בית ספר" -מעלה שחרות"
סמל מוסד770602 -
טלפון08-6355930 :
יטבתה ד"נ אילות88820 ,
עבודת גמר בחקלאות

חקר יעילות מצלמת  NDVIלצורך איתור מוקדם של
מצבי עקה בצמחי סלרי הגדלים באזור יטבתה

.

מגיש:

מנחה:

מנחה:

עודד סרוגו

דר' גבי בנט

גל אשכנזי

קיבוץ יטבתה

קיבוץ יהל

באר אורה

ת"ז206063463 :

מרכז מדע ים המלח והערבה

מו"פ ערבה דרומית

טל'0549798530 :

בית ספר "מעלה שחרות".

יטבתה

תאריך הגשה:

טל'052-8835997 :

טל'052-2713174 :

 .1תוכן העניינים
תקציר3....................................................................................................
מבוא4-18....................................................................................................
חומרים ושיטות19-22......................................................................................
תוצאות23-29................................................................................................
דיון ומסקנות30-33.........................................................................................
ביבליוגרפיה34-35..........................................................................................

2

 .2תקציר
בעבודה זו נבחנה השפעת לחות הקרקע ,הנקבעת על ידי מערכת השקיה בשיטת ה ,IOD -על מספר
מדדים בוטניים לאורך תקופת הגידול של הסלרי ,כמו גם היבול הסופי של האשרושים .בנוסף ,נבחנה
גם האפשרות להשתמש במצלמת ה NDVI -ככלי אשר יכול לחזות את היבול שיתקבל בסוף עונת
הגידול .לצורך כך גודלו שתילי סלרי למשך  98יום בשלוש לחויות קרקע שונות שנשמרו כל עונת
הגידול .במהלך הגידול נעשה מעקב אחרי כמות המים הנצרכת בכל טיפול וגם אחרי כמות המים
המתאדה מגיגית המדידה בחווה ,אחרי גובה הנוף ומספר העלים וטמפרטורת הקרקע והעלים (בצל
ובשמש) .בנוסף ,העלים והקרקע צולמו במצלמת  .NDVIבסוף הניסוי הוצאו צמחי הסלרי ,העלווה
הופרדה מן האשרושים והאשרושים נשקלו לחוד .מטרת העבודה הייתה לבדוק האם לכמויות
מים/רמות לחויות שונות יש השפעה על מדדים בוטניים של הצמח ועל היבול ובנוסף ,לבדוק האם
מצלמת ה NDVI -מסוגלת לתת אינדיקציה ל"בריאות" הצמחים ובנוסף ,לחזות את היבול הסופי.

הניסוי נערך בתחנת הניסיונות של מו"פ ערבה דרומית ,שתילי הכרפס הובאו ממשתלת חישתיל
ונשתלו 112 ,שתילים בערוגה באורך  45מטר .השתילים הושקו ע"י מערכת ה ,IOD -מערכת טפטוף
המבוקרת באופן רציף על ידי חיישני לחות המצויים בתוך הקרקע ,כך שנשמרה לחות קרקע אחידה,
תוך כדי מעקב אחר כמות המים הנצרכת .במהלך הניסוי נעשה מעקב אחר גובה הצמחים ,מס'
הגבעולים ,טמפ' העלים בשמש/צל ובסוף הניסוי נשקל היבול .בנוסף ,אחת לשבועיים לערך צולמו
הצמחים באמצעות מצלמת  .NDVIנמצא כי הטיפול בו נשמרה רמת הלחות הגבוהה ביותר (טיפול
 ,)3הושקה בכמות המים הרבה ביותר ,כאשר הטיפול בו נשמרה לחות הקרקע הנמוכה ביותר (טיפול
 )1הושקה ע"י מחצית מכמות המים .כל הערכים הבוטניים היו יותר טובים בטיפול מס'  3מאשר
בטיפולים  1ו 2-אשר קיבלו פחות מים .לא נמצא קשר בין כמות מי ההשקיה שהצמח מקבל לבין
טמפ' העלים של הצמח בשמש ובצל ,כפי שנמדד ע"י אקדח טמפ' .בניגוד לציפיות ,צילומי מצלמת ה-
 NDVIלא נתנו אינדיקציה לגבי מצב ה"בריאות" של הצמחים בטיפולים השונים ,וגם לא ניתן היה
לערוך חיזוי ליבול שיתקבל באמצעות צילום ה .NDVI -בניסוי זה ניתן היה לראות כי לכמות
המים/לחות הקרקע יש השפעה מובהקת על גובה הצמח בסוף תקופת הגידול ,על מספר העלים שלו
ועל היבול המתקבל .ע"פ תוצאות הניסוי שלנו ,בניגוד לספרות המקצועית ,למצלמת ה NDVI -לא
הייתה יכולת חיזוי יבול עתידי.
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 .3מבוא
 -3.1צמח הסלרי ()Apium graveolens
 -3.1.1טקסונומיה ובוטניקה חקלאית.
הסלרי ,או כרפס ,שייך למשפחת הסוככיים ,עליה נמנים הגזר ,השמיר ,השומר ,הפטרוזיליה,
הכוסברה ,הכמון וצמחים נוספים .מוצאו של הסלרי הוא באירופה ,שם גדל על מוצאי מים ו"נדד"
במהלך השנים לרחבי אמריקה על ידי בני האדם .בחקלאות מגדלים מין אחד -הסלרי הריחני .גדילת
הסלרי היא דו-שנתית :בשלב ראשון מתבצע צימוח וגטטיבי והצמח מקבל צורה של שושנת עלים
בעלת גבעול מקוצר .שושנת העלים מכילה בדרך כלל  20עד  30עלים שארכם  15-40ס"מ .עלי
הצמח בדרך כלל חלקים ,גזורים ומנוצים -ראה תמונה מס'  .1בשלב השני ,לאחר שהצמח מקבל את
מנת הקור הנדרשת ומתקבלת השריה להפרגה (ייצור עמוד תפרחת לפני שהצמח מגיע לבגרות וגודל
מלאים) ,הגבעול מתחיל להתפצל ,להתעצות ולצמוח .בשלב זה מתפתחות בקצות הענפים תפרחות
מסוג של סוכך מורכב(סוכך המורכב מסוככי משנה -סוככונים) בגובה של  60-160ס"מ .כל סוככון
נושא פרחים זעירים החונטים פירות בתום העונה .הפרי מורכב משני חלקים המחוברים ביניהם עד
להבשלה .הזרע אפור עד חום ,הוא עטוף בקליפת הזרע והפרי ,צורתו מוארכת 1.5-1 -מ"מ אורך ו-
 0.8-0.5מ"מ רוחב ,כאשר קצהו האחד מחודד(אבירם .)1992 ,באפליקציה החקלאית מגדלים את
הסלרי עד לקבלת העלים או השורש המעובה -האשרוש ,ושניהם מהווים את המוצר החקלאי .בשדה,
נהוג לשתול שתילי סלרי ולא לגדל את הצמח משלב הזרע ,וזאת על מנת לקצר את העונה .הצמח
מטבעו בעל שורש שיפודי מעובה (אשרוש) ,אך במקרה של שתילה ,הוא מפתח קודם כל ציצת
שורשים מסועפת ורק אחר כך מתפתח האשרוש .עומק מערכת השורשים נע בין  30-15ס"מ וקוטרה
 75ס"מ .בתנאים מיטביים נמשכת הנביטה של הכרפס  5עד  8ימים ,ובמהלכה גדל העובר בתוך
הזרע .כאשר הפסיגים ממלאים את רוב נפח הזרע ,פורץ השורשון את קליפת הזרע ,מגיח החוצה
ומתחיל להשתרש .לנבט הכרפס שני פסיגים אליפטיים .לנביטת זרעי הכרפס דרושים אור
וטמפרטורה מיטבית של  15עד  20מ"צ .עם עליית הטמפרטורה פוחת כושר הנביטה ,כאשר מעל 30
מ"צ אין נביטה כלל (אבירם .)1992 ,יבול הסלרי נע סביב  5-10טון לדונם ,תלוי במוצר אותו
משווקים -ראה להלן (צפריר.)2012 ,
 -3.1.2מוצרים חקלאיים:
ניתן להבחין בין שלושה סוגי מוצרים של הסלרי ,הנבדלים באופן גידולם ,כמובן שבצורתם וכן באופן
השימוש בהם:
 .1סלרי קציר (עלים) :כאן קוצרים ומשווקים עלים שהגיעו לגודל מלא ,ללא האשרוש -ראה תמונה
מס'  .1סלרי זה משמש בעיקר כתבלין במאכלים מבושלים .הצמחים ממשיכים לפתח עלים
חדשים ותוך פרקי זמן קצרים ניתן לחזור ולקצור אותם שוב(צפריר .)2012 ,את סלרי העלים
מגדלים בעיקר בתקופת הסתיו -ראשית החורף ולעתים גם באביב.
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תמונה מס'  :1סלרי קציר

 .2סלרי אשרוש :מדובר בסלרי אשר מגודל די זמן עד שהוא מפתח שורש מעובה וכבד (אשרוש)
בתוך האדמה -ראה תמונה מס'  .2משך גידולו של סלרי זה נע בין  85-115ימים .זן הסלרי
המפתח את האשרוש הגדול ביותר קרוי 'סיזר' (לזן זה יתרון באשרוש עגול וחלק יחסית) ואילו
'מנטור' ו'סנו-וויט' מפתחים ראש בינוני(צפריר.)2012 ,

תמונה מס'  :2סלרי אשרוש

 .3סלרי פטוטרות :בגידול זה מסירים את כל החלק העל-קרקעי ,מסירים את טרפי העלים והצמח
משווק בצורה זו .חלק נוטים לכנותו בטעות סלרי אמריקאי .לסלרי זה ראש מינימלי ופטוטרות
ארוכות ובשרניות ורובו מיועד לייצוא .לסלרי זה מספר זנים מוכרים כמו למשל 'ספרטקוס'
ו'ארליבר' .צבעו של סלרי הפטוטרות הוא ירוק עד ירוק בהיר ומשך גידולו נע בין  80-110ימים.
קיימים זנים נוספים בעלי צבע ירוק כהה שמשך גידולם ארוך יותר ומגיע עד  120-135ימים
בהם 'סאמיט'' ,טנדריקס'' ,טרינובה' ו'-מונטריי' (צפריר.)2012 ,
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תמונה מס'  :3סלרי פטוטרות

