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 תודות

ידע רב שבדרך כלל אינו נחלתו של היחיד. למרות האמצעים  תמדעי דורש-כתיבת ספר מקצועי

החיפוש אחרי הידע דורש מיומנות שהיא נחלתם של ספרנים ומידענים.  ,האלקטרוניים החדישים

ה המרכזית של מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, יעל כן נתונה תודתי לשתי הספרניות בספרי

אשר לא חסכו מאמץ על מנת למצוא עבורי את הידע  ,דגן: הגב' רות מילצ'ן והגב' עידית סופרבית 

 עריכת הלשון.גם על גב' סופר תודה מקרב לב ל המבוקש ומקורו.

את הערותיהם עזרו רבות לשפר את השפה,  ;ינו בטיוטותיאנשי מדע אשר ע כמהתודתי נתונה ל

ר יחזקאל "ר מיכאל פרידלנדר, ד"רופ' גידי נאמן, דהמבנה של הפרקים השונים: פאת התוכן ו

 ופרופ' אבי פרבולוצקי.ידון -פרופ' שמחה לבר עוז ברזני, "כהן, פרופ' עמוס הדס, ד

בהיגיון ובסבלנות אין קץ הרים את השברים של המחקר ש ,ר נעם זליגמן"תודה מיוחדת לד

באותם  הבשרון, ונפח תקווש "אילנות"רוק המחלקה לחקר היער ששכנה ביהיערני אחרי פ

 הבודדים אשר הגיעו למחלקה למשאבי טבע שניהל במרכז וולקני בבית דגן.

פרופ' אברהם )אבי( פרבולוצקי, שעיקר עיסוקו בתחום האקולוגיה של השטחים  ,ולחברי

מאוד בתחום היערני. ניהלנו שיחות רבות  ןהנסיבות גרמו לו להתענייוהפתוחים והממשק שלהם, 

 שדעותינו עליהם היו לפעמים מאוד חלוקות. ,ם הבהרת נושאים שונים בתחום היערנותמאוד לש
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 הקדמה

נעשו מוסדותיה ופעילויותיה כינון קשה לומר שהקמת המדינה,  .ישראל לא נבנתה על פי משנה סדורה

והעשייה ההקמה לא אחת עצה "סוף מעשה במחשבה תחילה". יש אפילו שיאמרו שבישראל לפי ה

רופה, בעיקר מאיאליה  יגרושל מדינת ישראל, שה ייסדיהמ :. הרקע ידוע וברורלחשיבה ולתכנון וקדמ

אידאולוגי, פוליטי וביטחוני  -. לחצים במישורים שונים מדינההיו בעלי הכשרה חלקית מאוד להקמת 

 טווח.-רק האיצו את התהליך ולא אפשרו את הרוגע הנדרש לתכנון ארוך -

 

שיות המדינה. להחלטה לשנות את פני הארץ מעשה הייעור בישראל אינו שונה ביסודו מהקמת שאר ָא

מכלול הנמקות אידאולוגיות, כלכליות,  ההי ,נטע האדםש  רחים ביערות ינופיה הק ולהוריק את

ביצוע נחוש בצעים לא היה זמן לתכנן לטווח ארוך את המעשה היערני, למ  אף שביטחוניות ונופיות. 

 אמורהיה בהם יער לא שונלהב הצליח להעמיד מפעל ייעור מרשים, גם בחלקים יובשניים של ישראל 

 מד.להחזיק מע

 

היו חוקרי יער לא בישראל הספר שלפנינו מציג את הייעור בישראל מנקודת מבטו של חוקר היער. 

מקצועי זה, אינו מיוחד רק -וגם כיום אין המצב שונה בהרבה. אבל גבי שילר, כותב ספר אישי ,רבים

רות היו כאשר רוב היע ,של המאה שעברה 06-בכך שבחר בקריירה של מחקר יער כבר אי שם בשנות ה

רכים וצעירים. הוא גם מהבודדים במקצוע שהם חוקרי יער "מדופלמים". רוצה לומר, הוא מחזיק 

יץ. ולא רק זה, גבי הוא נצר למשפחה יבידיו דיפלומה של הפקולטה ליערנות מהטכניון בציריך שבשוו

 אוסטרית שורשית או בסלנג הישראלי "יקה" במלוא מובן המילה.

 

בו העשייה ש ,ציוני-לבין המעשה היערני "יקית"ביערנות ותפיסת עולם  תרמליהמתח שבין השכלה פו

ובאופן  ,ליווה את גבי לאורך כל תקופת עבודתו כחוקר ,והמחקר נתפס כגורם מפריע ,קודמת לתכנון

רו בורות כ  אבל גבי, באותה נחישות שאפיינה את היערנים ש   טבעי גם עולה מבין שורות ספר זה.

למטרה לבנות בסיס ידע לו במדרונות הסלעיים והיבשים של מדינת ישראל, שם  לנטיעת עצים

מקצועי למעשה הייעור בארץ. כך, לאורך זמן, הוא עזר לנו לגלות את הצפונות הגנטיות של עצי היער 

גבי חקר ביסודיות את משק כמו כן, בישראל והקשרים שבינם ובין ארצות שונות באגן הים התיכון. 

ני העצים ביער הנטוע ובחורש וסיפק תובנות חיוניות להבנת העמידות של עצים אלו המים של מי

אמור להיות אבן שק מונחה משק מים, ש  מ  מ  מציע תקופות יובש. על בסיס זה גבי לת בצורת ונו  ש  ל  

של יערות באזורים יובשניים. גבי עסק במחקריו גם בנושאים אחרים  הקיימ-בת הפינה לתחזוק

 פרקים השונים של הספר.המוצגים ב

 

סיפור אישי מרתק של בן הדור השני להקמת בשני סיפורים: המידע המדעי שלוב שלפנינו ספר ב

יה של מדינה צעירה, חדורת אידאלים יוייסורי הבנההקמה המדינה וסיפור רחב יותר של נפתולי 

סדר העדיפויות. גם צוהר לתהפוכות המחקר בתחומים שאינם בהכרח בראש  פותחמרות. הספר י  ו

חלק מהעוסקים במלאכת לאלו של מנוגדות העדר תקציבים, פוליטיקה ארגונית ותפיסות עולם יה

עושר של מידע מדעי ומקצועי שהוא הצליח ליצור  :ולראיה .לא הרתיעו את גבי כל אלה – הייעור

 ושתמציתו מוצגת בדפי ספר זה.  ,השנים במשך
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איך הצמיחו ההרים  ,כאן, בלב מדבר עוין, מדינה מודרנית כל מי שרוצה להבין איך הצליחה לקום

 איך לא תמיד צלחו מעשי החלוצים, ייהנה לקרוא ספר זה.  –וגם  ,רחים יערות עבותיםיהק

 

 פרופ' אברהם )אבי( פרבולוצקי

 מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, בית דגן

26.00.3603 
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 והגדרות המבוא, היסטורי   0.1
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 מבוא   0.0

חי העץ כארכיטיפוס בנשמת האדם. במסורות רוחניות, מיתיות ואגדות הוא  תמידמאז ומ

הוא מעניק השראה והאדם רואה את העץ כמסמל אותו, כתמונת  ..משחק תפקיד חשוב.

מראה של הקיום שלו. כמו האדם מושרש העץ עמוק באדמה, בקיום החומרי. עם ענפיו הוא 

חיים, מעגליות הקיום. העץ מלווה אותנו -יצג תמונתיהרוחני. הוא מ שואף לשמיים לעולם

רות וזרעים יהשנה, באביב ובקיץ, בסתיו ובחורף ובזמני המעבר שלו. הוא נושא פעונות בכל 

  [8].המכילים את תמציתו ולכן הוא סמל עוצמתי לצמיחה, לבריאות ולחידוש

 

אחת מהן טוענת שפסוק זה . ספור פרשנויות-יןהפסוק "כי האדם עץ השדה" )דברים כ, יט( זכה לא

של צאצאם חובת החינוך, הגידול והטיפוח חלה  הוריםמקשר בין תכונות העץ לתכונות האדם. על ה

דבר כל כל נזק או  כדי לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. חובה עליהם גם להרחיק מעת לידתו

בשפה  העץ שחפצים בו ובפריו. ואכן, ך" את"לחנחלה חובה בדומה לכך,  .ל לפגוע בוושיכאחר 

העץ את התפתחות  זה היא להטות מונח. משמעות "לחנך" פועלל הטיפול בעץ וביערזכה הגרמנית 

איכות בית ל, בהתאם למין ולערך 36עד גיל והתפתחות הראשוניים השלבי מלכיוון הרצוי  והיער

דורש ידע רב והבנה מעמיקה של  ,חלקת יערשל הן של האדם והן של העץ הבודד או  ,החינוך .הגידול

בארצנו לוקים בחסר רב. ספר זה שביער ובחורש  טפל נכוןהסובב והמסובב. הידע וההבנה כיצד ל

 לנסות להשלים במקצת את הידע הדרוש לטיפול נאות בהם. כדינכתב 

 

, הוענקה 0905לתואר בוגר בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בשנת  ילאחר תום לימודי

אפשרה לי להשכיל בתחום היערנות במשך שלוש והיא יץ, ישוו-לי מלגת חילופי סטודנטים ישראל

 יערן-קיבלתי הסמכה כמהנדס ןבסיומ. השוויצרי יהפדרלפקולטה ליערנות של הטכניון שנים ב

(Forest Engineer E.T.H..)  

 

על האפשרות שניתנה לי להשכיל  להכיר תודהראיתי לעצמי חובה מוסרית  לוראשית כ, לאור זאת

 נוכחבתחום מקצועי נהדר שעוסק במכלול האקולוגי של היער, החל בעצים וכלה בבני האדם. שנית, ל

נהל יכל מה שחוויתי ביחס ליער, ליערנות כמקצוע ולידע יערני בכללותו במשך שנות עבודתי במ

ת היער והחורש, ראיתי את הצורך א קש  מ  מ  ל  המחקר החקלאי ובכל אחד מהגופים שתפקידם לנהל ו

לסכם בשפה מצאתי לנכון  .תחום היערנות והיער בארץבלהפיץ ולהעמיק את הידע ואת ההבנה הגדול 

המינים העיקריים  עלבנושא, את הידע המדעי העדכני  ןהעברית, עבור הציבור הישראלי המתעניי

רחב במשולב עם הידע הנובע ידע שנסמך על פרסומים מדעיים מהעולם הזהו ביערנות בישראל. 

-כולל היבטים גנטיים ואקוהשנה ויותר במחקר בתחום היעראי )גידול עצי יער(,  25מעבודתי במשך 

גם המסקנות הנובעות  ותבארץ. כמו כן, נכלל עצי יער ם שונים שלבמינימים( -יולוגיים )יחסי צמחזפי

להכיר ולדעת היטב את מכלול  ייבחערן י  ש, היות בארץממשק היער  טובתלהידע משילוב זה של 

 שאר התנאים האקולוגיים.את את תכונות השטח וגם ו בתחום עיסוקושהתכונות של העצים 
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: התנאים אלה גידול עצי יער, כיווני המחקר העיקריים היובהתמחה בממשק יערני וש ערןכי  

ל יערות הצלחת החידוש הטבעי ש ;התפתחות של חלקות היערהם המשפיעים על יהאקולוגי

 ;השונות הגנטית באוכלוסיות עצי יער ;ממשק יער לשם פיתוח התנאים המיטביים לנופש ;מחטניים

 (.7רשימת פרסומים בעיתונות מבוקרת בפרק  ו)רא מים-יער-י עציםמינ  ר ש  הק  

 

דבר" פ  בישראל, ארץ של ס   "גידול עצי יער ויערות - שמו של הספר שלאזור מפני  ניתן לו –ר המ 

ערבי( יש השפעה על -מזרח לישראל )המדבר הסהרו-מערב ועד צפון-י המשתרע מדרוםהמדבר

הסעת מקטעי קרקע  עקב ,תיכוני. כמו כן-כולל האזור המוגדר כאזור אקלים ים ,האקלים בארץ כולה

גם השפעה על הרכב הקרקעות. יער וחורש הם  יש ,בארץ םעתושקי על ידי הרוחות)הל ס( זעירים 

נתונות לחסדי התנאים אלא אינן מנוהלות בממשק אינטנסיבי דוגמת שטחי חקלאות, תצורות צומח ש

מציג בפני ספר זה  מבנה המסלע, הקרקע, התנאים המטאורולוגיים ועוד. :האקולוגיים בכל בית גידול

נכונה בממשק יומית -יוםלפעילות שייעשה בו שימוש כמורה דרך  כדיהציבור שילוב של ידע יערני 

 . חורש בארץבע והיער הנטו

 

 : , ואלה הםה פרקים שנחלקים לפרקי משנה רביםבעהספר נחלק לש

 ;והגדרות המבוא, היסטורי . 0

 ;מיני המחטניים העיקריים ביערנות הישראלית.  3

 ;מיני עצי החורש/יער רחבי העלים העיקריים.  2

 ;בישראלעצי יער ( של תּוּיד  )ה  השימוש במים .  4

  ל עצי יער(;=גידויעראות ).  5

 ויסות ושירותי תרבות; היער כאקוסיסטמה היוצרת שירותי אספקה, שירותי . 0

 ורשימתשל המחבר  מדעייםהפרסומים הקשרים למחקר, רשימת היסטוריה אישית עם ה   :נספח   .7

 במאות הקודמות. מצב הנוף והיערמקורות המתארים את 

 

ממשק שטחים פתוחים, ב, בממשק יערותיום -לאנשים שעוסקים בחיי היום מיועדזה ספר 

להבין מה קרה וקורה  ןביער ומעוניי ןמתעניישהל הרחב לקכן סטודנטים ול, אדריכלות נוף וגניםב

ה בממשק השטחים הפתוחים בישראל מנקודת מבט של יערן. כל פיסת ידע המובאת בספר זה מגוב  

במקור המצוטט  היעזריוכל ל ,ולהעמיק להרחיב את היריעה ןציטוט מקור הידע, כך שכל מי שמעונייב

פורש מנקודת מבט מהכללי והמדעי שמרוכז בספר, ידע באמצעות האינטרנט. הבדרך כלל נגיש ש

כדי אפילו חלקית,  ,של היערות בארץ לקידום שיקומםדרוש הבסיס הות יעשוי לה. הספר יעראית

 . רווחת הציבורל הקיימ-ינשיהיו יערות ב
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 היסטוריה   0.1

 על המחקר היערני ;יעוריעל ה ;ביער םהשינויי

 השינויים ביער 0.1.0

השפעתו של האדם על הצומח העצי בפרט ועל היער בכללותו הלכה וגברה משחר ההיסטוריה ועד 

בעקבות  . תהליך זה התרחשלימינו עקב העלייה בדרישה לתוצרי החקלאות ולתוצרי יער למיניהם

לצורך התמידי בעץ ובמוצרי יער אחרים היו . תרבותיתהתפתחות הטכנולוגית וההריבוי הטבעי וה

ובספרם  [23]פרלין בפרוטרוט בספרו של יםמתוארההשפעות רבות על ההיסטוריה האנושית ונפתוליה 

[00]מיתיופרבולוצקי וע .[33]בלונדל וארונסון של
-על אקולוגי ביער הים-ים את האדם כמהנדסמתאר 

בצורה מכרעת. השינויים הסביבתיים באזור מזרח אגן הים  תיכוני, שבפעילותו שינה את סביבותיו

 . שינויים אלהמעשיו של האדם בעברמנבעו מפעילותו ו -על צדדיהם החיוביים והשליליים  - התיכון

 רק טוויןאבספרו של מו ,[36]"מלחמת המזרע והישימון", (0956) יפנברגירמתוארים בחלקם בספרו של 

בסרקזם כי שלושה דקלים על שפת  מתארזה האחרון  .[9]"קודשמסע תענוגות בארץ ה" ,(0809)

 ינה.שתהכינרת הם שרידי היער בפל

 

רה מ"בר  הנובע שינוי יש שינוי בסיסי ביותר שכמעט אינו מוזכר בספרות המחקרית. מדובר באך 

. תהליך זה אירע ידי דרישות האדם אלא על ,ידי כוחות הטבע רה שאינה מופעלת עלבר   :"דיסגנית

ידי האדם ובעירו במשך אלפי שנים, אך  הניצול האינטנסיבי עלעקב בוודאות בצומח המעוצה באזורנו 

 ,רה שכזה יש השלכות מרחיקות לכת ביותר על הרבייהלסוג בר   .השנים האחרונות 5,666-ב ייחודב

 רה דיסגנית" היאבר  ההתפתחות של הצמחים. מהבחינה היערנית "על ומכאן על איכות הצמיחה ו

פעולה אשר בוחרת וכורתת את הפנוטיפים )גנוטיפים( הטובים ביותר לצרכים מסוימים ומשאירה 

קרה שלנו( לרבייה של מבשטח את "הנחותים". יוצא שתרומתם של הצמחים המצטיינים )עצים, ב

 ,כלומר, מושמדים גנים ייחודיים וגנים נדירים (.genetic driftטי" )ומתרחש "סחף גנ ,ללתנשהמין 

כל המשמעויות השליליות  לע ,מין מתדלדליה ואף ב  יבאוכלוס( genetic diversity) המגוון הגנטיו

 .[39, 38, 37]הנובעות מכך

 

פשר סחף קרקע רב ש זאת ועוד: שכבת של עובי ה הקטין אתהרס חוזר ונשנה של הכיסוי הצמחי א 

, ומשום כך ת של בתי הגידולהפוריו צומצמהזמינות המים והכימיקלים. כלומר,  וצמצם את הקרקע

טנה רהשינוי זה בבתי הגידול יצר לחצי "יכולת הנשיאה".  ק  ם תכונות המאפשרות עמידות ודילק בר 

ם תכונות המאפשרות ניצול מיטבי של תנאים אקולוגיים למטרות ודיקכן ו או שרידות בתנאים קשים

מינים ים של הוהמגוון הגנטי אין בידינו שום אפשרות לשחזר את המבנהאף ש צמיחה והתפתחות.

חורש לפני התחלת הפעילות האנושית האינטנסיבית באזור, אפשר להניח בוודאות רבה ביער וב היוש

כן גם , ולבעבר הרחוקמאשר  יותר" יםבקרב כל מין ומין "עני יםהנוכחי יםכי המבנה והמגוון הגנטי

  .[24, 22, 30, 35, 34, 33]הצמיחה )מבחינה יערנית( נמוכה יותר

 

שינויים את ה ורזיזשינויים אקולוגיים( ) פעילות האדםשל ב , השינויים באיכות בית הגידוליתר על כן

התיכון באזורים טופוגרפיים נמוכים,  במערבו של אגן הים, [33]בלונדל וארונסוןבצומח. למשל, על פי 
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הוחלפו  Quercus pubescensכמו  עיקר פעילות האדם בטבע, אלונים נשיריםבהם התקיימה ש

 .Q) אלון מצוי האירופאי של והטיפוס (Quercus ilex)אילקס אלוןאלונים ירוקי עד דוגמת ב

coccifera). חלו שינויים  אין לשלול את האפשרות שגם במזרחו של אגן הים התיכון ,לאור דוגמה זו

, האדםפעילות אינטנסיבית בת אלפי שנים של עקב  משמעותיים ביותר בתנאי בית הגידול

מין ירוק עד המתחדש בקלות  ,מצויה אלוןה. לדוגמה, שינויים בהרכבי הצומח נוצרו יהםבעקבותו

-מין נשיר גדול ,התבור אלון על חשבוןהתפשט  ,בקרקע רדודה יטיב לצמוחפה והמאחרי כריתה ושר  

 ממדים הדורש קרקע עמוקה יותר.

 

 ולפי [26]ך בקרקעות לחקלאות ולמרעההרס היערות הוא תהליך המתרחש בכל הדורות בהתאם לצור

חלו תמורות שוב ( 3666-0866במאתיים השנים האחרונות )צורך בעץ כחומר בערה וכחומר גלם. ה

בהרס ובמצב התפתחותם. ראשיתן של התמורות  ,יערותבהם גדלים ש בגודל השטחיםמשמעותיות 

 ,בשרון התבור אלוןשל יער  כריתתו למשלרחבת היקף, ושנוצר בשל כריתה בלתי מבוקרת  נוסףרב 

ייצור של כריתה למטרות  עקב, הרס רב נגרם כמו כן. [09]09-שנעשתה בשליש הראשון של המאה ה

שהלכה וגדלה כריתה , [0]של האוכלוסייה הכפרית והעירונית תעץ לצריכה ביתית ותעשייתי-פחם

רעייה חסרת ההכוונה של ת היש לציין בייחוד א. [07]בהיקפה בקצב מהיר של עשרות רבות של אחוזים

 מרוסנת-רעייה הבלתיל. [05, 04]העז השחורה, שניזונה בעיקר מאכילת עלים וענפונים של צומח מעוצה

הנצרים שפרצו לא הצליחו להתרומם  :הצומח המעוצה שהתחדש לאחר הכריתה היה חלק בדיכוי

 ולהפוך לעצים. 

 

לישראל  קרן קיימת על ידי קף של יער חלוץינטיעה רחבת הבא יה ,מצד אחד ,אחריתן של התמורות

הצומח  אחר,מצד  .[06, 7]מאודבה היו דלים שאו כסות של צומח עצי בשטחים שחסרו  )להלן: קק"ל(

לחץ של  ההפחתעקב שינויים בממשק, כלומר,  השתקם חלקית עקבהמעוצה בשטחים הפתוחים 

 נראית בבירור רבצמת תמורות אלו לחץ הרעייה. ע  של  העץ והפחת-פחםשל הכריתה למטרות ייצור 

צילומי אוויר שבוצעו לצרכים צבאיים בתקופת במידת הכיסוי בצומח והתפתחותו בין  כאשר משווים

צילומי אוויר שנעשו בשנים בין ל ,( ובימי המנדט הבריטי0908-0904מלחמת העולם הראשונה )

 .[30, 08]מאוחרות יותר

 על הייעור  0.1.1

התפרסמו תיאורי מסעות לארץ הקודש.  09-יה הרומית המערבית ועד המאה הפרמתקופת האימעוד 

צומח רם )בעל שיעור של כסות  חסר שטחה ארץ שרובמבקרים, אנשי דת, מדענים וחוקרים תיארו 

 גם וראו) לעילשכבר הוזכר  ,"תענוגות בארץ הקודש מסע" ,ספרו של מארק טווין , כמו למשל[5]קומה(

בעיקר , לרצון לשקם את הארץ תרמו רבות ו. נראה שתיאורים אל(7ם בפרק רשימת מקורות נבחרי

החלה בעיקר לקראת פעילות הייעור נוצרית שהשיקום יקדם את בוא המשיח. -מתוך אמונה דתית

רחבים שנראו ונחשבו נעצי סרק למיניהם על פני שטחים  . במסגרת פעילות זו ניטעו09-סוף המאה ה

כגון מניעים פוליטיים של  ,נעשה ממניעים שונים ומגוונים הייעורה רם. נטולי כסות של צומח מעוצ

לא היה  מניעים ציוניים.מכן רגונים דתיים ואהממשל השולט, מניעים פוליטיים של ממשלות זרות ו

השפעה ניכרת על , והייתה לכך תיכוני-של התפתחות צומח ים הדינמיקבאשר למדעית -די ידע מבוסס

הפעילות הזו לוותה בתיעוד ובתיאורים רבים. ידע זה רוכז,  .[23]ים הפתוחיםאופן הפעילות בשטח
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 .[00]למדןו [06]ידי ליפשיץ וביגר ולאחרונה על [4]גינדל, [32]עיני-ידי אל , על[7]סוכם ופורש בספרו של ויץ

 

 :גוריון על מפעל הייעור-נכתבו כמה מדבריו של בן ,"ליערן" ,של אגודת היער בישראל הבביטאונ

 

עפר פורה זה הרוס וחרב ברובם הגדול  זהו עפרה הפורה... - עשרה הגדול והראשי של האדמה 

אלא בעשרות  - של שטחי ארצנו, ותקנתו בדרך אחת: בנטיעת עצים. לא באלפים ובמיליונים

האדמה תמנע סחיפת  פריונה... חכונטיעה רבתי... תחזיר לארצנו  ..עצים. ימיליונובמאות 

תגדיל הלחות ומתינותו של אקלים ארצנו ותסייע  .ם, תעצור תנודת חולות היםההרי וחשיפת

תקל על הפצת האוכלוסין בכל חלקי הארץ לפי שיקולי  לספיגת הגשמים בתוך האדמה...

נשיב להרינו הדרם וגאונם  ..בטחון ודרכי התיישבות ותמנע התרכזות מופרזת בכמה כרכים.

יר את הדורות הבאים באחד החמרים הגלמיים פריונה, ונעש -ו מימי קדם, לאדמתנ

  [2].בעצים -החיוניים והיקרים ביותר 

                                                            

גוריון ממחישים את תפקידו ההיסטורי של מפעל הייעור בארץ אשר נתפס כחלק -הדברים שאמר בן

בעיקר לידי ביטוי בהשקעה עצומה של משאבים בייעור,  הבאתפיסה זו בלתי נפרד מהמפעל הציוני. 

דונם  56,666-ובעלייה מהירה בהיקף השטחים המיוערים בישראל שהיו פחות מ הקק"ל,על ידי 

 ,(0976שנה מאוחר יותר )עשרים  דונם 566,666-של המאה הקודמת, הגיעו לכדי כ 56-בתחילת שנות ה

 כמיליון דונם. היקפם עתהו

 

 ,ישראל-עור של ממשלת המנדט הבריטי על ארץיהייעור בארץ על ידי אגף הי מתחילת פעולות

ידי  דונם על 70,666-נוספו עוד כ 0906מאז ועד  ;דונם 40,666-ניטעו כ ,0947ועד  36-ממחצית שנות ה

. [3]דונם 000,666-ידי הממשלה היה כ היער שנשתל על ףאגף הייעור של ממשלת ישראל, כך שהיק

נכשלו מסיבות שונות, על  ןקק"ל היו בעיקר נטיעות עצי פרי אשר רובההראשונות של  פעולות הייעור

-ה בשנות ,עד מועד התחלת הפעילות של אגף הייעור הממשלתי. [7]כן החליטה קק"ל לטעת עצי סרק

דונם שנחלקו לתשע חלקות הממוקמות  3,666-לטעת כקק"ל כבר הספיקה  ,36-של המאה ה 36

-עור הממשלתי לטעת כיאגף היהספיק , מועד הקמת המדינה, 0948ץ. עד שנת במקומות שונים באר

היו חילוקי  עיקרזה לזה; במאוד  "צהובים". שני המוסדות המייערים הנ"ל היו [06]דונם יער 3,666

ר עמיהוד גור )גרוזובסקי(. תנאים כלכליים ונסיבות "האדונים יוסף ויץ וד ,דעות בין ראשי האגפים

-התשתית להחלטה של ממשלת ישראל לסגור את אגף הייעור הממשלתי )היערני והיפוליטיות 

, עובדי אגף הייעור הממשלתי [3]מעשי(. על פי אבני-מקצועי( לטובת אגף הייעור של הקק"ל )הציוני

בהתאם  ,)שהיו בעלי הכשרה מקצועית( שובצו אז באופן מפלה במסגרות אגף הייעור של הקק"ל

 .ין מושרשת במחלקת הייעור של קק"ליעדהעדיף את "אנשי המעשה". גישה זו שלגישתו של יוסף ויץ 

לא הבינו את היחסים שבין מקור  ,להם הכשרה בתחום החקלאות הם הייתאגם  ,"אנשי המעשה"

הם גם לא הבינו את הצורך בבחירת המקור הנכון מבחינה  .הזרעים )האקוטיפ( לבין האקולוגיה

. אחרמצד  ,אם לזרעים-שיבות העצומה של האיכות היעראית של עצימצד אחד, ואת הח ,אקולוגית

אקולוגי של מקור הזרעים, -ימיקום הגאוגרפאת ה ןהביא בחשבובלי לבאו זרעים ישנים רבות הם י

 הם נאספו מכל הבא ליד.  ,ואם הזרעים נאספו בארץ
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יערני הקיים -הידע המדעי מכשלה גדולה בניצול שעדיין יש בו משום ,משקל-כבד ,גורם נוסףיש לציין 

היא נעשתה על  ,ידי קק"ל מאז תחילת הפעילות היערנית בארץ על: יומי ביער-והפעלתו במעשה היום

ידע והבנה בתחום של היערנות  חסרי , אך היומנהליותידי אנשים "שהתקבלו לעבודה" בכל הרמות ה

( כאשר קק"ל, למרות 3600על כל המשתמע מכך. תופעה זו נמשכה עד לאחרונה ) ,והאקולוגיה

לנהל את ממשק  המחסור הגדול באנשי מקצוע בשני העשורים האחרונים, לא קלטה אנשים שהוכשרו

על  במסגרת הפקולטה לחקלאות, מדעי המזון ואיכות הסביבה של האוניברסיטה העברית. נוסף היער

ם מזומנות שיקולים זרים משמעויות פוליטיות, הרי שלעתי עדיין יש, היות שלפעילות הייעור בארץ כך

 ולא מקצועיים הם שקבעו את דמות היער. 

 

ניהול תקין של "ספר  היעדרבממשק היערות בארץ היא והמשמעותיות אחת המכשלות העיקריות 

 "ספר היער"בהן יערנות היא נושא מקצועי רציני. בשכמקובל בארצות  ,היער" לכל חלקת יער בארץ

ם בכל מועד ומועד, כל החלטה שהתקבלה, כל פעולה שנעשתה אמורים להירשם הפרטים המקצועיי

 ענייןניתן ללמוד ולהבין את אופן התפתחות היער עד למצבו הנוכחי. יהיה , כדי שומהותוצאותיה וכד

, וגם הזיכרון (קידום)כי אנשים מתחלפים בתפקידים לעתים די קרובות  ,זה הוא בעל חשיבות עליונה

מת משך חיי העץ ו/או משך חיי חלקת היער. המחסור בכתובים האנושי הוא קצר ומתעתע לעו

מסודרים של המידע הרב שנצבר עם השנים אינו מאפשר מעקב ולימוד מהניסיון; המידע הקיים כלל 

 והוא חסר שקיפות. ,אינו נגיש

 

שמקשה מאוד על ניהול מצב עור של קק"ל, יקיים באגף הי דייןעאך לא די רק במצב הפנימי שהיה ו

משרדי הממשלה לדוגמה,  .ממשק תקין של היערות. לקשיים אלו נוספו גם גורמים חיצונייםל עו

דאי מתוך שיקולים והזניחו כל השנים, קרוב לו (משרד החקלאות, משרד הפנים ואחרים)השונים 

מבוסס על ידע שאמור להיות ניהול  ,של השטחים הפתוחים בישראלפוליטיים, את הניהול התקין 

רשות שמורות הטבע, רשות  , כמולניהול השטחים הפתוחיםנוספים גופים ד קק"ל נוצרו מלבמדעי. 

אינטרסים  זה לזה ועדיין כאלה עקב "צהובים"הגנים הלאומיים, מינהל מקרקעי ישראל, גופים שהיו 

נים מנוגדים לגבי אותה פיסת ארץ. נחקקו חוקים שונים שאינם מאפשרים פעילות בשטח ללא מוב  

. כל משרד ממשלתי וכל גוף ניהולי ראו םסיבך מאוד את הענייניזה  מצבומה של גוף אחר, קבלת הסכ

למכלול הדברים  לנגד עיניהם רק את האינטרס הצר שלהם ולא הקדישו מחשבה ותשומת לב

 .[20]השפעתם על נוף הארץלו

 

, נהלייםומפוליטיים אקולוגיים, מתנאים נבעו מתנאים , הקשיים והמגרעות כפי שנאמר לעיל

מהתנגחות בין גופים ציבוריים שונים בעלי השקפות ואינטרסים מנוגדים, ממחסור במינים 

הבנה וחוסר ידע מאדם מיומן ו חהמסוגלים לגדול בתנאים הנתונים בכל אתר ואתר, ממחסור בכו

הוקם במדינה יער בממדים משמעותיים אשר משרת את "הדרישות למרות כל אלה ואולם . תויערנב

 .3-ו 0איור בו 0טבלה ב הקף השטחים שיוערו במדינה נראיתיות" של הציבור הרחב. ההחבר
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 קף שטחי היער בישראל י: ה0טבלה 

  [03](3603המחלקה לניהול יער, מידע וממ"ג, אגף הייעור של הקק"ל,  :הנתונים באדיבות)

 שטח )דונם( קבוצת מינים / קטגוריית שטח
 

 אחוז מהסה"כ
 

 טני מעורבאורנים + מח

 ברושים

 מחטני אחר

 מעורב: מחטני + רחבי עלים

468,754 

20,000 

836 

49,705 

20.0% 

3.8% 

6.0% 

4.5% 

 5%..0 051,044 סה"כ מחטני

 רחבי עלים מאוקלמים*

 רחבי עלים מקומיים

 מטעים**

 חורש טבעי

 שיחים וצמחי גיוון

045,598 

47,080 

46,274 

083,740 

3,433 

02.6% 

4.3% 

2.0% 

00.2% 

6.3% 

 0%... 14.,003 סה"כ רחבי עלים

 5.2% 59,334 אחרים***

 34.4% 543,114 סה"כ שטח מיוער

 דרכים וקווי אש

 שטח נטיעות חדש בביצוע / בתכנון****

 שטח פתוח*****

20,966 

4,006 

069,076 

2.2% 

6.4% 

9.8% 

 011.1% 0,003,1.4 סה"כ שטח יער

 

 דונם. 82,060* שטחי האקליפטוסים מזה עומדים על 

 ** שטחי המטעים כוללים בעיקר: שטחי זיתים, חרובים ודקלים.

 *** כולל שטחי חלקות ניסיון ושטחים דלילים מאוד.

 **** שטח הנטיעות, הניתן כאן בשלב זה, אינו סופי. ההתייחסות כאן היא לשטח 

 החדש בלבד, כלומר כזה שניתן לראשונה לנטיעת קק"ל.       

