיסוי ע"י כבדים נזקים בישראל גורמים נודדים חולות
באזורים מאשר השחונים באזורים יותר קשה הנה חולות תנודות מניעת כי ברור תעשיה.

החולות. לייצוב מיוחדות שיטות כאן לפתח יש לכן הלחים.
מאוסטר (בעיקר מחו"ל וחלקם המקומית מהצמחיה רובם צמחים מיני עשר חמישה אוקלמו

חולות: לעצירת רחב בשימוש הנמצאים ליה)

דקיקה קזוארינה החולות ידיד
מדוקרנת זיפנוצה סמרני אגרופירון
החופי נרהלילה כרתי לוטוס
חדזרעית לענה מצויץ שבטוט
מצרי קנהסוכר החוף חבצלת

המדבר רתם סופורה שיטה
סקונדה גלניה סליצינה שיטה

כחלחלה שיטה

בקנה פעילות מאפשר וזה טרקטור בעזרת הנודדים בחולות ישירות נזרעים הצמחים זרעי
מארס). עד (מנובמבר הקצרה, החורף בתקופת רחב מידה
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ליצירת הזריעה לאחר מיד עכו, "אסקר", תוצרת ביטומן, בתחליבי החולות שטחי ריסוס
שבע באר  מכתשים הציעה לאחרונה טובות. תוצאות הראה לנביטה, חדיר אך יציב קרום
במורדות גלמי בנפט השימוש יעילות גם נבחנה טובות. תוצאות המבטיחים נוספים מוצרים

הדיונות. של תלולים
ולמנוע רצוי לכיוון הרוח משב את להסיט מנת על מלאכותיות בתעלות גם השתמשנו
והן זמני באופן רק יעילות אלו הסט תעלות להגן. מעונינים אנו שעליהם מאתרים נזקים

דחופים. למקרים מומלצות
מלאכותית דיונה לבנות הינד, נתון שטח לעבר החול נדידת למנוע ביותר היעילה השיטה
אותם חול עוצרי צמחים בעזרת יוצרים הקדמית הדיונה את אסטרטגיות". "בנקודות קדמית
מיריעות עילויה בגדר להעזר גם אפשר דצמבר). (נובמבר, החורף בתחילת שותלים או זורעים

פוליאטילן.
 דיונות בכימיקלים. אותה מרססים ואז סוללה לכעין החול מצטבר חדשים 23 תוך
גבי על אחת כפולות סוללות ליצר אפשר צורך יש ואם ארוכה לתקופה נשמרות אלו סוללות

ניכר. גובה בעלת הגנה מערכת יוצרים וכך השניה

ע\נת"ם רב מספוא צמח* עגל והערכה א>נ7\רודו7ןצ>ה
צח*ח*ם לאזורים

פורטי מ'

בןגוריון אוניברסיטת ופתוח, למחקר הרשות מדברית, לחקלאות המחלקה

הצפוני בנגב איקלום בחלקות המרעה להשבחת מספוא צמחי נוסו ארוכה תקופה במשך
רעיה. לניסויי מיגים 20 נבחרו המבטיחים המינים מבין מ"מ. 170200 של משקעים בתחום

עם יחד הנבחרים המינים 20 של משולבת במערכת שנים 3 במשך רעו האווסי כבשים
עונתיות לתנודות בהתאם משקל להוסיף נטו הכבשים נוסף. מספוא כל ללא הטבעית, הצמחיה

ותקופתיות.
של בסופה טיפוסית הינה במשקל הירידה בלבד טבעי במרעה בנגב רועות הכבשים כאשר

מוגבלת. כלל בדרך שהיא זו, תופעה למנוע אפשרות אין החמה. העונה
לשעור ביחס השנה כל ובמשך העונה במשך המינים בין ניכרים הבדלים נראו בניסויים
התכונות מירב את שילבו ספורים מינים רק וכר. ד"התחדשות כושר לרעיה, התנגדות אכילתם,

הרצויות.
הנבחרים המינים מבין מספוא שיחי 3 על גולמית עירונית אשפה של ההשפעה גם נבדקה

.(Alriplexcanescens, A. nummulaira, Cassia sturtii)
2000 של בצפיפות בשורות שתילים נטעו לדונם. טון 15 של בכמות הצניעו האשפה את
לחלקות בהשוואה המטופלות בחלקות מרובה יבש חומר יצרו המלוח צמחי שני לדונם. 890

הבקורת.
ההפרש לאשפה. בתגובה ביותר הגבוה היה Atirplex canescens של האבסולוטי היבול
היתה לא cassia sturtii של התגובה .a. nummulaira השיג להיקש הטפול בין ביותר הרב היחסי

עקבית.
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בישראל למחצה השחונים באזורים המרעה פוטנציאל

♦. ר פ ו ע ' י ו ., ן ב צ ' ח

מטר לארץ המכין בעבים שמים "המכסה
לחמה" לבהמה נותן חציר: הרים המצמיח
ח) ז, קמ"ז (תהילים

וחורף ויבש חם קיץ  מאפיניו היםתיכוני. החבל בתחומי נמצא בישראל, השחון האזור
בעיקר נשענת האזור כלכלת רחבות. תנודות ובעלת נמוכה השנתית המשקעים כמות ונח. לח
ביולוגית עצמם, את סגלו והאדם בעליחיים צמחים, המים. מגבלת בגלל נמוך, חקלאי יצור על

באזור. השוררים היובש בתנאי לעמוד ופיזית,
לנוע בעצמה יכלה והתוצרת האקלימיים, הקשיים על להתגבר אמצעי הניידות, היתד, בעבר
הגשום, מהצפון מים בהובלת שהתרכז נרחב, פתוח בהמותבית. גידול שפירושו  לשווקים
למרות אולם, באזור. החיים ברמת משמעותי ולשפור בחקלאות נכר לשינוי הביא השחון, לנגב
בעינה נשארת השחון. האזור מכלל מוגבל חלק מהוים המושקים השטחים הכבדות, ההשקעות
הניידות, החלפת בלבד, ממיגשמים הניזון השטח, רוב מירבית ביעילות ינוצל כיצד השאלה
מתקדמת לאקולוגיה קיום מאקולוגית 'המעבר בולטים. איודאות בתנאי נוספות השקעות דורשת

אתגרים. רבת ומאידך מחד מסוכנת הינה יותר,
הם: הבעל בשטחי האפשריים השמושים

את שיכלול מעורב ממשק ד. חטה). (בעיקר חרבה  פלחה ג. מרעה. ב. ונופש. יעור א.
המרכיבים. שלושת

כלכלי. הינו הבעל, בשטחי צאן שגידול הוכיחו חקלאיים, במשקים שיושמו המחקרים תוצאות
ישימים (חטה) הפלחה במחזור ושלובם מדושן בלתי או מדושן למרעה, בכרבים שמוש

ישראל. בתנאי וכלכליים

שונות ממשק שיטות בתמש דולר 6000 בסד הכנסה ליצירת הדרוש (בהקטרים) השטח :1 טבלר

בעליחייםחטה

גשםהמקים
מ"מ

מתמשך חטה
כרב

מרעה
בלבד

+ מדושן מרעה
מזון תוספות
החיים לבעלי

מחזור
משולב

חטהבע"ח

34027.836.848.628.0325.1דורות

25050.053.193.440.1345.6מגדה

20080.575.0116.154.2459.9בארשבע

170214.0223.892.5489.0צאלים

של שנתית בהכנסה משפחה לכלכל מנת על הנדרש השטח אודות נתונים מופיעים בטבלה
אמריקאים. דולר 6000

ירושלים. לישראל, קימת קרן  הקרקע פתוח מינהל ♦

תלאביב. החקלאות, משרד  לשמורהקרקע האגף *.
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גשם באזור שאף להדגיש כדאי גשם. אזורי וארבעה ממשק שיטות לוומש מתיח6ים הנתונים
דולר 6000 של להכנסה להגיע מנת על למשפחה הקטר 60 יספיקו רבשנתי ממוצע מ"מ 200 של

בממשק. בע"ח ישולבו בהם במחזורים בשנה
מלוחים (כגון ומרעה נופש למטרות יעור, או שיחי מרעה באמצעות המדבר לדחיקת ניסויים
בתנאי התוצאות, בןגוריון. אוניברסיטת של ופתוח למחקר ברשות בעבר נעשו ואקציות)
בקנה המשך להן היה לא לצערנו, אולם ביותר, מבטיחות גשם, מ"מ 200250 של משקעים

משקי. מידה
יהיה ניתן  יתבצע לסוגיו ויעור בע"ח חרבה, פלחה של ושלוב המשאבים, ימצאו כאשר

השחון. האזור כלכלת את נוסף בצעד לשפר

מ"מ 200400 הגשם קוי בין חקלאי עבוד שטחי :2 טכלד!