 -3.1.3האקלים הנדרש.
אקלים קריר ושפע מים הם התנאים המיטביים לגידול הכרפס .טמפרטורות גבוהות מדכאות את
גדילתו וגורמת להחמת לב הצמח .טמפרטורות נמוכות עלולות להשרות הפרגה ופריחה בטרם עת.
מבחינת הכרפס ,שהעלים והשורש הם החלק בצמח בו יש עניין .פריחה מוקדמת מהווה פגיעה
משמעותית ביבול .כמו כן ,כתוצאה מטמפ' נמוכות ,הכרפס עלול להיכנס לקיוט (וורנליזציה) במהלך
החורף .לקיוט השפעה רבה על תהליך ההפרגה ,וככל שצמח שהה זמן רב יותר במצב של קיוט ,כך
הסיכויים להפרגה עולים .התגובה של הכרפס לטמפרטורות שונות תלויה גם בגילו של הצמח ,למשל,
עם העלייה בגיל הצמח ,גדלה רגישותו לקיוט ,וככל שהצמח מבוגר יותר ,כך ההפרגה תהיה מהירה
יותר לאחר היציאה ממצב הקיוט ועמוד התפרחת יופיע מהר יותר .התגובה לקור מופיעה רק אצל
צמחים בני למעלה מ 5 -חודשים .נוסף על אלה ,כאשר הכרפס נמצא במצב הקיוט ,הוא מגיב טוב
יותר לימים קצרים בעוד כאשר הוא אינו בקיוט ,הוא מגיב טוב יותר דווקא לימים ארוכים .נמצא כי
בימים ארוכים ,סיכויי ההפרגה והפריחה גדלים ,ובנוסף ,עמוד התפרחת המתקבל גדל יותר .פגיעה
של עקת יובש ,מחלות ומזיקים בזמן הקיוט מפחיתה את רגישות הצמח לקור .הפחתה זו באה בדרך
כלל עקב האטת גדילת הצמחים .מי השקיה מלוחים מפחיתים את אחוזי הצמחים המפריגים אך לא
משפיעים על גודלו של הצמח .השפעת הקיוט על הפרגת הצמח תבוטל אם לאחר היציאה מהקיוט,
הצמח ייחשף לטמפרטורות גבוהות יחסית .בדומה לכך ,אם צמחי הכרפס נחשפים לטמפרטורות
גבוהות מידי לפני הקיוט ,השפעת הקיוט מופחתת (אבירם.)1992 ,
-3.1.4הקרקע הנדרשת.
ככלל ,גידול הסלרי דורש קרקע בינונית -כבדה ,עמוקה ומנוקזת .צמח הכרפס מצליח לגדול על גבי
קרקעות עשירות בחומר אורגני ,אך ניתן לגדלו כמעט בכל סוגי הקרקע ,אפילו על גבי קרקע חולית.
לא ניתן לגדל את הצמח באדמה שאינה מחלחלת ,ואף לא באדמה אבנית -עקב הקושי באיסוף
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היבול .עומק השכבה המחלחלת לא יהיה פחות מ 45 -ס"מ .שכבה זאת היא הבית העיקרי לשורשי
הצמח (אבירם.)1992 ,
 -3.1.5המים הנדרשים.
הכרפס דורש לחות מתמדת בשכבה העליונה של הקרקע .עקת יובש גורמת לחלילות הפטוטרות
(הפטוטרות הן החלק המחבר בין גוף העלה (הטרף) ובין הצמח) .עודף מים גורם גם הוא לחלילות
הפטוטרות עקב מחסור בחמצן ומזון .כיוון שכך ,נהוג להשקות את שדות הכרפס השקיות תכופות
וקלות לשם שמירה על אוורור הקרקע ומניעת עקת מים .סמוך לאסיף ,יש להשקות את הצמחים
ביתר תשומת לב ,כיוון שכשהצמח מגיע למלוא גודלו ,הוא רגיש ביותר לתנודות בלחות הקרקע .ניתן
להשקות את הכרפס בהמטרה או בטפטוף ,כאשר להשקיה בטפטוף יתרונות רבים וביניהם :חיסכון
במים הודות לצמצום נפח הקרקע שצריך הרטבה ,ובכך ,הפחתת ההתאדות ,פחות מחלות עלים כיוון
שהעלים לא נרטבים ,אפשרות להשקות בכל שעות היממה ,אפשרות לשמור על רמת לחות אחידה
בין אזורים שונים בשדה ,ובנוסף ,ניתן לספק את המזון מומס במי ההשקיה (הדשיה)fertigation -
ובכך לשמור גם על אחידות הדישון .אם משתמשים בהמטרה ,עדיף להשקות בשעות הבוקר עקב
רוחות פחותות ומכיוון שעלי הצמח כבר רטובים מטל הלילה (אבירם.)1992 ,
 -3.1.6ההזנה הנדרשת.
כמו לרוב רובם של הצמחים ,לכרפס חשובה מאד הזנה בחנקן ובאשלגן .בגידול חורפי בולטת
התרומה של זבל אורגני ,כיוון שהוא מתפרק לאט ומבטיח הזנה מאוזנת למשך כל הגידול .יתרון
הזבל האורגני בולט בייחוד באדמות הכבדות ,מכיוון שקשה לספק בהן דשנים בימי גשם .למעשה,
ניתן לבסס את גידול הכרפס על קומפוסט בלבד ,ובנוסף ,הזבל האורגני משפר את מבנה הקרקע
ובכך משפר את קליטת החמצן הנחוצה לשורשים .בשליש הראשון של הגידול ,דרוש דישון מתון של
חנקן על מנת למנוע צמיחה נמרצת מדי של הצמח ,ובהמשך הגידול ,יש להגדיל בהדרגה את דישון
החנקן ,עד פי שלושה מהמנה הראשונית ,על מנת לספק את התצרוכת הגוברת לחנקן עם גידול
הצמח .בשליש האחרון של העונה יש חשיבות גדולה לדישון בחנקן ,היות ובשלב זה מחסור בחנקן
יגרום לחלילות הפטוטרות בכרפס העלים ולחלילות האשרוש בכרפס השורש .תוספת מלח לדשן או
השקיה במים מליחים מדכאת את ההפרגה ,מונעת חלילות ובנוסף עשויה לשפר את מרקם הצמח.
לשם קביעת כמות הדשן הדרושה ,רצוי לבצע בדיקות קרקע לפני השתילה ובמשך הגידול (אבירם,
.)1992
-3.1.7פגעים בכרפס ,מניעתם והדברתם.
הכרפס חשוף למספר גדול של פגעים ועוצמת פגיעתם רבה ,בשדה ובמשתלות .מספר פעולות
ההדברה ,מחיטוי אדמת המשתלה ועד לריסוס האחרון לפני האיסוף ,עשוי להגיע לעשרות .פיגור
באחת מפעולות ההדברה ,או אי דיוק בביצועה ,עלול לגרום נזק כבד .הפגעים ברובם הם טפילים,
אולם גם פגעים פיסיולוגיים פוגעים קשה בכרפס .לרוב לא ניתן לרפא אותם אך אפשר למנוע את
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רובם על-ידי מתן תנאי גידול מתאימים .הפגעים הפיסיולוגים החמורים ביותר בכרפס הם חלילות
הפטוטרות ,הפרגה והחמת הלב ("לב שחור") .שלושה פגעים אלה נגרמים מתקלות במהלך הגידול,
בדרך כלל בחלקה כולה .פגעים אלו ניתנים למניעה על ידי נקיטת נהלי גידול נבונים .הכרפס חשוף
למגוון רחב של מזיקים ביניהם .1 :פרודניה ,ה"מאוהבת" קשות בסלרי (מיולי ועד החורף הקר).2 .
פלוזיה .3 .לפיגמה (נדיר) .4 .כנימות עלה (בעיקר בסתיו ובאביב).5 .ציקדה ירוקה (בקיץ ,כאשר
מלבד נזקי מציצה ישירים ,גורמת גם להעברת מחלת הפיטופלסמה) .6 .זבוב המנהרות (בעונות
החמות) .7.מנהרן העורקים (באביב ובחורף אביבי) .8 .אקריות (די נדיר ,בעיקר בחלקי שדה
החשופים לאבק) (צפריר.)2012 ,
 -3.1.8רפואה עממית ופולקלור.
הסלרי משמש גם בעולם הרפואה העממית :הוא מחזק ומעורר ,מונע נפיחות הקיבה וגזים בבטן,
פעיל כנגד שיגרון (כאב במפרקים ,מחלה העלולה לפגוע בלב ,בעור ,בריאות ,בעצמות ובכליות),
מרגיע את מערכת העצבים ,מוריד לחץ דם ,טוב לשיפור הראיה ,מפחית תיאבון (לכן מרכיב עיקרי
בהרבה דיאטות) ,ממריץ את פעילות הכבד והכליות ,ועוצר דימומים .ערבובו של הסלרי עם חומרים
כמו יין ודבש עוזרים במקרים כמו :אבנים במרה ובדרכי השתן או מחלות גרון ושקדים .בליל הסדר,
הכרפס מהווה חלק מצלחת הפסח ואנו טובלים אותו במי לימון או מי מלח .יש למנהג זה פירושים
רבים.

 -3.2עקות א-ביוטיות והשפעתן על הצמח.
עקה מוגדרת בדרך כלל כגורם חיצוני שיש לו השפעה מזיקה על הצמח .בטבע וגם בחקלאות ,צמחים
נחשפים לתנאי סביבה תת-מיטביים הגורמים לדרגה כלשהי של עקה .גירעון במים ,צינה וקיפאון,
עקת חום והלם חום ,מליחות ,מחסור בחמצן וזיהום אוויר הם גורמי העקה העיקריים המגבילים את
הצמיחה ופוגעים ביבולים החקלאיים המתקבלים בסוף עונת הצמיחה .להלן סקירה של העקות הא-
ביוטיות העיקריות.
 -3.2.1עקת מליחות.
עקת המלח הינה למעשה עקה כפולה -עקה אוסמוטית ,הגורמת לקושי גדל והולך של הצמח לקלוט
מים מהקרקע ,ועקת רעליות ,הנגרמת כתוצאה מחדירת יונים רעילים (בעיקר יוני נתרן) לתוך הצמח.
העקה הטוקסית מלווה בעקה נוספת והיא אי כניסתם של יונים חיוניים לצמח (אשלגן למשל) כתוצאה
מתחרות עם יונים אחרים הנמצאים בריכוז גבוה בקרקע (נתרן וסידן למשל) -ראה להלן .האפקט
העיקרי של עקת המלח על הצמח הוא עיכוב והקטנת הצמיחה שגורמים למספר תופעות כמו :עלים
קטנים יותר ,קומת הצמח קצרה יותר ולפעמיים ישנם פחות עלים .ההשפעה הראשונית והעיקרית של
עקת המליחות ,בעיקר בריכוזים נמוכים ובינוניים ,היא העקה האוסמוטיות .ככל שעולה ריכוז המלח
בקרקע ,כך יורד הלחץ האוסמוטי של המים ,וכתוצאה ,נטייה גדלה והולכת של המים לנוע מהצמח אל
הקרקע ולא בכוון ההפוך ,הרצוי .בסיטואציה זו ,השורשים מתקצרים ויורדים במסה אך הם יכולים
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להיות עבים יותר או צרים יותר .קצב התבגרות הצמח יכול להיות מואט או מואץ ,תלוי במין הצמח.
ככלל ,ההשפעה של עקת המליחות משתנה בין כל מין ומין של צמח -ישנם צמחים עמידים יותר
וכאלה העמידים פחות למליחות .ההשפעה של העקה לא תלויה רק בריכוז המליחות ,אלא בעוד
גורמים סביבתיים אשר משפיעים על האפקט שיהיה לעקה על הצמח כמו :לחות ,טמפ' ,קרינה וזיהום
אוויר .בהתאם להרכב תמיסת המלח בקרקע ,כניסתם של יונים רעילים לתוך הצמח או ליקויים
תזונתיים ,כתוצאה מאי כניסתם של יונים מזינים ,עלולים להתעורר בגלל עליונות של יון מסוים או
בגלל תחרות בין יונים .ההשפעה האוסמוטית של המליחות מביאה להורדת קצב הגדילה ,שינוי בצבע
העלים ,שינוי במאפיינים התפתחותיים כמו הפרופורציה של שורשים וחוטרים ביחס לצמח ושינוי
בקצב התבגרות בצמח .ההשפעה הטוקסית באה לידי ביטוי בעיקר בפגיעה בעלים וברקמות צמח
אחרות או בתסמינים של הפרעות תזונה טיפוסיות .ריכוז גבוהה של כלור או נתרן בעלים ,או בחלקים
אחרים של הצמח ,יופיעו כהצהבה והתייבשות של קצוות העלים ולבסוף בכל שטח העלה .תסמינים
אלו דומים לתסמינים אשר מופיעים בעת תת תזונה של הצמח .ההשפעות של עקת המליחות אינן רק
שליליות ,חלקן גם חיוביות -עקת המליחות יכולה לגרום לצמיחה ונביטה מהירה וטובה יותר של
הצמח ,לשפר את איכותו ולשפר את העמידות שלו בפני מחלות .נמצא כי ברמות מליחות גבוהות,
גדלה עמידותו של הסלרי לנגיף "לב שחור" הגורם לעלים הקטנים במרכז הצמח להשחיר ולמות
(.)Shannon & Grieve, 1998