 עצים + שטח עשבוני. ***** שטח ללא
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 . שטחים שניטעו על ידי גופים שונים עד שנות א  :השטחים המיוערים ףבהיק ההעליי :0איור 

 3668סך שטחי היער הנטועים עד שנת  ב. ;56-ה

  (3603: המחלקה לניהול יער, מידע וממ"ג, אגף הייעור של הקק"ל, הנתונים באדיבות)
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 ם וגודל השטחים שניטעו מיני העצי :1איור 

   (3603)הנתונים באדיבות: המחלקה לניהול יער, מידע וממ"ג, אגף הייעור של הקק"ל, 

 

 

 על המחקר היערני  ..0.1

המינים  של רואית ,תנאי הסביבה הבנת: למטרות האלה מחקר יערניבמאה השנים האחרונות נעשה 

ין תנאי הסביבה )הנתונים האקולוגיים( היחסים שב הבנת ,תכונותיהם תיאוריעור ויהעשויים לשמש ב

פיזיולוגיה שלהם, -המגוון הגנטי בקרב המינים השונים, האקור ואית, ומיני הצמחים והתפתחותם

בעיות שצצו בעת העבודה ל נותפתרו תאיגם מצגידול שונים ו תיב ם שלהתפתחות הנטיעות בתנאי

. 09-שהחלה בסוף המאה ה ה היערניתפיגר מאוד אחרי תנופת העשיי . אולם המחקר היערניהמעשית

 תמעבר למילים יפות על הצורך במחקר יערני מפי אנשים שעמדו בראש הפירמידוש הסיבה לכך היא

 ,עור של קק"ל, הרי שלמען האמתיהניהוליות במשרד החקלאות, במינהל המחקר החקלאי ובאגף הי

ת ומעשית למחקר היערני כפי פוליטי ,ין לא מוקדשת תשומת לב ציבוריתימעולם לא הוקדשה ועד

 שטח גדול מאוד: היער והחורש משתרעים על פני על פי שאף  ,שהוקדשה למחקר החקלאי. זאת

 דונם. 3,966,666-כל כלל השטחים המעובדים בארץ המשתרעים עבהשוואה לדונם  0,866,666-כ

-מיקרו , כמתואר להלן:חברתיים" לרווחת הציבור םשטחי היער הנטוע והטבעי מספקים "שירותי

-צמת רעש, הפחתת סחף קרקע על ידי מים ורוח, חיאקלים משופר למטרות נופש ומרגוע, הפחתת ע  

רוק, הוכחת בעלות המדינה על שטחי ציבור, מאפיר לי  -בר, תיירות פנים, שינוי חזות הנוף מצהוב

ים בערכם הכלכלי כלל אינם פחות. שירותים אלה מהתצרוכת השנתית ועוד 06%תוצרת עץ כדי 

 לחקלאות.  הבהשווא
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אז בארץ: האחד,  יוקרבן למחלוקות בין שני אגפי הייעור שהנפל לאחר קום המדינה המחקר היערני 

אגף הייעור  , והשני,שהיה במסגרת משרד החקלאות ,אגף הייעור הממשלתי בראשות ד"ר עמיהוד גור

יעור ירוק אגף היבצורה של פ 0906ת בשניושבו של הקק"ל בראשות יוסף ויץ. חילוקי הדעות 

נפל קרבן שוב הוא אולם  ,בידי הממשלההמחקר היערני נשאר  ,על פי החוזה שנחתם .הממשלתי

המעשה  לפיה יש להעדיף אתש, למחלוקות אישיות ופוליטיות ובעיקר לגישה המתנשאת של הקק"ל

 . [3]של המאה הקודמת 96-ה שלטה עד לשנותזו גישה  .טיעתםנהשתלטות על שטחים ו הכוללהציוני 

 

המחלקה לחקר סיום פעילותו של אגף הייעור הממשלתי ב"אילנות" שבשרון, התפתחה שם  לאחר

צורפה למכון הלאומי והאוניברסיטאי לחקר . המחלקה בראשותו של ד"ר רנה קרשון היער

 "לנותאי". מספר החוקרים במחלקה לחקר היער ב[02]מינהל המחקר החקלאילימים החקלאות, 

ים לארה"ב בגלל התנאים יהיה נמוך מאוד, מתוכם עזבו שנ 36-של המאה ה 06-וה 56-בשנות ה

בשנות  ,הכלכליים שלא אפשרו מחקר פורה )ד"ר צ'ודנוף וד"ר בולוטין(. בשיא פריחתה של המחלקה

ת לבעיו מצוא פתרונותל כדיחוקרים וטכנאים  05פעלו בה לכל היותר  ,86-מחצית שנות הבו 76-ה

המשתרעים בתחום של ומיליון דונם  0.8-מ פחותלא  םשהתעוררו בשטחים שהיקפ ,יערניות שונות

 שלושה אזורי אקלים בישראל. 

 

יולוגיות, אנטומולוגיות, פיטופתולוגיות, זיעראיות, גנטיות, פיבעיות הבעיות שניסו לפתור: אלה 

, בעיות א בזהת הכשרת שטחים וכיוצאקוטיפים, בעיו םבעיות משתלה, בעיות בחירת מינים ובמסגרת

במחלקה היו מהנדסים יערנים שהוסמכו שמתשעת החוקרים שלושה  .בטכנולוגיה של ניצול העץ ועוד

אקולוג, חקר בעיקר בתחום  ,ד"ר זהר ;בתחום היערנות )ד"ר קרשון ז"ל, ד"ר חת וד"ר שילר(

ין, בוטנאי, חקר בעיקר ינשטייד"ר ו ;קליפטוסיאוממשק יערות  סאיקליפטוהאקולוגי של מיני 

רה , גנטיקאית, חקרה בעיקר בתחום הגנטי של בר  ז"ל לדבגרינד"ר  ;בתחום של אקלום עצי יער

בעיקר במין  ,ת העץיד"ר טישלר ז"ל חקר בתחום של טכנולוגי ;ירושלים אורןו סאיקליפטווטיפוח 

 עצי יער. ב םבתחום של מזיקיד"ר הלפרין ז"ל וד"ר מנדל חקרו  ;ירושלים אורןו המקור סאיקליפטו

 

חקלאות מחזור גידולי השדה והמטע המחזור החקלאי והמחזור היערני נבדלים בהיבטים אחדים. ב

בתי רשת ובשטחים במאפשר ביצוע מחקרים בחממות, ולכן עשורים,  הים לשלושבין חודש   ,הוא קצר

ח נטוע מתחיל להיות יער רק שט :עשרות רבות בשנים נמשךהמחזור היערני בניגוד לכך,  .חקלאיים

דרך כלל זאת ועוד: בנעשית בתנאים טופוגרפיים קשים. שמעת הנטיעה לפחות שנים  עשרכעבור כ

היער "רואה" בימי חייו מספר לא קטן של ואילו גידול חקלאי "רואה" במשך חייו חקלאי אחד, 

ולכן לא  ,אקולוגים ולאים לא היו יערנמנהלים אלה  .יעור של הקק"ליבאגף ה מנהלים ברמות השונות

הם נהגו  משום כךושאין תשובות מהירות בכל נושא ונושא.  ,הבינו את המשמעות של הזמן ביערנות

"אינו נותן להם תשובות, וחבל על  "אילנות"המרוכז ב שהמחקר היערנילהתלונן במשך כל השנים על 

גם ו ,ינהל המחקר החקלאילמשרד החקלאות ולמ ןהכסף המוקצה למחקר". תלונות אלו מצאו דרכ

הנובעים מההבדלים באופי  םקשיים האובייקטיבייאת השם לא הבינו את השוני במשך המחקר ו

ועדת בדיקה מיוחדת שכללה  76-במחצית שנות ההקים לזה גרם לסגן ראש המינהל  מצבהשטחים. 

חלקה לחקר כדי לבדוק את איכות עבודתם המדעית של כל החוקרים במ ,חוקרים בכירים במינהל

רק עם  .. תוצאות הבדיקה לא פורסמו ונקברו בארכיון של מינהל המחקר החקלאי"אילנות"היער ב

דו"ח הוטלה אותו נשלח לו עותק של הדו"ח. ב 0984פרישתו של ד"ר קרשון ז"ל לגמלאות בשנת 
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רני מוצלחת ביחסים שבין המחקר היע-להתנהלות הלאעור של הקק"ל יעל אנשי אגף היאחריות רבה 

ועל כן לא תמכו בו. אך גם על  ,כלל לא העריכו את המחקר וחשבו אותו למיותרנקבע כי הם  .והקק"ל

 של מהותה לגבייותר החוקרים נמתחה ביקורת לא מעטה. עתה, במבט לאחור ועם הבנה מגובשת 

הרי להצלחת הייעור וממשק היער,  תהותרומ האקדמית נאותה מבחינת איכות-פעילות מחקרית

דאי השפעה לא זניחה על ההחלטה לפרק ובו ההיית אחדים במחלקה על ידי םימחקרופן ביצוע האלש

 את המחלקה.

 

לידי  0980, הביאו בשנת פהובשיתות הקק"ל המחקר החקלאי, בהסכמ מינהלמשרד החקלאות ו

ה פיטורי עובדים וחוקרים. מינהל המחקר החקלאי רצלהמחקר היערני ב"אילנות" ושל סגירה ופירוק 

המחקר היערני להתאגדות מחקרית ששמה היה "המוסד הלאומי צורף מאז זאת לבצע 

של מנהל מינהל המחקר , בביקורו הראשון 0909כבר בשנת והאוניברסיטאי לחקר החקלאות". 

שצריך לסגור את המחלקה לחקר היער כי אין בה צורך.  ו, שמעתי את התבטאות"אילנות"בהחקלאי 

של מינהל המחקר החקלאי שנכנס לתפקידו לא עשה מאמצים לפתח את כל מנהל  0980מאז ועד 

. נעשו מאמצים ניכרים לסגור את המחלקה :המחלקה ולשפר את יכולותיה, אלא היפוכו של דבר

 ה בעלשהי ,שנתיים לאחר צאתו לגמלאות של ד"ר רנה קרשון ז"ל, מנהל המחלקה לבסוף זה קרה,

מתוך חוסר הבנה וחוסר הכרה המחקר היערני התנהל  ,המצבפועל יוצא מכ. יםלאומי-שם והכרה בין

. שרי משרד החקלאות ומינהל המחקר החקלאי, אגף הייעור של הקק"לבנחיצותו ובחשיבותו מצד 

פשוט התעלמו מהעובדה, או שהיא לא הובאה לידיעתם, שעל פי החוק שר החקלאות החקלאות 

 ישהיה זקוק לעזרת הקק"ל בעניינ ,ד החקלאותממונה על ביצוע חוק היער ועל המחקר היערני. משר

רוק אגף הייעור הממשלתי יקיום ההסכם של פ יתה בעניינפיתוח החקלאות, לא רצה להתעמת א  

 ולכן הזניח את הנושא. ,ומימון המחקר היערני

 

הושארו במסגרת מינהל המחקר החקלאי רק  הוסגירת "אילנות"המחלקה לחקר היער ברוק יאחר פל

רות ימשלפטרם משפטי שיאפשר -תוקף חוקי עלרוץ בירים, שעבורם לא נמצא שום תארבעה חוק

המדינה או להרע את תנאי העסקתם. החוקרים צורפו למחלקה למרעה שבמינהל המחקר החקלאי 

במרכז וולקני בבית דגן, בראשות ד"ר נעם זליגמן. שמה של המחלקה החדשה שנוצרה הוסב 

ארבעת מה מחקר מרעה, מחקר בחקלאות חרבה ומחקר יערני. והיא כלל ,ל"מחלקה למשאבי טבע"

פרש אחד כעבור שנתיים. שלושת החוקרים הנותרים נשארו ללא השטחים שהיו  ,שהועברוהחוקרים 

כוח עזר וללא כספי מחקר ללא  ,דונם( לשם ביצוע ניסיונות שדה, ללא טכנאים 566ב"אילנות" )

המחקר החקלאי נהל מיבאותה עת המצב הכספי של שות שהוחרמו ביד גסה על ידי מנהל המינהל, הי

 היה בכי רע. 

 

מצב זה הביא לידי כך שמנהלים בכל רמות הניהול עשו מניפולציות כספיות על חשבון אותם חוקרים 

מחקריהם לא נחשבו במיוחד, דוגמת המחקרים ביערנות שמאז ומעולם שבמינהל המחקר החקלאי 

מי. מנהל המכון לגידולי שדה וגן שבו נכללה המחלקה למשאבי היו בתחתית סדר העדיפויות הלאו

שיועדו למימון מחקרים בתחום וטבע, הרשה לעצמו להחרים את הכספים המועטים שהגיעו מהקק"ל 

גשם, אך במקום  י"היו עננים רווי :היערנות. כפי שאמר מנהל המינהל באותם ימים באופן מטפורי

תי ירד במקום אחר לגמרי". כלומר, החוקרים והמחקר היערני והגשם האמ   ,ירדו רק טיפות יהייעוד

  זכו ליחס מזלזל בכל הרמות הניהוליות.
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חוסר הכספים, ל, "אילנות"רוק המחלקה בילבעיות שנוצרו עקב פמאוד  יד"ר נעם זליגמן היה אמפת

תיים על פסים יציר להעלותוהמחקר היערני ואת לשקם  רבותעזר ועוד. הוא עזר ה חמיעוט כול

פרישה לגמלאות עקב מספר החוקרים בתחום היערני ירד בהתמדה  0980חדשים. למרות זאת, משנת 

קבלת חוקרים חדשים, כי מינהל המחקר החקלאי ומשרד החקלאות העדיפו תמיד מחקרים -ואי

המחקר היערני כולל עתה רק  ,כךובתחום החקלאות על פני מחקרים בשטחים הפתוחים )יער וחורש(. 

-יובש-להתמודד בין היתר עם נושאים כבדי משקל דוגמת: שינוי אקלים יםשאמור ה חוקריםשלוש

; מיני עצים והתאמתם הקיימ-התמוטטות יערות; הסבת היער המחטני החלוץ ליער מעורב בר

החברתיים" של היער  םכלומר "השירותי ,יער ודרישות החברה ;שוניםהגידול ה תיב ם שללתנאי

 חתיכוניות אחרות מקצים להם עשרות רבות של חוקרים וכו-במדינות יםאים שכל אלה נוש. ומהכדו

 עזר.

 

, מחלקה למדעי היער במסגרת מוסד הוראה אקדמי מוכר פקולטה או אפילואין  ישראלביתר על כן, 

 ,לעומת זאת ,. בחו"לבארץ תנחשב הואינ תמוכר ההיערנות כתחום ידע מקצועי אינ ובשל כך

ריכוזם ידע מדעי אחר, של ממצאי המחקר ושל עיבוד זו כוללים בין היתר תפקידיה של יחידה כ

מאז  אמנם .עומד מדען שהכשרתו בתחום היערנות היחידה בראש, ווגיבושם לכדי תורה מסודרת

 ,קורסים בודדים הנוגעים ביערנות במסגרת הפקולטה למדעי החקלאותבישראל  ניתנים 86-שנות ה

לידע המדעי שנוצר, פורסם ונצבר, הייתה רק השפעה מועטה על ת, . עם זאהמזון ואיכות הסביבה

על התכנון היערני לכל טווח זמן שהוא, כי בארצנו כל מי ששתל שתיל ויומי בשטח -המעשה היום

 מחשיב עצמו ליערן. ,ממניעים ציוניים

 

ער ועד עתה מספרם הכולל של מדענים שפעלו בתחומים השונים הקשורים בי 36-מתחילת המאה ה

חות ובעיתונות מדעית בארץ "תוצאות עבודתם המחקרית פורסמו בדו .לא עלה על כשני תריסרים

 ובחו"ל. בארץ הפרסום נעשה בבמות כדלקמן:

  של מחלקת היערות שבמשרד החקלאות של ממשלת  חות שנתיים"ודו "עלונים חקלאיים"  .0

 אל.פלשתינה )א"י( ובמחלקת היערות שבמשרד החקלאות של ממשלת ישר 

בהוצאת אגודת היער  ,ישראל ובישראל-, קובץ המוקדש לבעיות היער והייעור בארץ"היער"  .3

 בישראל.

 .0984-0956, ביטאון אגודת היער בישראל בין השנים "ליערן"  .2

  באמצעות המחלקה לפרסומים מדעיים של , יצא לאור "אילנות"עלון המחלקה לחקר היער ב  .4

 המחקר החקלאי.נהל מי 

ירחון שימושי למשק החקלאי המעורב, בהוצאת הוועד המרכזי של הסתדרות , "השדה"  .5

 הפועלים החקלאיים.

 רות. , ירחון בהוצאת הסתדרות הפועלים החקלאיים וארגון מגדלי הפ  "עלון הנוטע"  .0

 , ירחון בהוצאת המדור לידיעת הארץ של הסתדרות העובדים הכללית."הטבע והארץ"  .7

  הסתדרות הפועלים החקלאיים בישראל ומאוחר יותר ביטאון , ירחון בהוצאת "טבע וארץ"  .8

 החברה להגנת הטבע. 
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 שתלנות בהוצאת ארגון הגננים בישראל. ל, ירחון לגננות ו"גן ונוף"  .9

 ירחון בהוצאת החברה לאקולוגיה.  ,"אקולוגיה וסביבה"   .06

 ירחון בהוצאת הקק"ל. ,"יער"  .00

03.    "Palestine Journal of Botanyשמו ל" ",ששינה אתIsrael Journal of Botany לאחר קום "

 ".Israel Journal of Plant Sciencesהמדינה, ועתה הפך ל"

 

ניסיון ראשון, ועד עתה גם אחרון, לסכם את הידע המדעי לכלל גישה יעראית המתאימה לתנאי הארץ 

 ,"וייעור הארץ היער"ספר האת  הוא פרסם 0953ת בשנ .נעשה על ידי ד"ר ישראל גינדל ,היובשניים

פרקים ' ו'יערנות' כיםהער. "אימוץ צמחים"פורסם ספרו  0950ובשנת קולוגיה ויעראות, אשעניינו 

(. אך אין די בכתובים אלו 0970, כרך ג )"אנציקלופדיה לחקלאות"בפורסמו לראשונה  'במדעי היער

מסוימת לתנאים  תסומורה דרך מקצועי. סיכום פעילות הייעור שנעשתה בארץ תוך התייחשמש כדי ל

 .(0976) בישראל"יעור יהיער וה"האקולוגיים והאנושיים נעשה על ידי יוסף ויץ בספרו 

 

של המאה  76-יעראי שנוסף מאז שנות ה-מסכם חלק מהידע המדעי זהבמבוא, ספר  נכתבכפי ש

עצי היער העיקריים בארץ בתחומים השונים. עיקר הידע שנוסף נובע  ם שלמיניהשעברה על 

לענות על שאלות הקשורות לממשק היער, למגוון הגנטי של המינים השונים,  כדימחקרים שנעשו מ

 מים, להשפעת שינויי אקלים על אוכלוסיות עצי יער בחבלי הארץ השונים ועוד.-ליחסי צמח
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 מונחים, הגדרות והבהרת משמעותם   ..0 

שנית של העצה. שנתי שבו מתקיימת פעילות קמב-צמח רב (:Tree) עץ יאלית המביאה לידי התעבות מ 

 .מ' 2בדרך כלל הוא בעל גזע מרכזי שממנו מתפצלים ענפים נושאי עלים, וגובהו מעל 

משתרעת על ההמושג יער הוא מושג קשה להגדרה. היער הוא ישות הכוללת חי ודומם ו(: Forest) יער

כולל בתוכו צומח נוסף, והוא גודל פיזי, בכל גוף שעיקרו עצים בכל גיל וזהו פני מרחב מסוים. כלומר, 

הקרקע  ;מחיידקים ועד האדם - את החי ;כגון צמחים ירודים )אזובים ופטריות(, עשבים ושיחים

אקלים שמעל לחופת היער ועד עמקי האדמה. היער משפיע על סביבותיו ומושפע -המיקרו ;והמסלע

ים בקצבם, ומכאן שהוא משאב טבע מתחדש . מתקיימים בו מעגלי התפתחות ודעיכה רבים ושונןמה

   (.Biogeozenose) המכיל מגוון של צורות חיים ודומם

את היער בהתאם לרצונות  שקמלמגוני שמטרתו -: תחום מקצועי מורכב ורב(Forestry) יערנות

ידע מהמדעים השונים, כגון: מדעי הצומח והחי על החברה. כדי להשיג מטרה זו היערנות מתבססת 

 יולוגיה וגנטיקה(, מדעי הגאולוגיה והקרקע, מדעי האקלים ועוד. זה הצמח, פי)מבנ

פעילות האדם בבירוא יערות בעולם הישן, ערׂש התרבות המערבית ומכאן גם של היערנות המודרנית, 

. הותירה את היער בעיקר באזורים טופוגרפיים שבדרך כלל אינם ניתנים לעיבוד חקלאי אינטנסיבי

גם ידע הנדסי  ,טבעהבנוסף לידע במדעי  ,מקצועית ברמה האקדמית ביערנות כוללת הסמכהלפיכך, 

הסדרת נחלים, לייצוב מדרונות ולקירות תומכים ומבנים, להקמת הדרוש לבינוי דרכים וגשרים, 

הנעת החומר הכרות דרך למכשור כריתה ושל הבנה בתפעול למניעת דרדור סלעים ומפולות שלג, ל

ניזונים חיים הה בר ביער והבנה בממשק בעלי-גרפיים קשים. גם ידע על החיהיער בתנאים טופו

תעשיית עיבוד העץ, בחשיבות רבה. ידע על שימושים בעץ,  יבעלהם  ,וסביבותיויער מצמחיית ה

 .בהחלט יכול להועילסוציולוגיה בבכלכלה, במשפט ו

ושה יער. היעראות היא תחום שפיר Sylvaנוצרה מהמילה הלטינית המילה  (:Silviculture) יעראות

בהם בהתאם למטרות שמציב  לטפלעצי יער ו לגדל המטרתו ,הידע המורכב ביותר במסגרת היערנות

עצי יער  ם שלגידול מיניך: תכנון משק היער. מצד אחד, המטרה המרכזית עשויה להיות מנוסחת כ

קצר ככל האפשר, כלומר, לשם יצירת כמות עצה מרבית )או הכנסה מרבית( ליחידת שטח בפרק זמן 

, אחר"יער משקי" בהתאם לתאוריה הכלכלית של מרב התפוקה או הריבית ליחידת שטח. מצד 

שמירה על בריאות היער ויציבותו כדי להגן על חיי האדם ופרי : כךהמטרה עשויה להיות מנוסחת 

 ,בית הגידול בהתאם לתנאי תות האפשריוהפוטנציאליעמלו, תוך גידול עצי יער בכמות ובאיכות 

. הגישה לממשק היער כ"יער משקי" נוצרה באזורים (Sustainability) כלומר לשמור על קיימות היער

הגישה השנייה התפתחה באזורי גבעות והרים, ואילו המאפשרים ממשק יערני דוגמת ממשק חקלאי, 

 שם היער משמש מחסום ומחסה מפני פגיעתם של איתני הטבע בפועלו של האדם. 

 

 

 



34 
 

את התפתחות היעראות המודרנית  [0]הסביר פרופ' דה פיליפיס (3)בעמ'  במאמרו "אקולוגיה ויערנות"

 : לפיהםש, המבוססת על עקרונות טבעיים )כלומר אקולוגיים( 08-בסוף המאה ה

, אלא מערכת ביולוגית אחת המתקיימת בשיווי משקל דינמי של גזעי עץ היער אינו אוסף"

הרצויים  והשינויים תההתערבורכת זו מוגבלת מבחינת מידת מע ;עם הסביבה הפיסית

 ."במידה כזו שתבטיח התחדשות והמשכיות היער ,לכן גם מוגבלת לשימוש האדםו

א מדע האקולוגיה שעוסק ביחסי הגומלין בין פרטים י, האבן הראשה ביעראות הבמילים אחרות

ומתוך כך הבנת המשמעות של  הפרטים עצמם, ואובינם לסביבתם, כאשר רכיב חשוב בסביבה ה

הפעילות היעראית. היעראות בעלת האוריינטציה האקולוגית התפתחה במהירות עם ההתקדמות 

של היערנים )שהיו אנשים הקרובים לטבע( לבצע  יכולתםבזכות ו 08-הרבה במדעי הטבע במאה ה

נוסד בננסי )צרפת( ניסיונות ולבדוק את ההשפעה של כל התערבות מצדם. מנהל בית הספר ליערנות ש

 :(שם, [0]פיליפיס-דהאצל מצוטט ) כך , אמר0834בשנת 

  ."הטיפול ביער צריך להתבצע לפי העיקרון של חיקוי הטבע וזירוז כוח היצירה שבו"

יד ש  שאבו היערנים ידע רב מלימוד המבנה היעראי של שרידי היערות הטבעיים )חלקות יער,  ,כמו כן

( ומזיהוי הדינמיקה של השינויים החלים ןגישה אליה בגלל היעדרים דורות רב ןאדם לא נגעה בה

 בשרידים אלו. 

 

גידול  תיב ם שלותגובתם לפעילות יעראית בתנאי עצי היער למיניהםהצורך בהבנת האקולוגיה של 

לידי  0893שיאפשרו השוואה של תוצאות מחקר, הביאו בשנת  ,מידה אחידים-שונים והצורך בקני

לאומי על ידי המרכזים המדעיים של היערנות במדינות מרכז אירופה -מי וולונטרי ביןהקמת גוף אקד

 International Union of Forestיה וגרמניה(. גוף זה, ששמו עתהיץ, אוסטריהדוברות גרמנית )שווי

Research Organization (IUFRO) ,  .הוא הארגון האקדמי הוולונטרי הוותיק בעולם 

 

הבנת ומצד אחד,  בו, והבנת התהליכים הטבעיים המתרחשיםביער הסתכלות קבות ידע רב התגבש בע

הבשיל שנצבר . הידע אחרמצד  ,התוצאות של ניסויים מדעיים והתערבות פעילה בתהליכים הטבעיים

ספרים אלה  .הוצאות כמהועד למחציתה לכדי מבול של ספרים שנדפסו ב 36-מתחילת המאה ה

כותרים ושמירה על קיימות היער. להלן  הצי יער על בסיס אקולוגימסבירים את הדרך לגידול ע

  :נדפסאחדים מהמבחר הרחב ש

1. J. W. Toumey (1928). Foundations of silviculture upon an ecological basis. New 

York: John Wiley & Sons.  

2. R. S. Troup (1928). Silvicultural systems. Oxford: Clarendon Press.  

3. F. S. Baker (1934). Theory and practice of silviculture. New York: McGraw-Hill.  

4. K. Rubner (1960). Die Pflanzengeographischen Grundlagen des Waldbaues. 5th 

Ed. Berlin: Neumann.  

5. A. Dengler, A. Bonnemann & E. Röhrig (1971). Waldbau auf ökologischer 

Grundlage. In two volumes. Hamburg and Berlin: Paul Parey.  
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תחום המנסה לאמוד (: Forest mensuration; forest inventory) תורת היבולים ומדידות עצי יער

קביעת גודל השטחים, : את מצב היער. כלומר, תחום המספק את בסיס הנתונים לתכנון ממשק היער

נים, גיל העצים, גודל העצים ונפחם, תוספת הגדילה על פני כמות העצים ליחידת שטח בהתאם למי

 יחידות זמן שונות, כמות העצה שניתן להפיק, מצב בריאות העצים ועוד. 

תחום מקצועי הקושר בין היעראות לבין הכלכלה. תחום זה  (:Forest management) ממשק היער

  עלוהמועד  עלגודל השינויים ביער,  מורה עלאו  וממליץ הנתונים הנוצר מהמדידותמסתמך על בסיס 

גם . זאת, כדי לאפשר יכרתו בהתאם למיני העצים העיקריים בחלקהשיאו מספר העצים  נפח העצה

ממשק היער , על כך נוסףהכנסה שוטפת למשק היער. גם של העצים הנותרים ו תהתפתחות אופטימלי

תוך  ,אי העצה(ל  תחות העצים )מ  הכריתות של סוף מחזור הגידול בהתאם להתפ על ממליץ או מורה

חידוש היער, בתנאי השוק שיינקטו להתחשבות בתכונות הביולוגיות של כל מין ומין, בשיטות 

 ובמטרות הכלליות של משק היער המסוים.

 

 ספרות, מקור הציטוט

 .00-04, עמ' (4) 01  ישראל ועם ישראל,-עיתון לתולדות ארץ :מול-עת(. פחמי העץ. 0987ש' ) אביצור, .0

 חוב' כתב עת ליער, חורש וסביבה, :יעראפילוג.  –(. הייעור הממשלתי במדינת ישראל 3664צ' ) אבני, .3

 .00-2, עמ' 4-4

מיד לאחר   –]מתוך גיליון חודש דצמבר  40, עמ' (.-0) .1, ליערן (.0972)גוריון, ד' ]מאמר מערכת[ -בן .2

 .גוריון[-מותו של בן

 המעבדה לחקר הייעור.רחובות: . ארץהיער וייעור ה(. 0953גינדל, י' ) .4

 /http://www.zeevgalili.com(. המפה הגדולה של הארץ הריקה. אוחזר מתוך:  3664ז' ), גלילי .5

 .5-0עמ'  (,.-0) .1, ליערן (. אקולוגיה ויערנות.0972פיליפיס, א' )-דה .0

 . רמת גן: מסדה.היער והייעור בישראל(. 0976ויץ, י' ) .7

, הארגון יוצאי מרכז אירופ ןביטאו :יקינתוןט"ו בשבט תשס"ט.  -האדם עץ השדה  (. כי3669זבידה, כ' ) .8

 . אוחזר מתוך:1.1חוב' 

 http://www.irgun-jeckes.org/?CategoryID=410&ArticleID=1220 

 .. אור יהודה: מחברות לספרותמסע תענוגות בארץ הקודש [.0809( ]3669) מ' טווין, .9

 ,מאה שנים ראשונות :בארץ ישראלהייעור  :נלבישך שלמת ירק(. 3666ליפשיץ, נ' וביגר, ג' ) .06

 .רושלים: אריאלי. 0541-0341

. חיבור לשם 0906-0936(. נוף ואידאולוגיה: האידאולוגיות במעשה הייעור של הקק"ל 3666מ' )למדן,  .00

 .אוניברסיטת חיפה ,לפילוסופיה קבלת תואר דוקטור

 (.3603)ייעור של הקק"ל אגף ההמחלקה לניהול יער, מידע וממ"ג,  .03

כתב עת ליער, חורש  :יער(. סקירה על התפתחות מחקר היער בישראל במאה העשרים. 3663צ' ) מנדל, .02

 . 0-0, עמ' 0 חוב', וסביבה

. אוחזר מתוך השפעת האדם על הצומח הים תיכוני(. 0993א' ) ,א', פולק, ג' ולחמן, פרבולוצקי .04

 וגיה חינוכית:הספרייה הווירטואלית של המרכז לטכנול

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2129 
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 אקולוגיה וסביבה,תיכוני. -(. המיתוס של רעיית יתר בנופי החורש הים0992נ' ) פרבולוצקי, א' וזליגמן, .05

 . 07-9, עמ' 0 חוב'

 א'בתוך: ני. תיכו-אקולוגי בחורש היםעל -(. האדם כמהנדס3602' )פרבולוצקי, א', רוזן, ב' ורוזנברג, ד .00

כרון יעקב: י. זתיכונית: רמת הנדיב כמשל-ממשק ושימור האקוסיסטמה היםפרבולוצקי )עורך(. 