האזור
שלחין

(הקטרים)
חרבה  פלחה

(הקטרים)
מרעה

(הקטרים)
סה''כ

נגב

לכיש

36,811

20,507

106,857

16,116

29,930

12,945

173,598

49,568

57,318122,97342,875223,166סה"כ

,,/0IOC/י'260/0557019"/"

הקוים בין המצויים החקלאיים השטחים אודות הפיזיים, הנתונים מובאים 2 מס' בטבלה
צורות לשלוש מתחלק השטח הקטר. 223,166 הינו השטח סה"כ מ"מ. 200400 שוויהגשם

עבוד:

השטח. מכלל 26X שהם הקטר 57,000 שלחין .1

השטח. מכלל ,'ל55 שהם הקטר 123,000 בעל שטחי .2
השטח. מכלל 19'/o שהם הקטר 43,000 מרעה שטחי .3

מעובדים  השלחין שטחי מעטים. חלופיים, שמושים  והמרעה השלחין שלשטחי מובן,
אולי ניתן, קלושים.  עבורם יותר טובים שמושים למצוא והסכויים ביותר, אינטנסיבי באורח
תנאי שבלחץ יתכן, מיועדים. שלחין שטחי לתוספת  מים ולחסוך ההשקייה ממשק את לשפר
אולם אחרים. בגידולים פרי) ועצי ירקות תפו"א, (כותנה, כיום העקריים הגידולים יוחלפו שוק

הנראה. בעתיד, הצפוי הממשק הוא הנוכחי הממשק דבר של ביסודו
כתמים במרעה, וימצאו במדד. קבע. לעבוד מתאים אינו קרקעותיו ובסוג בהגדרתו, המרעה,
שטח ענין של בסופו יהיה שהמרעה איפוא, מובן, לסוגיו. לשלחין, שיהפכו הרי  לעבוד ראויים

אקסטנסיבי.
לא המים שמגבלת מאחר השלושה. שבין ביותר הגדול המרכיב את מהווה החרבה הפלחה
וקרקעית טופוגרפית אלו משטחים נכבד וחלק ומאחר נוספים, נרחבים שטחים השקיית תאפשר

בעל. כשטחי  עתידם  לשלחין מתאימים אינם
המסורתיות. .הממשק שיטות את לשפר אפשרות יש האם  השאלה ועולה צצה מיד,

 הבעל בממשק בע"ח של שאינטגרציה ספק, מכל למעלה הובהר  1 מס' בטבלה
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עובדה המחקר) ידי על שהוכתבו (במגבלות אחת משפחה לפרנסת הדרוש השטח את מקטינה
בממוצע. ר"ש, משקעים מ"מ 170 עם צאלים אזור ביותר, השחון האזור לגבי אפילו נכונה זו
הבעל. במחזור בע"ח בהכללת הקשורים נוספים יתרונות מספר מובאים  3 מס' בטבלה

בע"ח שהכללת ברור בשנה, ומכונה אדם י"ע 5 דורש בעל, שטח אחד, שהקטר בהנחה
ממנו. להתפרנס יוכלו משפחות ויותר שטח, אותו של העבודה קבול את תגדיל במחזור

לעבודו. י"ע 615,000 עיונית, ידרשו,  הקטר 123,000 הנו המעובד השטח וסה"כ מאחר
התוצאה תתקבל בשנה) עובד אדם של הספקו (שזהו ימים ל220 הכללי י"ע מס' בחלוקת

משפחות. כ2800 הנוכחית, הממשק גשיטת לפרנס מסוגלים הבעל שטחי כלומר .2795
מספר את תשלש, ואף תכפיל למחזור בעה"ח הכנסת המקרים, שברוב ברור  3 מטבלה

השטח. מאותו להתפרנס המסוגלות המשפחות
למחזור קטניות מהכנסת כתוצאה יקטנו, וההוצאות ישתפרו, הן אף הממשק ושיטות במדה
אנרגיה בהוצאות חסכון ומאידך מחד, הבעל שטחי של הנשיאה כושר הגדלת מרעה.  הפלתה

אחת. משפחה לקיום הדרוש השטח גודל את ויקטינו הרווחיות את יעלו  ודשן לעבודים
כתוצאה לפחות. רחלות בכ100,000 הצאן עדר את להגדיל עשויה במחזור בעה"ח הכללת

טבחה. משקל טון ו1200 חי משקל טון ב3000 הצאן בשר יצור יגדל מכך
ביבואבשר. נכר חסכון זהו

ישראל של הצחיחים באזורים יער מזיק'
הנזק ומניעת

ן י פר הל יי

אילנות החקלאי, המחקר מינהל לאנטומולוגיה, המחלקה

מגיא

ביניהם יש אך ישראל, של הצחיחים באזורים היער בעצי הפוגעים החרקים מיני הם מעטים
מתאימים. הדברה או מנע באמצעי נגדם נוקטים לא אם רציני נזק להסב המסוגלים

הקשים למזיקים נחשבים האורן של וטוואיהתהלוסה האשל ברקנית האיקליפטוס, יקרונית
טרמיטים. מיני ארבעה עלידי גם לעיתים נגרם משמעותי נזק ביותר.

הנגרם הנזק עוצמת לפי  והחרקים חשיבותם סדר לפי העצים הובאו הנוכחי בחיבור
עלידם.

והדברתם ריבויים מניעת המזייץם,
איקליפטוס .1

היקרוניות משפ' (phoracantha semipunctata f.) האיקליפטופ יקרוגית .1.1

איטליה מזרחהיםהתיכון, ארצות וצפונה, אפריקה דרום באוסטרליה, נפוצה החיפושית
.(7) כרותים או חלשים עצים של וענפים בגזעים הקמביום באיזור נובר הזחל אמריקה. ודרום
ודאי יכלו  היקרונית פגיעות לולא בצורת. שנות לאחר שנפגעו חיים עצים לגלות שכיח
בחלקות בעיקר לפגיעה חשופים העצים בחיים. ולהישאר המים גרעון על להתגבר רבים עצים
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לאיזור המתאימים זנים) (או מינים נטיעת א.