 -3.2.2עקת צינה וקיפאון.
עקה זו מוגדרת כהמצאות הצמח בסביבה שהטמפ' שלה נמוכה מטמפ' הגידול האופטימאלית שלו.
למשל ,כאשר צמח ,שטמפ' הגידול האופטימאלית שלו נעה בין 25-35-מעלות יועבר לסביבה של 10-
 15מעלות ,יכנס למצב של עקת צינה וקיפאון .התסמינים לעקה זו כוללים צמיחה מואטת ,הופעת
כתמים חסרי צבע על העלים והעלווה כולה נראית כאילו הייתה שרויה במים הרבה זמן .במקרה שגם
השורשים נמצאים בעקת קור ,הצמחים עלולים לקמול .בעלים שניזוקו מצינה חל עיכוב בפוטוסינתזה
ובהובלת הפחמימות ,הנשימה התאית מואטת ,סינתזת החלבונים מעוכבת ופירוקם של חלבונים
קיימים מוגבר .כל התגובות האלה תלויות במנגנון ראשוני משותף שכרוך בו אובדן התפקוד התקין
של הממברנה .דליפה של מומסים משקפת נזק לממברנת התא ,וייתכן שגם לטונופלסט (קרום
החלולית) .עיכוב הפוטוסינתזה והנשימה התאית מראה על נזק לממברנות הכלורופלסטים
והמיטוכונדריה .ניתן להרגיל/להקשיח צמחים לרמות טמפ' נמוכות ,על ידי חשיפה הדרגתית שלהם
לרמות טמפ' נמוכות אך לא מזיקות ,ובכך למנוע את הנזק שבחשיפה ישירה לרמות טמפ' נמוכות.
ממברנות הצמחים (ובעלי החיים) בנויות משכבת ליפידים כפולה ובתוכה "משובצים" חלבונים
וסטרולים .התכונות הפיזיקליות של הליפידים משפיעות מאד על פעילות החלבונים שבממברנה,
בכללם ה , -ATPase H+-נשאים וחלבונים יוצרי תעלות המווסתים את העברתם של יונים ומומסים
אחרים ועל אנזימים שהמטבוליזם תלוי בהם .בצמחים הרגישים לצינה ,הליפידים בשכבה הכפולה
מכילים אחוז גבוה של שרשרות חומצות שומן רוויות ,וממברנות מסוג זה נוטות להתמצק למצב גבישי
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למחצה בטמפרטורות הגבוהות במידה נכרת מ 0-מע"צ .במצב של התמצקות הממברנה ,המרכיבים
החלבוניים על פני הממברנה מתפקדים באופן לא תקין ,ובכך נגרמת פגיעה בפעילות של .ATPase
בנוסף ,נגרמת האטה של העברת מומסים פנימה והחוצה מהתא ,ונפגעות המרות אנרגיה ומטבוליזם
התלויים באנזימים .כאשר רקמה נחשפת לתנאי קיפאון ,קרח נוצר תחילה בחללים הבין-תאיים
ובצינורות העצה ,שלאורכם המים יכולים להתמצק במהירות לקרח .בצמחים עמידים ,צורה זאת של
היווצרות קרח אינה קטלנית ורקמותיהם מתאוששות לחלוטין אם החום עולה .אולם ,כאשר הצמחים
חשופים לטמפרטורות מקפיאות לאורך זמן ,גבישי הקרח מחוץ לתאים גדלים ,נגרמת תנועה של מים
מפנים התא החוצה וכתוצאה מכך נגרמת דהידרציה נרחבת (טייז וזייגר.)1998 ,
-3.2.3עקת חום.
מינים מעטים של צמחים שורדים חשיפה ממושכת לטמפ' יציבה שמעל ל .45oC -תאים שאינם גדלים
או מתחלקים ,או רקמות של צמחים עילאיים במצב של דהידרציה ,יכולים לשרוד טמפ' גבוהות
בהרבה מאלה הקוטלות תאים וגטטיביים ממוימים וגדלים .ככלל ,רק יצורים חד-תאיים יכולים
להשלים את מחזור החיים שלהם בטמפ' הגבוהות מ 50 -מע"צ ,ורק אורגניזמים פרוקריוטים מסוגלים
לכך ברמות טמפ' שמעל ל 60 -מע"צ .הפוטוסינתזה והנשימה התאית מעוכבות שתיהן ברמות טמפ'
גבוהות ,כאשר הפוטוסינתזה רגישה יותר מהנשימה .הטמפ' שבה כמות ה CO2 -המקובעת
בפוטוסינתזה שווה לכמות ה CO2 -המשתחררת בנשימה בכל זמן נתון מכונה נקודת הקומפנסציה או
נקודת האיזון של הטמפ' .מעל טמפ' זאת ,הפוטוסינתזה אינה יכולה לייצר תרכובות פחמן במקום
אלה שנוצלו כסובסטרטים לנשימה .עקב כך פוחתות בצמח עתודות הפחמימות ,ובמקרה של הפירות
והירקות ,עקת חום גורמת לאיבוד מתיקות כתוצאה מאיבוד פחמימות .לכל צמח יש את טווח הטמפ'
האופטימאלי שבו הוא צומח באופן המיטבי ,וכאשר טמפ' הסביבה חורגת מטווח זה ,גדילתו
והתהליכים התאיים שבו יפגעו .ליציבותן של ממברנות תאיות נודעת חשיבות רבה בעת החשיפה
לעקת חום ,ממש כמו בעת עקת צינה וקיפאון .יש מתאם בין נוזליות יתר של הליפידים שבממברנות
בטמפ' גבוהות לבין אובדן התפקוד הפיזיולוגי .בטמפ' גבוהות נחלש חוזקם של קשרי המימן ופוחתות
האינטראקציות האלקטרוסטטיות שבין הקבוצות הקוטביות של החלבונים שבתוך הפזה המימית של
הממברנה .עקב כך ,חלבוני הממברנה האינטגרליים נוטים לחזק את קשריהם לפזה הליפידית.
לפיכך ,ניתן לראות שטמפ' גבוהות וקיצוניות משנות את ההרכב והמבנה של הממברנות ויכולות
לגרום לדליפת יונים .הפגיעות בממברנות התאים השונים גם גורמות לעיכובם של תהליכים ,כמו
הפוטוסינתזה והנשימה התאית ,כאמור ,אשר תלויים בפעילותם של נשאי אלקטרונים ואנזימים
הקשורים לממברנות .כאשר הצמח עומד בפני טמפ' גבוהות ,כתגובה הוא מייצר חלבוני הלם חום
( )HSPs- heat shock proteinsאשר מסייעים לתאים לעמוד בעקת חום .צמחים מסוימים מגיבים
להלם חום בדיכוי סינתזת  mRNAשל חלבונים שכיחים ובהגברת התעתוק והתרגום של קבוצות
חלבוני  3-5 .HSPsדקות לאחר הלם החום ,אפשר כבר להבחין בתעתיקים חדשים של ( HSPsטייז
וזייגר.)1998 ,
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 -3.2.4עקת יובש/מים.
עקת מים מוגדרת כמצב בו לאורך זמן ,הצמח לא מקבל/לוקח מהקרקע את כמות המים שהוא מאבד.
ברגע שהצמח נכנס לעקת מים ,מתרחשים בו תהליכים רבים העולים בחומרתם ככל שהעקה
מתמשכת .תחילה ,גדילת העלים מעוכבת ,ולאחר מכן ,ככל שהעקה מתקדמת ,הפוטוסינתזה
מעוכבת עד הגעה לאפס .הסיבה העיקרית להפסקת הפוטוסינתזה היא סגירת הפיוניות שמפסיקה
את כניסת ה ,CO2-החיוני לתהליך זה .תחת עקת מים ,הצמח אוגר בתוכו (שורשים כעלים) מומסים
אורגניים (אוסמוליטים) ,על מנת שיווצר בתוך הצמח לחץ אוסמוטי נמוך מזה שבקרקע ,ובכך ייכנסו
מים אל תוך הצמח .רק קבוצה קטנה של צמחים יוצרת לחץ אוסמוטי נמוך בתוך הצמח על ידי הכנסת
מלחים לתוכו .עבור רוב הצמחים ,למעט קבוצה זו (קבוצת ההלופיליים) ,המלח העיקרי שבקרקע
(נתרן כלורי -מלח הבישול) רעיל ביותר .קיימים שלושה מנגנוני עמידות בפני היובש -דחיית היובש,
סבילות ליובש והתחמקות מיובש .צמחים המתחמקים הם לרוב צמחים חד שנתיים או גאופיטים,
העוברים את תקופת היובש (קיץ) במצב של בצל/פקעת או בצורת זרעים .בזרעים של צמחים אלה
קיימים מנגנונים "למדידת" כמות הגשם ("שעוני גשם") ואם אין די רטיבות בקרקע ,הזרעים לא ינבטו
ובכך משתפר סיכוי הצמח לשרוד .לצמחים הסבילים ליובש יש מספר מנגנוני עמידות לעקת מים
וביניהם אגירת מים בתאי הצמח בזמן שיש מהם עודף ,הרג מכוון של חלקי צמח מסוימים ,תוך
השארת חלקים אחרים בחיים ,שילוך עלים בעת הקיץ ועוד .לצמחי המדבר הנמנעים מיובש יש מספר
פיוניות גבוה על מנת ליעל את קליטת הפד"ח ליחידת זמן ,מה שגורם לפחות אידוי של מים במהלך
פתיחת הפיוניות .בנוסף ,יש מיני צמחים שפותחים פיוניות רק בלילה או בשעות קרירות של היום על
מנת להקטין את רמת אידוי המים .אצל אותם צמחים נשמר ה CO2 -בתוך הוואקואולה כחומצה
(צמחי ( )CAMפלג וחובריה .)2004 ,התגובות המוקדמות ביותר לעקה מתבטאות באירועים
ביופיזיקליים ולאו דווקא בשינויים בריאקציות כימיות הנגרמים מדהידרציה .כשתכולת המים בצמח
יורדת ,התאים מתכווצים ודופנותיהם נעשות רפויות .ירידה בנפח התאים תוריד את הלחץ
ההידרוסטטי בתוכם ( ,)Ψpאו הטורגור .ככל שאיבוד המים גדל והתאים ממשיכים להתכווץ ,המומסים
שבתוכם נעשים מרוכזים יותר .ממברנת הפלסמה נעשית עבה ודחוסה יותר כיוון שהיא עוטפת נפח
קטן יותר ויותר .מאחר והירידה בלחץ ההידרוסטטי היא התוצאה הביופיזיקלית החשובה המוקדמת
ביותר של עקת היובש ,הפעילויות התלויות בלחץ זה הן הרגישות ביותר לעקת מים .גדילת התא היא
תהליך המונע ע"י הלחץ ההידרוסטטי או הטורגור ,והיא רגישה באופן קיצוני למחסור במים .הנוסחה
להלן מציגה את תלותו של קצב הגידול בלחץ ההידרוסטטי ,סף ההיענות וכושר ההתמתחות של דופן
התא.
)GR= m (Ψp – Y
במשוואה ,קצב הגדילה הוא  ψp ,GRהוא הלחץ ההידרוסטטי או הטורגור Y ,הוא סף ההיענות
(הלחץ שמתחתיו דופן התא מתנגד לשינוי צורה באופן בלתי-הפיך) ו m-הוא כושר ההתמתחות של
הדופן .לפי משוואה זאת ניתן לראות בבירור שירידה בטורגור גורמת להאטה בקצב הצמיחה .בנוסף,
ניתן לראות בנוסחה ,שדי בירידת הטורגור לרמת סף ההיענות -ולא עד אפס -על מנת שקצב הגדילה
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יופסק לגמרי.זאת עוד סיבה לרגישות הגבוהה של צמיחה לעקה .כאשר עולה  Ψpבעקבות כניסה של
מים לתוך התא ,הלחץ על דופן התא הולך וגדל ובכך נוצרת אינדוקציה להגדלת נפח התא (ראה
תמונה מס'  .)4במצב העקתי ,כאשר  ψwהחיצוני יקטן מהפנימי (תמונה  4למטה) ,המים נעים מהתא
החוצה ,דבר הגורם לירידה ב ψp -ולעצירת הגדילה.
תמונה מס'  :4תא צמח במצב הרגיל ,כאשר פוטנציאל המים ( )ψwהחוץ-תאי גבוה מזה שבתוך
התא (עליון) ,ובמצב עקתי כאשר פוטנציאל המים החוץ תאי קטן מפוטנציאל המים
התוך-תאי (תחתון).