 .366-080רמת הנדיב, עמ' 

 פורום ארץ הצבי:ישראל. אוחזר מתוך -(. מוצאם של ערביי ארץ3664א' ), פרלמן .07

http://www.faz.co.il/story_2469. 

תצלומי אוויר מימי מלחמת העולם הראשונה מול  ישראל:-ארץ מבט ועוד מבט על(. 0990ב"ז ) קדר, .08

 צבי.-ירושלים: משרד הביטחון ויד יצחק בן תצלומים בני זמננו.

, ליערןמחקר על השמדת יערות אלון התבור בשרון הדרומי.  -(. סנגוריה על התורכים 0983ר' ) קרשון, .09

 .52-56, עמ' (0-0) 1.

 ישראל ושכנותיה.-גלגולי התרבות החקלאית בארץ והישימון: מלחמת המזרע(. 0956א' ) רייפנברג, .36

 ירושלים: מוסד ביאליק.

, .0, הטבעידיעון רשות שמורות השנים האחרונות.  26-(. שינויי צומח באגן נחל גלים ב0993שדות, א' ) .30
 .29-22עמ' 

 

22. Blondel, J., & Aronson, J. (1999). Biology and wildlife of the Mediterranean region. 
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 הישראלית מיני המחטניים העיקריים ביערנות  0.2
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 מבוא   0.2

, אור מפורט ככל שניתן על עצי המחט העיקריים המשמשים עתה ביערנות הישראליתיפרק זה כולל ת

 ים . עבור כל מין מוצגויברוש מצו אורן קנרי, אורן הצנובר, אורן ברוטיה, אורן ירושליםהם:  ואלה

מים, המגוון הגנטי והפנוטיפי, -פיזיולוגיה ויחסי צמח-אזור תפוצתו הטבעי, האקולוגיה שלו, אקו

 ,דרכי ריבוי ולבסוף דרכי הטיפול ביער )היעראות(. הכתוב בכל פרק מתבסס לא רק על ידע מקומי

 . הים התיכון אלא גם על ספרות לועזית ענפה הנובעת ממחקרים שנעשו באזור אגן

 

תכונותיהם אפשרו להם  :"הוכיחו את עצמם" ,בארץ םיימהם אנדמ יםיששנ הללו,מינים ה חמשת

תנאים האקולוגיים הקשים השוררים בארץ שלשפת המדבר. בעבר, בתקופת המנדט הבריטי בלשרוד 

ורים זרעים של מיני עצי מחט מאזשלחו לארץ על ארץ ישראל, אנשים טובים וחובבי ארץ הקודש 

לטפח שתילים מאותם מינים שהיה ולו רק שמץ של תקווה  תאקולוגיים שונים בעולמנו. היו ניסיונו

(. אך התנאים [801]8292-8281לשנים  יעור המנדטורייחות אגף ה"דו ו)רא לכלול אותם בתהליך הייעור

אקלום של  מגוון עצי המחט על ידי ה שלהאקולוגיים ברחבי הארץ לא תמכו בסופו של דבר בהרחב

 ,Pinus radiata, Pinus ponderosa, Pinus sabiniana  :כמותיכוניים, -מינים שונים שאינם ים

Cupressus sp., Sequoia sp.  , גדלים בתחום החגורה התיכוניים -ם יםיוגם לא של מינים מחטני

ברוש , (Pinus pinaster=P. maritima) האורן הימי, (Pinus nigra)האורן השחורההררית דוגמת 

חודיים, ששטחם י. רק בבתי גידול בודדים ויתיכוניים-אשוחים יםו (Cupressus atlantica)אטלנטי

 . ארז אטלנטיו ארז הלבנוןגדלים מינים מאוקלמים דוגמת  ,אינו עולה על עשרות אחדות של דונמים

 

מקשות מאוד ו ,ביערנות הישראלית שמשמשיםת כחוט השני במינים המחטניים ועובר אחדות בעיות

 ואלה הן: ,ממשק נכוןאת קיומו של 

  שונות(,  השימוש בזרעים מיובאים, בעיקר על ידי חברות זרעים, מבתי גידול שונים )מאקולוגיות . 2

 המשך הפצת האקוטיפים השונים מיערות  ;כאשר אין מידע על התנאים האקולוגיים במקורם    

 פים. טעו ובגרו לשם נטיעת יערות נוסישנ    

מיעוט הידע על הקשר שבין איכות בית הגידול )סך התנאים האקולוגיים( לבין הגדילה של . 0

 שיובאו לארץ.  ,ים השונים שבכל מיןפהאקוטי

אפשר לבחון את  ןבעזרתשם שונים במדינה יאקלימי-אקלום באזורים ביו המחסור בחלקות .3

 ביבה. לבין תנאי הס ,ובמסגרתו האקוטיפ ,היחסים שבין המין

המינים הנ"ל באזורים  חמשתן לא הקימו "מטעי אם לזרעים" מישנות ייעור, עדי 800-גם לאחר כ . 4

אקלימיים השונים, כדי לספק את תצרוכת הזרעים השנתית של זרעים איכותיים הדרושה -הביו

 .לייעור
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 8002חלוקת שטחי היער המחטני בישראל בהתאם למינים בשנת 

  [1]הייעור של הקק"ל על פי נתוני אגף

 

 %-השטח ב** (דונםשטח )*  המין 

 82.1 ~889.220 א. ירושלים 

 80.9 ~80.082 א. ברוטיה 

 0.8 ~0.911  א. קנרי 

 0.0 ~81.810 א. הצנובר 

 11.1 ~008.111 רחבי עלים אורן למיניהם + 

 800.0 ~112.888  סה"כ 

*
 .דונם 80הקטר= 8 

**
 .השטח הנטוע מחטניים השטח של כל מין באחוזים מכלל 

 

נוצרה עם השנים כסות ירוקה  ,הקשים םלמרות התנאים האקולוגיים, האנושיים והפוליטיי

שנבעו  פעריםהטיפול מקצועי נכון מסוגל להתגבר על ו ,אקולוגיים וחברתיים םמספקת שירותיה

 מחוסר ידע.
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 (.Pinus halepensis Mill) אורן ירושלים   0.0

 ; המגוון הגנטי; יעראות ]שיקום יער לאחר שרפה,מים-פיזיולוגיה ויחסי צמח-הקדמה; אקו        

 חידוש טבעי, ממשק יער המתחשב בשינויי אקלים חזויים[         

 

 

Credit: Zelimir Borzan, University of Zagreb, Bugwood.org 
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 הקדמה

באנגלית ו ,Pinus halepensisשמו בשפה הלטינית א השם למין שבשפה העברית הו אורן ירושלים

Aleppo pine חלב, כלומר, אורן חלבי )על שם העיר - Aleppo - הוגדר מין זה  בהש ,שבסוריה

 ,אינו נכון וגם מטעה Jerusalem pine-ל אורן ירושלים. תרגום השם (ניתאלראשונה מהבחינה הבוט

ולכן סביר להניח  ,ן זה לא גדל באופן טבעי באזור חלבכאילו מדובר במין חדש. על פי מיטב הידע, אור

 חלב. , שהגדיר לראשונה מין זה, ראה עץ בלתי מוכר לו בגינה בעיר(Miller) כי מילר

 

מקיף  אורן ירושליםשל  תחום המגורים של יצור השייך ליחידה סיסטמית מוגדרת( – areal) האראל

שיש להם  ,מ', בתנאי אקלים שונים 8000-ום של כהוא גדל מגובה פני הים ועד ר .את הים התיכון

שנתית -ימי גשם בשנה וכמות גשמים רב פרשנתית ממוצעת, מס פרטורהמשרעת רחבה של טמ

 שונות מאודותוצר בליה של סלעי משקע ימי  ןשה ,ממוצעת. בדרך כלל הוא גדל על קרקעות גיריות

 ריםמופ  בשטחים  ןכלומר, מין המתנחל ראשו מין חלוץ,ל. מין זה נחשב ובהיבטים נוספים בתכונותיהן

פגעי טבע אחרים או מפעילותו של האדם. התפשטותו של מין זה משטחים שנפגעו משרפות או  -

וגדילתו באזורים  ומזרח אגן הים התיכון, היאחזות-המשוער בצפון ולכיוון מערב ממקור היווצרות

ם מעל פני הים, חברות צומח אקולוגיות( הנבדלים בתנאים האקולוגיים )אקלים, מסלע, קרקע, רו

 - על גודל האוכלוסיות בתקופת הפליסטוקן וההולוקן  םאקלימיים וגאולוגיי םוההשפעות של אירועי

. אורן זה הוא [880 ,12, 11]גנוטיפים )אקוטיפים( שונים תאת הבסיס להיווצרו ,ודאיוקרוב ל כל אלה היוו,

פיזיולוגיות המתבטאות -בעיקר בגלל תכונותיו האקו ,יכונייםת-הים האורןהמין הנחקר ביותר ממיני 

טובה יותר ה ,מיובש (avoidance)הימנעותו" "ב ליתר דיוק, ,אוליובש  (resistance) עמידותו""ב

 . [22]תיכוניים אחרים-לאורנים ים הבהשווא

 

ר שנערך על ידי סוכם ופורסם בספ אורן ברוטיהו אורן ירושליםהידע המדעי הרלוונטי לממשק יערות 

פיזיולוגיה, גנטיקה, התנאים הדרושים -אקו. הספר כולל את הנושאים האלה: [29]נאמן וטרבו

היבטים שהיו וממשק יערות ועוד  רשרפה ולאחר שרפות יער, ייעו ילהתחדשות טבעית ללא אירוע

מחקרי רחב אולם מאז צאתו לאור של הספר הנ"ל נוסף ידע רב הודות למאמץ . 8222 שנתעד  ידועים

 -גם בעקבות התרעות על האפשרות לשינויי אקלים כללממדים. הידע התגבש ממחקרים שנעשו 

עקב שינויים במשטר הגשמים ועקב התיכון  ה ביובשנות של אגן היםיבמסגרתם חוזים עלישעולמיים, 

מינים הרבים שינויים אלו עשויים להשפיע במידה שונה על ה. [88, 80, 88, 8]רטמפרטורת האוויביה יעל

. אורן ירושליםכוללת בתוכה גם את היערות של התיכונית -הגדלים בחגורת החורש והגריגה הים

האקולוגיים, החברתיים, הנופיים  םבעיקר מבחינת השירותי ,גדולה מאוד חשיבותם - יערות אלה

 . [888]ומבחינות נוספות

 

אמור להיות נחלת היערן בבואו דע זה מו. יסיכובוהידע שנוסף לאחרונה פרק זה יתרכז בתמצות -תת

משק את היערות של מין זה בארץ, המשתרעים על פני עשרות אלפי דונם שנחלקים בין מלנהל ול

 .מיניים-מיניים ורב-וגם נחלקים ליערות חד ,מצפון הארץ ועד אזור יתיר ,אקולוגיות רבות ושונות

כך ב ל סימנים אלה עשוי להיות. מצד אחד, מקורם שרבים מהיערות מראים סימני התנוונות
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והתבגרותם משפיעה על רמת  ,שהיערות עברו זה מכבר את תקופת שיא קצב הצמיחה השנתית

, ידוע אחרמצד . מזיקים ומחלות, [889, 89, 82]יובש, אוזון - פגיעותם לגורמי סביבה יחידים או משולבים

לשם הקמת היערות  באו בעבר מחו"ליושגנוטיפים( -על ריבוי מקורות זרעים )אקוטיפים זמן רבזה 

פיזיולוגיה ויחסי -הסעיף על אקו ושונים בעמידותם ליובש )ראאלו אקוטיפים ; [12, 88]הראשונים בארץ

איסוף זרעים לא עקב האבקה ארוכת טווח ועקב התפשטותם של גנומים אלו אין ספק כי מים(. -צמח

 שנים של יערות הנטועים חוו יותר מעשר, חלק מהעל כך . נוסףלהתנוונותמקצועי תרמה אף היא 

ריבוי שנות בצורת של פחות בשל שנתית הממוצעת -( בכמות הגשמים הרב81%יחסית )רבה פחיתה 

 מ"מ גשם שנתי, בעיקר בדרום הארץ.  800-מ

 מים-פיזיולוגיה ויחסי צמח-אקו

 תופעה זו. עולמית ההולכת ומתרחבת-תופעה כללהיא תמותת עצים ויערות באזורים נרחבים 

גשם  ישינויים בפיזור אירועממיוחסת להשפעות הנובעות מירידה בכמות המשקעים העונתית, 

, 82]ררעון לרוויה של האוויייה בגיהגורמת לעל רה בטמפרטורת האווייעליומ צמתם בעונה הגשומהוע  

לבדוק  כדיקף יב הונעשה מאמץ מחקרי רח ,תופעה קיימת במרחבי אגן הים התיכוןה. [880, 888, 08, 81, 80

אורן ש [22]מצאנ. אורן ירושליםשל  תיולוגיזפי-באמצעות שיטות מתקדמות את ההתנהגות האקו

בעזרת סגירת הפיוניות כאשר כמות  (drought avoidance)הוא מין הנמנע מהשפעות יובש  ירושלים

מאוחרות  בשנים [29]תוצאה אושרה בשנית. המקיבול שדה 80%-המים בקרקע יורדת אל מתחת ל

בכך שהוא סוגר את הפיוניות שלו בעקבות  (isohydric)הידרי -. כלומר, מין זה מתנהג באופן איזויותר

ה משמעותית במתח המים ילעליה, כמובן, קשור (, וזוxylem) עצהבית מתח המים בעלווה ויעל

הראתה כי  [12, 11]ליםאורן ירושבים יפנולוג-םיבדיקה של יחסי גומלין פיזיולוגי. [28]מחסורעקב בקרקע 

 (פיזיולוגית )הטמעה=פוטוסינתזהמאוד פעיל  אורן ירושליםבניגוד למקובל ביערות באזור הממוזג, 

רטיבות הקרקע מאפשרת קליטת מים הנמצאים במתחים נמוכים יחסית של בין כשבעונת החורף, 

12--מ והטמפרטורות אינן נמוכות ,מגה פסקל (MPa) -8.9 -ל -0.9
o
 C [09].  אך הפעילות הפנולוגית של

ביעילות  העשנעיקר ההטמעה שכך  קיץ(;-יצירת מחטים חדשות מתרחשת מאוחר יותר בעונה )אביב

שפעילותן אפקטיבית יותר מזו של  ,פחות משנה בנותעל ידי מחטים  שלאחריהרבה בעונת החורף 

הפנולוגית מביא לידי ושלוש. כלומר, היחס שבין פעילות ההטמעה והפעילות  םמחטים בנות שנתיי

-ל 01בין  שגילם נע ,עצים בדונם 00במקרה של יער יתיר )ו ,ארידיים-גם בתנאים סמי היצרנות גבוה

  .[80]ק"ג פחמן למטר רבוע בשנה 0.89-ל 0.80מקבע בין הוא שנה(  91

 

בצמחים. גם ומכאן  ,ת מתח המים בקרקעיגורמת לעלי -0מ0מ 0.80התמעטות המים בקרקע לכדי 

סגירת ל אורן ירושליםבגורם  (MPa)מגה פסקל  –8.2שמגיע לכדי  ענפונים(ב)בעלווה ועצה בח מים מת

  (.22%פיוניות כמעט מוחלטת )

1mol mתחמוצת הפחמן לכדי -קליטת דומפחיתה את תופעה זו 
-2

 s
, כלומר, תהליך ההטמעה 1-

אורן ב ותתהליך ההטמעה מנוצלב ושנוצר תהפחמימו רובנמצא כי . [11, 10, 82]נפסק תפחמימוהויצירת 

 זאת, בניגוד לאלונים, שבהםחומרי תשמורת. ללשורשים ו -ן ומיעוט ,קרקעית-עללצמיחה  ירושלים

ת י, עם סגירת הפיוניות עקב עליאורן ירושליםבקרקעית. -תוצרי ההטמעה נשמרים במערכת התת רוב

הצורך לתמוך בנשימת  שלהעמילן במות, הסוכרים ויירידה משמעותית בריכוז הפחמ ישמתח המים, 
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הרי שחל תהליך "הרעבה", כלומר, מחסור משך הזמן של סגירת הפיוניות נמשך זמן רב, אם . [801]העץ

להתגוננות  נחוציםה ,הדרושות לתחזוקת הצמח וליצירת חומרים משניים דוגמת השרף תבפחמימו

מכושר העברת  10% אובדגה פסקל, מ -0.0-כאשר מתח המים עולה אל מעבר לפני מזיקים ומחלות. מ

. [92 ,10 ,10](embolism) לצינורות ההובלהויר וחדירת אעקב  (hydraulic conductivity) המים בצמח

במים אינו נמשך זמן רב, הרטבה חוזרת של הקרקע והקטנת המתח של עמודת המים אם המחסור 

תוך פרק זמן לא ביזיולוגית רגילה ולחזור לפעילות פ רת לדחוק החוצה את האוויומאפשר אותכ  בטר

 . [82]ארוך

 

צור של חומרים ימסלולי הייש גם פגיעה עקיפה: כבר נכתב שעקות יובש פוגעות ישירות בצמח, אך 

מוסטים, והצמח  ,(endophytes)פנימיים ומשניים, המשמשים להתגוננות מפני גורמים חיצוניים 

פגועים ושאינם  אורן ירושליםפתולוגיות ביערות בדיקות פיטונעשו המוחלש נשאר חשוף לפגיעתם. 

ובנוכחות מגוון יה ביעל . התוצאות הראוהתנוונותבשל פטריות שונות חלקן להעריך את  כדיפגועים 

  .[808, 00, 82]המחטים בחלקות הפגועותעל כמו גם על הקליפה ו, מיני פטריות השוכנות בתוך העץ של

 

  :בני חצי שנה משני אקוטיפים אורן ירושליםובש בנבטי ית לעקת יתטנבדקה התגובה הפוטוסינ

איטליה. נמצא כי שני , מאזור אוטריקולי שבאומבריה - והשני ,ני אוויהומהאי היו ,האחד

יע בהתאוששות של הצמח לאחר תקופת יעשויים לסללו נבדלים מבחינת הגורמים שהאקוטיפים ה

  .[21]יובש

 

כי  והרא ,לתנאי יובש ,שמוצאם מאזורים שונים ,ירושליםאורן שתילי  ה שלתגובשבדקו מחקרים 

במידה  -לעקת מים  עמידים יותר ,תנאים יובשנייםבהם קיימים ששתילים שמוצאם מאזורים 

 יש להםש . הסיבה לכך היאשתילים שמוצאם מאזורים לחים יותרבהשוואה ל - מסוימת אך מובהקת

יותר במחטים, דיות רב יותר,  הליכות מים גבוהמוליכות מים גבוהה יותר בין הקרקע למחטים, מו

 . [880, 01]לצינורות ההובלהיר ושל חדירת או התאמה אוסמוטית טובה יותר וגם רמה נמוכה יותר

שונים סביב אגן הים התיכון )אקוטיפים  שמוצאם מאזוריםבני אותו גיל,  אורן ירושלים, עצי כמו כן

ארידי )יתיר(, נבדלו באופן מובהק בפוטנציאל -זור סמיאחידה בא ןשגודלו בחלקת ניסיוושונים(, 

אורן בדיקות אנטומיות בעצה של עצי . [881]זריחהלפני השנמדד  ,של ענפונים ומחטים עצההמים ב

שונים )אקוטיפים שונים(, שגודלו בתנאים אחידים במשתלה או בחלקת  אזוריםמשמוצאם  ירושלים

ומי של העצה בהתאם לתנאים האקולוגיים באוכלוסיות במבנה האנט ראו שונּותבספרד, ה ןניסיו

צינורות ההובלה  ם שלוקוטרכם כלומר, הצמחים נבדלו באפשרויות למעבר מים )אור המוצא;

 . [91]ומכאן בעמידות ליובש ,בשורשים ובגזע, גודל הגמצים ועוד(

 

תנאים נבדלות בהארבע אוכלוסיות בספרד, מ אורן ירושליםהתפתחות שתילים של  נבדקה

הבדלים מובהקים  ישכי . הבדיקה העלתה גודלו במשתלה בתנאים אחידים. השתילים האקולוגיים

בין האוכלוסיות בתגובת השתילים למשטר ההשקיה. ההבדלים התבטאו במשקל יבש של השורשים, 

קוטר ב ,גובה השתילבמשקל יבש של כל השתיל, במשקל יבש של המחטים, במשקל יבש של הגזע, ב

הוכח כי עקת מים באביב לאחרונה  .[08]היצמיחה לגובה במשך תקופת ההימנעות מהשקבוהגזע 

בעקבות או התחדשות טבעית /קליטת נטיעות ו ה שלהצלחהתחילת הקיץ עשויה להשפיע מאוד על בו
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מחקר נוסף הראה כי בעת  .[90]ב מעבר מיםכשינויים אנטומיים במבנה הטבעת השנתית שמע

לקיים  כדיקרקעיים של הצמח אל מערכת השורשים -מהחלקים העל תמימופח מועברות ,"הרעבה"

 אך תופעה זו לא יכולה לקיים את הצמח כאשר תקופת היובש מתארכת. , [10]אותה ואף להגדילה

 

מרחבי האראל של מין זה נבדלות בצורה  אורן ירושליםבעשור האחרון הוכח כי אוכלוסיות  :לסיכום

שפיע רבות על היכולת לעמוד בפני עקות יובש. לתופעה זו השלכות מה ,מובהקת במבנה האנטומי

נטיעת יערות לצורך שיקום יערות שנהרסו ו לצורךמרחיקות לכת על הבחירה של מקורות לזרעים 

 .אזורים הצפויים להתייבש בעתיד, לפי התחזיותחדשים באזורים יובשניים וב

 המגוון הגנטי

היוו את הבסיס להגדרה של  של עצים אחדים בלבדאו  יחידץ הידיעה שהתכונות המורפולוגיות של ע

 מעוררת את השאלה: מהי מידת השונות או המגוון בכל תכונה שהיא בכלל ,מין חדש למדע

. השונות שונות )וריאציה, מגוון( בכל תכונה ותכונה ישבכל מין  אוכלוסיות העצים המשויכות למין?

בין ואקולוגי -יבין אוכלוסיות באותו אזור גאוגרפ ,גדרתה מויבין הפרטים באוכלוסי יכולה להיות

מקורה של השונות  .)האראל( של המין יאקולוגיים בתחום התפוצה הגאוגרפ-םאזורים גאוגרפיי

השפעת התנאים האקולוגיים בבית בואוכלוסיות של ווצות כהתבאו /והתפשטות ב, תהליכי נדידהב

 הגידול. 

 

מגוון של תכונות מורפולוגיות. נסבה בעיקר על  אורן ירושליםבראשית המחקר על המגוון הגנטי 

, מספר פיוניות ליחידת ןאורך המחטים ועוביינושאים האלה: מחקרים הצביעו על קיומה של שונות ב

שטח, מספר ביבי שרף במחט, גודל אצטרובלים ויחסי אורך/רוחב שלהם, מספר זרעים, יחסי משקל 

האצטרובלים, מבנה הקליפה )אופי קשקשי הקליפה  ם שלשיקשקהבין כנף הזרע והזרע, מבנה 

 . השונות קיימתנבטים וזריעים ועודשל גודל גרגרי האבקה וצורתם, קצב נביטה והתפתחות  ,(הועוביי

  .[889, 800, 28, 20, 28]ניהםובי השונים שבהם גדל המין םאוגרפייהאזורים הג בתוך

 

ה ימבוטא כהטרוזיגוטיות הממוצעת באוכלוסיההגנטי,  את השינוי )הירידה( במגוון מראה א2איור 

  .מרוקו במערבלמאזור הבלקנים במזרח ועד לספרד ו ,)מקור הזרעים(, לאורכו של אגן הים התיכון

 2-על פי התוצאות מבדיקה בבין המיקום הגאוגרפי לבין ההטרוזיגוטיות  תהרגרסיה הלינארי

r :היא יזוזימיםא
2
=0.63, P< 0.0002; n=16  

r היא: יזוזימיםא 81-ועל פי הבדיקה ב
2
=0.73; P< 0.0002; n=13  

  .[802, 18, 81, 12, 88]תוצאות אלו נתמכות על ידי שורה ארוכה של בדיקות גנטיות אחרות

 

ה במגוון הגנטי מצפון כלפי דרום באזור מזרח אגן הים התיכון ילעלי הכי קיימת נטיי המרא ב2איור 

ה במידת היובשנות מצפון לדרום והשפעתה על המגוון הגנטי במיני יעלי)ישראל וירדן(, בדומה ל

מדגם קטן מדי. המכיוון ש מובהקת מהבחינה הסטטיסטית אינהזו  הנטיי .[21, 28]צמחים ובעלי חיים

 :היא תאיזוזימים הרגרסיה הלינארי 81-ו 2בבדיקה של 

 2r
2
=0.420, P=0.081; n=;          ו- r

2
=0.310, P < 0.26; n=8 בהתאמה. 
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 במרחבי האראל שלו על פי תוצאות בדיקה  אורן ירושליםהשונות הגנטית באוכלוסיות  :2איור 

התיכון במזרח אגן הים  ב. ;מהאזור הבלקני ועד ספרד ומרוקו א.: איזוזימים 81-או ב 2-ב

 )ישראל וירדן(
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כלומר, במספר האיזוזימים  ,במגוון הגנטי )ההטרוזיגוטיות( קשורה במבנה הגנטי ההירידה או העליי

ה. הירידה או י)הגנים( הפולימורפיים בכל עץ ובתדירות של האללים השונים באנזימים אלו באוכלוסי

האללים  כלומר, במספר ,קשורה במבנה 8במגוון הגנטי )ההטרוזיגוטיות( המתוארת באיור  ההעליי

הספרות המצוטטת )וראו  [889, 880, 81, 12, 88]שהם חלבונים תוצרי גנים ,באנזימים השונים םובתדירות

א המבני, ", תוך שימוש בשיטות מחקר גנטי מתקדמות בדנבעשור האחרון נעשו מחקרים רבים. (שם

מצביעות גם הן על התפשטות  התוצאות .[12, 18, 00]של המיטוכונדריות א"א שבכלורופלסטים ובדננ"בד

 ומזרח לאגן הים התיכון, מקום היווצרות-מצפוןבתקופת הפליסטוקן וההולוקן  אורן ירושלים

על ההשפעה  החיתה בשונות הגנטית מצביעפ  ה   יתר על כן,. מערב )ספרד, מרוקו(-המשוער, לדרום

הרבה של מגוון תנאי האקלים שהיו שונים מאוד לאורכו של אגן הים התיכון בשיא תקופת הקרח 
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בדרך כלל גורם  :בקבוק" ריצרו "צוואשים והטופוגרפי םהשוני בתנאים הגאולוגיי גם עלו ,האחרונה

 ;ומכאן את המגוון הגנטי ,המצמצם מאוד את גודל האוכלוסיות ,אקלימי, טופוגרפי או אקולוגי

 -גדלות בשאר המדינות בצפוןההמגוון באוכלוסיות במרוקו לעומת המגוון באוכלוסיות  ,למשל

  .[808, 11, 91, 98]אפריקה

 

מצד  ,וכושר ההסתגלות )הפלסטיות( בתגובת הצמח לתנאי הסביבה ,מצד אחד ,מגוון הגנטיעקב ה

הבדלים ברורים ומשמעותיים בין  כך נוצרוו , (adaptive traits) התאמות בתכונות שונות נוצרו, אחר

יחס שבין הדיות לקיבוע ב :. למשל[21, 28, 18]ואקולוגיים שונים םאוכלוסיות הגדלות באזורים גאוגרפיי

גם  . נוצרו[888, 881, 18, 81, 88, 88]צב הצמיחהומכאן בעמידות ליובש ובק ,(WUE)מן תחמוצת הפח-דו

השונות )המגוון( במין זה מתבטאת גם בהרכב השרף . [21, 88]מחלותלהבדלים בעמידות למזיקים ו

שוני בין פרטים, אוכלוסיות יש )חומר משני בעצי מחט( הנוצר במחטים, בקורטקס ובעצה. כלומר, 

 מהיחסים הכמותיים שבין החומרים השונים המרכיבים את השרף, מבחינת ה םם גאוגרפייואזורי

  .[880, 888, 88, 81]שמהווה מעין תעודת זהות לאזור מוצאו של הפרט

 

בדיקות צמיחה והתפתחות ובדיקות אנטומיות של מבנה העצה, שנעשו בשתילים שמוצאם ממקורות 

 Common Garden) אחידות ןגודלו ביחד בחלקות ניסיושואקלימיים שונים בספרד, -גאוגרפיים

Experiments ,) בדלים נוצרו בהשפעת המגוון ההבדלים מובהקים בין מקורות הזרעים. ה ישהראו כי

רמת  שבואו בהשפעת התנאים האקולוגיים באוכלוסיות המקור. עצים שמקורם באזור /הגנטי ו

 בעליאזורים בעצים שמקורם ל בהשוואהפתחותם שונים בהת ,יובשנות נמוכה יחסית בעונת היובש

יובשנות גבוהה בעונת הקיץ. ההבדל ניכר בהתפתחות רבה יותר בגובה, בקוטר ומכאן בנפח, בעובי 

גודל הגמצים, כמות צינורות  : למשל,(tracheidsתאי ההובלה )תכונות שונות בובפנות התאים וד

הובלת מים טובה יותר וקיבול מים רב יותר  םמאפשרי ההבדלים הללוההובלה בקרני הליבה ועוד. 

על החשיבות של  יםבצמח. הבדלים אלו בין האוכלוסיות בהתאמות האנטומיות לתנאי הסביבה מלמד

אחידה גודלו  ן, בעזרת חלקת ניסיועל כך נוסף. [91]בחירת מקור הזרעים לנטיעת יערות חדשים

בתנאים האקולוגיים  הנבדלות ,ים התיכוןאוכלוסיות רבות סביב אגן הבשתילים מזרעים שמוצאם 

למידת גדילתם )גובה, קוטר, נפח(, מועד תחילת הפריחה נבחנו הזריעים בני השבע  .השוררים בהן

יצור ילפריחה נקבית ו תנמצא כי גודל העצים, מידת ההתמיינו. [02]הנקבית, כמות האצטרובלים ועוד

של  םאקולוגיים במקור הזרעים. הוכח קיומבאופן מובהק בהתאם לתנאים ה נבדליםאצטרובלים ה

כי עצים  נמצאעוד מתאמים מובהקים בין רמת הפוריות לבין נתונים אקולוגיים במקור הזרעים. 