הנ"ת " n,m י "" >"* '*ייי "'י'"" "יי*" "££*.
טמיטימ 1.2

י ללי  י " "י™  ב"י11ל "ג '^,^,I,1™
(Mlcroceroiermes divenus 5i/v.) 3;:r: e'VS 1.21

"" יי .""  ." "נ";י;:;^
(/?,,,cu/^rm" 1.""/"*" (.""א מלררללאל דטרמיט 1.2.2

ךק^ייךןץ 'g.;. (Apate monachus F.) יאפטר 13

בעקיפין גורמת יבכך בייאים עצים * יענפים בגי; אייכית ^י" "י"" לשבירתם"יי"יי1

אשל .2

י'"" יי י"י™ א"י בי"ת ^ י ^ י""™" גיימ™',™,™
n,,...a> fBS"2 jsteraspis squamosa ^/"?) ללאשל בילןנית 2.1

ויותר שנים 5 למשך המזיק אוכלוסיית את מצמצם דונם לכל מפותחים עצים
טרמיטים 2.2

הם האחרים השניים .1.2 בסעיף כבר נכתב הטרמיטים מיני שני על
(Kaloiermes llavicollh /■.) רלליטרמס 2.2.1

.(1) במבנים וכן נוי ביער, הגדלים רבים בעצים הפוגע יםתיכוני, 'מין (Ka1olermes sinaicux ac>".">t) מדברי קלוטרטס 2.2.2

.(1) במבנים גם אך באשל, בעיקר ופוגע במזרחהיםהתיכון נפיץ

Pyra/^lf(, 'ctt.c (Upidoma tamarlcalh Hn) brwrC^j: 25
בעלווה ניזון הוא בתוכו. ומסתתר מטווה טווה הזחל

^,^,,^ 'Btr: ,,"I/),vpa,^ ^v.V.W/a ר,^ ^ עטף", 2.6

גבוהה. הנגיעות כאשר ""ו" אלה . בךינים ^;!!i^T 2,
VMp(V/ac 'Bffa (Vespa onemahs L.) חית .."■ 1י .*■■

הקן. לבנין זה בחומר ומשתמשת והענפים הגזע קליפת את מכרסמת הצרעה
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אורן .3
טוואי הוא הצחיחים, באזורים מיוחדת לב תשומת .המחייב האורן של היחידי המזיק

התהלוכה.
טוואיהתהלוגה. vi?" (Thaumetopoea wiikinsoni Tams) ה5;פלי2אי טלואיהתהלוכה 3.1

אגןים ארצות בכל כמעט נפוצים Th. pityocampa Schiff. מאוד לו קרוב ומין זה מין
על לעיתים עולה שם וריבויו יהודה, ומדבר בארשבע באיזור גם נפוץ הוא בישראל התיכון.
דור מקים הוא באדמה. ומתגלם במחטים ניזון הזחל הארץ. של יותר הגשומים באזורים הריבוי
בגלל שנים. 9 להמשך העשוייה נוספת, תקופה בדיאפאוזה נשארים רבים גלמים אך לשנה,
ריסוס העיקרית: ההדברה בהתמדה. המזיק מודבר והעיניים) העור (דלקת באדם פגיעותיו
בתרסיסים השימוש .(5) בדימיליו או Bacillus ihunngiemis Beri. החידק בתכשירי היער

.(4) בהזרקותגזע גם משתמשים גבוהים בעצים ופוחת. הולד כימיים
עשיהפירות. 'sm .(Evetria buoiiana v. thuri/icana Led.) האורגים עש 3.2

ובולמת העץ בנוף לעיוותים גורמת הפגיעה מכך. כתוצאה המתיבש בפקע, מתפתח הזחל
התקינה. התפתחותו את

שיטה .4
.(6) לשיטה מיוחדים רובם חרקים, מיני כ40 מתפתחים השיטים של המקומיים במינים
עלול השיטים, קבוצות בשתי נזק, .(2) החרקים מספר הוא מועט המאוקלמים שיטה במיני
חיפושיות עלידי וגם (2.2.1 ו 1.2.1 (סעיפים הקלומטרמס עלידי הנגב, טרמיט עלידי להגים

.(1.3 (סעיף האפטר.

ברוש .5
מיני ששני יתכן אך הברוש. לעצי המסוכנים הראשוניים המזיקים בישראל הם מועטים
,Coryneum cardinale הפטריה את נושאים הקמביות) (משפ' Phioeosinus מהסוג החיפושית

העצים. להתנוונות והגורמת בנגב גם המצויה
היל,רונילת '0ti'!2 ,(icosium tomemosum Luc.) הברוש י?ר*גית 5.1

כרותים. או מתנוונים עצים של וענפים בגזעים מתפתחת זו חיפושית

ד, נ י ר א ו ס ק .6
עלידי נגרם נזק בישראל. הקסוארינה בעצי הפוגעים החרקים של מספרם הוא קטן

.(1.3 (סעיף והאפטה (2.2.1 (סעיף הנגב טרמיט

דיון

ישראל. של הצחיחים באזורים יער בעצי הפוגעים חרקים מיני 15 הוזכרו הנוכחית בסקירה
שני .(1) וצרעה (2) ציקדיים ,(4) טרמיטים ,(4) עשים מינים), 4) חיפושיות כוללת זו קבוצה
9 המקומיים המינים מבין הנוכחית. במאה ארצה הוכנסו הרהיטים) ויקרונית (האפטר, מינים
מונופאגים הם המינים מבין 9 האתיופי. באיזור גם מצויים ו4 יםתיכונית תפוצה בעלי הם
מנגנונים פיתחו האלה החרקים .(1) ואיקליפטוס (1) ברוש ,(2) אורן מינים), 5) באשל וניזונים
חיפושיות הצחיח. האיזור של המיוחדים בתנאים וריבוי קיום להם המאפשרים אןרחחיים אן
בסדקי ביציהן את מטילות החיפושיות באדמה. או בעץ  הטרמיטים העץ, בתוך מתפתחות
האשל, ברקנית היא הקליפה עלפני המטילה החיפושיות מבין היחידה מתחתיה. או הקליפה
העשים, מבין וקשה. עבה קליפה עשויות והן הענף או הגזע של המוצל בצידם מוטלות ביציה אך
קן טווה שהזחל או האשל), (עשעפצי מעוצה בעפץ או האורנים) (עש בפקע המתפתחים יש
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מצויידת הגבנון ציקדת האשל). nrornry (טוואיהתהלוכה, השנה של הקרירה בעונה ופעיל
באדמה. לרוב מקננת המזרחית והצרעה עבה בקוטיקולה

מסקנות

כללי על הקפדה עלידי הרשימה, דנה בהם המזיקים, התרבות את למנוע ניתן בדרךכלל
המשניים המזיקים פגעי ולפיכך ישראל יערני עלידי לרוב נאמרים אלד. כללים הפיטוסניטאציה.
רק הראשוניים המזיקים מבין הארץ. של הצחיחים באזורים שכיחה תופעה אינם והטרמיטים
מודבר טזואתהלוכה ואילו אזורי בסיס על מודברת האשל ברקנית הדברה: מחייבים שניים

משמעותי. אינו ליער הנזק אם גם הנגועים, היערות בכל כמעט בשיטתיות

ספרות

.3421 :23 ליעדן בישראל. ונוי יער בעצי טרמיטים .(1973) י'. הלפרין, .1

.640623 ג': כרך תלאביב, לחקלאות באנציקלופדיה יער. מזיקי .(1976) . .2

.240232 :31 ל;ל* גן טבעיים. ואויבים ביולוגיה  האשל ברקנית .(1976) . .3

הזרקות עלידי גבוהים בעצים האורן של טוואיהתהלוכה הדברת .(1978) . .4

עמ'. 24 ביתדגן, וולקני, מרכז מדעיים, לפרסומים המחלקה ,122 מס' מיוחד פרסום גזע.
2420 :59 השילל בדימילין. האורן של טוואיהתהלוכה הדברת .(1979) . .5

.2422
6. BytinskiSalz, H. (1954) Insects associated with desert acacias in Israel. Bull. Res.
Counc. Israel 4: 284292.

7. ., and Neumark, S. (1952) The Eucalyptus borer in Israel. Trans 9111

Int. Cong. Enl. /: 696699.

*ע\ראל ביערות ע\ר>פות כ>בו*

בןפורת מ'

חיים קרית לישראל, קימת קרן היעוד, אגף

כ מזה הקטאר). 100.000) דונם מליון כ1 של בשטח שריפות כיבוי על מופקדים אנחנו
אלונים. בעיקר טבעי יער הקטאר כ40.000 מחטניים. בעיקר יער הקטאר 60.000

כיבוי מבחינת מופקדים אנו עליהם גם אשר לאומיים וגנים טבע שמורות כולל זה שטח
שריפות.