את כיוון הזרימה של המים קובע כיוון מפל ה Ψw -ואת הקצב של תנועת המים לתוך ומחוץ לתא
קובעת החדירות של הממברנה למים ,אשר נקראת גם המוליכות ההידראולית של הממברנה ,וכמובן
הפרש הפוטנציאלים .המוליכות ההידראולית מבטאת את קלות התנועה של המים דרך ממברנת
התאים (טייז וזייגר.)1998 ,

 -3.3החקלאות בנגב ובערבה.
בשנים שקדמו להקמת המדינה ובשנים הראשונות לעצמאותה ,עמד חזון הפרחת השממה לנגד
עיניהם של המתיישבים בנגב .הכל קיוו אז כי החקלאות תשמש כמקור הפרנסה העיקרי של
המתיישבים בנגב .הנגב ,כך קיוו ,יהפוך לאסם התבואה של המדינה .מים רבים זרמו מאז בטפטפות
ובממטרות והתברר שהדבר אינו כה פשוט .כיום הדגש הוא על חקלאות מתוחכמת המתבססת על
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ידע ומחקר ומנצלת את יתרונותיו היחסיים של האזור .כמות המשקעים בנגב מועטה ורוב השטחים
אינם זוכים ליותר מ 200 -מ"מ גשם בשנה .מאז ומתמיד הקשה מיעוט המשקעים על קיום חקלאות
באזור וחייב מציאת פתרון לבעיית המים .איכות הקרקעות בנגב משפיעה אף היא על פיתוח
החקלאות .מאחר שהצמחייה בנגב דלה מאוד ,רוב הקרקעות בנגב עניות בחומר אורגני ,שמקורו
בצמחים מתים שהתפרקו לתוך הקרקע והמינרלים שלהם שקעו .כמו כן ,בשל ההתאדות החזקה
הנובעת מתנאי האקלים החמים ,סובלת הקרקע בנגב מעודפי מלחים .עם זאת ,ניתן למצוא בצפון
הנגב ובאזורים אחרים של הנגב קרקעות שבאמצעות עיבוד נכון והכשרה מתאימה ניתן לקיים בהן
חקלאות משגשגת .על אף כל הקשיים האלו ,התקיימה בנגב חקלאות כבר בתקופות קדומות .לאחר
תקופה ארוכה שבה לא התקיים בנגב יישוב קבע ,הוקמו בשנות הארבעים של המאה הקודמת
היישובים היהודיים הראשונים .כבר אז נעשו ניסיונות לפתח חקלאות באזור .תחילה פיתחו חקלאות
בעל ובהמשך עברו לגידולי שלחין .בשנות החמישים הוקמו יישובים כפריים רבים בנגב הצפוני
והצפון-מערבי והחלה ההתיישבות בערבה עם הקמתה של יטבתה .מקימי היישובים קיוו שהאזור
יהפוך לאסם התבואה והירקות של המדינה .ואכן ,בשטחי קרקע גדולים באזור זה ניתן לראות שדות
של דגנים ,חיטה ושעורה .המים לצורכי השקיה הגיעו בהתחלה באמצעות קווי המים מבארות ניר עם
וקו המים ירקון-נגב ,ובהמשך הגיעו מהמוביל הארצי ,מאגירת מי שיטפונות ומקידוחים של מי התהום.
עם השנים ,תושבי הישובים בנגב ובערבה הבינו שהחקלאות לא יכולה להיות מקור הפרנסה היחיד
שלהם ,בעיקר בגלל הגידול באוכלוסית הישובים ,ולכן פיתחו עוד מקורות תעסוקה ורווח ,רובם
תעשייתיים ותיירותיים (גל .)1998 ,החקלאות בישראל מצטיינת בכך שבמהלך השנים הצליחה
להעלות את התפוקה המתקבלת ממשאביה החסרים :קרקע ,מים וברבות השנים גם כוח אדם.
חקלאות הצומח בערבה מבוססת על היתרון היחסי של שעות קרינה רבות בעונת החורף ,אשר
בזכותו ניתן לייצר ירקות קיציים ולייצא אותם לאירופה בחודשים הקרים .בנוסף ,בערבה התיכונה
ובערבה הדרומית פועלים שני מרכזי מו"פ העוסקים בניסיונות לייעל את היצור החקלאי .אחד
התחומים המרכזיים ביותר בפעילות המו"פ בערבה הוא חיפוש מתמיד אחר גידולים חדשים
המתאימים לאזור ,כדי להמשיך ולהפיק את המרב מכל מ"ק מים ומכל דונם גידולים .המו"פ עוסק
בהתאמה של הגידולים לתנאי הקרקע ,האקלים והמים המיוחדים לערבה .קיומה של חקלאות באזור
המדבר חייב מאז ומתמיד מציאת פתרון לבעיית המים .נוסף על כך ,המחסור במים באזור צחיח
וצחיח־למחצה משפיע גם על פוריות הקרקע ,שכן החומר האורגני בקרקע ,שמקורו בצמחים ,מועט,
ובשל רמות אידוי גבוהות הנובעות מתנאי האקלים ,מאופיינת הקרקע בנגב בעודפי מלחים .עקב
קשיים אלו ,על מנת להגדיל את שטח החקלאות בערבה ,יש צורך בהכשרת הקרקע .כדי לעבד
שטחים נוספים ,יש צורך בחיפוי הקרקע הקיימת בפרופיל של חצי מטר לפחות של חול ,כך שהכשרת
הקרקע עולה כ־  ₪ 15,000לדונם .בנוסף ,יש צורך בהשקעה בציוד ובתשתית של כ־ ₪ 7,000
לדונם .על כן ,כדי שתוספת המים תהיה אפקטיבית ,נדרשת במקביל השקעה ממשלתית להכשרה
של כ־ 550נחלות בשטח כולל של כ־  30,000דונם .המשמעות היא תוספת השקעה של  600מיליון
שקלים ,שניתן להעריך כי ייפרשו על פני  15-20שנים (צבן.)2015 ,
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 -3.4חקלאות מדייקת.
חקלאות מדייקת היא מכלול של פעולות איסוף מידע וניתוחו במטרה להבין את השונות בתוך
החלקה ,או בין חלקות ,ולהגיב לה ברמה המקומית ביותר ,לפעמים ברזולוציה של פחות ממטר.
בפרקטיקה המסורתית ,ניתוח השונות המרחבית בתוך החלקה/שדה נעשה על בסיס ידע מצטבר של
החקלאי ,לוא דווקא תוך שימוש בטכנולוגיות גבוהות .תחילת דרכו של תחום זה ,בראשית שנות ה-
 ,90על רקע הופעת ה .GPS -בהמשך נבנו מודלים אגרונומיים וכלכליים המאפשרים פיזור תשומות
אופטימלי במרחב (שדה ,חלקה ,ערוגה) ,שיפור יכולות השליטה והבקרה בפעולות החקלאיות ותכנון
תשתיתי.
החקלאות המדייקת מגדירה אזורי ממשק שהם תת יחידות בתוך החלקה .אזור ממשק הוא תחום
מוגדר בתוך החלקה ,שניכר בו מופע שונה (של הצמח או של הקרקע) מתחומים אחרים בחלקה .יש
מספר שיטות להגדרת אזורי ממשק ,המבוססות על איסוף מידע רב שנתי ,ממספר מקורות -מפות יבול,
טופוגרפיה ,מיפוי מוליכות חשמלית ,חישה מרחוק של הקרקע ושל הצמח ,ודיגומים .מיפוי מוליכות
חשמלית של הקרקע ,נחשב כיום לשכבת "עוגן" בהגדרת אזורי ממשק ,כיוון שמדובר בחיישן המספק
מידע אמין על השונות בקרקע ,שבמקרים רבים היא הגורם המרכזי המשפיע על משתנים נמדדים
אחרים כגון יבולים ,ביומאסה ,מופע הצמחים ועוד.
אחד מיתרונותיה של החקלאות המדייקת היא לפעול בזמן אמת ,כלומר ,לנתח את השונות המרחבית
בכל רגע נתון .הדבר כמובן מאפשר לחקלאי לקבל החלטות בזמן אמת .אחת מהדרכים לעשות זאת
היא להשתמש בחישה מרחוק .החישה מרחוק היא היכולת לקבל מידע על הצמח או הקרקע ,ללא מגע
ישיר עם האוביקט .מפות צימוח (ביומאסה) ,נפוצות מאוד בחקלאות משייקת וגם באקולוגיה .מפות אלו
מתקבלות ע"י שימוש בחיישנים/מצלמות המוצבים בלווין ,מטוס ,או רכב קרקעי .לכל נקודת ציון מתקבל
ערך החזרה ספקטרלי ,שבעזרת התוכנות המתאימות מאפשר חישוב ערכים חדשים להם נמצא מתאם
גבוה לערכי ביומאסה ( )Leaf area index- LAIהנהוגים בחקלאות המסורתית .בעיקרון ,ניתן לקבל
את אותה המפה מכל פלטפורמה (הנושאת את המצלמה) ע"י כיול מתאים .היתרון בשיטות החקלאות
המתקדמת הוא החופש להגדיר את הצורך ולמצוא את הפתרון המשתלם ביותר ברמת החקלאי .חשוב
להדגיש שהיכולות כיום מסתכמות באיתור שונות ,ולא בזיהוי מקור השונות .על מנת להבין מה הגורם
לשונות ,חייבים לדגום את השטח .כאשר מפעילים על המידע הנ"ל שיטות גיאוסטיטסטיות ,ניתן למקד
את הדיגומים (קרקע/צמח) ולהגיע לדרגת ודאות גבוהה יותר של ערכי הדיגום (מכון היצוא .)2011
להלן יפורטו שתי שיטות בהן נעשה שימוש בחקלאות מדייקת -השקיה לפי דרישה ( )IODושימוש
במצלמת  NDVIהנפוצה יותר באפליקציות אקולוגיות בעיקר.
 -3.4.1מערכת .IOD
מחקרים מראים כי כמות ניכרת מהמים אשר משקים איתם את הצמח אינה נקלטת בצמח ובעצם
מתבזבזת כתוצאה מחלחול למטה מבית השורשים .מערכת ה,)IOD) irrigation on demand -
ובעברית -השקיה על פי דרישה ,באה לתקן בעיה זו .בשיטה זו מותקנים חיישנים תת קרקעיים אשר
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קולטים את לחות הקרקע באזור השורשים ,ועל פיהם מושקית החלקה/ערוגה אך ורק על פי דרישות
הצמחים .מערכת זו מבוססת על העיקרון שכאשר הצמח קולט מים ,לחות הקרקע בסביבת שורשיו
יורדת ,דבר אשר ניתן למעקב על ידי טנסיומטר -ראה תמונות מס'  5ו.9 -
תמונה מס'  :5טנסיומטר -תרשים כללי.