לפריחה  תצרו את כמות האצטרובלים הרבה ביותר, תוצאה המוכיחה כי התמיינויבינוניים בגודלם י

בתחום תפוצתו של  הצביע על כימחקר זה  לצמיחה מהירה. יםקשור םצור אצטרובלים אינינקבית וי

ירידה בגיל הצמח יש כי ו, ההמין מתקיים תהליך גובר והולך ממזרח למערב בהכוונת מוטמעים לרביי

  .[02]וגודלו בעת יצירת הפרחים הנקביים לראשונה

 ון הצביעו בעיקר על קשרולית ביאבחלקת ניסיון קלונ אורן ירושליםבדיקות צמיחה והתפתחות של 

בלי קשר  ,בהתאמה (r=0.94; r=0.74)הדוק בין כמות הפריחה הנקבית וכמות אצטרובלים נקביים 

תוצאה מרמזת על התורשתיות החזקה של רמת הפוריות של ההצמחים; של התפתחות הלמידת 

כמות אצטרובלים רבה  םמהעצים המייצרי 81%נמצא כי  ,בחשבון. כמו כן הביאההצמח, שיש ל

אחראים  כמות קטנה של אצטרובלים םמהעצים המייצרי 81%ואילו בול הזרעים, מי 90%-אחראים ל
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 . [20]הזרעיםמכמות  88%-רק ל

 

להיות  םעשוייהלזהות גנים  כדי (P. Pinaster) ימי אורןוב ירושלים אורןבבדיקות לאחרונה נעשו 

גנים יש ינים אלו בכל אחד ממנמצא כי רה הטבעית. "מטרה" לבר   שהיוו קשורים בעמידות בפני יובש

יצור חומרים שניוניים שונים בכל אחד משני המינים ימעורב בהנמצא גם גן ום למין, יחודיייה

גורמי הסביבה  קרבכי מ  , הבדיקות העלו בית הגידול. כמו כן ם המקומיים שלובהתאמה לתנאי

 .[12]תיכוניים-רה באורנים יםהיא בעלת חשיבות מרבית כגורם המכוון את הבר   הטמפרטורה ,הרבים

 

 יעראות       

הטיפוס  ;[888]אש בנוכחותשונים באופן התנהגותם הנחלקת לשני טיפוסים  אורןהביולוגיה של הסוג 

מפתח עץ גבוה, נוף העץ הירוק מתרכז במעלה הגזע תוך השרת הענפים  - "מאש הנמנע" - האחד

 ,יתרה מזאתלכותרות העצים;  היער-גורם לניתוק הקשר בין תתה, דבר בכותרתשהתחתונים המתים 

המנצל את " -הקמביום. הטיפוס השני  בשכבתלעצים במינים אלו יש קליפה עבה המונעת פגיעת חום 

 .השרת ענפים מתיםבו אין שבכך  ןמתאפיי - " לשם קידום הדור הבאדלקותיהמעודד ה" או "האש

שרף  העצים מכיליםכמו כן,  ;[882]ית האש לכותרותיעלהמאפשר את מעין סולם  שמשיםמענפים אלה 

 באצטרובליםשמירת חלק ממאגר הזרעים השנתי  . תכונה נוספת היארב המלבה את האש

)לחות  רוהיובש באווי פהרק בעזרת החום הגבוה של השר נפתחיםאשר "סרוטיניים" )"אפילים"( 

השרוף שבו זרעים ו"כיבוש" השטח רב ביותר של תופעה זו מאפשרת פיזור  .(יחסית נמוכה וירוא

עם מיני  אורן ירושליםנמנה . לפיכך ומאגר הזרעים שעל פני הקרקעהיער -ת תתיצמחי והושמד

. [81]רים חדשיםלשטחים מופ   האורנים המנצלים את האש לשם התחדשות היער הקיים ולהתפשטות

 120,000-מתוארכות לש תארכאולוגיובחפירות  נמצאוסימנים לשימוש באש באזור אגן הים התיכון 

שנה. מספר  881-דור הוא כ משךבהנחה ש ,אורן ירושליםדורות של  8,890שנה לפני הספירה, כלומר, 

מנצלות את הכדי להשפיע ולכוון התפתחות אבולוציונית של תכונות הנוגדות או  די בו  -דורות כה רב 

טאות התכונות בהתב (Pinus pinaster) אורן פינסטרו אורן ירושליםבתוך שונות . התגלתה [21]האש

שנתי,  אצטרובליםצור יאפילים ביחס לי אצטרובליםהקשורות לאש )עובי קליפה, כמות שרף, כמות 

בכותרת העץ, כמות ענפים מתים שבין פני הקרקע לבין הנוף  נשמרתהישנים  אצטרובליםכמות 

משפיעים בגורמים ההיא תוצאה של השונות הרבה  . ייתכן שמידת השונות בעצים הללוהירוק ועוד(

תי הגידול השונים בצמתן במשך תקופות ארוכות באזורים ובכמות השרפות וע  דוגמת  ,רהעל הבר  

  .[882]של המין האראלבתחום 

 

חורש רחב העלים -גדלים בתחום חגורת היער אורן ירושליםשל הטבעיים והנטועים היערות  רוב

נתון בתהליך של הזנחת תחום זה ה הי 80-ובמאה ה 82-מסוף המאה ה .הסובבת את אגן הים התיכון

הטופוגרפיה אינה מאפשרת שימוש בכלים מכאניים ש מפני ,ששימשו בחקלאות נרחביםשטחים 

 ;לערים והמעבר שלה ההאוכלוסייהידלדלות התוצאה הייתה . יצוריהוצאות הב צמצוםל תורמיםה

בדרך של  לות ועוד(יער וחורש )אורנים, אלונים, א עצימחדש על ידי  אוכלסו שנזנחוהשטחים 

שטחים  כדי לשקםהרס נוסף ו כדי לעצורקף ייעור רחבות היפעולות נעשו  כמו כן,. תהתפשטות טבעי

אורן ב . בייעור הרבו להשתמש80-פעולות מלחמתיות במאה המכריתה במשך דורות רבים ומ שנפגעו
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שיקולים של אספקת פיזיולוגיות ומהירות גדילתו; גם -חלוץ עקב תכונותיו האקו כמיןירושלים 

תרו יהכימית י הבתעשיי שפתרונות. אלא [80, 88, 1, 9]היו ברקע קבלת ההחלטות - עץ ושרף -חומרי גלם 

 .צבעים ועוד ,צור תרופותיבסיס ליעד לא מזמן ששימש  ,אורן ירושליםאת איסוף השרף המשובח של 

ת אספקה, מחיר ועוד( גרמו העץ )דרישות איכות, מקורו תבתעשייהשינויים הגדולים  זאת ועוד:

ה רבה בכמות יעלי ההיית , ועקב כךחוסר כדאיות כלכליתמ)הממשק( להזנחת הטיפול היעראי 

שגברה  ,רות והנופש בחיק הטבעיתנועת התי ביערות. גם החומר האורגני )ירוק ויבש( ליחידת שטח

בהתנהגות בני הביאה אתה את הנזקים וההרס הקשורים  ,80-ככל שעלתה רמת החיים במאה ה

באזור אגן הים התיכון השוררים את אלו הקשורים באש. התנאים המטאורולוגיים  ייחודוב ,האדם

ויר נמוכה וששוררים תנאים מטאורולוגיים כגון: לחות אכשרפות יער, אך לאינם גורמים בדרך כלל 

חומר דליק בכמות מהירויות רוח גבוהות וכמובן  (,C 810<)ויר גבוהה ו(, טמפרטורת א81%)> יחסית

להתפשטות  גורמותהתנהגות רשלנית עם האש או הצתה בזדון אזי  ,שמעודדים התפשטות אש רבה,

 : מהסיבות האלה בין היתר יםבפעולות הכיבוי נובעהקשיים שרפות שקשה מאוד לכבותן. 

  ;. התנאים המטאורולוגיים2

  ;איות(יגהנגישות והתנועה )הרים ו אתהתנאים הטופוגרפיים המקשים . 0

 יער סבוך( אשר מעביר את האש גם בצורה אנכית אל כותרות העצים, בעיקר-)תת ההצמחייסבך . 3

רבה ללהבות העולות  בקרבהוהם  - באופן טבעי או מלאכותי -לאלו שענפיהם התחתונים לא נגזמו 

  ;היער-מתת

חומר אורגני זה מצטבר שבכותרות העצים במין  כךנובעת גם מ אורן ירושליםת הרבה של הדליקּו .4

  ;שלא נשרו ,רבים משנים קודמות אצטרובליםיבש בצורה של 

העץ על כל חלקיו מכיל שרף רב )חומר אורגני שרובו נדיף בטמפרטורות נמוכות יחסית ומגביר את  .5

 האש(. 

את הצורך  ויצר אנרגטיתצמתן מבחינה כלות ובע  אבגודל השטחים שהן מ ,במספר השרפות ההעליי

אלו של הסיבות המובילים להתפשטות השרפות, ושל נה טובה ומפורטת יותר של הגורמים והבב

 כדידרכי פעולה  . נוצר גם צורך בגיבוש קף השטחים והנזקיםיה מקטינים אתאו ה ונעים נזקיםהמ

 . [22]באופן אקולוגי וגם כלכלי ,לקדם את שיקום האזור שנשרף

 ה פראיתלאחר שרפ אורן ירושליםשיקום יער   . א

כלכליים ההנזקים  ,השטחים הנפגעים על ידי שרפות באזור אגן הים התיכון ףיה ניכרת בהיקיעלעקב 

תיכוניות הוא -אקולוגיים גדלים מדי שנה בשנה. השיקום לאחר שרפה של יערות ואקוסיסטמות יםהו

 ,קריםהידע שנאגר מהמחקולוגי בשלושת העשורים האחרונים. נושא מרכזי במחקר היערני והא

סוכמו  ,והתובנות שגובשו בתחומים השונים הקשורים לאקולוגיה, לצומח ולממשק השטחים

 גורמים רבים שהיו לפני השרפהלההתחדשות לאחר שרפה קשורה   .[22, 82]לאחרונה בשני ספרים

 . להלן הגורמים שחשיבותם גדולה במיוחד:שהשתנו בעקבות השרפה לכאלהו

; כמות חומר הבערה בעקבות [22]מבנה זה על התפשטות האשמבנה כותרות העצים והשפעת   .2

גודלו של "בנק הזרעים" בכותרות ; [88]מת האשצעל ע  והשפעתה ם קודמים יטיפולים יערני

 שבעכבר בעצים שגילם מעל ל. [21, 81, 18, 02, 81, 89]יהובעקבותהשרפה התפזר בעת עשוי לשהעצים 

 באצטרובליםרגילים וחלקם  באצטרובליםם כמות הזרעים הנוצרת מדי שנה, חלק, שנים
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כמות הזרעים המתפזרת על מטר  לאחר שרפה עוקבת. ספקת לשם התחדשות היערמ   ,אפילים""

 מאוד.  עשויה להיות בין אפס למאות רבותשרפת יער  בעקבותרבוע 

 זרעים על ידי נמליםהמועד השרפה ביחס לתחילת עונת הגשמים ובהקשר לכמות הטריפה של   . 0

ככל שמועד השרפה קרוב יותר למועד הגשמים  :ואוכלי זרעים אחרים מתוך הכמות שפוזרה

על ידי בעלי וצאו מהמערכת ים חלה נביטה, כך קטן מספר הזרעים שיההראשונים שבעקבות

  .[81]לשם תזונהם יחי

יעה צמת השרפה בכל נקודה משפיעה על פיזור הזרעים, על עומק שכבת האפר, על מידת הפגע   . 3

יקלית וכימית, זמינות זובקרקע עצמה מבחינה פי ,בשכבת החומר האורגני שעל פני הקרקע

 .[800, 808]כימיקלים שונים ועוד

לאחר השרפה משפיעים על הנביטה, )בכל בית גידול בפני עצמו( תנאי האקלים והתנאים בשטח   .4

; [12]או חדירתם לקרקע/וית המים ידח מידתעל  והשפעתוכגון: מצב פני הקרקע לאחר השרפה 

  .[80]נגר עלי וסחיפת קרקע; [80 ,11 ,18 ,88 ,88](pH) רמת החום ורמת החומציות של המצע

  .  [22, 81]מינית-ובין מינית-תחרות תוך  .5

כלומר, פעולות לפינוי החומר שנפגע ומת בשרפה, דילול נבטים פעילות הממשקית בשטח שנפגע, ה . 6

 .[90]צמת התחרותניים ושיחיים כדי להקטין את התמותה עקב ע  וזריעים, צמחים עשבו

ככל לאחר השרפה מוקדם בעבר, בהתאם לגישה היערנית השלטת, היה מקובל לנקות את השטח 

בכלל יש השאלה אם  בעקבות פעילות בשטח.המתחדשת  הצמחייתהיה פגיעה מזערית בכדי ש ,שניתן

 .בעידן האקולוגי, עלתה רק לאחרונה ,ל בעצים השרופיםמתי ובאיזה אופן לטפ - ואם כןלעשות זאת, 

ין מועט יחסית. בדיקות שנעשו בארץ לאחר השרפה בכרמל יהידע שנצבר בנושא זה בישראל עד ,על כן

עצי האורן המתים שהיות  ,מחויב המציאותהוא הראו כי פינוי השטח מחומר פגוע  8222בשנת 

יש בהם וגם  ,שלוש שנים ופוגעים בכך בהתחדשות תוךבאך מתמוטטים  ,נשארים עומדים בתחילה

ציוד אשר משמש בסוג הקרקע ותכונותיה ובאדם. יש להתחשב בגורמי הטופוגרפיה, ל משום סכנה

של נגר עלי בשטחים החשופים בחורף הראשון לאחר  תלהקטין ככל האפשר את ההיווצרו כדי ,לפינוי

כמות מספקת של נבטים  ישין ית לפינוי השטח עדבדיקות הראו שאחרי פעילות ידנית ומכאני .השרפה

  .[881, 20, 18, 2]המאפשרים טיפוח התחדשות טובה של השטח ,של אורן ונצרים של רחבי עלים שלא נפגעו

 

רבה מאוד. לאחר היא ומינים אחרים  אורן ירושליםליחידת שטח של כמות הנבטים  ,בדרך כלל

וחצי ממועד השרפה באוקטובר, מספר הזריעים  נמצא כי בתוך שנה 8222השרפה בכרמל בשנת 

למ"ר, וחמש שנים לאחר השרפה מספר הזריעים  80הממוצע למ"ר של אורן ירד מעשרות רבות לכדי 

בהם נמצא כי מספר שון, ובי אורן ירושליםתופעה דומה נצפתה ביערות  .[2]קטן לכדי ארבעה למ"ר

זריע שלוש שנים נוספות מספרם פחת לכדי  שה, ולאחריהנבטים הממוצע למ"ר נע בין שלושה לחמ

גם בספרד נמצא כי מספר הזריעים, חמש שנים לאחר שרפות יער,  . [02]אחד עד שלושה זריעים למ"ר

מזון על ו משאבי מיםעל אור, עזה על התחרות ה .[28]זריעים למ"ר 10-עשוי לנוע בין שבעה ל

מספר הפרטים  ת אתמשמעותי מצמצמיםלה כל א –)כימיקלים( וגם פגיעה על ידי מזיקים ומחלות 

רק אחוז  הואובשנים הבאות. מספר הפרטים הזה המצליחים להתקיים עד לאחר הקיץ הראשון 

מזערי מכמות הזרעים שהתפזרה ומכמות הנבטים שגדלה בשטח עם תום עונת הגשמים הראשונה. 

ממספר  11%-ופלו, כולא ט 8222בדיקות העלו כי בשטחים שהתחדשו לאחר השרפה בכרמל בשנת 

בהם הורחקה ש, בשטחים על כך תחרות על משאבים. נוסףעקב שנים  חמשתוך בהזריעים מתו 
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למרות . [28]מהזריעים 20% מתו ,מצוקוקוס יוספיאך הזריעים אולחו במזיק  ,ה מתחרהיצמחי

ף כמות הנבטים )כמות הנבטים בסוף עונת החורהראשוני של סך המ 20%-התמותה הרבה של עד כ

עשויה להיות בין אחד עדיין תוך פרק זמן של חמש שנים, צפיפות הזריעים למ"ר בהראשונה( 

זו גורמת לתחרות  הצפיפות גבוהמצד אחד, לשלושה, כלומר, בין אלף לשלושת אלפים זריעים לדונם. 

 דיעזה ביותר שאינה מאפשרת התפתחות נאותה של הזריעים לכדי עצים שביכולתם לייצר 

אינה מאפשרת מצד אחר, התחרות במקרה של שרפה חוזרת; וכך להבטיח התחדשות  אצטרובלים

כדי שצפיפות  - דילול מסיבי - פעולה יעראיתי לנקוט לכן הכרח היער.-התפתחות נאותה של צומח תת

, 19, 98, 98]עצי אורן לדונם ואף פחות מזה, בהתאם לתנאי בית הגידול 880העומד בגיל שבע לא תעלה על 

10 ,20 ,28 ,800 ,889].   

 

, חייב ואורן ברוטיה אורן ירושליםבארץ, שיקום לאחר שרפה של כל יער מחטני נטוע, אך בעיקר יער 

  לספק מטרתו העיקרית, שהקיימ-להתחשב במדיניות החדשה של ממשק היער לשם פיתוח יער בר

 את להקשות מאוד יםעשוי רותי מערכת אקולוגיים. שרידי הצומח שנפגעיחברתיים וש םשירותי

כי לעתים הם כוללים מעבר בשטח, להפריע ואף לשבש את ההתפתחות הרצויה של מיני צמחים, ה

 יםמתפרק אינםו יםנרקב םאינ כיות חומר גלם לשרפה עתידית )ילה עשוייםש גזעים וענפים עבים

 ם רבים: יש להתחשב בגורמימשרידים אלו  . לכן, בעת פינוי השטחבשרף( יםספוג םמהר עקב היות

  בנויות(;או  ותומבנה השטח )שיפועי המדרונות וכיוונם, נוכחות מדרגות סלע טבעי הטופוגרפיה .2

  ;[8]סוג הקרקע, עומקה, אבניות, סלעיות, תכונות כימיות והידרולוגיות - גורמי קרקע .0

מין ראשי  - אורןהמין הראשי והמינים הנלווים שאנו רוצים בנוכחותם )לדוגמה:  - ההצמחיי .3

-בר, אלת המסטיק ,אלה ארץ ישראלית, אלון מצוירחבי עלים דוגמת  ;שמהווה את חופת היער

 . (ועוד המהווים את קומת הבינייםזית 

נשתלו בעבר מיני עצים שדרישותיהם  ,יערות שניטעו לשם שיקום שטחים פגועיםהבחלק מ

הרי שלאחר שרפה שכילתה  שכך, בו. מכיוון נשתלושאת תנאי בית הגידול  ותתואמ ןהאקולוגיות אינ

את היער הנטוע, ולמרות פיזור הזרעים הרב מעצי המחט שהושמדו, התפתחות הצומח החדש בשטח 

בינם לבין עצמם ובינם לבין מינים  ,תהיה מושפעת מאוד מתוצאות התחרות בין נבטים וזריעים

על ידי התנאים דוגמת רחבי עלים שמתחדשים גם בעזרת נצרים. התחדשות שמוכוונת רק  ,אחרים

, 08, 2]חורש רחב עלים ועוד-יערת דוגמ ,לתצורות צומח אחרות ההאקולוגיים בשטח עשויה להיות מוט

99 ,82 ,20 ,888 ,881] . 

 חידוש טבעי של היער ללא שימוש באש   .ב

חידוש טבעי הוא תהליך מובנה בתוך הממשק היעראי הקלסי, שהוא מעין גלגל ענק הסובב על צירו 

< -התבססות<-נביטה<-זריעה עצמית: כולל את כל השלבים של התפתחות היערהן, עם הזמ

של  תהמיוחד תההתייחסותמותה וחוזר חלילה. כל שלב מחיי היער דורש את <-הזדקנות<-התבגרות

מטרות היער בהם ת, ובאזורים שוצרנמתמקדים ביעץ(  תהמייצרו) יערניותבמדינות : היערן

יצור עצה(, י)למעט  ההאוכלוסיישל  החברתייםהצרכים את ות ולספק את הדריש ןה מרכזיותה

 .בעיקר לפונקציות האחרות התייחסות נוגעתה
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ממוקדת לחידוש טבעי של יערות  תבהתייחסומאוד  דלים יםהעכשוויספרות היערנית המחקר וה

 ו)רא 80-בנושא זה במחצית הראשונה של המאה ה תהתעניינול בהשוואהללא שרפה  אורן ירושלים

אורן יערות  80-שממחצית המאה ה ,נובע מכךדבר הנראה ש (.81בתוך פרסום רשימת פרסומים 

הגיל  .שנה( 880-20) מבוגרלגיל בתדירות שאינה מאפשרת להם להגיע בארץ ובחו"ל נשרפים  ירושלים

השפעת גורמי ל תתוך התייחסו , היערטבעי של חידוש שם ליעראית  פעילות המבוגר אמור "להזמין"

 תבהתייחסוהספרות מוצפת  ,. לעומת זאתעל ההתחדשות - בעיקר גורמים אקולוגיים - הסביבה

  . [90]יערות לאחר שרפההלהתחדשות 

 

, שהגנום בהם אינו תואם את התנאים "לזרעים שמקורם בחומיערות ניטעו ארץ ב, יתר על כן

הטיפול כשל (, ובעבר "וון הגנטימגהיעראות מוכוונת על ידי " -  1.0 פרק-תת והאקולוגיים בארץ )רא

שלושה עד חמישה  תוךב, מתנוונים כבר בגיל צעיר יחסית יערות אלה. מכיוון שכך, היערני בהם

רצוי לבחור באפשרות לחדש את היערות האלו בעזרת זריעה עצמית מעצים  . לפיכךעשורים לנטיעתם

נטיעה מחדש של היערות תוך ה מ. דרך זו עדיפטבעית לפעולהרה ולאפשר לבר   בעלי תכונות טובות

 הוצאה כספית עצומה.

 

טבעית חייבות להישען על ההתחדשות ה ה שלהצלחהביא לידי ל כדינדרשות ההפעולות היעראיות 

אפשר  ,מרחק רב יותר מהיערבואף  ,ביערות ובשטחים הפתוחים הגובלים בהם. [81]ידע אקולוגי מגוון

והם נעלמים. זריעים  ,על פי רוב התפתחותם נמנעתשאלא  רבים, אורן ירושליםלמצוא כל חורף נבטי 

תחת חופת היער. התפתחות טובה של נבטים וזריעים נראית אחדות בודדים מתקיימים בקושי שנים 

התופעה של התחדשות טובה ביותר לאחר שרפת יער המתחוללת  הבקרחות ובפאת היער. ידוע

לכמות הזרעים ולמועד פיזורם, לתחרות על  כי תבשטח מרמז םהאירועילקראת סוף הקיץ. בחינת 

השפעה ניכרת על יש  – לשילוב של גורמים אלה אוליאו לתחרות בין שורשים על משאבים, ו/ואור 

התפתחותם במספר המבטיח יצירת עומד בושל נבטים בקיומם  תמתבטא. זו ההתחדשות הטבעית

 יער בהתאם לתנאים האקולוגיים ולמטרות ניהול היער.

 

הסוג האחד,  ;[28]שני סוגי אצטרובלים הנבדלים במבנה האנטומי והמורפולוגיצר ימי ירושליםאורן 

נמוכה הנוצרת  ראוויחום רב ולחות בהשפעת נפתחים רק ש "(סרוטיניים)" "אפילים" אצטרובלים

הסוג  .לאחר השרפה החשופים באצטרובליםבעת שרפה, וגם בחום שנוצר עקב פגיעת קרינת השמש 

יר. וזרעים במשך השנה בהתאם לתנאי מזג האומהם מתפזרים , ששאינם אפילים טרובליםהשני, אצ

אשר מועדם ( 81%>ירואוה)לחות נעשה בימי שרב כבד  האפיליםאצטרובלים המעיקר פיזור הזרעים 

במידה מתקיים  פיזור זרעים אמנם. [81], לעתים בסוף האביב ולעתים בסתיובשנה משתנה מדי שנה

רצוי שפיזור הזרעים  ,מבחינת היערןאך )בקיץ ואף בימי חורף חמימים(, כל השנה  ךרלאומסוימת 

הזרעים נאכלים שהיות  ,זאת שהבשילו באותה השנה; ומאצטרובלים ,עשה בסתיויהיומי המרבי י

 . [81]נברנים וציפוריםעל ידי אך גם  ,בעיקר על ידי נמלים ,בכמות עצומה

 

ה כי זרעים גדולים תזרו ביער במועדים שונים בשנה העלבחינת אחוז הנביטה של זרעים שהתפ

אחוז הנביטה של זרעים שפוזרו בעת שרב ומיד אחריו גבוה מזה ונובטים טוב יותר מזרעים קטנים, 

בתנאי אקלים רגילים. ניסויי מעבדה העלו כי קיימת מחזוריות בנביטה  טיותשל זרעים שפוזרו בא

; נביטה לא 21%והוא מתמעט עד חודש אפריל לכדי  ,מברבחודש דצ חלשיא הנביטה  .במשך השנה
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יה לתנאים יספטמבר; מהלך זה משקף הסתגלות או תוצאה של סלקצ –מתקיימת בין החודשים יוני

ה כי בעונת הגשמים תהתאחיזה של המים העל חבחינת אחוז הנביטה בהשפעת כו. [81]אקלימיים

 ,בו הם נמצאיםשאט' לקרקע או למצע  8של  תאחיזה חהזרעים מסוגלים לקלוט מים שקשורים בכו

עת הזרעים מסוגלים לקלוט  היום. באות 88תוך ב 81%-אחוז הנביטה הוא כ ;יום 88תוך בולנבוט 

 .יום 82תוך ב 88%אחוז הנביטה הוא  ;ולנבוט ,אט' 8של  בהן הוא אוסמוטיהלחץ המים מתמיסות ש

 . [81]ודאי תורמות להצלחת הנביטהואלו ב יכולות

 

מזרעים כי נמצא  ,ד את גדילת מערכת שורשיהםויחיוב ,גורמים המעודדים את גדילת הנבטיםלגבי 

גדולים גדלים נבטים גדולים שיש להם יותר קוטולידונים, דבר המשפיע על כמות האור שהם 

שמעודדת גדילה גם בתנאי  ,ומכאן כמות המוטמעים הנוצרת ,"קוצרים" עבור תהליך ההטמעה

גורם רב משמעות; קרינה מלאה  םרכבה )הספקטרום שלה( הצמת ההארה וה  ע  . [02]םהצללה מסוימי

מתקיימת בשטח חסר כיסוי( מאפשרת פוטוסינתזה והטמעה ברמה שמאפשרת פיתוח מערכת ה)

צמת ע  . לעומת זאת, עד חודש אפריל מ' בקרקע 0.80-מספיקה לחדור לעומק של מעל ל , וזושורשים

כל  לע ,מ' 0.81-ו המלאה, אפשרה גדילת שורשים רק עד עומק של כמז 81% אינה אלאשקרינה 

כוללת הבתנאי תאורה . הקרקע בקיץ. גם הרכב הקרינה משפיע רבות תכך בעת התייבשומ מעתהמש

בתנאי תאורה ואילו , 0.88±8.81היו  / שורש יחסי משקל נוף ,את כל אורכי הגל )אור טבעי, אור לבן(

צמות . כלומר, הארה בע  0.80±8.8היו   / שורש יחסי נוף ,אדום-אינפרהחסרים את האור האדום והא

 , ולכןבגדילת מערכת השורשים ותפוגע ,אדום-אאו הארה שחסרים בה אור אדום ואינפר/נמוכות ו

ביער מתחת  מצב זה קיים. [81]תמתייבשהאינה מספיקה להתפתח לעומק הקרקע היא בתנאי יער 

ועל כן  ,ירוק-שם שולט האור באורכי גל של הכחול. ואף עשבים לכיסוי כותרות של עצים, שיחים

 .מתקיימת פוטוסינתזה ברמות נמוכות

 

על  יםלמצ  : אלו מהר יםשמתפתח םתחרות עם מיני עשבינוצרת תנאי הארה מלאה בשטח פתוח ב

השפעה רבה על . יש לכך תחרות קשה על משאבי מיםגם  יםיוצרו ,הנבטים המתפתחים באטיות

 –יוצרת עקת מים  ,ה המורכבת ממינים דגניים בעלי ציצת שורשיםישרידותם. עשביעל ו הנבטים

. מספר הנבטים ששרדו מכלל אלו שנבטו הגיע קטלני , וזהו גירעוןבנבטי האורן 88%רעון לרוויה של יג

ושיעור הנבטים  ,92%-רעון לרוויה בנבטים רק ליהגהגיע בנוכחות קטניות  את,. לעומת ז02%-ל

הנביטה )= ההתחדשות ןמאלו שנבטו. שתי סיבות נוספות עשויות לגרום לכישלו 22%-ל הגיעו ששרד

, השפעות אללופטיות של הוהשניי ,: האחת, נוכחות שכבה עבה של מחטים(והתבססות הנבטים

  .[92]המחטיםממרכיבים שונים של השרף המופרש מהשורשים ו

 

פיזור הזרעים, טריפה, נביטה, התפתחות הנבטים ההשפעות של גורמים אקולוגיים על  הבנת מכלול

לכדי דרך פעולה לחידוש  כמו כן, הידע גובש .נעשתה על ידי שילר ואוסם לכדי זריעים ושרידותם

הגדל באזור  אורן ירושלים. המסקנות הן שכדי לחדש יער [22, 81]היער באמצעות זריעה עצמית ללא אש

עצי אם לזרעים בדונם,  80-רצוי להשאיר כ ,שנתי(-רב מ"מ גשם בממוצע 900>תיכוני )-אקלימי ים

תוך נקיטת אמצעים ככל שניתן למניעת פגיעה  ,תקופת ההתחדשותתסתיים לאחר שכרתו יאשר י

. מצב זה מאפשר הארה טובה, מפחית מתחרות השורשים של העצים אך מאפשר גם בהתחדשות
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טובים בדונם רצוי לחכות עד חמש  זריעים 800-ה. לשם קבלת עומד התחלתי של כיהתרבות עשבי

 שנים ממועד הדילול לפתיחת חופת היער. כמות זריעים כזו מספקת לטיפוח הדור הבא של היער.

 אקלים חזויים לשם שיקום מערכות אקולוגיות יממשק יער המתחשב בשינוי  ג. 

בין הגישה ל ,הרווח ליחידת שטח היערנות העולמית נחלקה תמיד בין הגישה הכלכלית של מקסום

רותי המערכת האקולוגית(. לאחר ישיש לשמור על היער כגורם אקולוגי טבעי כדי שישמור עלינו )ש

. נטיעות יערניות של סוקצסיהאסונות טבע נוצר בדרך כלל יער חלוץ אשר משתנה עם הזמן בתהליכי 

ביקורתית כלפי חיקוי לתהליכים טבעיים. אך בציבור התפתחה גישה  יש בהן משום -מינים חלוציים 

 - ונשאלו שאלות על תפקודן האקולוגי של נטיעות יערניות צפופות של אורנים  ,פעולות יערניות אלו

ניטעו כיער חלוץ )חיקוי לתפקוד הטבע לאחר אסון(, שאחד מתפקידיו  . נטיעות אלו"מדבריות האורן"

נעשו  הגידול. נטיעות כאל לכל בית תהיערנית האופייני ההצמחיישל העיקריים הוא לעודד השתקמות 

 מואך כ .[10, 18]הים התיכון ובאזורים אחרים בעולםבקנה מידה נרחב מאוד באזורים שונים סביב אגן 

 אדם מיומן חשכבר נאמר, יערות אלו הוזנחו במשך הזמן מבחינת הממשק היערני עקב מחסור בכו

 .ר כדאיות כלכליתשהוביל בסיכומו של דבר לחוס הבתחומים שונים של ממשק היער, מ

 

המערכת  בהשתקמותנטע אדם מסייע ש  אחת השאלות הנפוצות היא באיזו מידה יער האורן החלוץ 

 ,לבין מינים רחבי עלים האורןמה הם היחסים בין  . וביתר פירוט:האקולוגית הטבעית המקומית

לים בתוכו? מעודד התבססות של מינים רחבי ע אורן ירושליםלמיניהם? האם יער  אלוניםבעיקר 

גבוהה יותר בבתי גידול  הארידיים התבססות מינים רחבי עלים היית-נמצא כי בתנאי אקלים סמי

לעומת זאת,  .[11, 19]שמחוץ לתחום השפעת עצי האורן בהשוואה להתבססות בבתי גידול שבתוך היער

מאוד מתקיימת זה שנים רבות  ,תיכוניים-וררים תנאי אקלים יםשנמצא שבבתי גידול שבהם 

יער ביערות החלוץ של -שמובילה להתפתחות תת ,בלוטיםמהתחדשות של מינים רחבי עלים מזרעים ו

ורחבי עלים, בעיקר אלונים, כי  אורן ירושליםרצוי לטפח תערובת של . [81, 0, 8]המחטניים בחו"ל ובארץ

האקולוגיים  אך התנאים .[881, 809, 800]פיזיולוגיות-האקו םבדרישותיה זה את זההם משלימים 

היער המורכבת -המתאימים לכך, והיחס בין שכבת היער העליונה המורכבת מעצי מחט ושכבת תת

בש פעילות יעראית מסודרת להכוונת לגקשה . לכן [882, 888, 81]דייםאינם ברורים  ,בעיקר מרחבי עלים

תחרות  ישרור  שהיער ופיתוח שיווי משקל בין שתי קבוצות צומח אלו. ב-ההתפתחות הברוכה של תת

אך מידת הדילול , דורשת התייחסות בעזרת דילול, והתחרות אור ומים ,על המשאבים העיקריים

צמות אור שונות בגילים שונים אינה היער לע  -כי התגובה של צומח תת ן,דיי ותברור ןוהשפעותיו אינ

 ידועה. 