הנטוע ביער כמחצית מהן, שריפות. בכ700 שנה מדי עוסקת שלנו והכיבוי האתור מערכת
היערות. את המסכנים בור, ושטחי מרעד, טבעי, בחורש וכמחצית

של הנ"ל והמספר בשנה, חדשים כ7 במשך בקיץ, בישראל גשמים יורדים אין כידוע
בלבד. הקיץ בחדשי מתרחש שריפות

1zoood שגה מדי נרשמות בישראל כי לציין עלי בנושא ריאליות פרופורציות קבלת לשם
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כ100/0 רק פתוחים. בשטחים שריפות וכ7000 בנויים בשטחים "ליפות כ5000 מתוכן שריפות.
יערות. מסכנות, או מתרחשות, הפתוחים בשטחים מהשריפות

מדווחת שריפה כל יער. לשריפות הקשורים הנתונים כל אחרי מתמיד מעקב מקיימים אנחנו
 השנה ובסוף ארצי שריפות דווח מהמחשב מקבלים אנו חודש, כל למחשב, הנשלח דו"ח על

מסכם. דווח
ובנזקים. היער שריפות במספר קבוע גידול קיים כי רואים אנו זה ממעקב

בשטחים שריפה לכל ולמעשה ברקים, כגון לשריפות, הגורמות טבע תופעות בישראל אין
המעקב מתוך במזיד. או רשלנות מתוך אם לשריפה, האחראי כלשהו אנושי גורם ישנו הפתוחים
אנו אלו שריפות לגבי לגורמים. באשר ודאות לנו אין מהשריפות כ850/0 לגבי כי עולה שלנו

וכוי. סיגרית בדלי השלכת פיקניק, מדורת השארת כגון, מרשלנות נגרמו כי מניחים
הן: השריפות של הכללי במספר לגידול הסיבות

יבפריסתם. היערות בשטח גידול א)
הפרטיים. הרכב כלי במספר מתמיד ריבוי ב)

ודרכי ביערות נופש אתרי פתוח בעקבות ביערות בלוי של חיוביים הרגלים הקנית ג)
יער.

גורמות. שהן הפגעים למרות אותן למנוע שאין חיוביות התפתחויות הנ"ל,

משבשים: ולניכוי למגיעה
ידניים, מיכניים, באמצעים שנה מדי מעשבים מנקים אותם מטר 1020 של ברוחב אש ל,וי

היערות. משטח כ30/0 מהווים האש קוי כימיים. או
למטרת לדרכים הנ"ל האש מקוי עוברים אנו האחרונות בשנים ולבידוד. לנגישות דרכים

וכיבוי. בידוד
לאפשר מטרתנו הכיבוי. מכונית הוא השריפות, במרבית והיעיל הטוב, האמצעי כי נוכחנו

הדרך. על האש את ולעצור במהירות מקום לכל להגיע הכיבוי לרכב
הרצוי המרחק ולכן, מטר 100 עד של לטווחים ביעילות למשוך ניתן הכיבוי צנורות את

מטר. 150200 הוא לדרך דרך בין זו) (מבחינה
למרחק אותנו מביאה זו דרכים ורשת דרך/דונם. מטר כ67 בממוצע לנו יש הנטוע ביער

לדרך. דרך בין מטר כ200 של ממוצע
ואזעקה. שריפות לגילוי תצפית גלץדוו! ושלש שלשים לנו יש

שלו הודעה כל החבלית. הרשת על הנמצא אלחוט במכשיר מצוידת תצפית נקודת כל
באלחוט. המצויירים והעובדים הניידות התחנות כל ע"י וגם החבלי המשרד ע"י גם נקלטת

במרכז מצוי הטלפון  באחרים כבאות. שרותי לאזעקת טלפון גם מותקן מהמגדלים בחלק
שצריך. מי את טלפונית המזעיק החבלי

יער מפקח לכל ואזורים, חבלים  המרכזים בכל מכשיר יש התצפית לנקודות בנוסף אלחוט
ברכב. המוסעת עובדים קבוצת ולכל ומעלה, גושי מפקח מדרגת

עובדים קביצת וכל מפקח לכל מאפשרת זו רשת הארץ. בכל אלחוט מכשירי 140 סה"כ
בהתאם. מיד ולפעול המדויק, מיקומה ועל שריפה פרוץ על מיד לדעת

1

הכיבוי שיטת
התצפיות. ע"י ואש עשן גילוי .1

החבלית. האלחוט ברשת מידית התראה .2

באמצעים כיבוי פעולות והתחלת מצב לבדיקת  למקום ייעור עובדי של מידית יציאה .3
ידניים.
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הקרובים, הכבאות שתתי את מזעיקים  ביותר קצר זמן פרק תור כיבוי אין באם .4

כיבוי. רכב השולחים
מיועדים הציבוריים הכבאות שרותי כיבוי. רכב מחזיק היעור אגף אין ככלל, העלי:

ויערות. פתוחים בשטחים שריפות לכבות
מושגת לא באם שריפות. לכיבוי הנ"ל המערכת מספיקה מהמקרים מי1"90 ביותר .5

של רסוס במטוסי מדובר בכיבוי. לסיוע מטוסים מוזעקים כה, עד השריפה על שליטה
השריפה. על המים את מטילים אשר ממ"ע, 1.5

להכוונת ומשטרה ידני בכיבוי לסיוע צבא של תגבור מזעיקים  חריגים אסון במקרה .6

וכר. אזרחים פינוי תנועה,
1030 תוך לרוב,  ביותר קצרים זמן בפרקי נעשות והכיבוי האזעקה, הגילוי, פעולות

קטנות. בעודן השריפות רוב על משתלטים זו בצורה דקות.
של ביותר הגדולה (השריפה שלנו. במושגים ענק שריפות הן מהשריפת כ,,:2,51 רק

ב1978). בגליל דונם, כ1200 כילתה לנו, הזכורה נטוע, יער
חשיבותן, בגלל ביערות. הדרכים רשת היא הכיבוי של היעילות לרמת העיקרית התרומה
לפרת וממשיכים וכיבויין שריפות מניעת בנושא ביותר הכדאית ההשקעה את בהן רואים אנו

בהתאם. דרכים
רכב של חוזר למילוי מים מקור למצוא ניתן בארץ והישובים האוכלוסיה צפיפות עקב

מהשריפות. קטנים במרחקים כיבוי
באזעקה צורך רואים אנו אין עליה הבנויה הכיבוי ומערכת אצלנו הקיימת התשתית עקב
במקרים בכיבוי לסיוע מטוסים מפעילים אנו שריפות. לכיבוי מטוסים של ואוטומטית מידית

הבאים:
(או מהשליטה, לצאת מאיימת והשרי0ה האחרים באמצעים השריפה לכבות ניתן לא כאשר

מהשליטה). יצאה כבר כאשר
האש את לעכב וצריך הקרקע גבי על אחרת נגישות אליו שאין בשטח השריפה כאשר

למקום. ברגל שיגיעו עד
והכרח כדאיות רואים אנו אין לכיבוי, במטוסים שמוש של במקרים היחסי המעוט עקב
חקלאיים מטוסים של בשרות להשתמש מעדיפים ואנו לכיבוי מיוחדים מטוסים ולהחזיק לרכוש

אחרות. למטרות שוטף באופן המופעלים
יש לכיבוי. מטוסים שולחת הזמנה, לפי אשר "כימאויר" חברת עם הסדר לנו יש כאמור,

המטוסים. עם אלחוטי וקשר משותפים נהלים לנו
חוזר. למילוי הניתן קבוע, תלוי מיכל בעלי ממסוקים הכיבוי שיטת את עתה בוחנים אנו
משתמשים אנו כאן שגם כך האויר, מחיל לקבל אמורים אנו הכיבוי ופעולת המיכלים הטסת את

אותם. מחזיקים או רוכשים ואיננו קיימים טייס בכלי
אי או אכפתיות אי מרשלנות, כתוצאה נגרמות השריפות מרבית כי מעריכים ואנו הואיל
וחינוך. הסברה ע"י השריפות מספר את לצמצם אפשר כי סבורים אנו הצבור של ידיעה

: זה בתחום אינטנסיבי באופן פועלים אנו לאחרונה
חובה שעור עבור למורים כחומר משמשת והיא לבתיהספר ולימוד הסברה חוברת הכינונו

החינוך. מערכת בכל
שריסות. ולמנוע להיזהר לצבור הקוראים שרות תשדירי וברדיו בטלויזיה משדרים אנו

לקהל. כאזהרה וכוי שלטים מדבקות, פלקטים, מפיצים
חיה. אש להשאיר לא הצבור את ומזהירים בחניונים משגיחים

לפעולה הד יש כי לנו נראה אך ומניעה הסברה אמצעי של יעילות למדוד אמנם, קשה,
לסכנה. ער אכן והציבור זו
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אש ובקו* ב>עד עשבים הדברת

כהן** ג. ניר* א.