הטנסיומטר בנוי מצינור אנכי המלא בחלקו מים ובחלקו אוויר ,אשר חלקו התחתון בנוי מחרס דרכו
עוברים המים מהקרקע אל הצינור או להיפך ,תלוי בפוטנציאל המים .במידה ולחות הקרקע יורדת,
נעים המים מתוך הטנסיומטר ,דבר אשר גורם לעליה בתת הלחץ שבתוכו .דבר הפוך מתרחש
כתוצאה מעליית הלחות בקרקע ,שאז זרימת מים לתוך הטנסיומטר גורמת לירידה בתת הלחץ .תת
הלחץ נחווה על ידי מד וואקום ומשודר אל המחשב .מרכיב נוסף במערכת זו הוא בד הגיאוטכסטיל
(ראה תמונה  ,)9אשר גורם לכך שמערכת השורשים תתפתח ממש סביב לטנסיומטר ,כך שהוא חש
את לחות הקרקע במרחק של מיקרונים ממערכת השורשים .בדרך כלל מפוזרים מספר חיישנים
בשדה אחד .באמצעות מערכת זו ניתן לשלוט על פתיחת/סגירת מערכת ההשקיה ,וכל זאת לאחר
קביעת ערך הסף לפתיחת ההשקיה וכמות מים למנה ,כך שההשקיה מתבצעת לפי דרישת הצמח.
ניתן לכוון את רמת ההשקיה לפי לחויות קרקע שונות ובכך לשלוט לחלוטין על משק המים של הצמח
(טריפלר ,שני ויהודה .)2014 ,ממשק השקיה הוא כלי להשגת יעילות מרבית בשימוש במים .על
מנת להגדיל את יעילות ניצול המים ויצרנות המים ,יש להקטין את רכיבי הנקז והנגר של מי השקיה
תוך שמירה על יבול מיטבי .לשם כך פותחו ממשקי השקיה המתבססים על נתונים הנדגמים בזמן
אמת מן הרצף קרקע-צמח-אטמוספרה ומהווים משוב להפעלת מערכת ההשקיה .במחקרים רבים
נמצא כי ממשקי השקיה המבוססים על משוב מחיישנים המודדים תכונות ומשתנים פיזיקליים של
הקרקע או הצמח בשדה ,משפרים את יעילות ניצול מי ההשקיה .קביעה של ערך מייצג לתכונה
הנמדדת בתנאי שדה והפעלת ממשק השקיה יעיל הנגזר מערך זה ,כרוכה בהבנת תהליכי הזרימה
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בשדה (נקז ,אידוי ,קליטת מים על ידי הצמח/דיות ,נגר עילי ,וזרימה אופקית) והתאמת אלגוריתם
השקיה אופטימאלי למצבים של שינויים בתנאי אקלים ,בגידול ספציפי ,בסוג מערכת השקיה ,בסוג
הקרקע ובתנאי אספקת המים .מערכות שורשים מגיבות לשינויים בסביבה ,ולכן ישנה חשיבות
מכרעת לדינמיקה של גידול שורשים בהתאם לתכונות הקרקע ,הצמח ,מערכת ההשקיה וממשק
ההשקיה (ראה תמונה .(D'Urso, 2001) )9

 -3.4.2מצלמת ה.NDVI -
במאמץ לעקוב אחר התנודות במצב הווגטטיבי של הצמחייה ולהבין כיצד הוא מושפע על ידי תנאי
הסביבה ,החלו מדעני כדור הארץ ,כבר לפני כ 30-שנה ,להשתמש בחישה מרחוק מבוססת לווייניים
כדי למדוד את צפיפות הצמחייה הירוקה על פני כדור הארץ .המובילים בתחום היו מנהל
האווירונאוטיקה והחלל הלאומי ( )NASAומנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי ( ,)NOAAשל
ארה"ב .הם השתמשו במכשיר לאיתור ומדידת עוצמת הקרינה הנקרא Advanced Very High
 Resolution Radiometer- AVHRRואספו תמונות של פני כדור הארץ .על ידי מדידה מדוקדקת
של אורכי הגל בתחום הנראה והאינפרה-אדום הקרוב ,המוחזרים לחלל מפני כדוה"א ,המדענים
השתמשו באלגוריתם הנקרא "אינדקס צמחייה" ( )Vegetation Index- VIכדי לכמת את הריכוזים
של צמחיית עלים ירוקים ברחבי העולם .בהמשך ,על ידי מדידת  VIהיומיים ,במרווחים של  16 ,8או
 30יום ,יצרו המדענים מפות מפורטות של צפיפות הצמחייה הירוקה ע"פ כדור הארץ ,המזהות היכן
הצמחים משגשגים והיכן הם נתונים תחת עקה .מצלמת NDVI (Normalized Difference
) Vegetation Indexקולטת ומכמתת את קרינת האינפרה-אדום הקרוב ואורכי גל בתחום הנראה,
הנפלטים מהצמחים הנמדדים ,ובכך נותנת אינדיקציה לבריאות הצמח המצולם . .כאשר אור השמש,
המורכב מספקטרום רחב של אורכי גל ,מכה באובייקטים ,אורכי גל מסוימים בספקטרום זה נבלעים
ואורכי גל אחרים מוחזרים .הכלורופיל למשל ,המצוי בכל היצורים המבצעים פוטוסינתזה ,בולע אור
באורכי הגל הכחולים והאדומים .לעומת זאת ,התאים מחזירים קרינת אינפרא אדום קרובה ()NIR
באורכי גל שבין  700-1100ננומטר .באמצעות החישה מרחוק ,יכולים אם כך החוקרים למדוד את
עוצמת האור המגיע מכדור הארץ ונפלט ממנה ,באורכי הגל בתחום הנראה ( )Visibleובתחום
האינפרא אדום הקרוב ( )NIRולכמת את היכולת הפוטוסינתטית של הצמחייה ברזולוציה של פיקסל
אחד .באופן כללי ,כאשר מפני כדור הארץ מוחזרת קרינה רבה יותר בתחום האינפרא אדום הקרוב
מאשר באורכי הגל האדומים ,אז הצמחייה בפיקסל זה צפויה להיות צפופה ויכולה להכיל סוג כלשהו
של יער .לעומת זאת ,אם יש הבדל קטן בין עוצמת הקרינה המוחזרת בתחום האינפרא אדום הקרוב
והתחום האדום ,הצמחייה היא כנראה דלילה והשטחים עשויים להיות מרעה ,טונדרה או מדבר ,או
שהצמחיה נמצאת בעקה -ראה תמונה מס'  .7במשך הזמן פותחה נוסחת ה -NDVI-להלן תמונה
מס'  ,6באמצעותה ניתן לכמת מהחלל את צפיפות הצמחיה על פני כדור הארץ .הנוסחה היא :קרינת
אינפרה-אדום קרוב ( )NIRפחות קרינת אור נראה ( )Visibleחלקי קרינת אינפרה-אדום קרוב ועוד
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קרינת אור נראה .ערכי  NDVIנעים בין  -1ל  +1כאשר ערך של  0.8נחשב למדד חיובי של צמיחה,
מספר הקרוב ל 0 -מייצג צמחיה בשלכת למשל ומספר שלילי מייצג צמחיה במצב עקתי.
תמונה מס :6 .משוואת ה , NDVI-המשוואה חלה על כל פיקסל ופיקסל

תמונה מס :7 .מימין ,צמח שאינו בריא ומשמאל צמח בריא .ניתן לראות שכאשר הצמח בריא קרינת
ה NIR -המוחזרת גבוהה יחסית ואילו הקרינה המוחזרת בתחום האדם נמוכה מאוד.
לעומת זאת ,בצמח בעקה קרינת ה NIR-המוחזרת פחותה ואילו הקרינה המוחזרת
בתחום האדום גבוהה יותר .ניתן גם לראות את חישוב נוסחת ה.NDVI -