מינית, יש השפעה רבה -ובין יתמינ-בכל אופן, מחקרים הראו כי לצפיפות העצים, כלומר, לתחרות תוך

 םשינויי בשל רעל זו שעשויה להיווצ מידה ניכרתצמתה בעל הצמיחה, השפעה שעולה בע  

  . [10]אקלימיים

 

, היחסים בין מינים שונים המאכלסים את חברות הצומח בתנאים 80-עד לתחילת המאה ה

עלו של האדם על ועת פהתבססו על תכונות שהתפתחו לפני שהתגברה השפ ,האקולוגיים השונים

יר ותבטאות עתה בזיהום אופעילותו של האדם מהמערכות האקולוגיות הטבעיות. השפעות 

פליטת גזים לאטמוספרה הכולאים חום בזיהום קרקע ומים, ב, [888]בכימיקלים רעילים לצומח ולחי
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. נראה ששינויי ובעקבות זה שינוי מערכות אקלימיות גלובליות ,רהאווי פרטורתה בטמיוגורמים לעלי

ה בטמפרטורה ולירידה יגורמים כבר עתה לעלי ,אקלים שנצפו עבור אזור אגן הים התיכון המזרחי

. רבים עוסקים בשאלה [881]מאזני המים בשטחים הפתוחים וכפועל יוצא משתניםבכמות המשקעים, 

 שינויים אלו. על  כיצד יגיבו מרכיבים שונים של מערכות אקולוגיות טבעיות או מלאכותיות )ייעור(

 

ביובשנות על ההתנהגות הפיזיולוגית  המשקל רב ניתן למחקרים שבדקו ובודקים את השפעת העליי

. נודעת חשיבות רבה גם למחקרים [881]תיכוני-והחורש הים את היער םשל מיני צמחים המאפייני

, אלון קוקציפרהאת יכולת ההשתקמות לאחר בצורות ושרפות. מחקר על העמידות ליובש של שבדקו 

הראה כי  ,מין שאינו מעמיק שורש ,ערער אדוםומינים מעמיקי שורש,  ,אורן ירושליםו אלון אילקס

ח וכואילו , קשור בכמות הגשמים, שורשהוה עם שחר של המינים מעמיקי ובעל תאחיזת המים חכו

מחקר שנעשה  .[88]ירומושפע גם מרמת טמפרטורת האו ערער אדוםבוה עם שחר ותאחיזת המים בעל

מים היעילות העברת , בדק את [92]ימצוברוש ו ארז אטלנטי, אורן ירושלים, א. שחורבזריעים של 

ניתוק עמודת המים בצינורות ההובלה בתנאי יובש. עקב יר ולחדירת או עצהלעומת פגיעות ה עצהב

ארז ב, MPa 8.2תאחיזה של  חכבר בכו אורן שחורבמיכולת הובלת המים חל  10%נמצא כי איבוד של 

 MPa 9.2-ו 9.2תאחיזה של  חבכו אורן ירושליםבו ברוש מצויבו,  0.2MPaתאחיזה של   חבכו אטלנטי

. [92]בעצה תאי ההובלה בהתאמה. מוליכות המים הייתה ביחס ישיר לקוטר הלומן )החלל הפנימי( של

, אלון אילקסולציפרה אלון קוקל, מין חוסך מים ונמנע מיובש, אורן ירושליםבין  מחקר אחר השווה

. התוצאה שלהם לתנאי עקת מים התגובות של מנגנון הפוטוסינתזמבחינת ה ,מינים "בזבזני מים"

לסגירת פיוניות  מתגורה ,אורן ירושליםכי למרות האסטרטגיה של חיסכון במים על ידי  העלתה

יותר  הגבוה כימית-הפסקת ההטמעה כבר במתח מים נמוך יחסית, מין זה הראה יעילות פוטולו

קצב זרימת המים חוקרים מדדו את . [89, 80]האלוןשני מיני לעומת  יטתוסינהפוטופחות עכבות במנגנון 

 אריקה מולטיפלורהב ,אלת המסטיקב, אלון קוקציפרהב, אורן ירושליםבבצינורות ההובלה 

שני בספרד. צפון ודרום, באזור יוב ,הגדלים על פני שני מדרונות מנוגדים סטיפה טנאקיסימהבו

הם מינים בעלי מנגנונים  טיפלורהלאריקה מוו אלת המסטיק, אורן ירושליםהחוקרים סיכמו כי 

  .[01]מים" בזבזניהם בעלי מנגנונים " סטיפהו אלון קוקציפרה "חסכני מים", ואילו

 

 -בבתי הגידול השונים במרחבי האזור היםשל שני מינים השאלה מה קובע את השפע היחסי  עלתה

מין עמיד לצל.  ,אלון אילקס ,השניו ,מין שאינו סובל הצללה ,אורן ירושלים האחד, :כוני בספרדתי

כי  הראו ,תוצאות מחקר שבדק את השפעת תנאי הסביבה על השפע היחסי של שני המינים הנ"ל

על ידי מודל  ת,י דרכים בלתי תלויות: האחתניתנת להסבר בש אורן ירושליםהקיימות של אוכלוסיות 

על ידי מודל של תמורות שבין  ה,ייהשנל תמורות שבין תחרות להתפשטות באזורים הומוגניים, וש

שני המנגנונים האלו משלימים  עמידות ליובש ועמידות לצל באזורים הטרוגניים עם מיעוט הפרעות.

  . [881]לאורך מפל של יובשנות והפרעות שני המיניםכדי לשמור על שטחים של  זה את זה

  מקור הציטוט ספרות,

   

 .10-98, עמ' 89חוב' , גליליאו (. הקצנה באקלים ישראל.8008אלפרט, פ', קריצ'אק, ש' ואחרים ) .8

(. התחדשות הצומח הטבעי ביערות אורן נטועים. עבודת גמר לתואר מוסמך, 8211גולדרינג, י' ) .8

 המחלקה למדעי הצמח והסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
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בחינת  -ניתוח מאפייני אוכלוסיות אלון מצוי ביערות אורנים באזור המרכז (. 8002ז"מ )דרור, -דופור .0

, הוגש לאגף הייעור של הקרן 20-1-881-09. דו"ח מסכם למחקר קיימא-תפקידן ביצירת יער בר

  הקיימת לישראל.

 .ושליםבאורן יר(. השפעת תנאי מיקרואקלים על יצירת ביבי שרף והפרשת השרף 8210זמסקי, א' ) .9

 .82-1, עמ' (0-2) 02 ליערן,

אורן (. כמויות השרף הנפרש מהביבים הוורטיקליים והביבים הרדיאליים בעצה של 8218זמסקי,  א' ) .1

 .90-90, עמ' (3) 00ליערן, . ירושלים

(. תהליכי השתקמות ארוכי טווח בתכונות הכימיות של 8002טסלר, נ', גרינבאום, נ' וויטנברג, ל' ) .8

 .801-882, עמ' 12 ,אופקים בגאוגרפיה. 8008-8220שרפות יער בכרמל,  הקרקע לאחר

 (. 8088)אגף הייעור של הקק"ל המחלקה לניהול יער, מידע וממ"ג,  .1

(. התחדשות יער אורן טבעי בכרמל לאחר שרפה והשפעת טיפולים על התהליך.  8228נאמן, ג' ) .2

 .18-90, עמ' (0-2) 3אקולוגיה וסביבה, 

אקולוגיה וסביבה, (. חיזוי התחדשות צומח אחרי שרפה ביערות אורן נטועים. 8080ל,  י' )ספיר, ג' וכרמ .2

 .80-89, עמ' 3 חוב'

השפעת טיפולים ממשקיים לאחר  -(. תהליכי נגר עלי וסחיפה 8228מ', ויטנברג,  ל' ותמיר, מ' )  ,ענבר .80

 .00-81, עמ' (0-2) 3 ,אקולוגיה וסביבהשרפת יער. 

עיונים בניהול משאבי דבור באגן המזרחי של הים התיכון: הסבר אקלימי להיווצרותו. (. מ8009פז, ש' ) .88

 . 81-1, עמ' (0) 0טבע וסביבה, 

 .88-89, עמ' (4-3) 9ליערן, (. תוצרת שרף אורן בישראל, תוצאות ראשונות. 8212צ'ודנוף, מ' ) .88

ליערן, פה וזירוז ע"י חומצה. בישראל ע"י פציעת הקלי מאורן ירושלים(. הקזת שרף 8288צ'ודנוף, מ' ) .80

 .802-801, עמ' (3) 20

כמפתח להתחדשות היער לאחר  אורן ירושלים(. בנק הזרעים בצמרות עצי 8000רויטמברג, ד' ונאמן, ג' ) .89

 .18-90, עמ' (2) 6אקולוגיה וסביבה, שרפה. 

ביערות האורן  צויהאלון המ(. יער או פער? התבססות 8080יאיר, ש' ובוקן, ב' )-ברמן, א', בן-רייזמן .81

 .98-02, עמ' 2אקולוגיה וסביבה, בישראל. 

, עמ' (4-2) 01ליערן,  לבין תנאי הסביבה. אורן ירושלים(. יחסי הגומלין שבין התפתחות 8211שילר, ג' ) .88

80-80. 

. חיבור לשם אורן ירושלים(. השפעת גורמי הסביבה על ההתחדשות הטבעית של יער 8212שילר, ג' ) .81

 אביב.-קטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תלקבלת תואר דו

 .88-80, עמ' 4 יער: כתב עת ליער, חורש וסביבה, חוב'. ואורן ירושלים(. אוזון 8000שילר, ג' ) .82
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 (Pinus brutia Ten. subsp. brutia) אורן ברוטיה   3.2

 יעראות ;המגוון הגנטי ;אקולוגיה ;הקדמה         

 

 הקדמה

אורן ב בייחודו ,תיכוניים-בכלל המחטניים היםינות יגברה ההתענ 06-של המאה ה 06-בשלהי שנות ה

אקולוגיים,  םמספק שירותי ,[94, 81]יהיתיכוני של טורק-באזור הים גדל בעיקרהמין זה,  .ברוטיה

תכונותיו. אחד הפרסומים  זו עוררה את חקרתופעה ו ,נרחבים מאוד םחברתיים וכלכליים בהיקפי

על ידי  8499גנטי באורן זה התפרסם כבר בשנת ההמגוון על האקולוגיה ועל הראשונים על התפוצה, 

 .[53]בספרנאסף ופורסם  06-ה של המאה 46-. ידע ממחקרים רבים שנעשו עד סוף שנות ה[94, 9]ארבז

פורסם בשנת  ,אורן ברוטיההיעראות של על הגידול ועל ספר נוסף שבו רוכז מידע רב על הביולוגיה, 

 וכותרתו:  ,יהימטורק וחובריו בוידקעל ידי פרופ'  0660

"Biology and silviculture of Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.)"[80]. ע על כן, רוב המיד

 מחקרים גנטיים.  בעיקר - ועד עתה 8445שנת משיפורט בפרק זה הוא מידע ממחקרים שנעשו 

 

פיזיולוגיה בדקו בעיקר את היחס שבין הרום מעל פני הים, עמידות לקור -מחקרים בתחומים של אקו

 966<גשמים )יש אזורים עם מיעוט  אורן ברוטיהשבתחום האראל של  אף על פיוהתפתחות שתילים. 

 התפתחות.על ט הפניות למאמרים בתחום של השפעת יובש על צמיחה וענמצאו רק מ "מ(,מ

אורן ל )מין שמחליף מין אחר עקב שינוי כלשהו בתנאי הסביבה( ויקרימין לנחשב  אורן ברוטיה

 Pinus) אורן ירושליםשל ( variety)זן לנחשב  אורן ברוטיה, 06-של המאה ה 56-עד שנות ה .ירושלים

halepensis var. brutia) מין-או כתת (subspecies) תכונות ב אורן ירושליםמנבדל  אורן ברוטיה .שלו

, צורת האצטרובלים יןועוביהמחטים  , אורךיותר כגון: צבע קליפה אדמדם אחדות, מורפולוגיות

 היחסים הכמותיים בין המרכיבים הכימיים הרבים של השרף()= הרכב השרף ואופן חיבורם לענף.

אורן וביניהם גם  ,הרבים בעולם האורןשל מיני  עצהאו ב/במחטים, בקליפה ו סמן גנטיל נחשב

הם הראו כי  אורן ירושליםובאורן ברוטיה במחקרים שבדקו את השרף  .ואורן ירושלים ברוטיה

של אור  הטיה)כיוון ההטיה ומידת הותכונותיו הפיזיקליות  ורכבמבחינת ה שונים מאוד זה מזה

אלו  מוטיפיותיכביוכימית ששתי צורות -אין אפשרות גנטיתדל כה גדול עד כי ההב .מקוטב(

שני המינים הואיל ואך  .[91, 99, 90]זנים וכדומהאו  מינים-ילמין אחד הנחלק לשני תת תמשתייכו

קיים עד היום ערפול מסוים בנוגע  תיכוניים והם אף מכליאים,-משתייכים לקבוצת האורנים הים

עמיד התיכוניים -היםהאורן , כאחד ממיני אורן ברוטיה הפילוגנטיים ביניהם. יחסיםללהגדרתם ו

שיקום שטחי יער  צורךין רב באזורי אקלים הומולוגיים בעולם, ליעורר ענ ,[09, 55, 30]יחסית ליובש

: אלה אל שלו הםאזורי הנטיעה העיקריים שמחוץ לארכדי לגדל תוצרת עץ מבוקשת. גם הרוסים ו

אמריקה וכמובן באזורים שונים -אפריקה, דרום-, ניו זילנד, דרום[00, 50]כוני באוסטרליההאזור הים תי

 סביב אגן הים התיכון.

 

במטרה להעשיר את מגוון המינים  ,8406ת ענבים בשנת ינשתל לראשונה בארץ בקרי אורן ברוטיה

ביער  8409-8400שמאפשר לגדל יער רם )=יער גבה קומה(; המשך החדרתו ליערות בארץ נעשה בשנת 
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השתילים גודלו במשתלת משק הפועלות בירושלים . [8]שמן-ית ענבים וביער הרצל שליד בןיקר

)בהנהגת רחל ינאית( מזרעים שיובאו מקפריסין. רישומי מחלקת זרעים ומשתלות של אגף הייעור 

במשך ו יובא אורן ברוטיהוממשלת ישראל ושל אגף הייעור של הקק"ל מראים כי זרעי  יהמנדטור

כגון: קפריסין, כרתים,  ,אקולוגיות שונות , הכולליםמאזורים שונים שבתחום האראל שלוהשנים 

ה ימאזורים בטורקייובאו הזרעים ואילך  06-של המאה ה 16-ומשנות ה ,(תסוסון )האי ומזרח י-צפון

בתקופות  במידת ההשפעה של מעשי האדםכן בטופוגרפיה, באקלים ובגובה מעל פני הים, ו הנבדלים

דונם עצי  06,666-יה דיסגנית(. כלומר, גדלים עתה בארץ על פני שטח של מעל ליהיסטוריות )סלקצ

מופע )פנוטיפ( של הבדלים ניכרים בב מתבטאדבר וה, זה מזהממקורות שונים מאוד  אורן ברוטיה

 .העצים

 

 אקולוגיה

ת מין זה ליובש, אין אפשרות מהמחקרים המועטים יחסית שנעשו במקומות שונים בחו"ל לגבי עמידו

שאינו  ,. מין זהבהשפעת התנאים הקשים יותר בארץ אורן ברוטיהלהסיק מסקנות על התנהגות 

נעשה כאן רק . למרות זאת, הוא כיום המין המחטני השני בחשיבותו בייעור בארץ ,אנדמי בארץ

מתחום  (provenances)מחקר מועט ביותר כדי לבדוק את מידת התאמתם של מקורות זרעים שונים 

 יותר בארץ. האראל שלו לתנאים האקולוגיים היובשניים 

 

יערות מנשה נעשה ב ,שבדק את השפעת התנאים האקולוגיים על התפתחות הנטיעות ,סקר ראשוני

קבע כי אופי הסלע, עומק הקרקע, המפנה וזמינות המים הם הגורמים המשפיעים  . הסקר[0]והכרמל

נעשה ביערות מחקר מסוג זה  .מחקר מקיף ומעמיק יותרזירזו תוצאות אלו  על גדילת העצים. ביותר

 , והוא[3]ובאילנות מזרח הכרמל-דרוםבמגידו, בבהרי מנשה,  06-של המאה ה 36-שניטעו בשנות ה

 אורן ברוטיהתחום הגידול האפשרי של  מסכם את הנושאים העיקריים מהבחינה היעראית כדלקמן:

מ"מ גשם בשנה. קרינה  966של  איזוהיטהתיכוני שמוגבל על ידי -היםבארץ הוא באזור האקלים 

מערב אינה רצויה. רצוי -ולכן נטיעה במפנים שכיוונם בין מזרח לדרום ,בת את הגידולכחזקה מע

או /מתפתח היטב על גבי סלע אב גירי, דולומיט ו אורן ברוטיהלהימנע מנטיעה במדרונות תלולים. 

היוצר שכבות אטומות שאינן מאפשרות חדירת שורשים  ,נאריותו על גבי לא לטעת אשרצוי  .רטוןק  

על על מים ויה יעשבעם הסובל מתחרות  אורן ברוטיהמ'. בצעירותו  6.06-קטן מקרקע הכאשר עומק 

  .אור

 

 היבט זה חשוב .אורן ברוטיהיש השפעה רבה על גדילת  זמינות המיםלוכיח כי ה [3]המחקר של חת

יש מרוב בתי הגידול הטבעיים שלו. יותר יובשניים ה ,תיכוניים בארץ-קלים היםבמיוחד בתנאי הא

 ,מידת הסידוק שלומעומקה, מסוג סלע המצע וממסוג הקרקע ו מושפעתלציין כי זמינות המים 

הראה  ,מחקר נוסף שנעשה בתחומי רמת הנדיב שבדרום הכרמל. צפיפות העומדמצמת הקרינה וכן מע  

וגם לצפיפות העומד יש השפעה  )=כיוון הפנייה של המדרון( תנּופ  ל   ,קה, למסלעכי לסוג הקרקע ולעומ

  .[5]אורן ברוטיהרבה על התפתחות עצי 

 

. [55]מריאופנהי  נחקרה על ידי ,אורן ברוטיה הםוב ,תיכוניים-מידת העמידות ליובש של אורנים ים

, . לטענתואורן הצנוברמו רושליםאורן ימעמיד פחות ליובש  שאורן ברוטיה במחקרו הוא הצביע על
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אך  מזרחית של אגן הים התיכון.-תואם את האקלים הלח יותר בתחום תפוצתו בפינה הצפון הדבר

אין לשכוח כי המחקרים האקולוגיים בארץ נעשו ביערות שהזרעים עבורם יובאו לארץ ממקורות 

  .[00]שאינם ידועים ומשתנים משנה לשנה , אקוטיפים(,provenances) שונים

 

FAO-תיכוניים שרוכז על ידי ה-במסגרת המחקר על מחטניים ים
 םנאספו זרעים מעומדים טבעיי, [56]

. הזרעים חולקו לכל מי שחפץ להשתתף במחקרים על מין זה. אורן ברוטיהמרחבי האראל של 

, התפתחות נבטים ושתילים  ה,צמתוע  הנביטה : קצב את ההיבטים האלה קבוצות מחקר שונות בדקו

כי קיימים  נמצאבמחקרים למיניהם  .הבדלים מורפולוגיים ואנטומיים בשלבי התפתחות שונים

הגדלים  אורן ברוטיהשל  (provenances, ecotypes)הבדלים משמעותיים בין מקורות הזרעים 

כן ורעון לרוויה במחטים יבג ,מהלך היומי של פוטנציאל המיםמבחינת ה ,בחלקות ניסוי אחידות

ברור כי  [93, 90]ויינשטיין מתוצאות המחקר של. [98, 05, 08, 84, 85, 89, 83, 86]שנבדקו נוספותבתכונות 

במסגרת מחקרים  ,לאחרונהולא רק בארץ.  ,אקוטיפים שונים מגיבים במידה שונה לתנאי הסביבה

הוכח קיומם של הבדלים ניכרים בין מקורות זרעים  ,יערניים של הקהילה האירופית-אקולוגיים

 . [01, 1]שונים בהתפתחות העצים בתנאי בית גידול אחידים וגם בתנאים אקולוגיים שונים

 

 המגוון הגנטי

-תתי המורכב מארבע , מין זה[50, 89]אורן ברוטיה על פי הידע וההבנה הנוכחיים בנושא הגנטיקה של

 .[91]נים נפרדיםכמי בעבר הגדרתם. זאת, בניגוד לניםמי

 :המינים-ארבעת תתיואלה 

  ברוטיהמין -תת אורן ברוטיה .8

       (Pinus brutia Ten., subsp. brutia, Nahal, 1983). 

 אלדריקהמין -תת אורן ברוטיה .0

       (Pinus brutia Ten., subsp. eldarica (Medw.), Nahal, 1983)מין זה גדל באופן טבעי -. תת

 אירן.בפקיסטן ובנחשב עמיד מאוד ליובש. הוא נשתל באפגניסטן, ובקווקז 

 פיטיוסה מין -תת אורן ברוטיה .3

(Pinus brutia Ten., subsp. pityusa (Stevenson), Nahal, 1983)      מין זה גדל באזור -. תת

 יה שלחופי הים השחור.ימדינת גאורגשוכנת בו ועתה  ,עת העתיקה כונה פיטיוםב  ש  

 סטנקוויצימין -תת אורן ברוטיה .9

(Pinus brutia Ten., subsp. stankewiczii (Sukaczev), Nahal, 1983)       מין זה גדל בחצי -. תת

 האי קרים שלחופי הים השחור.

נתגלו במשך השנים ארבע צורות פנוטיפיות   Pinus brutia subsp. brutiaבתחום האראל של

 :אלה ארבעת הזנים הם ,[80]בוידקהנבדלות באופן מובהק במבנה של כותרת העץ. על פי 

8.  , Papa.agrophiotiiTen., var.  P. brutia  

 .אורן הצנוברכותרות עגולות ונוף צפוף שמזכיר את  בעליעצים 
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0. , Selik. pyramidalisTen., var.  Pinus brutia 

 הצריפי. פנוטיפמה ברוש מצוידומה למבנה הכותרת של הארכת וכותרת צפופה ומ בעליעצים 

3. and Boydak.  ., Yaltiadensifol .var ,Ten. Pinus brutia   

 אך הענפים נושאים צבירי מחטים. ,כותרת רגילה בעליעצים 

9. Frankis.  pendulifoliavar  ,Ten. Pinus brutia   

 ברור לגמרי. אינואשר תיאורו 

רה טבעית, המופעלת על ידי התנאים האקולוגיים השונים בבתי הגידול הטבעיים שבתחום בר  עקב 

מתבטאת בהבדלים כם. השונות ובתובתי הגידול השונים רה שונות גנטית בין האראל של המין, נוצ

הבדלים במבנה השרף ועוד; הספרות המדעית שהתפרסמה , במורפולוגיים, אנטומיים ופיזיולוגיים

 .[03]שילר סוכמה על ידי 8449בנושאים אלו עד שנת 

 

וחברתיים ומהבחינה הכלכלית אקולוגיים  םשירותי בחינתהחשיבות ההולכת וגוברת של מין זה מ

( provenances) יצרה דרישה להגדרה נאותה של ההבדלים בין מקורות הזרעים השונים (יצור עצה)י

. אך בעיקר עמידות לטמפרטורות נמוכות ,אופי הצמיחה, עמידות ליובש האלה: גנטיקה, היבטיםהמ

של זרעים שנאספים  םיגרפיתאפשר לתחום ביתר דיוק את אזורי ההפצה הגאוהעמידה על ההבדלים 

דרישה זו בעקבות . (seed dispersal zones) אם לזרעים ביערות ובמטעי םמעומדים ייחודיי

הבדלים במגוון הגנטי ההגנטי הכללי של המין, את  המתארים את המגווןרבים מחקרים  התפרסמו

עת מרחקים ( ובהשפרוהמבנה שלו בהשפעת הגובה מעל פני הים )בהקשר של טמפרטורת האווי

 .[ 93 ,90 ,98, 34, 31, 39 ,30, 35, 39, 33, 38, 36, 04 , 09 ,00, 80]אופקיים

 

 ,דוגמת שרפות יער או ניצול יתר של עומדים ,לאחרונה הופנתה תשומת הלב לאפשרות שמעשי אדם

על  ,אורן ברוטיהעשויים לגרום לשינויים בלתי רצויים במגוון הגנטי של האוכלוסיות המתחדשות של 

שרפות  יבהם אירועש ,ביערות של מין זה באיים היוונייםשנעשה . במחקר [99]כל המשתמע מכך

דוריים במגוון -נמצא כי לא חלו שינויים בין ,חוזרים על עצמם בתדירות של עשרות רבות בשנים

ורן אאללים נדירים וגם נמצאו עצי מכלוא בין  כמהנמצאו שינויים ב לעומת זאת,הגנטי ובמבנה שלו. 

. בדיקות של המגוון הגנטי בעומדים בלתי [0]בדור שהתפתח לאחר השרפה אורן ברוטיהו ירושלים

 0% ה שליעלי ישפגועים ובעומדים שכנים שנפגעו על ידי כריתות יתר, הראו כי בעומדים הפגועים 

ברמת  היעל עלי הבכמות הגנים ההומוזיגוטיים לעומת כמותם בעומדים שלא נפגעו. תופעה זו מצביע

  .יה הפגועהיההפריה העצמית באוכלוס

 

באזור המפגש  זוהו לראשונה בעזרת הבדלים מורפולוגיים אורן ברוטיהו אורן ירושליםמכלואים בין 

באזורים אחרים  הםומאוחר יותר בתחום המפגש של ,[06]של שני מינים אלו בצפון יוון יהגאוגרפ

ים בעיקר בקצב יאון הכלאב המתבטא ,הללומינים השני  ביןקיומם של מכלואים טבעיים  .[54, 59]ןוביו

מחקרים על האפשרויות לים ויערניים רבים ויהשראה למחקרים גנטיים, פיזיולוג שימש ,[9]הצמיחה

זרעים  תכי הכלאות בין שני המינים מייצרו אבמחקרים אלו ואחרים נמצ .[58, 4]להכלאות מכוונות

 unilateral) , אך לא להפךאורן ברוטיהאת  מאביק אורן ירושליםחיוניים רק כאשר 

incompatibility) .תופעה המוכיחה את קיומו של מחסום גנטי מסוים בין שני המינים , 
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את השונות בקרב עצי כן לזהות רב לזהות את ההבדלים בין עצי המכלוא להוריהם ו ןהיה עניי

בעזרת הרכב  גםוחטים, קליפה מאצטרובלים, המכלוא בעזרת המופע הפנוטיפי והמורפולוגיה של 

 .[08, 51, 59, 95, 96, 03, 00]השרף והמבנה הגנטי

 

 :אורן ירושליםה מתקיימות שתי אוכלוסיות של יבטורקי אורן ברוטיהבתחום התפוצה הטבעית של 

יה. נמצא ששתי האוכלוסיות ימערב טורק-דרוםבור מוגלה זבא ,הוהשניי ,ליד העיר אדנה ,האחת

הכלאות, עקב  אורן ברוטיהשליד אדנה מכילה סמנים גנטיים של  ההאוכלוסיי .מזו זונבדלות מאוד 

תנאי האקלים המקומיים בגלל כנראה  ,אורן ברוטיהשליד מוגלה לא הכליאה עם  ההאוכלוסייואילו 

  .[04]הגורמים להפרדה במועדי הפריחה של שני המינים

 

 יעראות

יש לבחון היטב את התפתחות העצים שמקורם כן , ולבאופן טבעיבארץ אינו גדל  אורן ברוטיה

שיתפתחו העצים כך ש ,רור מקורות זרעיםיש לב. בתנאים אקולוגיים שונים בתחום האראל של המין

יגדלו היטב בתנאים האקולוגיים בישראל. על כן נשתלו בחלקות ניסוי שתילים שמקור זרעיהם  ,מהם

. בדיקות אורן ברוטיהים בתחום התפוצה הטבעי של ואקולוגיים שונ םיערות באזורים גאוגרפיי 89-ב

כי קיים קשר הדוק ומובהק בין התנאים  והראשרידות העצים בחלקות אלו של של התפתחות ו

לבין התפתחות העצים בחלקות הניסוי  - הגובה מעל פני הים במקור הזרעיםבעיקר  -ם יהאקולוגי

ה בחלקות יער מובחרות יים שנאספו בטורקימומלץ להשתמש בזרע ,ממצאים אלולפי  .[93, 90]בארץ

היו נתונים מאז ימי קדם  האזורים אל אחר,מצד אך מ' לאורך חופי הים התיכון.  056בגבהים של עד 

ירידה ברמת והתוצאה הייתה יה, ינגישותם הרבה לאוכלוסשל בבררה דיסגנית ללניצול יתר ו

המגוון הגנטי רב יותר ביערות הגדלים , המחקרעל פי . [99]של העצים)המגוון הגנטי( יות טההטרוזיגו

, 39, 33]מ' מעל פני הים 366יערות הגדלים מתחת לגובה של לעומת מ' מעל פני הים,  066-356 בגובה של

רה לשם התאמה טובה יותר לאיכות בית הגידול המיועד . מגוון גנטי רחב יותר מאפשר בר  [59, 39

יבוא זרעים וגם איסוף מקומי ביערות ותיקים לשם ייעור, שנה של  16-להינטע. אלא שעתה, לאחר כ

בהם העצים שאם לזרעים,  מטעי כמהזרעים בכלל היערות השונים ולהקים מהם  רצוי לברור עצי

 אספו זרעים לנטיעת יערות חדשים.יומהנותרים י ,רהיעברו בר  

 

כי הסוקצסיה מובילים ותהלי ,מתחדש מזרעים לאחר שרפה אורן ברוטיה, גם אורן ירושליםלבדומה 

כפי שהיה לפני לקדמותו,  . עם הזמן, חוזר המגווןאת השטחים השרופים להשתקמות חברת הצומח

תוצאה מפעילות יעראית שהיא  וביןלאחר שרפה מתרחשת ההתחדשות ש. בין [96, 01, 09, 05]השרפה

א התחרות והפה ההתחדשות ועל היקמכוונת לשם חידוש היער, הגורם שמשפיע במיוחד על איכות 

הבעיות בהתחדשות של  , כך גםאורן ירושלים. בדומה לבעיות בהתחדשות טבעית של העם העשביי

מים והיחסים ביניהם קובעים את הצלחת ההתחדשות. על תוצאות התחרות על אור ו .אורן ברוטיה

יותר ובה ט ,כי התפתחות נבטים וזריעים שמקורם ביערות באזורים יובשנייםהוכח במחקרים שונים 

, 88, 86]הם עמידים יותר בתחרות על המיםמשום ש ,זריעים שמקורם ביערות באזורים לחיםממנבטים ו

80 ,06]. 
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 ,[53, 09, 80 ,88]קףיה סוכמה במאמרים ובספר רחב היבטורקי אורן ברוטיהההתנהלות היעראית ביערות 

 ם לספרות בשפה האנגלית.מופני םוהמעונייני הנוכחי,לא יורחב בפרק זה לכן הדיון בנושא 

 ספרות, מקור הציטוט
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 (.Pinus pinea L) ראורן הצנוב   4.2

 יעראות ;ריבוי ;מגוון גנטי ;מים-פיזיולוגיה ויחסי צמח-אקו ;אקולוגיה ;תפוצה         

 תפוצה

שחי , (Gaius Plinius Secundus) מאת פליניוס הזקן "Naturalis historia"האנציקלופדיה פי -על

שימש כמקור מזון לבני אדם וכונה  ן הצנובראורלספירה,  97עד  32באימפריה הרומית בין השנים 

. סביר מאוד להניח שהשימוש במין זה גם כעץ פרי הביא (Pino domestico) "האורן המבוית"

שכיום אין ודאות לגבי  ,במידה כזו לאזורים שונים סביב אגן הים התיכוןכבר בעת העתיקה הפצתו ל

)ספרד ופורטוגל( מפני ו מחצי האי האיברי מוצא. יש החושבים כי [32]מהבחינה הגאוגרפית מוצאו

יש הטוענים כי . [32]ביותר מכל האזורים באגן הים התיכון יםהגבוה םה של מין זה היערות ישטחש

על ומין זה של  תפוצת היערותבהסתמך על  - לבנוןוון וי ,יהיקורט - מקורו במזרח אגן הים התיכון

מחקרים בתחום של גנטיקה של אוכלוסיות עצי יער,  .[29, 23]המבנה הפיטוסוציולוגי של הצומח בהם

מצביעים  [21], ומחקרים בתחום הקשרים שבין האקולוגיה והאקלים[23, 22, 8]שנעשו בשיטות מתקדמות

בלבנון זמן רב לפני שהוא גדל ו ,גדל בספרד לפני תקופת הקרח האחרונה אורן הצנוברשעל האפשרות 

אורן מערב ספרד, אזור מרכזי של תפוצת -בדרום ינאגאובוטמחקר אקולוגי והופעת האדם באזור. 