הגשמים עונת בתחילת השטח מתכסה ויבש ארוך וקיץ גשום חורף עם טרופי סוב באקלים
מזון רטיבות, על הצעירים בשתילים מתחרים אשר עלים, ורחבי דגניים של שנתית חד בעשביה

לשריפות. סכנה ויוצרת מתייבשת הצמחית הקיץ באמצע היער. להתפתחות ומפריעים ואור
התחרות, לחסול חיונית חינה לייעור המיועדים ובשטחים ביערות עשבים של כימית הדברה
במשאבים ולחסכון העשביה לניכוש אדם בכח המחסור על ולהתגברות השריפות סכנת להקטנת

כספיים.
קוטל  סימזין ידי על נעשה זה טפול  וטרוםנטיעה טרוםנגינזה עשבים הדברת א.
לקרני החשוף השטח פני על פעיל נשאר והוא טווח ארוכת היא השפעתו אשר שאריתי עשבים
1963 מאז שנערכו ניסויים בעלווה. לפגוע ומבלי להתפרק מבלי ימים 3040 במשך השמש
מטופ בשטחים לנטוע ניתן  וחרובים אקליפטוסים מחטניים, של שנתיים חד שתילים כי הראו
חשופה קרקע על לדונם סימזין ג"ר ב300 רסוס שלילית. לוואי השפעת ללא בסימזין לים
נעשית הנטיעה הגשמים. עונת תום עד שנתיים חד עשבים נביטת מונעת הגשם, לפ11י באוקטובר
צמיחה על הצביעו שנים מספר במשך תצפיות מעשבים. נקיה בקרקע הגשמים בעונת לפיכך,
שני לשיטה יש לעיל האמור למרות בהוצאות. לחסכון נוסף הנטיעות של משופרים וקליטה

חסרונות:

באוקטובר בסימזין שטופלו ששטחים לעתים קורה הדרום באזור בפרט שחונות, בשנים .1

בהוצאות המוחלט ההפסד איפוא ברור הנטיעה, בעונת גשמים מיעוט בגלל יותר מאוחר ניטעו לא
הטפול.

כמותהחומר
גר'/דונם

הדברת
* עשבים

הערות השתילים על השפעה
חודשים 6 אחרי

+ סימזין
אמיטרול

250

100
101

+ סימזין
אמיטרול

250
50

101

+ סימזין
פרקואט

250
40

חלמיתיים8 הדביר לא 1

+ סימזין
פרומטרין

75

200
מהר5 מתפרק פרומטרין 3

25044לינורון

25064פלואומטורון

ידנית הדברה
היקש

83

טיפול ללא
היקש

13

מלאה הדברה  10 השפעה ללא  1 כאשר מ110 בדירוג מובאות התוצאות *

בע"מ. בר עשבי להדברת החברה *

בע"מ. טכני הניוד כימיקלים כ.צ.ט., **
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המיועד שהטיפול כר הריסוס, לפני העשבים נובטים הגשמים מקדימים בהן בשנים .2
פועל. איננו נביטה למניעת

הנטיעה ולפני העשבים נביטת לאחר טיפול  נטיעה ולסני הנביטה אחי עשבים הרבית ב.
מגע קוטלי של שלוב ע"י או ושאריתיות) (מגע כפולה פעולה בעי1 עשבים קוטל באמצעות נעשה

הקודם). בעמוד טבלה (ראה סיסטמיים. חומרים או שאריתיים חומרים עם

עשבים לקוטלי מוגבלת זאת שיטה  נטיעה אה  נכיטה אה עשבים ירכית ג.
היער. בעצי פוגעים אינם אך מגע, ושל שאריתית השפעה להם יש אשר בררניים

כמותהחומר
גר'/דונם

הדברת
* עשבים

השפעה
אחרי

על
6

השת
חדשי

ילים
ם

הערות

אורנים25062טרבוטרין כשתילי צריבות
+ םימזין
טרבוטרין

200
100

62

+ סימזין
טרבוטרין

125
125

88

מלאה הדברה  10 השפעה ללא  1 כאשר מ110 תוצאות *

לשריפות מועדים בישראל למחצה השחון באקלים היערות  אש גל,לי עשבים הרבית ד.
מחסום דלוג את האש מן למנוע כדי מעשבים נקיים אש קוי לתחזק איפוא, יש בקיץ. תדירות
בשטחים נמצאים האש קוי לעתים מאד. יקרה הינד, ביד עשבים הדברת האש. קו של המטרים 12
לטפול היחיד האמצעי הינו במסוקים שמוש לפיכך, רכב. לכלי עבירים ובלתי טרשיים תלולים,

בישראל. האש קוי ברוב עשבים בקוטלי
במיכל אחיד רכוז הראו מוקדמים ניסויים ואטרזין. סימזין היו לניסוי שנבחרו החומרים
בערבול שימוש נעשה שלא למרות ,500/0 רטיבה מאבקה המורכב התרחיף מן 100/0 של המסוק

מכני.

כמותהחומר
גר'/דונם

תאריך
רסוס

השטח תוצאות*מצב

50 סימזין
רטיבה אבקה

מעשבים50028.11.61 9נקי

50 סימזין
רטיבה אבקה

מעשבים75028.11.61 10נקי

אטרזין
75031.12.61

חד בעשבים כסוי
ירוקים שנתיים

ס"מ 810 בגובה
10

הודברו לא עשבים  1 מושלמת, עשבים הדברת  10 דרגת *

ותוצאות דיון
הצמיחה עונת כל במשך רצון משביעות תוצאות נותן הנביטה לפני בסימזין טיפול א.
שיטה הטיפול. לאחר מספר שבועות ניטעו אשר וחרובים, אקליפטוסים במחטניים, פוגע ואינו
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להתחיל לצוותים ומאפשרת בעשבים הטיפול עונת את ומאריכה ויעילה חסכונית נראית זאת
הגשמים. עונת תחילת לפני ימים 3040 לפחות בסתיו, בעבודה

את נותנת t אמיטרול או ואמיטרול סימזין של שלובם (עשבים) אחרנביטה בטיפול ב.

יעיל היה פרקואט לבין סימזין בין שילוב השתילים. על השפעה מעט עם ללא/או התוצאות מירב
בהדברה הכזיבו אחרים שילובים החלמיתיים. ממשפחת צמחים מדביר איננו שפרקואט מפני פחות

ארוכה. לתקופה
שבו במספר ההדברה עונת את להרחיב עשויה נטיעה ואחר נביטה אחר עשבים הדברת ג.
גר'/דונם) 125) םימזין בין השלוב הנביטה. לפני בטפול כמו טובות אינן התוצאות אולם עות,
בעצים. פגיעה מינימום עם יחד ביותר טובות הדברה תוצאות נתן גר'/דונם) 125) וטרבוטרין
וטיפולים הנטיעה לפני אד הגשם לאחר טיפולים בסתיו, נביטה טרום טיפולי בשלוב כי נראה
הראשונה בשנה עשבים נגד לטיפול נרחב זמן טווח לקבל ניתן הנטיעה ולאחר הנביטה לאחר

לנטיעה.
המתאים נמצא מסוקים באמצעות ואטרזין בסימזין מבוגרים ביערות אש בקוי טיפול ד.