 -3.5השערת המחקר.
אזור הערבה מתאפיין בחורף יבש ובעל טמפרטורות גבוהות יחסית לצפון הארץ ,דבר המאפשר
גידולן של ירקות בעונה זו .אספקת ירקות מחוץ לעונה (בזמן החורף) מהווה את אחד ממקורות
הפרנסה המרכזיים של תושבי הערבה ,קיבוצים ומושבים .הירקות הם הגידולים הבולטים המסופקים
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מן הערבה לשאר הארץ בעת החורף ,ועליהם נמנים הפלפל ,הבצל והעגבניות .מים מהווים את אחד
התשומות המרכזיות בחקלאות הערבה ,ובשנים האחרונות ,בגלל שאיבה מוגברת של מים מתת
הקרקע של הערבה ,מובחנת המלחה גדלה והולכת של מי התהום .בשנים האחרונות אף הופסקה
שאיבה של מספר בארות (למשל באר פארן ) .עקב תופעה זאת ,במו"פ ערבה דרומית ומו"פ ערבה
תיכונה נעשים ניסויים על מנת ליעל ולהוריד את רמת השימוש במים .במסגרת ניסויים אלו ,נעשה
במו"פ ערבה דרומית ניסוי הכולל גידול של צמחי סלרי בעזרת מערכת השקית irrigation on ( IOD
 )demandאשר מודדת את לחות הקרקע ,ולפי רמות לחות אשר הוגדרו מההתחלה ,המערכת
משקה את הצמחים בכמות המים אשר הם זקוקים לה על מנת להגיע לרמת לחות קרקע רצויה.
בניסוי נכללו מספר ערוגות אשר בכל אחת נשמרה רמת לחות שונה ונבדק האם לרמות הלחות
השונות שבקרקע יש השפעה על ערכים בוטניים שונים ועל היבול עצמו .בנוסף למדדים אלה ,צולמו
החלקות לאורך הניסוי באמצעות מצלמת  NDVIונבחן האם פרקטיקה זו יכולה לשמש כלי בידי
החקלאי לעיקוב אחר העקות שיכולות לנבוע מרמות הלחות השונות שבקרקע ומהמחסור במים
ולחיזוי היבול שיתקבל בסוף העונה .השערות החקר של ניסוי זה הן:
 .1הירידה בלחות הקרקע תביא לפגיעה בגידול הצמחים וביבול.
 .2ניתן יהיה לזהות את עקת המים שתנבע מלחות הקרקע הנמוכה באמצעות מצלמת הNDVI -
שתוכל לחזות במידה מספקת את הפחיתה ביבולים.
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 .4שיטות וחומרים
 -4.1הכנת השטח :הניסוי נערך בתחנת הניסיונות של מו"פ ערבה דרומית ,על גבי קרקע חולית.
הערוגות הוכנו באמצעות מגדדת -ראה תמונה מס' ,7כאשר אורך הערוגות היה  45מטר ורוחבן 80
ס"מ (נקבע על ידי כיוון המגדדת).
תמונה מס'  :8הכנת שטח על ידי מגדדת (תמונה מהאינטרנט).

 -4.2העמדת הניסוי :שתילי הכרפס הובאו ממשתלת חישתיל ונשתלו בתאריך  20.10.15במרחק
של  40ס"מ אחד מהשני ,כלומר  112שתילים בערוגה .גובה השתילים בעת השתילה כ 10 -ס"מ .כל
טיפול כלל שתי חזרות (שתי ערוגות) -ראה תמונה מס'  ,8בסה"כ  ~220צמחים לטיפול .מערכת
ההשקיה (טפטוף מבוקר  )IODהונחה בתאריך  10.10.15באמצעות ציוד ייעודי והחיישנים חוברו
למערכת המחשוב.
תמונה מס'  :9ארגון חלקת הסלרי לניסוי -המספרים המופיעים משמאל מייצגים את מספר
הערוגה (מלמטה למעלה) ואת סוג הטיפול .1-6 -ניתן לראות כי לכל טיפול,
המיוצג על ידי צבע שונה של הערוגה ,ישנן שתי חזרות.
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 -4.3מערכת ההשקיה :מערכת ה IOD -הינה מערכת טפטוף המבוקרת באופן רציף על ידי חיישני
לחות המצויים בתוך הקרקע ,המעבירים את רמת לחות הקרקע אל הבקר במרווחי זמן קבועים ,ועל
פיה מופעלת מערכת ההשקיה .חיישני הלחות ,ראה תמונה מס' ,9הם למעשה טנסיומטרים
המחוברים לחיישן וואקום ,העטופים גאוטקסטיל ,עליו מתפתחים השורשים .חיישני הלחות מוקמו
בצמוד למערכת השורשים של מס' צמחים בכל טיפול .נקודת הייחוס ( )set pointשל מערכת ה-
( IODשהיא למעשה ערך תת לחץ ביחידות  -Paפסקל) הוגדרה על ידי המערכת באופן אוטומטי
ולאחר מכן ,עורך הניסוי מוסיף את נקודת ה off set -לכל טיפול ,כאשר בחלק מהטיפולים ערך ה-
 off setגבוה מערך ה set point -ובחלק נמוך .במהלך הניסוי משנים את הגדרת הset point -
בהתאם להתפתחות השדה כולו ,סך הכל  3פעמים .ערכי ה off set -של הטיפולים השונים נשארים
תמיד באותו מרחק מערך ה .set point -ערכי הטיפולים הוגדרו כך שבטיפול  3ערך ה off set -גבוה
מערך ה set point -ב 12 kPa -וערכי הטיפולים  2ו 1 -נמוכים מה set point -ב 6 -וkPa 16 -
בהתאמה .ככל שה off set-חיובי יותר ,כך הקרקע רטובה ולחה יותר.
כאשר לחות הקרקע ירדה והגיעה לערך שהוגדר על ידי המפעיל ,הבקר פותח את ברז ההשקיה
לכמות מים שהוגדרה מראש במערכת וכזו עוברת ,נפסקת ההשקיה .כמות המים שעברה נרשמת
בבקר .הבקר אוסף את נתוני ההשקיה לאורך כל הניסוי .ניתן ע"י המחשב לשנות את כמות המים
למנת השקיה ואת ערכי הסף להשקיה.
תמונה מספר  :10תרשים מופשט של מערכת ה IOD -בשדה.

 -4.4מהלך הניסוי :השקיית שטח הניסוי החלה בתאריך  ,10.10.15שתילת שתילי הסלרי נעשתה
ב 20.10.16 -ואז הופעלה מערכת ה .IOD -הדיגום הראשון נעשה ב 3.11.15 -שנחשב ל t0 -של
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הניסוי .דיגומים נוספים נערכו בתאריכים  3.1.16 ,20.12.15 ,29.11.15וב .31.1.16 -הניסוי
הסתיים ב ,10.2.16 -לאחר  98ימים ,כאשר היבול נקטף ונשקל .במהלך כל דיגום נמדדו גובה
הצמחים ,מספר העלים ,הטמפ' בחלקים שונים של הצמח (עלה בשמש ,עלה בצל ,ערוגה וליד צינור
השקיה) ,והצמחים צולמו באמצאות מצלמת  .NDVIההשגחה על המערכת הממוחשבת שתמכה
בניסוי נעשתה ע"י מר גל אשכנזי.
 -4.5מדידות :גובה הצמח נמדד באמצעות סרגל ,כאשר העלים העליונים משוכים כלפי מעלה ומספר
העלים נספר ידנית .טמפרטורת הקרקע (ליד מערכת ההשקיה ובמרחק של  30ס"מ ממנה)
וטמפרטורת העלים (בצל ובשמש) נמדדו בעזרת אקדח חום מבוסס לייזר (תוצרת חברת Extech
 ,)instrumentsעל פי הוראות היצרן .בנוסף למדידת הטמפרטורה ,העלים והקרקע צולמו במצלמת
 -)HD 1080P( NDVIראה תמונה מס'  .6בסוף הניסוי הוצאו צמחי הסלרי מכל ערוגות הטיפולים,
העלווה הופרדה מן השורש ,ושניהם נשקלו לחוד ע"י אנשי המו"פ והתוצאות הועברו אלי.


מדידת טמפ' העלים :טמפ' העלים נמדדה בעזרת אקדח חום מהמודל  Dual Laser 50בין
השעות  1ל 3-בצהריים .מדידת הטמפ' נעשתה כאשר שני הלייזרים המכוונים של אקדח
מוקדו על אותו העלה .המדידה נעשתה ממרחק של  70ס"מ לערך ,הנמצא בתוך הטווח
שהוגדר ע"י היצרן ( 2.5ס"מ עד  127ס"מ)



צילום התמונות :התמונות צולמו בשעות הצהריים ( 1עד  .)3נעשו  3סוגי צילום ,תמונה של
כל צמח בנפרד ,לכל אחד מ 5 -הצמחים בכל טיפול ,תמונה של כל החמישה ביחד ולבסוף
תמונה שיש בה את שלוש ערוגות הטיפול (טיפולים  ,)1,2,3כאשר הוקפד שרוב התמונה
תהייה של מטרת הצילום (צמח בודד ,חמישה צמחים ,או  3ערוגות) בלבד.

 -4.6עיבוד תמונות ה :NDVI -התמונות שהתקבלו הועלו לאתר infragram
( ) /https://infragram.org/sandboxוהתוכנה ניתחה כל פיקסל ע"פ אלגוריתם ה .NDVI -התמונה
שהתקבלה שיקפה את ערך ה NDVI -עבור כל פיקסל (ראה תמונה מס' .)12-14
תמונה מס'  :11מצלמת ה NDVI-שנעשה בה שימוש בעבודה.
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 -4.7עיבוד נתונים וסטטיסטיקה :הנתונים עובדו באמצעות תוכנת  Excellומובהקות ההבדלים בין
הטיפולים השונים נבחנה באמצעות מבחן .t
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 .5תוצאות
הסלרי (,)Apium graveolensהשייך למשפחת הסוככיים ,מגודל בפרקטיקה החקלאית במשך 80-
 140ימים ,והמוצרים החקלאיים המתקבלים ממנו הם העלים (טרפים/פטוטרות) והאשרושים
(השורשים המעובים) .בעבודה זו נבחנה השפעת לחות הקרקע ,הנקבעת על ידי מערכת השקיה
בשיטת ה ,IOD -על מספר מדדים בוטניים לאורך תקופת הגידול ,כמו גם היבול הסופי של
האשרושים .בנוסף ,נבחנה גם האפשרות להשתמש במצלמת ה NDVI -ככלי אשר יכול לחזות את
היבול שיתקבל בסוף עונת הגידול .לצורך כך גודלו שתילי סלרי ,בגובה התחלתי של  10ס"מ ,למשך
 98יום בשלוש לחויות קרקע שונות שנשמרו כל עונת הגידול באמצעות מערכת ה -IOD -ראה שיטות
וחומרים .במהלך הגידול נעשה מעקב אחרי כמות המים הנצרכת בכל טיפול ואחרי כמות המים
המתאדה מגיגית המדידה בחווה ,אחרי גובה הנוף ומספר העלים ,טמפרטורת הקרקע והעלים (בצל
ובשמש) .בנוסף ,העלים והקרקע צולמו במצלמת  -NDVIראה שיטות וחומרים .בסוף הניסוי הוצאו
צמחי הסלרי ,העלווה הופרדה מין השורש ושניהם נשקלו לחוד .בגרפים הבאים מתוארות התוצאות
והאנליזה הסטטיסטית שנעשתה להן.
בגרף מס'  1ניתן לראות את כמות המים שנצרכה בכל אחד משלושת הטיפולים (לחויות הקרקע
השונות) -ראה שיטות וחומרים ,ואת כמות המים המצטברת שהתאדתה מגיגית המדידה של החווה.

מגרף מס'  1ניתן לראות כי:
א.

עד היום ה 70 -לניסוי ,צריכת המים בשלושת הטיפולים (לחויות הקרקע) היתה כמעט זהה.

ב.

צריכת המים של טיפולים  1ו 2 -נשארת דומה מאד לאורך כל הניסוי

ג.

צריכת המים הכוללת של טיפול מס'  3היתה כמעט כפולה מזו של טיפולים  1ו.2 -

ד.