מקצב הפעילות על  מחקר .[33], העלה כי יערות רבים בחבל ארץ זה הם טבעייםמדינה זובהצנובר

הקשור לתנאים האקלימיים  ,מקצב שמרני מהבחינה הביולוגית)בשתילים של מין זה  הקמביאלית

 .[32]קרירים ולחים ,י אקלים הררייםתאם לתנאוכי המקצב מהראה  של מוצא המין(

 אקולוגיה 

זמנים קדומים, שהתחדשו מזריעה עצמית, ויערות נטועים בדורות יערות טבעיים ויערות נטועים מ  

 ,, בעיקר בפורטוגל, ספרד, צרפתבאזור תפוצתו באגן הים התיכון אורן הצנוברהאחרונים של 

אבן חול. כלומר, בקרקעות חסרות או דולומיט , העל סלעי גיר קש יםגדל ,יהי, לבנון וטורקאיטליה

אדומות. -ואדמות יער חומות רוסה-טרה ,דוגמת קרקעות חוליות )חמרה(ברמה גבוהה, גיר פעיל 

Meso-Mediterranean-כ האקלים באזור תפוצתו מוגדר
 .[6]לח-כלומר, תנאי אקלים לח ותת .[22]

רחבים לאורך באזורים נ אורן הצנוברבידוד של  טעו ועדיין ניטעים יערות ופסיבמאות האחרונות ני

 בשלבמין זה  משתמשים .נופשלמקומות מגורים ולאזורי כדי לשמש מגן לשטחי חקלאות, החופים, 

אזורים אלו מצטיינים בקרקע חולית עמוקה ולחה ; ים הנישא ברוח-מידותו הטובה יחסית לרסס מיע

 תהום גבוה יחסית.מפלס מי בו

 מים-יחסי צמחפיזיולוגיה ו-אקו

פי  עללח, הרי ש-הוא בתנאי אקלים לח ותת אורן הצנוברשתחום התפוצה העיקרי של  אף

כלומר, הוא  ,אורן ירושליםלזו ביכולת והוא שני  ,עמיד במידה רבה ליובשמין זה   ,[32, 2]ימריאופנה

 .ביער יתירש אורן הצנוברת היטב בחלקת ינראזו תופעה ; אורן ברוטיהמיותר עמיד 
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קיימים קווים )אקוטיפים(  ניסיון לבדוק אםלאחרונה עשה נ ,למרות השונות הגנטית הנמוכה במין זה

קיימים הבדלים בין  ,בתנאי מעבדה ,מצא כי אכןנ .[1]תנאי יובש בקרקעלמאחרים יותר עמידים ה

 ודלבהתפתחותם של הנבטים בהשפעת עקת יובש. נבטים, שגו (provenances) מקורות זרעים שונים

מזרעים שנאספו באוכלוסייה הגדלה בתנאי אקלים יובשניים, התפתחו טוב יותר בתנאי עקת מים 

 מנבטים שהתפתחו מזרעים שנאספו מאקוטיפים הגדלים באזורים לחים יותר.  

 מגוון גנטי

-המהווה לבדו את תתהוא מין  אורן הצנובר ,(The Genus Pinus) אורןהסוג של  הבהתאם לחלוק

י פ. על [32](Section Pinea) פינאה היבמסגרת הסקציש (Subsection Pineae) פינאה יהיסקצה

 נריהקאורן להדומה קדמון מאורן )הטרציאר( התפתח בתקופה השלישונית  אורן הצנובר, [28]קלאוס

(Pinus canariensis) על סמך נדד  ,באסיהש הבאזור ההימלאישהתפתח  . אורן קדמון זה,של ימינו(

. על םשאר לבסוף רק באיים הקנרייאפריקה, ונ-ולצפון רופהילאמצאים פלינולוגיים( וממאובנים 

 גם מיןקרוב לוודאי היה  מין קדמון זה ,סמך סימנים מורפולוגיים בזרעים ואופן התפתחות הנבטים

ק חיזו .[28]ואחרים אורן ימי ,אורן ברוטיה, אורן ירושליםתיכוניים נוספים דוגמת -אורנים יםל המוצא

רבה הגנטית בין האורנים בעולם, שנעשה בעזרת בדיקת הדלדעה זו נ א נ"מצא במחקר על הק 

  .[27]בכלורופלסטים

 

רה לשם תהליכי בר  עורר כעץ פרי כבר בתקופות קדומות  אורן הצנוברבהשימוש אפשר להניח כי 

רה של בר   ,לומרכ .איסוף הפרי )האצטרובלים(בוזרע( והקלה  אצטרובלהגדלת הניבה, הגדלת הפרי )

שגורם להתפצלות רבה  מהאת הדומיננטיות של הציר המרכזי, יחסית עצים אשר מאבדים מוקדם 

 . יצירת הכותרת האופיינית למין זהלבנוף ו

 

אורן אוכלוסיות של  ביןש השונות הגנטיתאת הכללית והשונות הגנטית  שבדק אתמחקר נעשה 

נעזר בשיטה  . המחקרתיכונית-ות במרחב תפוצתו היםשנחשבות טבעי אוכלוסיות -ן כ  ובתו הצנובר

 29כי מתוך  נמצא. [8](Isoenzyme electrophoresis) של הרצת חלבונים תוצרי גנים בשדה חשמלי

ורק שני אנזימים מתוכם היו בעלי שני אללים  ,נצבעו במידה שאפשרה זיהוי 39רק  ,נבדקושאנזימים 

על סמך תדירות האללים  .Menadione reductase (MNR-2), Malic enzyme (ME) :[22]ויותר

בתוך  גנטית גבוהה יותר, יחסית, בין האוכלוסיות לעומת המצבהשונות הנקבע כי  MEבאנזים 

 ורןירושלים, א ורןאורן ברוטיה, א :למשל)  שונה מעצי אורן אחרים שנבדקוזו תופעה . האוכלוסיות

בין הפרטים המרכיבים את , כלומר, לוסיותבהם השונות בתוך האוכש ,(ורבים אחרים נריק

הנובעת לא נמצא קשר בין השונות  ,כמו כן גבוהה מהשונות בין האוכלוסיות. ,האוכלוסייה

זו  התופעשייתכן האללים השונים לבין האזור הגאוגרפי של האוכלוסייה שנבדקה. של תדירות מה

המתבססות על  ,טות מתקדמות. מחקר גנטי בשי("Founder effect")" דאפקט המייס"ב הקשור

מבחינה גנטית. כלומר, הוא מין "עני" מאוד  אורן הצנוברהראה גם הוא כי  ,[22]שימוש במקטעי גנים

לשם השוואה, השונות . (Hes=0.015) שונות גנטית בין הנמוכות ביותר במסגרת המחטניים בעלמין 



68 
 

 גנטית גבוהה בקרב האורנים, היא , שגם הוא מין שאינו בעל שונות[39]אורן ירושליםהגנטית של 

 (Hes=0.040),  ןנעה בי רן ברוטיהבאווהשונות (Hes=0.118-0.271).  

 

בדיקת  , ביערות שונים במרחבי ספרד, נחקרה בעזרתבאורן הצנוברהשונות הגנטית והתפלגותה 

של  מהית בלבד(. המחקר העלה כי ההבדלים בין האוכלוסיותיהגנום של הכלורופלסטים )תורשה א

מחקר נוסף . [22]מין זה נמוכים ביותר, ועיקר השונות נובע מהבדלים בין פרטים בתוך האוכלוסיות

נמצא מאוד. העלה כי השונות במין זה נמוכה  [23]א מהכלורופלסטים"שנעשה בעזרת בדיקת מקטעי דנ

ם התיכון. מצא בכל האוכלוסיות שנבדקו סביב אגן הי, כאשר אחד נהפלוטיפים הכי קיימים רק ארבע

שקיימים בתדירות הנוספים הפלוטיפים השני  ;טיפ נוסף קיים בתדירות מאוד נמוכה בספרדופנ

מקורות  33 בלבנון. מחקר אחר בדק גם הוא את מידת השונות הגנטית בתוך נמצאיםמאוד, נמוכה 

י נעזר בשיטה של בדיקת מקטע המין. המחקרשל  האראל, שנאספו ממרחבי ניהםובי זרעים שונים

השונות ו ,כי השונות הגבוהה ביותר קיימת באוכלוסיות איטלקיות והעל. התוצאות  (RAPD)א"דנ

נעשו ניסיונות לבחון את רמת השונות הגנטית לאחרונה  .[22]באוכלוסיות בפורטוגל - הנמוכה ביותר

של  במין זה בעזרת שיטות ביוכימיות נוספות, כגון בחינת ההרכב של החומצות השומניות בזרעים

השונות   ,מדדוכי בתכונות שננמצא במחקר זה  .[31]שנאספו באוכלוסיות שונות בתוניסיה אורן הצנובר

שמורת במגה והגנטית נמוכה ביותר. נחקר -גם ההרכב והכמות של החלבונים המשמשים כחומרי ת 

ים כי קיימים הבדלהוכח . במחקר זה [2]אורן הצנוברגמטופיט )אנדוספרם מדומה( בזרעים של 

הרכב החלבונים הנ"ל בזרעים שנאספו ביערות השונים בספרד. ייתכן כי זו שיטה בברורים ומובהקים 

 אפקטיבית לזיהוי של השונות הגנטית בין האוכלוסיות. 

 

: הפיצול הטופוגרפי הרב אלו הן, ואורן הצנוברבשונות גנטית כה נמוכה  סיבות להיווצרות כמה יש

פיזור זרעים  ;פיזור זרעים מקומי מחוסר יכולת תעופה ;התיכון של האוכלוסיות סביב אגן הים

חיים )בעיקר ציפורים( עם יחס -ך הכותרות דורש תיווך של בעלישל  למרחקים הגדולים מתחום ה  

ארבע -של הזרע )שלוש יםיצירה והבשלה ארוכ ניזמ ;במידה רבה -הפריה עצמית  ;מוטואליסטי

השקעה  ;ו והבשלתו להשפעות האקלימיות במשך התקופהאת הזרע בעת התפתחות פיםשנים( החוש

יחסית בעת תחילת ייצור  מבוגרגיל  ;איבוד זרעים רב עקב טריפה ;אנרגטית גבוהה בייצור הזרעים

אצטרובלים סרוטיניים, מותאמים יותר לשרפה ומתחדשים מהר  בעליזרעים. מיני מחטניים אחרים, 

 "צוואר בקבוק"השונות הגנטית לאחר של פשרים שיקום לאחריה. כלומר, חילופי דורות מהירים מא

נוף גבוה וקליפה עבה, אך עקב האוכלוסיות עמידות יותר לשרפות  אורן הצנוברבגנטי. לעומת זאת, 

של שנות, דבר שאינו מאפשר שיקום פות חוזרות ונשר בגללהאוכלוסיות קטנות בסופו של דבר 

מינית חזקה. יש -ות יחסית עשוי לנבוע מתחרות ביןהשונות הגנטית. גורם נוסף לאוכלוסיות קטנ

לציין כי למרות השונות הגנטית הנמוכה מאוד במין זה, הרי שהתכונה של פלסטיות פנוטיפית רבה 

 להתפשט לנישות אקולוגיות חדשות.  אורן הצנוברלפשרה א

 ריבוי

דמת דנא גרם למאמ אורן הצנוברבכפי שכבר הוזכר, השימוש הרב  צים בלתי פוסקים כעץ פרי מק 

לבררת מקורות זרעים, קווים גנטיים ועצים בודדים שמייצרים זרעים גדולים, המקדימים בניבה 

ערך הכלכלי העולה בהתמדה ה ולנוכח כדי לעמוד בדרישה ההולכת וגוברת. זאת, ובעלי ניבה מוגברת
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שתלו נ/או ששתיליהם זרעו וכמעולים יותר נאספו זרעים, אשר נשל יבולי הזרעים. מהמקורות שזוהו 

כדי להקים יערות פוריים יותר. כמו כן, כדי להקדים את תחילת הניבה וכדי לשמור על הקווים 

. אורן הצנוברעל כנות של  אורן הצנוברהרכבות של  -הגנטיים הפוריים, פותחו שיטות ריבוי וגטטיבי 

אורן ברוטיה, אורן ירושלים, מת דוג ,אחריםאורנים הורכב גם על כנות של מיני  אורן הצנובר ,כמו כן

ועוד, כדי לאפשר נטיעת יערות של מין זה בתנאי בית גידול שוליים מבחינת הדרישות  אורן ימי

נעשו גם  .[38, 36, 26, 22, 7, 9]. למשל, נטיעה באדמות גיריות )אדמות בסיסיות(אורן הצנוברהאקולוגיות של 

באדמות  אורן הצנוברכדי לאפשר את נטיעת מש בה ולהשתניסיונות רבים לברור מיקוריזה מתאימה 

  .גיריות

 יעראות 

[37]תומסון
בשפלת החוף, שממנה, לדבריו, סופקו זרעים  אורן הצנוברמציין את קיומה של אוכלוסיית  

לשם הקמת יער )על ידי זריעה  2982מלבנון בשנת  אורן הצנוברמציין יבוא של זרעי  [3]למצרים. זגייר

שרידיה של חלקת יער זו קיימים עד היום. עם קום  ;ליד הכפר ירכא שבגליל המערביבחלקה  (ישירה

 ,שגדלו במקומות אחדים( מאוד ראה מבוגרים)כנגדולי ממדים  יחידיםגם עצים בארץ היו המדינה 

 ."ישראל-מקווה"מול בית הספר החקלאי  ,רמלה-על כביש יפודוגמת חצר חאן 

 

ניטעו על ידי המתיישבים הגרמניים ש אורן הצנוברים של חלקות יער אין בידינו ידע על מקורות הזרע

על ידי הייעור עם תחילתה של פעילות  ,32-בתחילת המאה ה. [2]27-)הטמפלרים( לקראת סוף המאה ה

 אורן הצנובר זריעה שלבה ו/או , הוחל גם בנטיעישראל המנדטורית-שפעלו בארץהייעור  פיאגשני 

 של ממשלת המנדט, בשניםאגף הייעור חות הרשמיים של "בדובהתאם לנתונים  .חלקות יערב

זריעה לזה או  אורן ליייצור שתילשם לבנון מסוריה ומנתקבלו ונרכשו זרעים מאיטליה,  2722-2736

בעיקר על מקורות זרעים  ,מן הסתם ,נשען זה. לאחר הקמת המדינה ריבוי אורן ישירה בשטח

ליערות  וסף יער מסעדה שברמת הגולןוהת, 2769בשנת  ,שת הימיםמקומיים. לאחר מלחמת ש

מקורות הזרעים  ;צרפתיתטכנית נשתל על ידי הסורים בעזרה המספקים חומר ריבוי. יער זה 

במחלקת הזרעים והמשתלות של שפי רישומים חלקיים ולא מדויקים על אינם ידועים לנו. ו להקמת

ה ימטורקי הצנובראורן זרעי  32-של המאה ה 72-וה 82-בשנות ה, יובאו אגף היעור של הקק"ל

 .גדלהוא  ןבהשאירופה במארצות ו

 

תופעות של הצהבה )כלורוזיס(  אורן הצנוברנתגלו בחלק מהנטיעות של כבר בתקופת ממשלת המנדט 

אינם בהם התנאים האקולוגיים שבשטחים  ושהזריעה או הנטיעה נעשכך על  הבמחטים, המצביע

אורן יחסים שבין התעניינות רבה באים הדרושים למין זה. תופעת ההצהבה יצרה את התנ תואמים

סלעי גיר רכים. בחילופי מכתבים בין מנהל אגף הייעור של ומידת הגיר הפעיל בקרקע וב הצנובר

אורן בתיק על בגנזך המדינה: )לבין מנהל אגף הייעור בקפריסין  ,ר עמיהוד גור"ד, ממשלת ישראל

 יחידיםדובר על האפשרות למצוא בקפריסין חלקות יער או עצים  ,(עור המנדטוריייאגף ה - הצנובר

הבון )כלורוזה( או סימני סבל יאינם מראים סימני צשוגיר פעיל גבוה  יהגדלים בתנאים של אחוז

ציון להעברת זרעים. לאחרונה ואין  ,כי אין המשך להתכתבות ,ראה שלא נמצא מקור שכזהנאחרים. 

יש  שבהןמצאו גדלים בקרקעות שני הפנוטיפים שנלהבדיל בעזרת סימנים גנטיים בין  נעשה ניסיון
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 ;חסר כלורוזה - ירוק :פי צבע העלווה בעונת הקיץ הוגדרו על . הפנוטיפיםאחוז גבוה של גיר פעיל

  .כלורוטי. עד עתה נכשלו הניסיונות לאפיין הבדלים גנטיים בין שני הפנוטיפים הנ"ל - צהוב

תיכוני לח עד לח למחצה, -בהם האקלים הוא יםש, מוצא מין זה הוא מאזורים ר צויןפי שכבכ

והקרקעות הן עמוקות ולחות, חומציות או ניטרליות. דבר זה מצביע על כך שיש להימנע מלטעת את 

שטחים  דיבתנאי בית גידול שכוללים קרקע רדודה וברמה גבוהה של גיר פעיל. בארץ יש  אורן הצנובר

בהם מין זה עשוי למלא תפקיד יערני ראשון במעלה עם וש, אורן הצנוברם אקולוגית לגידול המתאימי

מגוון ועמיד.  הקיימ-, והסבתו ליער בראורן ירושליםמתום המחזור של היער החלוץ המורכב בעיקרו 

שנה תוקף מאחר שהמטרה העיקרית של היערות בארץ אינה כלכלית )ייצור עצה או  הנושא מקבל מ 

יוצר עם הזמן יער המאפשר נופש בנוחות מרבית. מצד  אורן הצנובראלא גיוון ונופש.  ,ופין פרי(לחיל

סגורה )בשל צורת  חּופת היער אחר,תחתית היער פתוחה )בשל מרחק גדול בין העצים(, ומצד  ,אחד

 כל תחתית היער מוצלת.  ,טרייה של נוף העץ(, כלומרהפ

 

עבר וגם עתה במטרה לגוון את היערות המחטניים וללא כוונות ניטע ב אורן הצנובר לעיל כי הוזכר

כלכליות לגבי הפרי או העצה. עתה קיימות חלקות יער של מין זה בבתי גידול שונים מאוד זה מזה, 

מהגליל העליון ועד לאזור יתיר שבנגב. מקובל שקצב התפתחותו בשנים הראשונות אטי יחסית למיני 

בססותו הוא גדל מהר יחסית, וכבר בשלב מוקדם הוא יוצר נוף האורן האחרים, אולם לאחר הת

 כדורי רחב. 

 

הפקת הזרעים, כלומר כעץ פרי, יותר מאשר להפקת עצה כחומר גלם  שםמאז ימי קדם גידלו מין זה ל

צמת הדילול( כּוון לגרום להתפתחות מהירה רה בין העצים וע  לתעשיית העץ. הממשק של היערות )הבר  

 . הרמת הניבה, יותר מאשר להעלאת כמות העצה ואיכות תעלאשל העצים ולה

 

הזרע חסר כנפיים, ועל כן הוא אינו מופץ על  .אורןה סוגיין בעל זרע מהגדולים בהוא מין  אורן הצנובר

מיועדים האלא על ידי ציפורים ונברנים. גודלו של הזרע מאפשר את זריעתו בשטחים  ,ידי הרוח

בקרקעות גיריות ובקרקעות  אורן הצנוברצורך לטעת את  אם ישדנית. לייעור לאחר הכנת קרקע קפ

שאינן בהתאם לדרישות האקולוגיות של המין, ראוי להקדיש את המאמץ ולטעת שתילים מורכבים, 

על  3.3פרק  -תתרצוי ממקור זרעים מחצי האי הבלקני )הסבר לכך ב - אורן ירושליםנה היא כאשר הכ  

. רצוי להקדיש מאמץ אורן הצנובררצוי שיהיה לו קו גנטי פורה מאוד של  ,כברואשר ל .(אורן ירושלים

מורכב על שאורן הצנוברהוא מעל למאה שנים.  אורן הצנוברזה למרות עלותו, היות שמשך חיי יער 

שקי" שעיקרו ייצור הזרעים , עשוי להוות צורה של "יער מ  ברוטיהאו  אורן ירושליםכנה של 

 מועד הניבה בעזרת ההרכבות.האכילים, עקב הקדמת 

  

 ספרות, מקור הציטוט

 

, עמ' 91, ליערן(. כיצד ניצלים עצי היער המחטניים שלנו מכיליון בעונה היבשה? 2767אופנהיימר, ה' ) .2

26-2 . 

 . 27-29, עמ' 454טבע וארץ, (. זקני הכפר. 2773זגייר, ע' ) .3
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 (.Pinus canariensis Chr. Sm. ex DC) אורן קנרי   5.2

 ריבוי ;מגוון גנטי ;מים-פיזיולוגיה ויחסי צמח-אקו ;אקולוגיה ;תפוצה ;הקדמה         

 הקדמה

 ,תיכוני-אקלים יםבהם שורר שבארץ ובאזורים אחרים בעולם  אורן קנריבההתעניינות הגוברת 

מאפשרות לו עמידות רבה יחסית בתנאי יובש וקרינה הזה, כלול התכונות שקיימות באורן מנובעת מ

, כגון: קליפה עבה, אצטרובלים אחדים חזקה, ובעיקר עמידות בשֵרפות. העמידות נובעת ממאפיינים

ורק העלווה  ,כולו נשרףהעץ לא אם  :אך בעיקר מתכונה נדירה בקרב האורנים ,ועודסרוטיניים 

מפקעים החבויים בקליפה העבה  ,תוך פרק זמן קצרב ,שנית והענפים הדקים נפגעו, הכותרת מוריקה

גֵדלים בקצב הכרת מגדל נצרים רבים, חי שנ. גם הגדם של גזע )פקעים אפיקורמיים( של הגזע והענפים

לעומת הזמן הדרוש לשיקום חלקת  ,תוך פרק זמן קצר יחסיתב ות. כך, ִעקבות הפגיעה משוקממהיר

המין באזורים ִאקלום כל התכונות האלו הביאו לידי  .[12, 4]ריםמיני מחטניים אחבה גדלים שיער 

כמו למשל  ,גבוההבהם ׂשֵרפות התדירות שתנאים יובשניים, ו בהם קיימיםששונים בעולם 

 אמריקה ועוד. -אפריקה, דרום-אוסטרליה, דרום

 תפוצה

אלו קנריים, והם חמישה מתוך שבעת האיים ה האורן הקנרישל  יםהנוכחי יםתחומי תפוצתו הטבעי

האטלנטי  סגומרה, אשר ממוקמים באוקיאנו יירו ולהה פלמה, אל קנריה, טנריף, לה הם: גראן

צפון, ובין קווי  12222'-ו 13240'ק"מ מערבית למרוקו שבאפריקה, בין קווי הרוחב  082-ו 132במרחק 

 .ות גאולוגיות שונותפעילות געשית בתקופעקב נוצרו  םמערב. האיים הקנריי 24222'-ו 28222'האורך 

הבידוד הגאוגרפי של האיים הקנריים  .[12]גורם אקולוגי רב משמעות היאו ,פעילות זו עדיין נמשכת

שרידים  - מיני צמחיםלאפשרו  [6]בהם )אקלים, גאולוגיה וקרקע(השוררים והתנאים האקולוגיים 

. האורן הקנריאחד מהם הוא . [20, 1]ימינו עד להתקיים -אולוגיות קדומות לחברות צומח מתקופות ג

שריד לאורן קדמון שהיה מרכיב חשוב ביערות המחטניים שהשתרעו לאורך חופי  מין זה הוא

שהיו , החלק הצפוני של מרוקוחצי האי האיברי ו ועד הההימלאי, מאזור (Tethys)התטיס  סאוקיאנו

 אורן ארוך מחטיםהזה הוא  שריד נוסף לאורן הקדמון .[22]לפני היווצרות מעבר גיברלטר  יםמאוחד

(Pinus roxburghii Sarg.,) גדל עתה באזור גאוגרפי שהיווה את הקצה השני של תחום התפוצה ה

  .[21]פקיסטן-הודו וצפון-נפאל, צפון ,וטןהב, במדינות: יהאהימלהקדמוני, למרגלות ה

 אקולוגיה

-ועד כ ממיליון ם נע בין פחותנוצר בתקופה שונה, וטווח הגילים של האיי םכל אחד מהאיים הקנריי

( Lanzaroteלנזרוטה )הם:  , ואלומיליון שנה. האיים הקדומים ביותר קרובים למרוקו 12

(, Gran Canaria(, גראן קנריה )Tenerifeטנריף ) לאחר מכן נוצרו (.Fuerteventuraופוארטוונטורה )

. כל אי (El Hierroואל היירו ) (La Gomera(, לה גומרה )La Palmaוהצעירים ביותר הם לה פלמה )

רועים גאולוגיים שונים )פעילות געשית(, אשר קבעו את פני השטח, את המבנה הכימי של יעבר א

כך, המבנה הטופוגרפי,  לעהסלעים ואת מבנה הקרקע והתכונות הפיזיקליות והכימיות שלה. נוסף 
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-חס לרוחות השולטות שכיוונן מצפוןנות של המדרונות ביכלומר השילוב של הגובה מעל פני הים והפ  

נבדלים אזורים אקולוגיים ה ,פלמה קנריה, טנריף ולה מערב, יצר בשלושת האיים: גראן-מזרח לדרום

   הומידי.-ארידי ועד סוב-סמימ משתנההאקלים בהם : בתכונותיהם זה מזהמאוד 

 

 

ים, את האזורים באיים השונ האורן הקנריהמפה הסכמטית מתארת את שטחי היער הטבעי של 

מהם נאסף חומר למחקרים אקולוגיים, גנטיים שהאקולוגיים )בספרות גדולות( ואת המקומות 

 פלמה וגראן לה יםהאי ;(. האי טנריף נחלק לשלושה אזורים אקולוגייםותקטנ בספרות) םופיזיולוגיי

מרה, בכל אחד גו היירו ולה שני האיים הנותרים, אלאשר לקנריה נחלקים לשני אזורים כל אחד. 

 בעצםש טים בלבד ליער שהיה באי בעבר. כךאקולוגיה משלו, אך באחרון יש רק שרידים מועמהם יש 

שגם בתוכם קיימים הבדלים ניכרים הנובעים  ,גדל עתה בשמונה אזורים אקולוגיים אורן קנרי

וסוג  צמתה, הטמפרטורהובהתאמה לכך כמות הגשמים, כמות הקרינה וע   ,מהגובה מעל פני הים

הייחודיות האקולוגית של האיים הקנריים כוללת את הפעילות הוולקנית מִקדמת דנא,  .[7, 2]הקרקע

שרפות באיים יש גם  ;מטחי אבנים וסלעיםעקב גורמת לשרפות יער ולפגיעות פיזיות קשות בעצים ה

. כל 20-העל ידי האדם מאז המאה שרפות הנגרמות וכן , נגרמות תדיר על ידי סערות ברקיםשיער 

שהעדיפו תכונות מיוחדות של  , תהליכיםרה האבולוציונייםבתהליכי הבֵר  גורמים משמעותיים אלה

תומכות בהתחדשות וגטטיבית על . תכונות אלה תיכוניים אחרים-לעומת אורנים ים העצה באורן זה

 נמצא, הקנריאורן בבמחקר על תכונות העצה . [7]ידי הנצה לאחר פגיעה קשה בעלווה, בכותרות ובגזע

נובע מחומרים הניתנים למיצוי שעיקרם  (heartwood) מהמשקל היבש של עצת הגלעין 42%-כי מעל ל

מהמשקל היבש.  4% אינם אלאחומרים אלו  (sapwood)שרף, חומרים שומניים ופנולים. בעצת הירך 



30 
 

 

עמילן, של תאי פרנכימה חיים, האוגרים  (20%<מצא כי בעצת הירך יש כמות רבה במיוחד )נ

גם קשר ישיר בין כמות העמילן לבין כמות החומרים  ישבהשוואה לכמותם באורנים אחרים. 

קשורה לתכונה נוספת  האורן הקנריהמשניים בעצה. הפעילות המטבולית הרבה המתקיימת בעצת 

, וגם יכולת ההתנגדות לתוצאות הנובעות מחיגור הגזע תהמייחדת אורן זה, והיא ההנצה וההתחדשו

 רת הקליפה, השיפה והקמביום מגזע העץ בצורה של טבעת מלאה או חלקית סביב הגזע(.)הס

 

התדירויות של תכונות פנוטיפיות, הקובעות את העמידות לשֵרפה של עצים )עובי הקליפה, כמות 

ם, כמות זרעים באצטרובלים, שטח עצת הגלעין ביחס לשטח חתך רוחב העץ, יאצטרובלים סרוטיני

האקולוגיות השונות באיים  העצים הגדלים באוכלוסיות טבעיות שונות בשמונב וועוד( נבדק

התוצאות הצביעו על קשרים סטטיסטיים מובהקים בין כמות המשקעים השנתית לבין . [4]םהקנריי

תדירות השֵרפות, כמות של עצים נושאי אצטרובלים סרוטיניים ועובי הקליפה. נמצא כי סך שטח 

בעצים הגדלים ביחידת שטח, הוא הסמן הטוב ביותר ל"איכות בית חתך הרוחב של עצת הירך 

בהם שעצים נושאי אצטרובלים סרוטיניים ועצים  ,. בבתי גידול איכותיים(site quality)הגידול" 

גיל העץ( מופיעים בתדירות גבוהה לעומת תדירותם בבתי לקף הגזע ו/או יהלהקליפה עבה )ללא קשר 

היער -מוסבר בכך שבבתי גידול טובים יש התפתחות רבה של תת גידול שאיכותם פחותה. הדבר

צמה. התכונות ע  -גורם בררה אבולוציוני רב ןשרפות הה .של שרפות בתדירות גבוהה ןהמאפשר קיומ

של קליפה עבה והנצה נחשבות לתכונות של אסטרטגיה אלטרנטיבית המשלימה את האסטרטגיה של 

שתי האסטרטגיות מתקיימות  אורן קנריביער במחטניים.  אצטרובלים סרוטיניים בעמידות לשרפות

 שמעלה את רמת הכשירות להתמודד עם תופעת השרפות.  מהבו זמנית, 

 מים-פיזיולוגיה ויחסי צמח-אקו

באיים הקנריים שוררים תנאים אקולוגיים שונים לחלוטין, ואף מנוגדים, וזאת במרחקים קטנים 

. לאור המציאות הזו, ארידיים-ד ועד בתי גידול יובשניים סמיכלומר, מבתי גידול לחים מאויחסית. 

להתאים את עצמו לתנאים כה שונים זכתה לאחרונה להתעניינות מרובה.  האורן הקנריהיכולת של 

הגובה מעל פני הים, המיקום  :הגורמים האלה ההבדלים בין בתי הגידול נובעים בעיקר משילוב של

מידת הלחות בבית הגידול, ההרכב הכימי והמבנה  המשפיעות עלהטופוגרפי ביחס לרוחות השולטות 

 יקלי של הקרקע שנוצרה מסלעים וולקניים. זהפי

 

תמודד עם צריכים לה ןבהשנעשית והפעילות הפיזיולוגית  אורן הקנריבהמבנה האנטומי של המחטים 

 1,122-בגובה של כ מגובה פני הים ועד תנאים השוררים בגבול העליון של היער ,תנאי סביבה משתנים

ועד טמפרטורת אוויר נמוכה, קרינה  ,ים מרובה הנישא ברוח-כלומר, מתנאים של רסס מי מטר.