עשבים. להדברת ביותר

בנגב עצים נטיעות עגל והערך אקלים מיקרו

קרשון וו' שילר ג'

אילנות החקלאי, המחקר מינהל היער, לחקר המחלקה

תקציר
ועמק הנגב דרכי לאורך ניטעות (לימן) שונות חלקות של רב שמספר מעשור למעלה זה
ממוקמות אלו חלקות מ"מ. ל200 50 בין נעה השנתית הגשמים כמות שבו באזור הערבה
הזורם העלי מהנגר חלק בהם ולאגם אותן לסכור המאפשר דבר ואדיות, בתוך מישוריים בשטחים
במשך וחיותם התפתחותם את ולאפשר בחלקה לעצים רבה מים במות להוסיף ובכך בואדי
מאוד מועט שבו האזור בדרכי לנוסעים נופש מאפשרות אלו יתקות חלקות היבשה. העונה

העצי. הצומח
10 בן המקור אקליפטוס גדל בו דונם 3 ששטחו בלימן בוצעו אקלימיות מיקרו מדידות
בארשבע לכביש ימין מצד ה23 בק"מ ניטע הלימן מהחלקה. מ' 150 במרחק פתוח ובשטח
טמפרטורת נמדדו: .16.00 ועד 9.00 משעה ו28.2.72 13.9.71 ,9.6.71 ב בוצעו המדידות דימונה.
בשעה), לסמ"ר (בקלוריות גלובלית קרינה צלזיוס, במעלות שחור גוף וטמפרטורת אוויר
בשניה). (מ' הרוח מהירות כספית), ;מ"מ האדים לחץ בשעה), (מ"מ פיש מצנורית התאדות

פתוח. ובשטח בלימן חזרות בשלוש הקרקע מפני מ' 1.20 בגובה הוצב המכשור
האויר בטמפרטורת משמעותיים הבדלים אין כי הראו אקלימיות המיקרו המדידות תוצאות
נמצאו יחסית. קטן הלימן ושטח היות כנראה זאת והלימן, הפתוח השטח בין האדים ובלחץ
ומהירות התאדות גלובלית, קרינה שחור, גוף טמפרטורת הבאים: בפרמטרים משמעותיים הבדלים

העצים. של מנוכחותם הנובעים הרוח
אדם של התרמית הנוחות והרגשת החום עקת לחישוב שמשו אקלימיים המיקרו הנתונים
 מנוחה מצב התנהגות: צורות שתי עבור נעשו החישובים פתוח. בשטח או בלימן השוהה
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4 של במהירות (הליכה מתונה פיסית פעילות בשעה, קלוריות קילו 100 של מטבולי חום יצור
במאמר שפורסמו לאלו זהים החשובים פרטי בשעה. קלוריות קילו 410  מתון) מדרון על קמ"ש

.(1973 וקרשון (שילר קודם
מאשר נמוכה בלימן החום עקת פיסית ובפעילות מנוחה שבתנאי הראו החישובים תוצאות
בלימן יותר טובה וב13.9) (ב9.6 בקיץ אדם של התרמית הנוחות כי נמצא כן הפתוח. בשטח
בלימן, מספקת קרינה וחוסר הרוח ידי על הרב הקרור עקב בחורף אך פתוח, בשטח מאשר

פתוח. בשטח תורגש מיטבית נוחות הרגשת
בנוף אסטטי גורם המהוות הנגב ברחבי יער שחלקות מורות המחקר תוצאות לסיכום,
אקלימיים המיקרו מהשינויים כתוצאה הקיץ בעונת וםקניק מרגוע כמקום לשמש עשויות גם

יער. בחופת השטח כיסוי ידי על הנגרמים

ססרות
1. Givoni, B. (1969) Man, climate and Architecture. Elscvier Publishing Co., Ltd.

Amsterdam.
2. Schiller, G. and Karschon, R. (1973) Microclimate and recreational value of tree

plantings in deserts. Landscape Planning 1 : 329337.

צח*ח*ם באזור*ם ונוף >ער

אפשטיין י'

אשתאול לישראל, קימת קרן היעור, אגף

מהווה אלא מסחרי,  תעשיתי שיקול על רק מבוסס אינו צחיחים, באזורים היער תפקיד
הטלישה את כך ע"י ומונע פוריים, ואזורים המדבר בין חיץ יצירת של ביותר חשוב גורם

אלה. לאזורים המדבר של המתמדת
העיקריות הסיבות את מהווים אלה כל עצים, וכריתת ואינטנסיבי מופרז מרעה יתר, עיבוד
בנטיעת הצורך פוריים. לאזורים המדבר של ונמשכת מתמדת חדירה דהיינו, לדזרטיפיקציה
הקיים בנוף וההתחשבות הצמחיה סוג הנטיעה, שיטות אך מאליו, מובן צחיחים באזורים עצים

מרובה. חשיבות בעלי הם גם הנטיעה בעת
הועלתה המדבר התפשטות בנושא מספר שנים לפני שנערך המאוחדות האומות מטעם בכנס
"קו באם היא השאלה סהרה. למדבר ודרומית צפונית ירוקה חגורה לנטוע אמביציוזית תוכנית
המאסיבית השתילה והאם פוריים. מאזורים המדבר דחיקת בעית את יפתור זה מעין מגינוט"
אפשרות עם קטנות יער קבוצות של בנטיעה להתרכז יותר וכדאי יתכן לבעיה. כפתרון מוצדקת
נטיעת של העיקרון הקטנים בשטחים ובהתחשב בישראל יער נטיעת בעת יותר. טובה קליטה

מאוד. חשוב הינו קטנות יער יחידות
כדלקמן: גורמים של רחב מגוון כוללות הכלכלי להיבט בנוסף בארץ יערות בנטיעת המטרות
מגן יצירת .3 הגבוהות. הטמפרטורות וויסות צל נתינת .2 אקלים. ומיקרו המקרו שפור .1

המדבר. של החשוף לנוף ויזואלי קונטרסט יצירת .5 סחף. מניעת .4 וקרינה. רוחות כנגד
מרעד, כגון השונים הקרקע שמושי את כוללת אשר אינטגרלית אקולוגית מערכת יצירת .6
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הנכרים הבנויים בגלל ביותר גדול אתגר מהווה בארץ היער נטיעת .7 וחתישבות. חקלאות
יחסית. קטן בשטח בגיאואקלים

ברור גבוהים. קליטה ואחוזי מעודדות תוצאות ישנן ובנגב המדינה "ל הדרומיים באזורים
ונופיים גיאוגרפים משאבים לנצל אלא צפוף, ביער הנגב את לכסות אינה השתילה שמטרת
לצידי כלל בדרך הניטעים הלימאנים הינם אלו מעין לנטיעות דוגמאות לנטיעות. קטן מידה בקנה
המדברי. הנוף של למונוטוניות חד קונטרסט ומהווים לנהג ונופש מנוחה מקום ומספקים דרכים
נופש למטרות ניצול מאפשרת הכבישים, לאורך יער מערכת יוצרים אלו מעין לימאנים של סדרה

עין. ושובת דומיננטית נוף יחידת ויזואלית מבחינה ומהווה

בואדיות נטיעות
נטיעה גופיות. לנטיעות עצום פוטנציאל מהווים הנגב את חוצים אשר המרובים הואדיות
ליחידות הצחיח המדברי הנוף את "ישברו" וצאלים אשלים שונים, יער עצי מיני של מבוקרת

למיניהן. בר לחיות מקלט ומקום לאדם נופש לפעילויות מתאים מצע ויהוו ירוקות נוף
בתכנון ביותר חשוב מרכיב הינו יער שנטיעת מדגימים הירדן ובבקעת בנגב הישובים
בלבד, הדיור יחידות ובין סביב לנטיעה מותחמות אינן עצמן הנטיעות הישוב. של והנופי הכולל
הצחיח והאזור הישוב בין ופיזי ויזואלי חיץ ומהוות הישוב סביב יער בחגורות מתבצעות אלא

סביב. והיבש
הישוב, נקודות בתוך נשתלים וג'קרנדה, נאה מכנף נאה, צאלון כגון נוי עצי של סוגים
בחורשות נשתלים ואקליפטוס ינבוט קזוארינות, שיטות, כגון הטפוסיים היער עצי זאת ולעומת