אפילו בטיפול  ,3בו נשמרה לחות הקרקע הגבוהה ביותר ,צריכת המים המצטברת היתה
נמוכה מזו שהתאדתה מגיגית המדידה.
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בגרפים מס'  2ו 3 -ניתן לראות את השתנות גובה הצמחים ומספר העלים לאורך הניסוי בטיפולים
השונים .עבור נקודת הזמן האחרונה (יום  90לניסוי) נעשה מבחן סטטיסטי לבדיקת מובהקות
ההבדלים בין הערכים שהתקבלו .אותיות שונות מבטאות הבדל בעל מובהקות סטטיסטית בשיעור
של .P<0.05

גרף מס'  :2גובה הצמח לאורך הניסוי
40

טיפול 3

35

טיפול 2
טיפול 1

25
20
15
10
5

גובה הצמח (ס"מ)

a
b
c

30

0
80

100

40

60

ימים לניסוי

20

0

גרף מס'  :3מספר העלים לצמח לאורך הניסוי
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מגרפים מס'  2ו 3 -ניתן לראות כי:
א.

בסוף הניסוי ישנו הבדל מובהק בגובה הצמחים בין שלושת הטיפולים ,כאשר גובה הצמחים
בטיפול מס'  -1לחות הקרקע הנמוכה ביותר -הוא הנמוך ביותר ובטיפול מס'  -3לחות הקרקע
הגבוהה ביותר -הוא הגבוה ביותר.
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ב.

בסוף הניסוי ישנו הבדל מובהק במספר העלים לצמח בין הטיפולים  1ו 3 -ובין הטיפולים  1ו,2-
אך אין הבדל מובהק בין הטיפולים  2ו.3 -

החל מהיום ה 50 -לניסוי ,ועד סופו ,נמדדה טמפ' העלים בשמש בעזרת אקדח מבוסס לייזר -ראה
שיטות וחומרים .בגרף מס'  4מוצגות הטמפ' הממוצעות של עלים בשמש.

גרף מס'  :4טמפ' עלה בשמש לאורך הניסוי
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בגרף מס'  4ניתן לראות כי:
א .ביום ה 98 -לניסוי ,ניתן לראות שטמפ' העלה בשמש בטיפול מספר  1נמוכה יותר באופן
מובהק מהטיפולים  2ו ,3 -אשר ביניהם אין הבדל מובהק.
ב .ביום ה 90 -לניסוי ,טמפ' העלה בשמש בטיפול מספר  2הייתה נמוכה באופן מובהק מאשר
בטיפול מספר .3
ג .ביום ה 45 -לניסוי ,ניתן לראות שטמפ' העלה בשמש בטיפול  2נמוכה באופן מובהק
מהטיפולים  3ו ,1 -אשר ביניהם אין הבדל מובהק.
כאמור ,בסוף תקופת הגידול הוצאו צמחי הסלרי ,העלווה הופרדה מהשורשים ונמדד משקל
האשרושים .להלן גרף מס'  5המציג את ממוצע משקלי האשרושים בכל טיפול.
בגרף מס'  5ניתן לראות כי:
א .ישנו הבדל מובהק במשקל האשרוש הממוצע בין כל הטיפולים.
ב .משקל האשרוש שהתקבל בטיפול מספר  3גדול בכמעט  50%ממשקלו בטיפול .1
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כאמור ,לאורך תקופת הגידול צולמו הצמחים במצלמת ה NDVI -והתמונות פותחו על פי המופיע
בשיטות וחומרים .להלן ,בתמונות  10-12מוצגות תמונות של הטיפולים  1ו ,3 -כאשר טיפול  1תמיד
עליון וטיפול  3תחתון .התמונות הם מהימים  71 ,36ו 98 -לניסוי .מול כל תמונה רגילה (צד שמאל)
נמצאת אותה התמונה לאחר עיבוד של ערכי ה NDVI -באתר  .infragramעל כל זוג תמונות (תמונה
רגילה ולאחר עיבוד) יש פוליגונים הנמצאים בהתאמה על אותו החלק בתמונה ,כאשר פוליגון עם
מסגרת רצופה מראה אזור בשמש ופוליגון עם מסגרת מקווקות מראה עלים או קרקע שנמצאים בצל.
בכל זוג תמונות יש בין  4ל 6 -פוליגונים .צבע ירוק משמעותו ערך  NDVIגבוה יחסית ,צבע צהוב,
ערך בינוני וצבע אדום ,ערך  NDVIנמוך ,שלילי בדר"כ.
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תמונה מס'  :12מצד שמאל תמונת  NDVIלא מעובדת ,ומצד ימין אותה התמונה לאחר עיבוד ,כאשר
הזוג העליון הוא צמח מטיפול  1והזוג התחתון מטיפול  .3התמונות צולמו ביום ה36 -
לניסוי.

1

3

ניתן לראות בתמונה מס'  12כי:
 .1מקומות מוצלים ,עלים או קרקע (אפשר לראות בקלות בתמונה לפני העיבוד) ,מראים ערך
 NDVIשלילי (אדום) ומקומות מוארים (עלים או קרקע) מראים ערכי  NDVIגבוהים ,גם
בטיפול  1וגם ב.3 -
 .2העלים בשמש מציגים ערך  NDVIגבוה יחסית (ירוק עם מעט צהוב) ,בטיפול  1וב,3 -
למרות ההבדלים בהשקיה.
 .3ניתן לראות שההבדל בין ערכי  NDVIגבוהים על פני העלה (ירוק) וערכי  NDVIממוצעים
(צהוב) ,נובע מזווית העלה מול השמש.
 .4בתמונה של טיפול  3יש עלה מאותו הצמח ,הנמצא בצל ,שמראה ערך  NDVIשלילי (מוקף
בפוליגון מקווקו בצד שמאל של התמונה) כאשר כל שאר הצמח ,המצוי בשמש ,מראה ערך
 NDVIחיובי.
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תמונה מס'  :13מצד שמאל תמונת  NDVIלא מעובדת ,ומצד ימין אותה התמונה לאחר עיבוד כאשר
הזוג העליון הוא צמח מטיפול  1והזוג התחתון מטיפול  .3התמונות צולמו  71ימים
לאחר תחילת הניסוי.

1

3

ניתן לראות בתמונה מס'  13כי:
 .1מקומות מוצלים ,עלים או קרקע (אפשר לראות בקלות בתמונה לפני העיבוד) ,מראים ערך
 NDVIשלילי (אדום) ומקומות מוארים (עלים או קרקע) מראים ערכי  NDVIגבוהים ,גם
בטיפול  1וגם ב.3 -
 .2העלים בשמש מציגים ערך  NDVIגבוה יחסית (ירוק עם מעט צהוב) ,בטיפול  1וב,3 -
למרות ההבדלים בהשקיה.
 .3ניתן לראות שההבדל בין ערכי  NDVIגבוהים על פני העלה (ירוק) וערכי  NDVIממוצעים
(צהוב) ,נובע מזווית העלה מול השמש.
 .4ניתן לראות שצינור ההשקיה ,הנמצא בשמש( ,תמונה של טיפול  )3מראה ערך  NDVIשלילי,
והוא נמצא בשמש (יש עליו אור).
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תמונה מס'  :14מצד שמאל תמונת  NDVIלא מעובדת ,ומצד ימין אותה התמונה לאחר עיבוד כאשר
הזוג העליון הוא צמח מטיפול  1והזוג התחתון מטיפול  .3התמונות צולמו  98ימים
לאחר תחילת הניסוי.