מ'. היובש נובע מכך שגבהים  ~2822-ויובש בגבהים שמעל ל [14]חזקה במיוחד, ריכוזי אוזון גבוהים

 כבת העננים. שאלו הם בדרך כלל מעל ל

 

שלוש מחטים ארוכות יחסית. צורת כל מחט  (brachyblast= בנדן )ברכיבלסטנושא  האורן הקנרי

מקומר בצד החיצוני של המחט. הפיוניות שקועות מאוד  ובסיסשבחתך הרוחב היא משולש 

את האפידרמיס ואת תאי הכניסה  סהכמבאפידרמיס, ושעווה, שמחזירה היטב את הקרינה, 

הגנה בפני לה טובה למניעת איבוד מים, התאמבכך . יש (epistomatal chamber) המיוחדים לפיוניות
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 , הוכח כי הִרקמה המכאניתעל כך נוסף . [22](UVה )ה על סגולוקרינצמה ע  רבת  תקרינה אינטנסיבי

(sclerenchyma)  שמתחת לרקמת האפידרמיס, תורמת לעמידות רבה בפני יובש ולשמירה על ִמבנה

מתרבים מאוד התאים הסקלרנכימיים  המחט. בעצים הסובלים מעקת יובש מבנה המחטים משתנה,

משתנה היחס שבין כמות תאי הפרנכימה התומכים  ,ההובלה צרורותברקמת ההיפודרמיס ובקרבת 

. כלומר, היחס שבין כמות הרקמה (vascular bundle)בפוטוסינתזה לבין כמות תאי ההובלה 

של תנאי הסביבה )יובש( פקת לזו המסופקת משתנה וקֵטן. תופעה זו מראה כי יש השפעה רבה המס  

  .[22]ההסתגלות ליובש בעת התפתחות המחטיםעל על המבנה האנטומי ו

 

שעסק בשאלה כיצד משפיע הגובה מעל פני הים והתנאים האקולוגיים [ 22]נעשה מחקר ארוך טווח

מידת על והמבנה של הכלורופלסטים והרכב הצבעים בהם על לווים לכך על רמת נוגדני החמצון, נה

 האורן הקנרימצא כי נ .(chlorophyll fluorescence)טה והפליטה של קרינה על ידי הכלורופיל הקלי

חמצון בהתאם לתנאי בית הגידול. נמצא כי המסוגל לשנות את ריכוזי הצבעים והחומרים נוגדי 

י העצים הגדלים בגבהים שמעל לאלף מטר יש עלייה בכמות החומצה האסקורבית וירידה טבמח

 טנואידים לכמות הכלורופיל וירידה ביחס שבין וורופיל, עלייה ביחס שבין כמות הקרבכמות הכל

–α לקרוטן-β- .התנאים האקולוגיים בעקבות תופעות אלו מרמזות על פעילות ִחמצון רבה קרוטן

מסתגלות  האורן הקנריבגבהים אלו, אך ללא פגיעה במערכות הפיזיולוגיות. נמצא כי המחטים של 

ורה, ומחטים שנדגמו מעצים הגדלים בגובה רב, שם שוררות בחורף טמפרטורות  לתנאי הטמפרט

ואף טמפרטורות שמתחת לאפס, מראות הסתגלות טובה יותר לקור, ופחות טובה מאוד נמוכות 

נמצא כי כמו כן, גדלים באזורים נמוכים וחמים יותר. המחטים מעצים  לעומתלטמפרטורות גבוהות 

ברוח מגיעה עד לרום של כאלף מטר מעל פני הים. רסס זה גורם לעלייה השפעת הרסס הימי הנישא 

בריכוזי יוני הנתרן והכלור במחטי האורן לעומת ריכוזם של יונים אלו בגבהים שמעל לאלף מטר 

לרקמות ולפעילות  . עם זאת, לא נגרם נזקתיכוניים אחרים-ריכוזם במחטים של אורנים יםלעומת ו

 טית.תהפוטוסינ

 

צמת הדיות וחילופי גזים במין זה בהשפעת התנאים ע  שנתי של הפעילות הפיזיולוגית, קרי המהלך ה

בגובה  .[23, 22]מ' מעל פני הים 2,602האקולוגיים, נחקר בנקודה גאוגרפית אחת באי טנריף, בגובה של 

ש עקת היוב את ותולעננות הגבוהה בחודשי הקיץ אשר מקל תזה עדיין קיימת השפעה רבה לערפיליו

-אצמת חילופי הגזים נמדדה בעזרת מכשיר אינפרצמת הקרינה. המחקרים נעשו בשתי רמות: ע  ע  את ו

 Heat Pulse Velocity) ס החוםל  ּופמידת הדיות של העץ השלם נמדדה בעזרת שיטת ואדום נייד, 

Measurement .) 0-התוצאות הראו כי הטמפרטורה המיטבית לפוטוסינתזה היא כ 
C10 שבה קצב ,

זה תקיימת רמה גבוהה של פוטוסינומוצת הפחמן הוא גבוה, תח-של דו (Assimilation=A) הטמעהה

מגיבה חזק לשינויים ברמת  מוליכות הפיוניות (.Stomatal conductance=gs) פיוניותומוליכות 

רעון זה מביאה לידי ירידה במוליכות הפיוניות, יעלייה בג .(VPD) רעון בלחץ אדי המים באוויריהג

טית ת. הפעילות הפוטוסינ(A/gs)מים הפנימיים הניצול של יעילות הדבר המתבטא בהעלאת 

מתקיימת במשך כל השנה, והיא תלויה בתנאים המטאורולוגיים שבכל יום. פעילות גבוהה קיימת 

, (A/Tr) ידת הפוטוסינתזה למידת הדיותשינויים במהלך השנתי של היחס שבין מ ישבאביב ובסתיו. 
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. יעילות זו גבוהה יותר בסתיו ובחורף ונמוכה (Water Use Efficiency) כלומר, ביעילות ניצול המים

יותר בקיץ. הדיות של העץ השלם נמדד בעזרת שיטת פולס החום. נמצא כי למרות שינויים ברמת 

באוויר, לא נמצאה תנודה שנתית ברורה רעון בלחץ אדי המים יזמינות המים בקרקע וברמת הג

מפני שההשפעה של זמינות המים הנמוכה בקרקע בעונת הקיץ מרוככת על ידי  ,צמת הדיות היומיבע  

רעון בלחץ אדי המים באוויר, הדיות ילחות אוויר גבוהה ועננות. בכל אופן, ברמה נתונה של קרינה וג

-ב םשאר עונות השנה. הדיות השנתי הסתכ לעומתבאופן מובהק בעונה החמה והיבשה  ךהיה נמו

על ההסתגלות  עידתיכוניות אחרות, דבר המ-ביחס לאקוסיסטמות יםמאוד מ"מ, כמות נמוכה  101.7

כך, סגירת על נוסף  .[24]ופוטרנספירציה פוטנציאלית גבוההושל מין זה למיעוט מים בקרקע בעת א

רעון בלחץ אדי המים באוויר, גם מונעת יולגהפיוניות החזקה, בתגובה לזמינות מים נמוכה בקרקע 

את חדירת האוזון למחטים ובכך מפחיתה מאוד את ההשפעה של ריכוזי האוזון הגבוהים באוויר 

 .[17]בעונת הקיץ

 מגוון גנטי

הקדמון מתקופת השלישון נחשב כמין מפתח בהתפתחות  האורן הקנרימר כי אוקדים ואראשית, 

אורן דוגמת  ,תיכוניים הגדלים בחגורת היער הנמוכה-המינים היםוביניהם  ,שונים אורניםמיני 

הגדלים בחגורת היער  אורניםואחרים, וגם מיני  ירושלים, אורן ברוטיה, אורן הצנובר, אורן ימי

  .[11, 21]ועוד רבים אחרים אורן צמברהדוגמת  ,ההררית הגבוהה

 

בהם בתי גידול הנבדלים מאוד באקולוגיה ו ,, הגדל בחמישה איים שוניםאורן הקנריבניתן לצפות כי 

תיכוניים ועל -, תיווצר גם שונות פנוטיפית וגנטית רבה. במחקר על האורנים הים[7, 2]שלהם

שונות רבה ביותר בתכונות המורפולוגיות של האצטרובלים  ההיסטוריה שלהם נמצא כי קיימת

המדרון, כמות הגשמים  ם, כיווןדלו העצים )גובה מעל פני היבהם גשבהקשר לתנאים האקולוגיים 

(. המחקר על השונות המורפולוגית של האצטרובלים בהקשר לתנאים האקולוגיים הורחב [8]ועוד

מצאים מובהקים על הקשר בין הצורות המורפולוגיות של הקשקשים ממאוד, אך לא הושגו 

  .[3]לים העציםבהם גדשבאצטרובלים, שהם כנראה סימן אבולוציוני, לבין התנאים האקולוגיים 

 

חלבונים תוצרי ) אנזימים האיזוהשתמש בשיטה של הרצה בשדה חשמלי על ג'ל עמילן של  אחרמחקר 

גמטופיט )אנדוספרם מדומה( של זרעי אורנים -שהופקו מהמגה ACP, EST, GOT, SODגנים( 

אפשר הראה כי  . המחקר(םטוריה ספרדית )חצי האי האיברי ובאיים הקנרייישונים הגדלים בטר

מחקר  .[2]בעזרת השוואה של מרחק הנדידה בג'ל של החלבונים השונים שנחקרולהבדיל בין המינים 

אורן של  (provenances)אוכלוסיות  17 ואת גודלה  בתוךשל השונות הגנטית נוסף בדק את המקור 

ם האיימ השינבחרו כדי לייצג את מרחב התפוצה של המין בחמניהן. אוכלוסיות אלה ובי קנרי

גם במחקר זה נעשה שימוש בשיטה של  .[22]ליובשמונה האקולוגיות השונות שהוזכרו לע םהקנריי

( שהופקו מהאנדוספרם אנזימיםאיזוהרצה בשדה חשמלי על ג'ל עמילן, של חלבונים תוצרי גנים )

 26דגמה. נבדקה השונות בקרב נעצים בכל אוכלוסייה ש 10-נאסף מ. האנדוספרם המדומה של זרעים

שעיקר השונות כך . ממצאי המחקר מצביעים על (loci) אתרים 71נזימים )גנים( שונים ובהם א

של גנים בעזרת האבקה שנישאת  הגנטית במין זה מצוי בתוך האוכלוסיות. למרות הפיזור הרב יחסית

מצאו הבדלים בין נלגרום לאחידות במבנה הגנטי,  אמורשהיה  דבר, ניהםוביהאיים עם הרוחות בתוך 
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איים בכמות האללים "הפרטיים". נמצא שבכל אי המבנה הגנטי שונה, תופעה שנובעת מכמות ה

הוכחה ההשפעה הרבה של  ,בהם רק אלל אחד( באוכלוסיות. כמו כןשהגנים המונומורפיים )גנים 

. ההבדלים בין האיים ובתוך האיים [27]התנאים האקולוגיים על התדירות של האללים בגנים השונים

רה הטבעית המופעלת על ידי הכוחות האקולוגיים קולוגיות השונות הם תוצאה של הבֵר בין הא

יתאפיין בווריאציה גנטית  ,ובתוכו כל אזור אקולוגי ,אי חזקים דיים כדי שכל. כוחות אלה המקומיים

 זאת למרות הסעה מרובה של אבקה. ומשלו, 

 

א שבכלורופלסטים "מקטעים של הדנעל ידי בדיקת  אורן קנריבשבדק את השונות הגנטית  מחקר

 אורן קנריבאוכלסו  ם, מצא כי האיים הקנריי(cpSSR)סטליטים" -)תורשה זכרית( בעזרת "מיקרו

בין יחסית ניכרים הבדלים  ישו ,א קטנים מאוד"ממקור בודד, מכיוון שההבדלים בין האיים בדנ

על  הקנריה מעיד ןאטנריף וגר םיא מסוימים באי"אוכלוסיות שעל אותו האי. התפוצה של ִמקטעי דנ

החשיבות של החשיבות הרבה של התפרצויות געשיות בתקופת הפליאוקן והקווארטרנר, כמו גם על 

במחקר אחר, אשר השתמש . [2]אורן קנרימבנה הגנטי של אוכלוסיות ל הסעה ארוכת טווח של אבקה

נמצא כי  ,(cpSSR) יטים"סטל-א שבכלורופלסטים בעזרת "מיקרו"גם הוא בבדיקת מקטעים של הדנ

. השונות הגנטית באיים מושפעת מאוד מהשינויים בגודלן של האוכלוסיות בעקבות פעילות געשית

מאפשרת שוב היא , ולאחר מכן את גודל האוכלוסיותמשמעותית בתחילה הפעילות הגעשית מצמצמת 

  .[26]התפשטות רבה מתוך השרידים שנותרו בתוך השטחים שהתפנו

 ריבוי

ניתן להסיק כי אפשר לחדש ו/או לרבות מין זה בדרכים  אורן הקנרילאור התכונות הייחודיות מתי

וגטטיביות ובעזרת זרעים. כבר הוזכר פעמים מספר כי באורן זה קיימת התכונה של חידוש וגטטיבי 

י אם מור גנטי ו/או למטרות השבחה ומטעלמטרות שייש לציין כי מעיניים החבויות עמוק בקליפה. 

  .[28]לזרעים אפשר לרבות אורן זה גם בעזרת השימוש בתרביות רקמה מהקוטולידונים

 

פה ו/או כריתה, שרעקב מזריעה עצמית בשטחי היער ובשטחים הפנויים מיער  מתקייםחידוש טבעי 

בעזרת פיזור זרעים רב מאצטרובלים סרוטיניים ומאצטרובלים רגילים. אמנם השרפה גורמת 

פה אינו מוסיף ואינו גורע ממידת יים, אך חום האוויר בעת השרהסרוטינ לפתיחת האצטרובלים

  .[0]הנביטה שלאחר מכן
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 (.Cupressus sempervirens L) ברוש מצוי   6.2

 ריבוי ;מגוון גנטי ;מים-פיזיולוגיה ויחסי צמח-אקו ;אקולוגיה ;תפוצה          

 תפוצה

מיני ברוש הגדלים ביבשות: אסיה, אפריקה, אירופה ואמריקה  52-משפחת הברושיים כוללת כ

ה את כדור הארץ. במזרח אסיה מיני . תפוצה עולמית זו דומה לטבעת המקיפוהמרכזית הצפונית

צפון.  722-ו  532בין קווי הרוחב  הצפון, ובאזור ההימלאי 732-ו  522גדלים בין קווי הרוחב  ברושים

הנמשכת מפנמה באמריקה המרכזית ועד מדינת אורגון  תבאמריקה ברושים גדלים ברצועה גאוגרפי

אזור תפוצתו הטבעית  .[82]צפון 722-ו 12ב כלומר בין קווי הרוח ,בצדה המערבי של ארצות הבריתש

יוון  כלומר ,צפון 732-ו 532בין קווי הרוחב  ,הוא מזרח אגן הים התיכון הברוש המצוי)האראל( של 

 טורקייה,-טורקייה ודרוםמערב -דרום ,[52 ,81, 83])אזור הפלופונס(, איים בים האגאי, כרתים, קפריסין

קף על השונות ימחקר גנטי רחב ה. [22]שבלוב נאיקהקירוגם אזור סוריה, לבנון, ישראל, ירדן, אירן 

העלה כי מין זה כבר גדל בתחום איטליה  [88]מזרח אגן הים התיכוןבבאיטליה ו ברוש מצויבהגנטית 

צורה )הפנוטיפ( הצריפית שלו, הופץ בעולם וגדל באזורי ב, בייחוד הברוש המצויתקופת הפליסטוקן. ב

 הם הוא ניטע בעיקר למטרות נוי. בשאקלים הומולוגיים, 

  :ברושבאגן הים התיכון גדלים עוד שני מיני 

 אוכלוסייה שרידית קטנה שלו -( Cupressus dupreziana A. Camus) ברוש דופרזיאנה, האחד

(relic population)על  ,, המונה מספר עשרות צמחים, גדלה בוואדיות באזור ההררי שבלב הסהרה

. על סמך השרידים נקבע כי בעבר גדל ברוש זה גם ברמת (Tassili n'Ajjer)יה ולוב הגבול שבין אלג'יר

Hoggar [52]שבאלג'יר.  

 . [52]ל בהרי האטלס של מרוקודגה ,(Cupressus atlantica Gaussen)ברוש אטלנטי ,השני

 מתקייו ,יש אותם חומרים בהרכב השרף בעלווה ברוש אטלנטיובברוש דופרזיאנה בברוש מצוי, ב

 [25, 28, 22]השעווה המכסה את העלווה . כמו כן, יש דמיון במבנהביניהם םביחסים הכמותייהתאמה 

קרובים  רוש אטלנטיובברוש דופרזיאנה נקבע כי על סמך ממצאים אלה  .[22]סמנים גנטיים נוספיםבו

בשל תהוו שלו. ייתכן שהם שרידים )רליקטים( שנ ניםמי-תתיראות בהם ואפשר ל ברוש המצוילמאוד 

. השינויים אפריקה-שנים שהיו בתקופת הפליסטוקן וההולוקן בצפוןנשינויים אקלימיים חוזרים ו

 ימשאר אזורבאזורים השונים אפריקה -גדלו בצפוןואלה , ברוש מצויגרמו לבידוד אוכלוסיות 

שינויים  חלועם הזמן ו ניתוק הקשרים הגנטיים נמנעו חילופי גנים,עקב  .[81, 82]התפוצה של המין

 גון עלווה כחולוהתאמות לתנאים האקולוגיים המקומיים. ההבדלים המורפולוגיים מתבטאים ב

  .[22, 82]ברוש דופרזיאנהבאצטרובלים קטנים בהרבה בו ברוש האטלנטיב
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 אקולוגיה

עד  522משתרעת בין קווי האורך  הברוש המצויהתפוצה הגאוגרפית של האוכלוסיות השרידיות של 

צפון. כלומר, מיוון ולוב ועד אירן, ומגובה פני הים ועד גבהים של  712ועד  752רח, וקווי הרוחב מז 222

זו עדות לכך שלברוש יש היכולת לגדול בתנאי בית גידול שונים בכרתים;  מ' מעל פני הים 8,222

הברוש . [22 ,82](הטופוגרפיה, הגאולוגיה והקרקע)אקלים הכלומר בצירופים שונים של תנאי  ,ומגוונים

יולוגית שלו לשמור על זודות ליכולת הפיה C522- [22] עמיד בפני טמפרטורות נמוכות עד כדי  המצוי

מאזן הפחמימות למרות הירידה ברמת הפוטוסינתזה. דבר זה מתאפשר על ידי הפסקת הצמיחה 

ניים צפוניים תיכו-יכולת זו מאפשרת לברוש לגדול בגבהים ובאזורים ים. [51]וירידה ברמת הנשימה

תואם את תנאי  הברוש המצויִמקצב צמיחת  ,[2]ידון-פי לב למרגלות האלפים באיטליה. על :באירופה

שהוא מפסיק את הפעילות הקמביאלית בקיץ ובחורפים קרים.  האקלים באזור הים התיכון בכך

התאם הפעילות הקמביאלית מתחילה בסתיו ובחורף, וממשיכה באביב עד תחילת הקיץ, כל זה ב

אקלים של ה-התאמה של מקצב הצמיחה למיקרו ישכך,  נוסף עללתנודות השנתיות בתנאי האקלים. 

  .[21]הפנ  ולִמ כלומר, לגובה מעל פני הים , בית הגידול

 מים-פיזיולוגיה ויחסי צמח-אקו

גדל בבתי גידול החשופים לתנודות חריפות ברמת תיכוני ש-הוא מין מזרח ים הברוש המצוי

עולה שאלת עמידותו לתנאים יובשניים. גדילתו של הברוש באזורים מדבריים, דוגמת לכן  המשקעים,

ארבעין שבסיני, אינה מרמזת בהכרח על עמידות ליובש, כי הברושים -נזר סנטה קתרינה וואדי אלמ

-תיכוניים על התכונות האנטומיות-במחטניים ים טעו שם בתנאים של נאת מדבר. מחקרים שנעשוני

העצה בענפים, בגזע ובשורשים והקשר של מבנה זה לתכונות הובלת של גיות של העלווה, פיזיולו

, והוא בעל שליטה רבה על (drought tolerant) הוא מין סביל ליובש הברוש המצויהמים, הוכיחו כי 

למחטניים  הבכמות מועטה בהשווא תמוגנות בשעווה. על כן הוא מדייהפתיחת הפיוניות השקועות 

בתנאי  ברוש מצויבדיקות הדיות של  .[73, 3, 7]וניים אחרים, גם כאשר אין מחסור במים בקרקעתיכ-ים

לקיים רמת דיות גבוהה יחסית בלי לגרום למתחים בעמוד המים  יכולמשתלה הראו כי הוא 

 .[58 ,55](embolism) לניתוקו ולכניסת אוויר שתגרוםשבצינורות ההובלה בעצה ברמה 

 

 םבמיּוהרי שעקת מים ממושכת גורמת לשינויים , [73, 8]הברוש המצויובש של למרות הסבילות לי

הרקמות, ולשינויים בהרכב השרף בעלווה ובקליפה עד כדי היעלמות מרכיבים )חומרים( שונים 

פירוקם על ידי פעילות מטבולית. מחסור זה עשוי לחשוף את הצמחים לפגיעה של עקב שרף מה

בדיקות הראו כי עקת יובש מעודדת  .[22]יעילים ותקוטלי פטרים הם כי המרכיבים החסרי ,פטריות

, אך Pestalotiopsis funereal-ו Diplodia pinea f.sp. cupressi מאוד את ההתפתחות של הפטריות

זו האחרונה מתפתחת היטב  .Seiridium cardinaleבת את ההתפתחות של הפטרייה כעקה שכזו מע

עמקים סגורים חסרי אוורור מספיק )לדוגמה, עמק בית שערים(. ביר, בתנאים של לחות גבוהה באוו

בעקבות עד כדי הפסקתה (, tracheids) פטריות אלו משפיעות על תנועת המים בצינורות ההובלה

 .[72, 72, 77]שביניהם על ידי התפטיר (pit membranes)סתימת הגמצים 
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ומהפנוטיפ הצריפי בתנאי שדה  טיפ האופקימהפנו מצוי ברוש עציאשר להתנהגות הפיזיולוגית של 

, ועקב מ"מ גשם בהתאמה באזור הנגב הצפוני 822-ו 822ירדו  8111/5222-ו 8111/8111בחורפים ויער: 

מיעוט התמותה של ו כך נגרמו בצורות קשות מאוד. התמותה הנרחבת של העצים מהפנוטיפ האופקי

 ,זיולוגיתישני הפנוטיפים שונים בהתנהגותם הפ כי בתנאי שדה ויער ווכיחהעצים מהפנוטיפ הצריפי 

 .("השימוש במים ]הדיות[ של עצי יער בישראל" – 2פרק  אורו) [27]ומכאן בעמידותם ליובש

 מגוון גנטי

צורות  בעליבקרב מיני הברושים נפוצים מופעים שונים של הנוף )פנוטיפים(: צורות שיחיות, עצים 

צורות נוף  בעליצורה צריפית(, עצים =זה לזהלפי מעלה וצמודים נוף סגורות לגמרי )הענפים גדלים כ

צורות ביניים הנובעות וצורת נוף אופקית( =בניצב לגזע הראשי פתוחות )הענפים מתפשטים לצדדים

  .[21]מהכלאות בין הפנוטיפים

 

ופקי האחד, פנוטיפ א :יש שני פנוטיפים מוגדרים )צורות, מופעים של כותרת העץ( ברוש מצויבמין 

פנוטיפ צריפי שבו הענפים גדלים במקביל  ,ביחס לגזע, והשני 122-פרסים בזווית של כנשבו הענפים 

הפריה הדדית. בכל חלקות היער השרידיות )לא עקב לגזע וצמודים אליו. קיימות צורות ביניים רבות 

ואין בנמצא  ,(var. horizontalis) של מין זה גדל רק הפנוטיפ האופקי אלהארנטועות( במרחבי 

היווצרות הפנוטיפ הצריפי ל בנוגעהסברות אחת  .(var. pyramidalis=var. stricta) הפנוטיפ הצריפי

 .[85]כי הוא מוטציה שנמצאה וטופחה כבר בתקופות היסטוריות קדומות במזרח התיכון גורסת

ים ובשטיחים כפי שמופיעים בציור (,=Paradiseסימוכין נוספים הם התיאורים של גן העדן )פרדס

 שצורתו צריפית. גם עץ )ברוש?( כולליםפרסיים עתיקים ה

 

התוצאות  .[87]לנוף הצאצאים ,ממנו נאספו זרעיםש ,הפנוטיפ() היחסים שבין צורת נוף העץנחקרו 

כלומר, האללים של הגנים הקובעים את צורת , הראו בבירור כי הפנוטיפ הצריפי הוא פנוטיפ רצסיבי

האללים שני ) הצורה האופקית הטהורה היא הדומיננטית ואילויביים, הנוף הם אללים רצס

שני אללים, אחד  ןמשמעיות אלא "מעורבות", יש בה-שאינן חד (פנוטיפים)צורות נוף  .(דומיננטיים

ובשיטות של  (RAPD) א"רצסיבי והשני דומיננטי. שימוש בשיטות גנטיות מתקדמות של בדיקת הדנ

הבדלים בין  ישהעלה כי  ( Isoenzyme electrophoresis) ם בשדה חשמליבדיקת חלבונים תוצרי גני

 .[25, 52]שני הפנוטיפים בִמבנה הגנום ובתדירותם של אללים באנזימים השונים

 

השפעה רבה על התפתחות נוף העצים במסגרת פנוטיפ יש לתנאים האקולוגיים של בית הגידול 

של כותרת העץ בגבהים שונים  ףה העץ ועל הקוטר/ההיקכלומר, קיימת השפעה על גוב .[23, 57]מוגדר

מגובה העץ. דוגמה ברורה להשפעת התנאים האקולוגיים  5/7, 8/5, 8/7מעל פני הקרקע. למשל, בגובה 

הברושים  ביןצורת הכותרת הצריפית ה של על התפתחות הכותרת אפשר למצוא, למשל, בהשווא

 ראש פינה.הוותיקה, הגדלים ביער שער הגיא לאלו הגדלים במושבה 

 

שהוחדרה מארה"ב לצרפת בתקופת מלחמת העולם השנייה, , Seiridium cardinale הפטרייה

פגעה קשות באוכלוסיות הנטועות של היא  .התפשטה עם הזמן לאזורים נוספים סביב אגן הים התיכון
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לתמותה , שגרמו צמתה באיטליה, היו גם תופעות של קרה יוצאת דופן בע  על כך . נוסףהברוש המצוי

 . [72]ניטע בה כבר בתקופת האימפריה הרומיתש [27]ברוש מצויבנטיעות של  מבדלת

 

גם , ומכאן באירופה תיכוניים-באזורים הים חשיבות גננית, נופית ותרבותיתנודעה  ברוש המצויל

ל מחקרים ע בוצעו מסיבה זו. הפנוטיפ הצריפי חשיבותו הכלכלית. הדברים אמורים בעיקר לגבי

ניסיונות רבים למצוא גנומים עמידים למחלות השונות. ניתן כן נעשו , וברוש מצויבהשונות הגנטית 

להתקיים ולהתרבות באופן טבעי, בצירופים הרבים של התנאים  הברוש המצוילהניח כי יכולתו של 

ים להיווצרותם של אקוטיפ ,קרוב לוודאי ,קשורה ,[22]שלו האראלהאקולוגיים השונים במרחבי 

בתוך גודלה של השונות הגנטית, נחקר המותאמים לתנאי בית הגידול הייחודיים בכל אזור ואזור. 

 .[22, 71, 71]היטורקיבאוכלוסיות שרידיות הגדלות במקומות גאוגרפיים שונים ביוון ו וביןאוכלוסיות 

, היא ןהיקפקטנות בה בתוך האוכלוסיות האלו, H(obs) צפיתנהתוצאות הראו כי השונות הגנטית ה

גבוהה מהשונות שבין האוכלוסיות. כלומר, למרות גודלן המוגבל של שונות זו  (.75.2%) 2.752

הן מצליחות לשמור על שונות גנטית גבוהה. לעומת זאת, באוכלוסיות  ,האוכלוסיות הטבעיות

ות האללים ירידה בכמ עקברי רוח ויערות, השונות הגנטית נמוכה בהרבה ב  הנטועות למטרות נוי, מש  

הנטיעות מתבססות על איסוף זרעים מהורים בודדים או לפי תוצאה זו, . (rare alleles) הנדירים

אפילו מהורה יחיד. תוצאות המחקרים מצביעות גם על קיומו של קשר סטטיסטי חיובי בין גודלה של 

ת קווי האורך באוכלוסיות הטבעיות לבין מיקומן הגאוגרפי מבחינ H(obs) צפיתנהשונות הגנטית ה

R)של המין  אראלבמרחבי ה
2
התדירות של אללים באנזימים פולימורפיים שמצא נ ,כמו כן. (**0.88=

חיובי  (R) קיים קשר סטטיסטי בעל מתאםשמשתנה בהתאם למיקום הגאוגרפי של האוכלוסיות, ו

 . ניהןשבילבין המרחק הגאוגרפי )בק"מ(  (D) מובהק בין המרחק הגנטי המחושב שבין האוכלוסיות

 

היה מקורן  . ןכ  וובת ברוש מצוישל המין אוכלוסיות שונות  55בין גודלה של השונות הגנטית נחקר 

יה יכרתים, קפריסין, האי קוס, האי רודוס, האי סמוס, אירן, ירדן, סוריה, טורק האלה: מהאזורים

כלוסיות שנבדקו כלומר, לקבץ את האו, של מין זה אראל. נמצא כי ניתן לחלק את ה[53]וישראל

 : ןהאלו קבוצות, ו-ילשלוש תת ןשלה םייבהתאם לפרמטרים הגנט

אזור הרי הטאורוס )אנטליה( מסוריה ומ, הכוללת אוכלוסיות מאירן, מזרחית-צפוניתקבוצה  . 1

 ה; ישבטורקי

. קבוצה של מזרח הים האגאי, הכוללת אוכלוסיות מהאיים קוס וסמוס עם אוכלוסיות ממערב 6

 שלחופי הים האגאי; ה יטורקי

 ותירדן. לקבוצה זו משתייכמרודוס ומקפריסין, מקבוצה שלישית, הכוללת אוכלוסיות מכרתים,  . 3

)הפנוטיפ האופקי  ברוש מצויבישראל. ניתן להסיק מכך כי זרעי  ברוש מצויגם הנטיעות של 

 השלישית.  מקומות הנכללים בקבוצהמוהצריפי( הובאו בתקופות היסטוריות לארץ מאזורים ו

העלה כי , [ 88]סטליטים-ורשנעשה בשיטות מתקדמות של מיק ,ברוש מצויבמחקר על השונות הגנטית 

 ח למערברהולכת ופוחתת ממזהטבעי השונות הגנטית באוכלוסיות הטבעיות בכלל אזור תפוצתו 

נמצא במחקר כי כמו כן, (. באורן ירושלים)בדומה לפחיתת השונות הגנטית ממזרח למערב 

להקטנת עושר  גרם לשונות גנטית נמוכה,ש "בקבוק רצווא"לאוכלוסיות הברוש באיטליה נחשפו 

 בין האוכלוסיות. הבידולהאללים ולהגדלת 
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אלא שבניגוד להשערות  ,[75, 72]גדל בארץ בעבר הברוש המצוישכך ממצאים ארכאולוגיים מצביעים על 

וב, שריד לאוכלוסיות טבעיות. עצם נוכחותו של אין עתה, וכנראה גם לא היה בעבר הקר, [1, 5]שונות

הפנוטיפ הצריפי בכל אתר ואתר במרחבי ישראל מאפשר להסיק כי הייתה במקום פעילות נטיעה 

כי , [2]כבר בתקופות היסטוריות קדומות יחסית כנראהכרתו נבעבר. האוכלוסיות )היערות( הטבעיות 

ע מאפשרות מגוון נרחב של שימושים )בניית יקליות של עצת הגזזצורתו של הגזע והתכונות הפי

שאותן  נראהחומר בֵערה(. כלחיזוק ִמכרות ו - קורות ;בניית אניות וריהוט ;קירוי גגות ;מבנים

התקיימו לאורך תקופות היסטוריות תפוצתו הטבעית במרחבי  הברוש המצויאוכלוסיות שרידיות של 

רת העץ הכרות מהמקום, ומכאן שהדבר ייתר טופוגרפי, שהקשה מאוד על גרי-המיקום המיקרועקב 

הכדאיות לרעות במקום עקב קשיי הטופוגרפיה, חוסר חוסר האפשרות או  כמו כן,את הכריתה. 

את  ופשרא כל אלה – ו/או קדושתו של המקום המרעיתהריחוק ממקום יישוב, האיכות הנמוכה של 

 קיומו של תהליך החידוש הטבעי במשך הדורות.