עצמו. והישוב המדבר בין החיץ את ליצור הישוב סביב
תכלית רב יער יצירת על מבוססים השיקולים היער בתכנון הנופש אלמנט שיקול מלבד
שלוב של לתהליך מאלפת דוגמא ממנו. אינטגרלי חלק ומהווה המקומי הנוף עם משתלב אשר
אינטנ חקלאות ירושלים. תלאביב בכביש לטרון בעמק בנטיעות לראות ניתן הקיים בנוף יער
אקליפ ברושים, אורנים של המעורב ביער הרמונית בצורה משתלבת הסביבה ישובי של סיבית

החורש. כליל וקבוצות חרובים טוס,
עונות במשך גווניו את המשנה יער לעיניו מתגלה השנה עונות כל במשך בכביש העובר
האקליפטוס של הצעירה האדומה העלווה השיטות, של הצהוב המעטה החורש, כליל פרחי השנה.
את ומחדדים לעינים תגובה מהווים אלד, המחטניים של הבהיר ועד מהכהה ירוק גווני ושלל

גווני. וחד מישורי בכביש הנהג של עירנותו
הנטיעה בנטיעתו. חשוב שיקול מהווה הקיימת בטופוגרפיה והשתלבותו היער נטיעת צורת
מהטופוגרפיה אינטגרלי חלק שמהווה יער של לאספקט תורמת לד.ם בחוצה ולא הגובה קווי בכוון

הקיים. והנוף
מודגשים להות יכולים גיא, או כפה, גאולוגי, חתך כגון גאולוגיים אלמנטים אחרים במקרים
על בשלוחה, או בכפה החתך; בכוון להשתל יכולה הצמחיה בחתך, בהם. הצמחיה עצוב ע"י
את להבליט כך וע"י חשופה, הכפה את ולהשאיר השלוחה לאורך לשתול אפשר להבליטם מנת
היער כך וע"י ההר במעלה שרירותי כקו האש קו את לקבוע נוהגים היו בעבר שביניהם. הניגוד
בתור יער בדרכי להשתמש היא המגמה כיום נפרדות. יחידות לשתי מלאכותי באופן נחצה היה

גובה. קו לאורך כלל בדרך הוא הדרך תוואי  אש קו

היער גבולות
כך וע"י לנטיעה המיועד השטח רכישת לגבולות בהתאם היער חלקת גבול נקבע פעם לא
לכך דוגמא המקום. של לטופוגרפיה קשר כל בלי ישרים בקווים מסתיים היער גבול לעיתים
היער מסתיים שם ירושלים, בואך המהיר בכביש תחתית למוצא מעל היער בחלקת לראות ניתן
בטופו וישלב ישקף אשר מתפתל, או עגול בקו להסתיים במקום אלכסוניים או ישרים בקווים
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בעת וצורתו היער בגבול ולהתחשב לוודא חשוב לפיכך ירושלים. הרי של המיוחדת גרפיה
המידית. מהסביבה אורגני חלק יהוו שגבולותיו ולהשתדל היער, נטיעת

לנטיעה עצים בחיית
בעבר ואיכותו. היער בצורת ביותר חשוב אלמנט מהווה לנטיעה העצים סוגי קביעת
לעתים הגורם דבר ואקליםטוסים מחטניים בעיקר עצים ומיני סוגים של מצומצם במספר השתמשו
בהתאם הנטיעות את לגוון היא כיום המגמה השונים. הארץ בחלקי הזהה מונוטוני יער ליצירת

הנטיעות. ממערכת אינטגרלי כחלק טבעית צמחיה ולשלב הארץ, לאזורי

ויעור ארכיאולוגיה
הארכיאולוגיים באתרים בנטיעות לראות ניתן הקיים בנוף היער שילוב של נוסף אלמנט

הארץ. ברתבי הרבים
ואלמנ דבר לכל נופש פארק של האפקט את ארכיאולוגי כאתר לחשיבותו מוסיף כאן היער
המשלבים מבקרים לרבבות משיכה מקור ומהווים וצל ירק בתוך טבולים ארכיאולוגיים טים
יתיר, ביער לראות ניתן וארכיאלוגיה יעור של מוצלח לשלוב דוגמאות נופש. עם באתר ביקור

ועוד. ירושלים יער קנדה, פארק
בארץ היערות נטיעת עצם הרי צחיחים באזורים ונוף יער הוא זה מאמר שנושא אף על
גם ומכאן דבר לכל יער לאזורי המשקעים) כמות מבחינת (לא מצחיחים אלו אזורים שינה
והאתגרים יער בתור יער אלא ונופש יער של במונחים רק לא והוא המאמר להמשך ההתיחסות

שבו.

למחצה צחיחים באזורים ביערות נופש

ארמוני א'

חיים קרית לישראל, קימת קרן היעוד, אגף

בלמעלה האחרונות השנים ב15 גדל למשל, בארה"ב, הלאומיים ביערות הנופשים שיעור
יותר. רב אף יהיה לנופש הביקוש גבוה האוכלוסיה גידול בהן ובמדינות מ1000/0.

גבוהה ניידות הכבישים ברשת .שיפור צפופות ערים של העולם בכל המוכרות הבעיות
היער לניצול גבוהה עדיפות ניתנת מכד כתוצאה היעור. אגף על כבד נטל בישראל אף מטילה

תכליתי. הרב היער בניהול לנופש
נופש. אתרי פיתוח עם ביער לנופש הביקוש את לתאם אמצעים ננקטו השישים בשנות
כיקניק אתרי 80 הכוללים הארץ רחבי בכל לנופש מתקנים לפריסת עשור תכנית הוכנה ב1976

וכר. פארקים חניונים, קטנים, ו150 גדולים
החמים הקיץ חדשי במשך אליו מושך ונטוע טבעי יער דונם מליון של והצונן הירוק השטח

ישראליות. משפחות אלפי עשרות והיבשים
לכלל והגליל הכרמל יהודה, בהרי ולנופש למרגוע תשתית ומתמיד מאז יצרו שלנו היערות

החקלאיים. לישובים ובמיוחד האוכלוסיה
של החום לעקת מיקרואקלים בין "הקשר על ב1973 וקרשון שילר ע"י שנעשה מחקר
לנופש, היערות את מירבית לנצל שכדי למסקנה הגיע הכרמל" בהרי יער טיפוסי בשני האדם
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אלון וחורשות בקיץ לנופש סגורה חופה עם גבוהים אורן יערות זה ליד זה לפתח צורך יש
.(1974 יוני (ליערן, באביב. לנופש פתוחות

המשימה עם ולהתמודד ביערות הנופש בעית את ללמוד לחו"ל מומחים נסעו שנים 10 לפני
תכניות הוכנו אלה מסיורים כתוצאה היערות. ברחבי נופש מתקני של ומקצועית מהירה להצבה
הפזורים כאחד, וקטנים גדולים פרויקטים הכוללות היעור אגף של התכנון מחלקת ידי על רבות
לתיירים והן לישראלים הן הנאה וגורמים רבה להערכה זוכים אלה פרוייקטים היערות. בכל

מחו"ל.
השונים באזורים לשימוש נופש למתקני תקנים יצירת של בבעיות עוסקת התכנון מחלקת
עם תיאום אחזקה, חומרים, אורחם, (קבוצות הבעיה של שונים היבטים ללמוד יש הארץ. בכל

וכר'). שכנימ מעונינים גורמים

ב*ער ארכ>ט7ןטונ*>ם אלמנטים ע>צוב

רץ י.