1

3

ניתן לראות בתמונה מס'  14כי:
 .1מקומות מוצלים ,עלים או קרקע (אפשר לראות בקלות בתמונה לפני העיבוד) ,מראים ערך
 NDVIשלילי (אדום) ומקומות מוארים (עלים או קרקע) מראים ערכי  NDVIגבוהים ,גם
בטיפול  1וגם ב.3 -
 .2העלים בשמש מציגים ערך  NDVIגבוה יחסית (ירוק עם מעט צהוב) ,בטיפול  1וב,3 -
למרות ההבדלים בהשקיה.
 .3ניתן לראות שההבדל בין ערכי  NDVIגבוהים על פני העלה (ירוק) וערכי  NDVIממוצעים
(צהוב) ,נובע מזווית העלה מול השמש.
 .4למרות ההבדל בגודל הצמח המצולם בין הטיפולים (אפשר לראות את ההבדל בתמונה הלא
מעובדת) ,לא נראה הבדל בערכי ה NDVI -בין הטיפולים.
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 .6דיון
בעבודה זו נבחנה השפעת לחות הקרקע ,הנקבעת על ידי מערכת השקיה בשיטת ה ,IOD -על מספר
מדדים בוטניים לאורך תקופת הגידול של הסלרי ,כמו גם היבול הסופי של האשרושים .בנוסף ,נבחנה
גם האפשרות להשתמש במצלמת ה NDVI -ככלי אשר יכול לחזות את היבול שיתקבל בסוף עונת
הגידול .לצורך כך גודלו שתילי סלרי למשך  98יום בשלוש לחויות קרקע שונות שנשמרו כל עונת
הגידול .במהלך הגידול נעשה מעקב אחרי כמות המים הנצרכת בכל טיפול וגם אחרי כמות המים
המתאדה מגיגית המדידה בחווה ,אחרי גובה הנוף ומספר העלים וטמפרטורת הקרקע והעלים (בצל
ובשמש) .בנוסף ,העלים והקרקע צולמו במצלמת  .NDVIבסוף הניסוי הוצאו צמחי הסלרי ,העלווה
הופרדה מן האשרושים ושניהם נשקלו לחוד.
בעבודה זו נמצא כי:
 .1עד היום ה 70 -לניסוי ,צריכת המים בשלושת הטיפולים (לחויות הקרקע) היתה כמעט זהה.
 .2צריכת המים של טיפולים  1ו 2 -נשארת דומה מאד לאורך כל הניסוי.
 .3צריכת המים של טיפול מס'  3לאורך כל הניסוי היתה כמעט כפולה מזו של טיפולים  1ו.2 -
 .4אפילו בטיפול  ,3בו נשמרה לחות הקרקע הגבוהה ביותר ,צריכת המים המצטברת היתה
נמוכה מזו שהתאדתה מגיגית המדידה.
 .5בסוף הניסוי ישנו הבדל מובהק בגובה הצמח בין כל הטיפולים ,כאשר גובה הצמחים בטיפול
מס'  -1לחות הקרקע הנמוכה ביותר -הוא הנמוך ביותר ובטיפול מס'  -3לחות הקרקע הגבוהה
ביותר -הוא הגבוה ביותר.
 .6בסוף הניסוי ישנו הבדל מובהק במספר העלים לצמח בין הטיפולים  1ל 3 -ובין הטיפולים  1ל-
 ,2אך אין הבדל מובהק בין הטיפולים  2ו .3-מספר העלים הגבוה נרשם בטיפולים  2ו.3 -
 .7ניתן לראות כי ביום ה 98 -לניסוי ,אין הבדל מובהק בטמפ' העלה בשמש בין שלושת הטיפולים.
 .8ישנו הבדל מובהק במשקל הממוצע לאשרוש בין שלושת הטיפולים כאשר יבול האשרושים
שהתקבל בטיפול מספר  3היה גדול בכמעט  50%מהיבול בטיפול .1
 .9למעט בסוף הניסוי ,בו טמפ' העלה בשמש בטיפול מספר ( 1רמת לחות נמוכה ביותר) נמוכה
באופן מובהק מטמפ' העלה בטיפול ( 3רמת לחות גבוה ביותר) ,לאורך כל הניסוי ,לא ניתן
לראות הבדל מובהק בטמפ' העלה בשמש בין טיפול  1לבין טיפול .3
 .10לא נמצא כל הבדל בין הטיפולים בערכי ה NDVI -שהצמחים מראים בתמונות.
 .11ההבדל בין ערך  NDVIשלילי לחיובי מופיע בתמונות בין אור לצל ולא בין צמח בריא לצמח
מוכה עקה.
כפי שניתן לראות מגרף מספר  ,1כמות המים שטיפול  3קיבל לאורך כל הניסוי היתה  17%לערך
פחות מהתאדות הגיגית ,על פיה מחושבת מנת המים היומית להשקיה (כמות המים הניתנת לחלקה
בשטח מסוים היא נפח השווה לשטח החלקה כפול גובה המים שהתאדה מהגיגית במהלך היממה
שחלפה) .כעת עולה השאלה האם כמות המים שניתנה בטיפול  3היא כזאת המאפשרת יבול
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אופטימלי ,או אפילו מקסימלי ,בתנאי הניסוי .על פי קרמר ( ,)2012היבול שהתקבל מעצי תמר
שהושקו בכמות מים הפחותה ב 30% -מהתאדות הגיגית היה אף יותר גבוה (ב )10% -מזה של עצי
הביקורת (אשר הושקו בנפח המחושב ע"פ התאדות הגיגית) .מהשוואת הנתונים של קרמר ()2012
לאלה שלי ,ניתן להסיק שכמות המים שטיפול  3הושקה בה היא כמות מים המביאה ליבול אופטימלי
ואפילו מקסימלי .יש אם כך לצפות שטיפולים  1ו ,2 -אשר קיבלו כמות מים המהווה בערך 50%
מטיפול מספר ( 3ראה גרף מס'  ,)1יפיקו יבול נמוך יותר.
במהלך הניסוי ,מערכת ה IOD -הוגדרה לשמור על לחות קרקע קבועה בערוגות .בכל טיפול נקבעה
רמת לחות שונה (ראה פרק  ,)4.2כאשר בטיפול מס'  3נשמרה לחות הקרקע הגבוהה ביותר,
מתחתיו טיפול  2ולחות הקרקע הנמוכה ביותר נשמרה בטיפול  .1כפי שניתן לראות בגרף מס' ,2
בטיפול  3נתקבלו צמחים גבוהים יותר באופן מובהק מאשר מטיפול  ,2ובטיפול  1נתקבלו הצמחים
הנמוכים ביותר באופן מובהק .המסקנה העולה מתוצאות אלה היא שקיימת תלות בין גובה הצמח ובין
לחות הקרקע .בעבודתם של גדז' ובנט )2009( ,נמצא כי כאשר הושקו צמחי חמניה בכ50% -
מהתאדות הגיגית ,נשמרה לחות קרקע ברמה של  30%לחות לאורך כל הניסוי ,וגובה הצמחים היה
בסביבות  75ס"מ .מאידך ,כאשר השקו צמחי החמניה ב 100% -התאדות גיגית ,לחות הקרקע נעה
בין  80%-60%והצמחים הגיעו לגובה של  90ס"מ .התוצאות של גדז ובנט מצביעות על שני דברים:
האחד ,כי ישנו קשר בין כמות מי ההשקיה ללחות הקרקע ,כמו בניסוי שלו ,והשנייה שישנו קשר בין
לחות הקרקע/כמות מי השקיה לגובה הצמח ,בדומה לניסוי שלנו .בנוסף ,ע"פ גרף מס'  ,5כמות
היבול שהתקבלה בסוף הניסוי בטיפול מס'  3היתה הגבוהה ביותר ,תחתיה בטיפול מס'  2ואחרון
טיפול מס'  ,1כאשר כל ההבדלים מובהקים .תוצאות אלה מראות כי לחות הקרקע משפיעה גם על
היבול המתקבל ולא רק על גובה הצמח )2006( Ramakrishna et al .בצעו ניסוי בו הושקו צמחי
בוטנים על ידי גשמים ובמהלכו נעשה שימוש בחיפויי קרקע שונים ,שהביאו לשונות בתכולת המים
בקרקע .נמצא כי חיפוי ביריעות ּפֹולִיאֶ ִתילֶן ,המונע התאדות של מים מהקרקע ,הביא ללחות קרקע
הגבוהה יותר ב 20%-10% -מאשר בביקורת (לחות הקרקע בניסוי זה לא נשמרה קבועה מכיוון
שההשקיה נעשתה בגשמים) .לאורך כל הניסוי ,היבול שהתקבל בחלקות המחופות בפוליאתילן היה
גבוה כמעט כפליים מאשר בביקורת .בעבודה נוספת שנעשתה עם עצי זית שהושקו ב66% ,33% -
ו 100% -מהתאדות הגיגית (ועל כן קיבלו כמויות מי השקיה שונות) נמצא כי ככל שעלתה כמות מי
ההשקיה ,כך בהתאמה עלה יבול הזיתים שהתבטא גם ביותר פרי וגם בפרי יותר גדול ( & d'Andria
 .)Morelli, 2,000תוצאות אלה ,נוסף על תוצאות שהשגנו בניסוי זה מחזקות את ההנחה שלחות
הקרקע משפיעה על היבול.
בגרף מס'  ,3נמצא כי בסוף הניסוי ישנו הבדל מובהק במספר העלים לצמח בין הטיפולים  1ו.3 -
בסה"כ ,כמות העלים מהווה אינדיקציה טובה לכמות יבול העלים שניתן לקבל .בניסוי של Rozek
( ,)2007שנערך בצמחי סלרי ,ניתנו שני טיפולי השקיה :האחד ,השקיה ע"י "גשם" שניתן בשתי מנות
בנות  200ו 250 -מ"מ גובה גשם והשני ,נוסף על "גשם" זה ,תוספת השקית  IODבטפטוף,
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שהופעלה כאשר פוטנציאל המים בקרקע ירד מתחת  .-40 kPaבעבודה זו נמצא שבצמחים עם
תוספת השקיה בטפטוף ,יבול העלים היה גבוה בערך בפי  1.5מאשר בצמחים ללא תוספת ההשקיה
(השקיה ב"גשם" בלבד) .תוצאות אלה מחזקות את התוצאות שקיבלנו אנו ,המראות שכמות מי
השקיה יותר גדולה מביאה ליבול עלים גבוה יותר של סלרי.
כפי שניתן לראות בתמונה מס'  ,12עלים על אותו הצמח מראים ערכי  NDVIשונים (צבע אדום בצל
וצבע ירוק או צהוב בשמש) בגלל שחלק מהעלים בצל ,חלקם בשמש וחלקם מקבלים שמש ישירה או
לא ישירה .עובדה זאת מצביעה על כך שישנו "לכלוך" רב בתמונות ה NDVI -שלנו ,עוד לפני מציאת
הבדלים כולשהם בין הצמחים בטיפולים  1ו .3 -עובדה זאת מקשה עלינו מאד לאתר איזה שהם
הבדלים בתמונת ה NDVI -בין הטיפולים .בנוסף התמונות "מלוכלכות" מאד בכתמים אדומים
שמיצגים למעשה קרקע מוצלת .דבר זה מכריח את החקלאי ,ברצותו להשתמש באינפורמציה
שנותנות תמונות ה ,NDVI -לחתוך /להתעלם מה"לכלוך" האדום .יותר מכך ,מהשוואת תמונות ה-
 ,NDVIשנלקחו בשלושת הזמנים ( ימים  98 ,71 ,36לניסוי) לא ניתן לראות כל הבדל ב"בריאות" של
הצמחים בין טיפולים  3ו .1 -בשני הטיפולים ניתן לראות כי ערכי ה NDVI -של העלים נעים פחות או
יותר בין צהוב לירוק באותה המידה .יותר מכך ,בתמונה מס'  ,14שנלקחה בסוף הניסוי (יום  ,)98ניתן
לראות בתמונה של טיפול מס' ( 3לחות קרקע הגבוהה ביותר) יותר עלים צהובים באופן ברור מאשר
בתמונה שנלקחה מטיפול מס' ( 1לחות קרקע נמוכה ביותר) ,שם רוב העלים הם בעלי צבע ירוק .אם
להתבסס על תמונת ה NDVI -מיום  98לניסוי ,הרי שהצמחים בטיפול מס'  3היו פחות "בריאים"
מאשר הצמחים בטיפול מס'  .1ע"פ המדדים שנלקחו בסוף הניסוי ,היבול (גרף מס'  ,)5גובה הצמח
(גרף מס'  )2ומספר העלים (גרף מס'  ,)3התמונה לגמרי הפוכה -הצמחים בטיפול מס'  1פחות
"בריאים" מהצמחים בטיפול מס'  .3דבר נוסף ,אם להתבסס על תמונות ה NDVI -שנלקחו מוקדם
יותר בניסוי ( תמונת מס'  ,)10,11לא ניתן כלל לנבא את היבול שיתקבל בסוף תקופת הגידול .בניגוד
לתוצאות שלנו )2004( Basnyat et al ,הצליחו לנבא במידה רבה את היבול של חיטה ,אפונה
וקנולה באמצעות מצלמת  .NDVIהחוקרים השתמשו בערכי  NDVIשהתקבלו מלוויינים שצלמו את
אזור הניסוי על בסיס יומי וערכו קורלציה בין ערכים אלה לבין היבול הסופי שהתקבל משלושת
הגידולים .ערכי הקורלציה ( )R2שנמצאו עבור יבול הגרעינים של החיטה היו מובהקים כולם ונעו בין
 0.5ל ,0.9 -תלוי בזמן בו נלקח הצילום .עבור האפונה ,ערכי הקורלציה היו אפילו יותר מובהקים ונעו
בין  0.7ל ,0.9 -תלוי בזמן בו נלקח הצילום .עבור הקנולה היו ערכים מובהקים שנעו בין  0.5ל0.9 -
ומולם פעם אחת שלא הייתה קורלציה מובהקת .המסקנה של החוקרים היא שניתן להשתמש בצילומי
 NDVIלחיזוי יבול ,תלוי בסוג הגידול ובזמן בו נלקחו הצילומים .גם בעבודתם של Quarmby et al,
( ,)1993הצליחו החוקרים לחזות את היבול המתקבל באמצעות צילומי  NDVIשנעשו ביוון .החוקרים
השתמשו במשוואה פשוטה אשר קישרה בין ערכי  NDVIשהתקבלו מחלקה מסוימת ובין היבול
שהתקבל ממנה .החוקרים מצאו התאמה רבה בין היבול שנחזה עבור כותנה ,אורז ,חיטה ותירס ובין
היבול שהתקבל בפועל .מהשוואת התוצאות שקיבלנו אנו עם התוצאות שהתקבלו בשני המחקרים
32

המצוטטים ,נראה שהבעיה בניסויינו הייתה בעיקר טכנית .יתכן וה set up -של המצלמה לא היה
תקין ויתכן שהיינו צריכים להתבסס על ערך  NDVIכולל המתקבל מהצמח כולו ולא מפיקסלים
בודדים .אין ספק שיש לערוך עוד מחקרים נוספים במטרה להשתמש במצלמת ה NDVI -לניטור מצב
השדה בעת הגידול ולחיזוי היבול המתקבל בסוף תקופת הגידול.
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