צפת לישראל, קימת קרן היעור, אגף

מתייחסת הראשונה הגישה ביער. ארכיטקטוניים אלמנטים בעיצוב גישות שתי קיימות
וגוונים צבעים גופים, יצירת  לניגוד והשני וסביבתו. היער עם והרמוניה איחוד  לשילוב

וסביבתו. היער את הנוגדים
ניכרים רבים הבדלים יש אך ארכיטקטורה, של אחרים בטיפוסים גם קיימות אלו גישות שתי
לכר והסיבה הארכיטקטוני בתכנון מתבטא ההבדל היער. לארכיטקטורת העיר ארכיטקטורת בין
וציפיות ונדליזם, היער, בתוך הארכיטקטוניים ליסודות הציבור של המנוגדות בגישות נעוצה

וצורה. לנוחות הנוגע בכל מהיער הציבור של שונות
היא העיקרית הבעיה פלסטיק. פלדה בטון, אבן, עץ, הינם: ביער המקובלים הבניה חומרי
והבטון קרה, היא הפלדה מלאכותי, מאד  הפלסטיק היער. של הטבעית בסביבה לשלבם כיצד
המהירה. התרקבותו למרות ביותר, המקובל החומר הוא העץ קור. תחושת ויוצר מלאכות נראה
בעצוב והשפעתו הזמן מושג נכשל. המקרים וברוב דיו מפותח אינו עץ דמוי בטון של חיקוי

יערני. בעצוב מכריע הינו הארכיטקטוניים היסודות
ויחיה בעבר חי אשר עתיק יער של במרכזו אופנתי ארכיטקטוני אלמנט ליצור היא הבעיה

בעתיד. שנים מאות
סביבת של החיים ותוחלת ארכיטקטוני מבנה של הקיימא במשך התאמה אי גם קיימת

היער.
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צחיחים באזורים >עור לבעיות סמינר
0.80ו.929ו יעקב זכרון

המשתתפים רשימת

הבינלאומי. החקלאות וארגון המשותף השוק של לעץ האגף מנהל  לללץנן א. ב
בארי. ליעור, מכון מוגנוזה, ס. ג. מר  איטליה

איירס. בואנוס יעקובסון, דבורה גב'  אי:;טי;ה
ז'נרו. דה ריו אוניברסיטת ליערנות, המחלקה מנהל גרקו, ר. א. מר _ 2זיי

באילנות. כיום  מלזק ר. מר  בריטניה
קונגסטט. הילברט, פ. מר  דנמל,

קארקאס. קאבררהמאלו, ו. י. מר  ונצואלה
קיטווה. היער, לחקר המחלקה מאליה, פ. מר  זמגיה

סשקה. מילוליות, מ. י. מר
אבידזאן. סוצפאר, מדינת של היעור מחלקת מנהל טורה, ג. מ. מר  השנהכ חוף

סלוניקי. היער, לחקר מכון רומנאס, ס. ל. מר  יוון
לילונגוה. היעור אגף חבלי, יער מפקח נדובי, מ. ו. מר  v/evtr

זומבה. מאלאוי, של יערני למחקר מכון ניקאוניה, ר.ס.ו. מר
מכסיקו. נצאהלקויטי, בר, וחיות יער לחקר המחלקה סנדובל, ג. צ. מר  מכ0יל,ל

פריטאון. החקלאות, משרד ליעור, המחלקה סלמר, פ.ד. מר  לאונה 5יי.ה
והיעוד. הטבע להגנת מחלקה מרטינז, א. י. מר  v,ee

מדריד. נווארוגארניקה, מ. מר
ליסבון. היעור, מח' מנהל וילד"נה, י. מר  סילטלגל

סנטיגו. גואטה, ח. מר _ צ"לי
נאירובי. היעור, אגף יעור, מפקח וונייקי, מ. פ. מר  ל,;יה
ניקוסיה. היעור, אגף יער, מפקח מרקוס, ד. מר  ל,פליסין

בנגקוק. המלכותי, היעור אגף מנכ"ל פרמרסני, ת. מר  תאיילני
בנגקוק. המלכותי, היעור אגף ליעור, המדור מנהל סאוינטרה, ס. מר

אשבל, ט. מרכז; חבל היעור, אגף אפשטיין, י. חיים; קרית היעור, ,אגף ארמוני א.  י'טלאל
מרכז; חבל היעור, אגף גולן, י. חיים; קרית היעור, אגף םורת, בן מ. צפון; חבל היעור, אגף
אילנות; החקלאי, המחקר מינהל הלפרין, י. אביב; תל צחיחים, אזורים ליעור יועץ גור, ע.
המחקר מינהל זוהר, י. חיים; קרית היעור, אגף וייץ, ש. חיים; קרית היעור, אגף ויינברגר, מ.
צפון; חבל היעור, אגף יוסםי, א. אילנות; החקלאי, המחקר מינהל חת, ד. אילנות; החקלאי,
חבל היעור, אגף ספיר, ג. חיים; קרית היעור, אגף מדר, צ. דרום; חבל היעור, אגף יפה, נ.
אגף קולר, מ. תיכון; חבל היעור, אגף פלד, נ. אביב; תל החקלאות, משרד פוייר, א. צפון;
רוח, מ. חיים; קרית היעור, אגף רבס, י. אשתאול; היעור, אגף קפלן, י. חיים; קרית היעור,
המחקר מינהל שילר, ג. אביב; תל החקלאות, משרד רומן, ל. גב' מרכז; חבל היעור, אגף

אילנות. החקלאי,
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תוכנית

יעקב זכרון לדיונים, הרצאות  1921.10.80
מקצועי סיור  2227.10.80

הסיור תוכנית

הצפון חבל  22.10.80
גורן. מושב

סיבית. תעשית  הגליל לוחות
גורן. פארק

ביערות. נופש אורן, דילול  שפרפרוד יער
טבריה. הירדן; נחום; כפר

התיכון חבל  23.10.80
קשים. בתנאים מחטניים נטיעות  הגלבוע יער

מחטניים. נטיעת  המורה גבעת יער
עילית. נצרת נצרת; עפולה;

בלפור. יער
שונים. התפתחות ובשלבי שונות גיל בקבוצות גדולים אורן יערות  מנשה יערות

הזורע.

המרכז חבל  24.10.80
שונים. בגילים אורן יערות  שמן בן יער

מפותח. ברוטיה אורן עומד  תרום יער
קשים. בתנאים מחטניים  כסלון יער

מבוגרים. מחט יערות  החמישה ענביםמעלה קרית
ירושלים. סביב ירק חגורת  ירושלים יער

קנדי. יד
ביררטלימ ביקור  25.10.80

הדרום חבל  26.10.80
ויער. נוי שתילי  גילת משתלת

חולות. ייצוב  שבע באר דרום חולות
לימאנים.

המדבר. בגבול אורנים נטיעת  יתיר יער
צחיחים. באזוהים נופש  ערד פארק

ערד.

27.10.80
נופש. אתרי  לון יער

מלוחים. במים השקאה  נופש שטחי  אשכול פארק
מכותרים. בשטחים אקליפטוסים  ואדיות יישור  בארי יערות

שובה. יער
למחצה. צחח באזור לעיר ירק חגורת  שדרות יער

כורמים.
היער. לחקר המחלקה  אילנות  28.10.80

סיכום  אביב תל
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עמוד

56 זוהר י.  צחחם באזורם תפקידם  מגן ושדרות רוח משברי

57 צוראל א. ד.  נודדים חולות ייצוב

58 . . פורטי מ.  צחיחים לאזורים שנתיים רב מספוא צמחי של והערכה אינטרודוקציד,

59 ... עופי וי. צבן ח.  בישראל למחצה השחונים באזורים המרע, פוטנציאל

62 .... הלפרין י.  הנזק ומניעת ישראל של הצחיחים באזורים יער מזקי

65 פורת בן מ.  ישראל ביערות שרי0ות כיבוי
68 כהן וג. נר א.  אש ובקוי ביער עשבים הדברת

7" .... קרשון ור. שלר ג.  בנגב עצים נטיעת של ו:ערד אקלים מיקרו

7/ אפשטיין י.  צחיחים באזורים ונוף יער

73 ארמוני א.  למחצה צחיחים באזורים ביערות נופש

4 רץ י.  ביער ארכיטקטוניים אלמנטים עיצוב

נספח
75 .

המשתתפים רשמת
76 . והסיור הסמינר תוכנית