 

. רובם משתייכים מבוגריםגדלו בארץ רק מספר מועט יחסית של עצי ברוש  52-הבתחילת המאה 

  הֵביי בגן ביתבהר הבית,  ,ועדיין גדלים ,לפנוטיפ האופקי. הם גדלו -ומיעוטם  ,לפנוטיפ הצריפי

בעזרת בדיקת ִמבנה השרף כסמן גנטי, בחצר המסגד הגדול של עכו ועוד.  ,ליד קיבוץ עברון - שבעכו

בינם לבין  ,אשר גדלים בנטיעות הראשונות שנעשו בארץ הברוש המצויִקרבה הגנטית בין עצי קה הנבד

 871מהם  ,עצים 217דגמו נעבור המחקר . [21]עצמם ובינם לבין העצים המבוגרים שכבר גדלו כאן

. עצים מפנוטיפ לא מוגדר 22-עצים בעלי צורת ביניים ו 23מהפנוטיפ האופקי,  528מהפנוטיפ הצריפי, 

 - 52-ותחילת המאה ה 81-טעו בסוף המאה הרובן ני - האוכלוסיות שנדגמו 55-התוצאות הראו ש

 הם:אלו נחלקות לשישה קיבוצים שונים, ו

 ;תלו על ידי הקק"ל(נשהעמק )כולם יערות ש שמן ויער משמר-ענבים, יער בן. יער קריית 1     

 ;אבא אלוניבלחם הגלילית ו-ביתבמנזר האיטלקי בנצרת, ב. העצים בהר הבית, 6     

 תבור, נצרת;-הבהאי שליד עכו, כפר הגן. 3     

 ;עטרות )=וילהלמה של הטמפלרים(-אביב )הקריה( ובני-. יער שער הגיא, שרונה שליד תל4     

  .ראש פינהשבהוותיקה והמושבה אורתודוקסי שבהר התבור -. המנזר היווני5     

    מושבה הגרמנית במקומות האלה: ה ותגדל ן,שלא נמצאו קשרים ביניהעצי ברוש של . אוכלוסיות 2     

 תחנה המנדטורית לחקר החקלאות ביריחו, המסגד הגדול בעכו, הבירושלים, יער ואדי אל קוף,          

 ארבעין -ישראל, מנזר סנטה קתרינה וואדי אל-תחנה הירדנית לחקר החקלאות ביריחו, מקווהה         

 גלעדי )"ברושי -הברושים שמסביב לחדר האוכל בקיבוץ כפר. כמו כן, נמנים בקבוצה זו סיניב         

 הצופים לבין הגן  הברון"(, הברושים המהווים את הגדר החיה שבין בית החולים "הדסה" הר         

 והברושים בתחנת הרכבת בלוד.  ,ני של האוניברסיטה העברית בהר הצופיםאהבוט         

ם נוספים שנעזרו בבדיקות הרכב השרף בעלווה כסמן גנטי הצביעו על הבדלים ברורים מחקרי

-ו Seiridium cardinaleומובהקים במבנה השרף בין עצים פגועים ושאינם פגועים על ידי הפטריות 

Diplodia pinea
 הבדל גנטי בין עצים הנפגעים על ידי הפטריות לאלו שאינם נפגעים. יש. כלומר, [22, 21]

 Isoenzyme) נעשתה בדיקה, שנעזרה בשיטה של הרצת חלבונים תוצרי גנים בשדה חשמלי

electrophoresis) ,טעו עם תחילת ימהאוכלוסיות שנ 82לקבוע את יחסי הקרבה הגנטית בין  כדי

בדלות במידה מסוימת מאלו שהתקבלו בעזרת בדיקות מבנה נהתוצאות  .[25]עור בארץיפעולות הי
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קודם לכן. ייתכן שההבדלים בין תוצאות שני אופני המחקר נובעים מכך שלתנאי השרף שהוזכרו 

לכן יחסי  ,[28]הברוש המצויבהם גדלים העצים, יש השפעה על מבנה השרף בעלווה של שהסביבה, 

קרבה או מרחק גנטי אינם משקפים רק הבדלים גנטיים בין פרטים ואוכלוסיות, אלא גם השפעות 

הברוש , במקרה של פיכךגֵדלות האוכלוסיות השונות. ל םי הסביבה שבהנוספות הנובעות מתנא

זו על  התוצאות המחקר שנעשו בעזרת בדיקת חלבונים תוצרי גנים שבזרעים עולשל אמינות ה ,המצוי

 שנעשו בשיטות אחרות.של מחקרים 

 ריבוי

אותו העץ )הצמח( מגדל אצטרובלים נקביים על ענפים  מיני, כלומר-ביתי ודו-הוא חד הברוש המצוי

על ענפים מבוגרים יותר. צמחים צעירים תמיד מגדלים אצטרובלים  -ואצטרובלים זכריים  ,צעירים

מואבקים מעצים מבוגרים. היחס שבין גידול אצטרובלים נקביים לזכריים מושפע , ואלה נקביים

כל שגוברת העקה, פוחתת כמות האצטרובלים מאוד מתנאי האקלים )כנראה זמינות מים(. כ

  .[51, 2]הנקביים. כלומר, יש ירידה בהפניית המשאבים הדרושים לרבייה

 

בארץ  הברוש המצויהראו כי שני הפנוטיפים של  ,[2]סקירות יערניות וניסיונות משתלה שנעשו בארץ

ע, סוג הקרקע וכו'. אינם נבדלים בתגובתם ובגדילתם בהשפעת תנאי ההארה, זמינות המים בקרק

הצמחים הצעירים. התפתחות של תפתחות האחוז גבוה של גיר פעיל בקרקע גורם לעיכוב הצמיחה וה

תוך במ'  5.2תוך שנה ולעומק של במ'  2.2השורש השיפודי עשוי לצמוח לעומק של  ;השורשים מהירה

א עשויה להגיע לכדי הי .שנתיים. בתנאי יער הצמיחה המהירה ביותר היא על אדמת רנדזינה חומה

מ"ק  2.73רוסה היא רק -הצמיחה בחלקות יער הנטועות על אדמת טרהואילו מ"ק לדונם בשנה,  2.21

קרקעות חומות לסיות בליתוסול חום, קרקע לדונם בשנה. הצמיחה בחלקות יער הנטועות ב

ת רנדזינה מ"ק לדונם בשנה. הצמיחה מעוכבת מאוד באדמו 2.57רגוסולים חוליים יורדת לכדי בו

גדלים שני הפנוטיפים )הצריפי  ןבהשבהירה שמוצאן מחוואר. הסקר הראה כי בחלקות יער 

מ' מפני  8.72קף הגזע בגובה החזה )יוהאופקי(, הפנוטיפ הצריפי גבוה מהפנוטיפ האופקי, אך ה

 .[22, 27, 25]הקרקע( בפנוטיפ האופקי גדול מזה של הפנוטיפ הצריפי

 

דשות טבעית )על ידי זרעים( ביערות, בחורשות ובסביבת משברי רוח רק זוהתה התח 22-בשנות ה

כלומר בתנאי  ,במקומות בודדים, שבהם התקיים צירוף של תנאים אקולוגיים וזמינות זרעים מספקת

זמינות המים היא גורם כי  ציין [28]זיידה גם מחקרו של. [85]לחות מספקת וחוסר תחרות על ידי עשבייה

 [2]בארץ הברוש המצויל זרעי הברוש. במחקר שבדק את ההתחדשות הטבעית של מכריע לנביטה ש

נמצא כי התחדשות טבעית מתקיימת בסוגי הקרקעות השונים במדינה בתנאים של חוסר תחרות על 

צמות הרוח מופחתות מאוד, ע   םידי צמחייה עשבונית, בתנאי לחות מספקת ביערות ובחורשות שבה

עיקר  םשם מתקייווחסרי הכנפיים של הברוש ליפול קרוב לצמחי האם, דבר שגורם לזרעים הקלים 

תופעה של התחדשות במרחק ניכר ל גורם סחף זרעים או אצטרובלים על ידי מים ורוח .ההתחדשות

אפילו בתנאים המיטביים  ,נמוך מאודהוא ממקור הזרעים. אחוז הנביטה של זרעים מעצים צעירים 

 52נביטה בזרעים מעצים שגילם  71%שנים לעומת  2צים שגילם נביטה בזרעים מע 2%שבמשתלה: 

נחוצים  ,חישוביו לפי .בטבע הוא גבוה הברוש המצוישיעור התמותה של נבטי  ,[2]ידון-על פי לב. [3]שנה

לשם יצירת כמות זרעים שכזו נדרשים  זרעים על מנת שנבט אחד יתבסס ויתפתח לזריעה. 22,222-כ
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על  ,כדי ליצור כמות זרעים מספקת עבור התחדשות טבעית ,כן לע .בייםאצטרובלים נק 722-מעל ל

בעלי כותרות גדולות. אך הברוש גם יוצר אצטרובלים שנשארים חיים וסגורים שנים  להיותהעצים 

פת יער רנפתחים רק בהשפעת החום והיובש הרב שנוצר בעת ש . אלהרבות )אצטרובלים סרוטיניים(

  .[78]או שרב קשה במיוחד

 

לרבות עצים מרשימים  רצון יבשהג הברוש המצויהתרבותית, הגננית והנופית הגדולה של  תהחשיבו

, Seiridium cardinale בצורתם ו/או עמידים במיוחד למחלות הגורמות להתנוונות סרטנית דוגמת

Diplodia pinea ו-Pestalotiopsis funereal.  רצון זה התבטא במחקרים על התנאים המאפשרים

המחקרים הראו כי מידת ההשתרשות )%( של הייחורים . [23, 22, 22, 82, 1]בחריםנבוי וגטטיבי של עצים רי

לגנוטיפ של עץ האם. כלומר, יש עצים  ות( קשורםוגודלהשורשים הנוצרים ואיכות ההשתרשות )כמות 

כל שהייחורים שלהם אינם משתרשים כלל או בכמות מזערית לעומת ייחורים מעצים אחרים, ו

 ההטיפולים שמטרתם לזרז ולהעלות את אחוז ההשתרשות אינם מועילים. קצב ההשרשה ואיכות

האוויר  פרטורתמושפעים מאוד גם מאיכות מצע ההשרשה, מטמפרטורת המצע, מלחות האוויר, מטמ

השרשה )אוקסינים וכדומה(. בתנאים מיטביים אפשר להשיג אחוז השרשה גבוה בתוך הומחומרי 

 חודשים.  הבעשלושה עד אר

 ספרות, מקור הציטוט

, עמ' 11, ליערן(. כיצד ניצלים עצי היער המחטניים שלנו מכיליון בעונה היבשה? 8121אופנהיימר, ה' ) .8

82-8. 

 . תל אביב: עם עובד. נופי הצומח של הארץ(. 8112זהרי, מ' ) .5

, עמ' 64 ליערן,. ורן ירושליםוא ברוש אטלנטי, בברוש מצוי(. פוטנציאל מים וגירעון לרוויה 8132חת, ד' ) .7

27-71. 

 Cupressus sempervirens) הברוש המצוי(. אקולוגיית צמיחת האורך והרוחב של 8112ידון, ש' )-לב .2

L.אביב. -(. עבודת גמר לתואר מוסמך, המחלקה לבוטניקה, אוניברסיטת תל 

 .22-28' , עמ62רותם, בישראל.  ברוש מצוי(. התחדשות טבעית של 8111) 'ידון, ש-לב .2

. אילנות: המכון לחקר ברוש מצויניסיונות באיסוף זרעים ושיטות משתלה לגידול (. 8122קרשון, ר' ) .2

 .88הייעור, עלון מס' 

 .32-32, עמ' 15, ליערן. ברוש אטלנטיושל  ברוש מצוי(. הטרנספירציה של 8122קרשון, ר' ) .3

 .582-521, עמ' 15וארץ, טבע  (. מציאות בוטאניות.8137, א' )'שמידע, א' ורבינוביץ .1

. עבודת גמר לתואר (.Cupressus sempervirens L) ברוש מצוי(. ריבוי וגטטיבי של 8112שמלה, מ' ) .1
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 מיני עצי החורש/היער רחבי העלים העיקריים   0.3

 אלון התבור 

 אלון מצוי  

 אלת המסטיק
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 מבוא   0.3

שנוסף בעשרים  ,מינים עיקריים בחורש/יער רחב העלים בארץ כמהעל  פרק זה מסכם ידע יעראי

עלים ההחורש/יער רחב  . ידע זה נחוץ כדי לממשק אתמפוזר בין מקורות רביםוהשנים האחרונות 

החורש " (,2229) לוצקי, לחמן ופולקופרבבכך הוא משלים את הפרסום מאת ו ,בצורה טובה יותר

 .[2]"סיכום ספרות - תיכוני, רקע כללי-הים

 

הפרסומים המדעיים הרבים על צמחי החורש/יער רחבי העלים בישראל )אלונים, אלות, אשחרים, 

ורדניים שונים ועוד( מתרכזים בעיקר בהרכבן של  , מיניסורי אדר, אציל ער, בינוני זית-בר, קטלב

והם לא יפורטו כאן.  ,חברות הצמחים בהקשר לתנאי בית הגידול )אקלים, טופוגרפיה, מסלע, קרקע(

ית צאן ובקר על שימור המגוון יהשפעות של רעעניינם  ,ממשק החורש/יער נושארוב המחקרים ב

, הקטנת הפגיעה השרפותהקטנת סכנת  ומכאן, מסה הצמחית ליחידת שטח-הביולוגי, הקטנת הביו

 .[2-9]בהתחדשות הטבעית ובצמיחת הזריעים, השיחים והעצים

 

נושאים שהיות  ,, הידע על צמחי החורש/יער רחב העלים בארץ מנקודת מבט יעראית הוא זעוםמנגד

מגוון ה לדוגמה: .ןתיכוה יםה של מזרח כמעט לא נחקרו בקרב המינים השונים בתנאיםמסוימים 

  .פיזיולוגיה ועמידות ליובש, דרכי ממשק יער ועוד-הגנטי ונושא ההשבחה עבור נטיעות, אקו

 : אלהעד היום כמעט לא בוצעו מחקרים מנקודת מבט יעראית בשאלות הכמו כן, 

קיבוץ של  -שינוי החורש ממצבו הנוכחי לאפשרויות והדרכים היעראיות ל"הסבה" או ה ןמה .2

  ?ליער רם - יהיורע כריתה, שרפה ת לאחרהתחדשו בעקבותנצרים 

התנאים האקולוגיים המיטביים הדרושים לחידוש טבעי מזרעים/בלוטים של צמחי  םמה .9

 ?החורש/יער רחב העלים

  

 זאת,  לעומת. ליצור עצים זקופים בעלי צמיחה חזקה לאורך זמן יםיהסבה, שינוי או התחדשות עשו

תוך פרק זמן של שנים ב , אך היא מואטתם מהירה מאודבתחילה צמיחת ,התחדשות על ידי נצריםב

 מעטות. 

 ספרות, מקור הציטוט

 

 . סיכום ספרות -תיכוני, רקע כללי -החורש הים(. 2229פרבולוצקי, א', לחמן, א' ופולק, ג' ) .2

 תל אביב: החברה להגנת הטבע.

2. Blondel, J., & Aronson, J. (1995). Biodiversity and ecosystem function in the 

Mediterranean basin: Human and non-human determinants. In: G. W. Davis & D. M. 

Richardson (Eds.). Mediterranean-type ecosystems: The function of biodiversity. 

Ecological Studies, Vol. 109. Berlin: Springer, pp. 43-119. 

3. Dufour-Dror, J-M. (2007). Influence of cattle grazing on the density of oak seedlings and 

saplings in a Tabor oak forest in Israel. Acta Oecol., 31, pp. 223-228. 



29 
 

4. Gutman, M., Henkin, Z. et al. (1991). Beef cattle grazing to create firebreaks in a 

Mediterranean oak maquis in Israel. In: Proceedings of the Fourth International 

Rangeland Congress, Montpellier, France, April 22-26, 1991, pp. 204-209. 

5. Henkin, Z., Gutman, M. et al. (2005). Suitability of Mediterranean oak woodland for beef 

herd husbandry. Agric. Ecosyst. Environ., 109, pp. 255-261. 

6. Kaplan, D., & Gutman, M. (1996). Effect of thinning and grazing on tree development and 

the visual aspect of an oak forest on the Golan Heights. Israel J. Plant Sci., 44, pp.  

381-386. 

7. Naveh, Z., & Whittaker, R. H. (1979). Structural and floristic diversity of shrublands and 

woodlands in northern Israel and other Mediterranean areas. Vegetatio, 41, pp. 171-190. 

8. Noy-Meir, I., & Oron, T. (2001). Effects of grazing on geophytes in Mediterranean 

vegetation. J. Veget. Sci., 12, pp. 749-760. 

9. Perevolotsky, A., & Seligman, N. G. (1998). Role of grazing in Mediterranean rangeland 

ecosystems. BioScience, 48, pp. 1007-1017. 

 



29 
 

  (.Quercus calliprinos Webb)  מצוי אלון   0.3

 

נפוץ באזורים ה קוקציפרה אלון מין של-עד שמוגדר עתה כתת-ירוק סקלרופיליהוא מין  מצויה אלוןה

מין זה גדל במזרח אגן הים -תת .[95 ,94 ,99, 99]אפריקה-רופה ובצפוןיא-תיכוניים יובשניים בדרום-ים

-שורר אקלים יםהם שבכנראה גם בכרתים ובסיציליה, באזורים ן, ווה ויויהתיכון, מישראל עד טורקי

נבדלים אך במעט  ניםהמי-תתישני . [92]שנתי-מ"מ בממוצע רב 955-גדולה מגשמים הוכמות  ,תיכוני

 . [99, 95]בסמנים גנטייםו [92]במורפולוגיה של גרגרי האבקה ,[92]במורפולוגיה של העלווה

בין  רבהדמיון ה .[94]יש גם מופע של עץ מצויה אלוןל , ואילווךיש מופע של שיח נמ קוקציפרה אלוןל

 הסיקלבפרמטרים של ריבוי וצמיחה מאפשר ובפרמטרים מורפולוגיים, גנטיים  אלו ניםמי-תתישני 

 , ולהפך.האלון המצויגם עבור  קוקציפרה אלוןמסקנות מתוצאות של מחקרים ב

 

לאחר עם העלייה במתח המים בצמח  ,הקיץמשיר עלים שגילם מעל שנה בתחילת  מצויה אלוןה

התייבשות  עקבכלומר,  ;בִעקבות הירידה בקיבול המים בקרקע ובמסלע ,עלייה במתח המים בקרקעה

שונים של  םת פולימורפית רבה, ובארץ זוהו חמישה מופעים מורפולוגיימין זה שונּולבית הגידול. 

הוא שיחי או של עץ  מצויה אלוןהוץ ביותר של המופע הפנוטיפי הנפ .[94, 2]צורת העלווה והבלוטים

 .[29]קומה בעל גזע בודד-ולו גזעים רבים. רק לעתים המופע הוא של עץ גבה ,מ'( 9-9נמוך קומה )

 לתופעה זו יש הסברים אחדים:

     תיכוניים ברחבי העולם וגם בארץ )אזורים -העצים הגדלים בתנאי אקלים ים רובטבעם של  .3

      או שרפות, /ם אקולוגי חשוב( הוא שהתחדשותם, לאחר פגעי טבע ובהם האש היא גורש

      או מהשורשים שבהם הצמחים אוגרים /השורש ו רבעזרת נצרים הפורצים מצווא נעשית

 חומרי מזון.

על ידי האדם  תלבררה על ידי תהליכים טבעיים( שנעשי המנוגדתרה דיסגנית קשה ביותר )בר   .3

ומר, כריתה מועדפת של הגזעים הישרים, הבריאים, הגבוהים . כללפחות שנה 9,555זה 

מייצרים מעט בלוטים(, והשארתם של אלו  הםשהגנום שלהם מוטה צמיחה, ולכן  )שסביר

)הגזעים( מבתי  ה. כריתות חוזרות ונשנות של החליפיןיכחומר בנילשמש  ראוייםשאינם 

מוות של פרטים אלו לנוונות וגזע וגבוהים, גרמו עם הזמן להת-שורש שגידלו עצים ישרי

 .  [94]ולהיעלמותם. תופעה זו גרמה וגורמת לשינויים בהרכב הגנטי של האוכלוסייה

   הגנטי( ווןגהמ)יות טעלמות אללים ייחודיים, בהקטנת ההטרוזיגויבה יםמתבטאהשינויים 

   על חשבון  בלוטים רב של התומכים בייצור וכנראה בעלייה בתדירות של הגנוטיפים

    יה רבה מאוד שאינה מושקעת יאנרגמהעץ  ךצור [2]בלוטים ייצור מוגבר שלגדילה. ה

  גשמים  עוטותבשנים מ בייחוד ,עבור אנשי המרעה. התופעה המתוארת משמעותית בצימוח

  .והבלוטים הנאכלים על ידי הצאן והבקר הם תוספת מזון מבוקשת ,המרעית דלה ןבהש

רב של    צור יחית עבור ייש תפנוטיפיּוהתפשטות  ודדועפעולות אנשי המרעה שיתכן י

 בלוטים.

 המים של קיבול ההכריתות והשרפות והקטנת  לאחרסחף הקרקע עקב הרס בתי גידול  .0

 והכימיקלים בִשכבת הקרקע שנותרה. סיבה זו אינה נופלת בחשיבותה מהראשונה.
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 ,כנימה ן זה שימש לגידולהוא "האלון נושא החרקים". אלו קוקציפרה אלון של שמו פירוש .4

Kermococcus vermilio ממנה בעבר צבע אדום יוקרתי לצביעת בדים )הצבע הפיקו , ש

משקו את מ ,איסוף הכנימות אתרומא(. כדי להקל בהאדום של הטוגות שלבשו הסנטורים 

גם בארץ יש כנימות . [94]מעבר לגובה הברך יצמחוכנראה על ידי גיזום, כדי שלא  ,החורשים

הספרות ראו  - [99]אדום צבע וניתן להפיק מהן ,אלון התולעעל ו אלון התבורעל , אלון מצויל ע

 אלון מצויחורש  הממשק של אין לשלול את האפשרות כי  ,המצוטטת במאמר הנ"ל. על כן

איסוף "היבול" של הכנימות הדרושות  כדי להקל את, דומה לזה שבחו"לבארץ נעשה באופן 

 השלכות על המגוון הגנטי של המין. מובן שיש לכך, ולהפקת הצבע המבוקש

 

הוא המין השולט בחברת הצמחים ומהווה את  מצויה אלוןהאקולוגי בישראל הראה ש-ניאמחקר בוט

הגדלות בבתי גידול המתאימים  ,העלים יהחורש והיער רחבשל תצורות הדרה במרבית שעמוד ה

מרכזי בשלוש תצורות חורש/יער, מין מין זה הוא . [94, 92 ,24 ,2, 4]תיכוני בישראל-בחבל הים אלוןל

 כוללת  – התצורה הגלילית: [92, 2]סוציולוגי משתנה בהתאם לתנאים האקולוגיים-הרכבן הפיטוו

 ,והתצורה השלישית ;בכרמל ובשומרון מוכ ,התצורה הטיפוסית ;מינים הגדלים בבתי גידול לחים

לה בשפלה הפנימית ובדרום הרי יהודהה ענייה יותר במינים וכוללת מינים מהבתה זו האחרונה . גד 

 .בינוני זית-ברדוגמת  ,העמידים יותר ליובש

 

רה הטבעית מביאה ים, והבר  ים האקולוגהנבדלים בתנאיה גדל באופן טבעי בבתי גידול מצויה אלוןה

עשה מחקר נ , לכן לכך משמעות יעראית מובהקת . ישלידי ביטוי גנטי את ההבדלים שבין בתי הגידול

 בספר זה,  9.9פרק -תתגם  ורא) [99]בארץ ובירדןוביניהן, אוכלוסיות  99בתוך על המגוון הגנטי במין זה 

מתפשט באופן טבעי בעזרת הפצת בלוטים על ידי  אלוןה (."יעראות מוכוונת על ידי המגוון הגנטי"

ים יוהתנאים האקולוג ,ובגרויערות החלוץ המחטניים שניטעו  ךבעלי חיים )נברנים ועורבנים( גם בתו

 .[29, 9, 9]המצוי אלוןהבהם מאפשרים את התבססות השוררים 

 

ידועה בכל אזורי המגע שבין יערות אורנים ה, תופעה אלוניםבתוך יערות האורנים מתפשטים מיני 

כמין  בינוני זית-ברמוחלף על ידי  מצויה אלוןהבבתי גידול יובשניים  .[99]ואלונים בחצי הכדור הצפוני

  שנתית הממוצעת-פחיתה בכמות הגשמים הרב , אם בשלמבנה המסלע, אם בשל המרכזי בחורש

להבין את  כדיבמשך שנים נעשו מחקרים  .[95, 29, 9]בכרמל(שאת מקרה רמת הנדיב   הלדוגמ וראו)

על והנבטים התפתחות  , עלהנביטהעל התנאים האקולוגיים המשפיעים על הישרדות הבלוטים, 

תוך זמן את חיוניותם במאבדים  אלוןהבתנאים יובשניים בלוטי שנמצא . [92, 95, 99, 24, 29, 25, 4, 9]םתשרידו

האנדוספרם הגדול  .תעליהם מפני התייבשו ישמורעל מנת לנבוט הם זקוקים למחסה שוכי  ,קצר

להתפתח  האלוןזריע וכך יכול בעיקר לשם פיתוח מערכת שורשים מעמיקה,  ,מספק חומרי מזון לנבט

 במקומות מוצלים דוגמת שיחים, אבנים וסלעים.  מוכ ,בתנאים של רמת הארה נמוכה יחסיתבתחילה 

 

", מסכמים שני מחקרים מקצב התחדשות עצי חורש בהרי יהודה, במאמרם "[29]בריווסמוכה וח

לה שנעשו כדי לבדוק את קצב ההשתקמות והגדילה של החורש על מרכיביו הרבים בהרי יהודה והשפ
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פנים צא כי קיימים הבדלים משמעותיים ביותר בין ִמ נמהפנימית בהתאם לתנאים האקולוגיים. 

. עיקר ההבדל נובע האלון המצוידרומיים לצפוניים בקצב ההשתקמות של החורש, ובתוכו שיחי 

קצב הצימוח של עצי  בשלולא  ,במפנים הצפוניים לעומת הדרומיים מהתבססות נבטים רבה יותר

כאשר בדקו את קצב השתקמות הבתה  פנה. גםשאינו מושפע מהִמ  ,ו שיחים ממינים אחריםא אלוןה

 אלוןחורש של התפתחות  הבדק את הדינמיק [99]. שמיר[99]הגיעו לתוצאות דומות ,והחורש בכרמל

מסוגל להתאושש ממצב  אלוןה ,יהימצא כי עם הפסקת הרעהוא . ווהשתקמותבהרי יהודה  מצוי

 למצב של שיח גדול או עץ קטן.י מהר למד  פתח שיחי מדוכא ולהת

 

מחקרים . מצויה אלוןהמחקרים אחדים נעשו בארץ בתחום של הפיזיולוגיה והשימוש במים על ידי 

שען על מערכת הובלת המים בעצה, נ מצויה אלוןהמלמדים כי משק המים של  אלוןהבאנטומיה של 

בתחומי הטבעת  מפוזרותה, m 945מוצע של ואורך מ m 245בעלות קוטר של עד  מטרכאותבנויה ה

בהתאם  -קליטת המים נעשית באמצעות מערכת שורשים המסוגלת . [94](diffuse porous) השנתית

מכאן שלממשק החורש הטבעי, . [2, 4]מ' 4-ל יותר מסדקי המסלע לעומק רב שדרך לחדור  -לליתולוגיה 

 -בשטחים רבים בחבל היםההידרולוגית  חינהעשויה להיות חשיבות גם מהב, מצויה אלוןהובתוכו 

 בספר זה. 9-ו 9 פרקגם  . ראו[99, 99, 92, 92, 94, 22, 22](דונם 495,555-שתרעים על כמ)התיכוני במדינה 

 

כמעט  ן זהלמישזאת משום , ומצוי אלוןעוסקים בממשק יעראי של החורש, שעיקרו מחקרים מעטים 

הם בדרך כלל קצרים מאוד, מפותלים ומתפצלים, ם של הגזעים ירודה, ואיכות: חשיבות כלכליתאין 

ייצור פחם עץ, תוצרת עץ לאלא רק לכן אי אפשר לנצלם ליצירת תוצרים תעשייתיים איכותיים, 

הפחתת  ה שלחומרי בורסקאות )טנינים לעיבוד עורות(. המחקרים התרכזו בהשפעתומעובדת ידנית 

בצורה של דילול נצרים בכל בית שורשים וגיזום כדי  המרכזישל הגזע  על התפתחותוהתחרות 

העצים מגיבים בצימוח  ,נמצא כי בשנה הראשונה לאחר פעולות הדילול והגיזום. [99, 92, 22, 25]ולעצב

 ,. מחקרים ופעולות נוספות שנעשועוקבותבשנים ה מאודצמת הצימוח הזה פוחתת ע   .נמרץ לגובה

את ת יהפחל כדיה יעלים בעזרת רעיהאת החורש/יער רחב  משקמהתרכזו בשאלה אם אפשר ל

לעצב את נוף . כמו כן, הועלתה האפשרות צמת השרפותבכך להפחית את ע  והצמחית,  ההביומס

 9-ו 9פרק גם  ורא .[99, 92]השיחים ולעודדם להתפתח בצורה של עץ רם המאפשר מעבר ביער/חורש

 בספר זה. 

 ספרות, מקור הציטוט

 

גאוגרפי באלונים של המזרח הקרוב. עבודת גמר לתואר מוסמך, -(. מחקר טקסונומי2242אבישי, מ' ) .2

 האוניברסיטה העברית בירושלים.

(. ריבוי אלונים מקומיים מבלוטים וייחורים. עבודת גמר לתואר מוסמך, האוניברסיטה 2222אשד, י' ) .9

 העברית בירושלים.

סלע המשפיעות על התפתחות הצומח הטבעי ברמת (. התכונות ההידרולוגיות של ה9554חור, מ' )-בן .9

 .92-99, עמ' 33 ,יער: כתב עת ליער, חורש וסביבההנדיב. 

(. התחדשות הצומח הטבעי ביערות אורן נטועים. עבודת גמר לתואר מוסמך,  2222גולדרינג, י' ) .9

 האוניברסיטה העברית בירושלים.
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ביערות אורנים באזור המרכז: בחינת  אלון מצויניתוח מאפייני אוכלוסיות (. 9554דרור, ז"מ )-דופור .9

, הוגש לאגף הייעור של הקרן 25-2-299-59דו"ח מסכם למחקר  קיימא.-תפקידן ביצירת יער בר

 הקיימת לישראל.

בצפון הארץ על סלעי אבן,  האלון המצויגורמים ותהליכים המכוונים את תפוצת חורש (. 9555הר, נ' ) .4

. המחלקה לקרקע ומים / דה ועבדת. נתונים, הנחות ותהליכים מוצעיםדולומיט וִקרטון מחבורת יהו

מטעים וצמחי נוי, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית 

 בירושלים. 

(. מבנה מערכת הקרקע והסלע והדינמיקה של משק המים בבית הגידול כגורמים 9554הר, נ' ) .2

מנשה. חיבור לשם קבלת תואר –באזור אלונים האלון המצויו אלון התבור אקולוגיים עיקריים בתפוצת

 דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 .29-25 , עמ'(4-0) 9ליערן,  .האלון המצוי(. בעיות בנביטה ובהתחדשות 2245ויזל, י' ופרידמן, י' ) .4

 .9-2, עמ' 04ליערן,  ורש הטבעי.והתפתחות זריעים בח האלון המצוי(. יבול בלוטי 2249ויינשטיין, א' ) .2

, 31, רותםבכרמל.  אלון מצוי(. השפעת דילול וגיזום על התפתחות חורש טבעי של 2249ויינשטיין, א' ) .25

 . 29-22עמ' 

 . רמת גן: מסדה. היער והייעור בישראל(. 2225ויץ, י' ) .22

חשיבותה בקביעת (. התפתחות מרכיבי הגריגה והחורש הראשיים בשנתם הראשונה ו2229חריף, י' ) .29

הטורים הסוקצסיוניים בהרי יהודה. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית 

 בירושלים.

. עבודת גמר לתואר האלון המצוי(. הגורמים המשפיעים על עיצוב צורת הגידול של 2222טפר, א' ) .29

 מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 , עמ'(3-3) 03, ליערן(. מקצב התפתחות עצי חורש בהרי יהודה. 2245סמוכה, י' , ליטב, מ' ואחרים ) .29

29-4. 

סקירת ספרות וסיכום  -זית בינוני-ברהביולוגיה והאקולוגיה של  (.9559) 'ר ,צחור-שוורץו 'פולק, ג .29

 החברה להגנת הטבע.תל אביב: . מחקרים ברמת הנדיב

. תל אביב: סיכום ספרות -תיכוני, רקע כללי -החורש הים (.2229פרבולוצקי, א', לחמן, א' ופולק, ג' ) .24

 החברה להגנת הטבע.

מודל לחישוב מאזן מים באגן היקוות קרסטי בהתאם להרכב הצומח שלו ובחינתו (. 2222רוזנצביג, ד' ) .22

פרסום מקדים  ,. תל אביב: משרד החקלאות, האגף לשימור הקרקע והניקוז, יחידת המחקרבאגן כברי

 .4מס' 

ביערות האורן  אלון מצויהתבססות  -(. יער או פער 9525', בן יאיר, ש' ובוקן, ב' )ברמן, א-רייזמן .24

 .94-94, עמ' 3אקולוגיה וסביבה, בישראל. 

. תל אביב: פוטרנספירציה בשטחי חורש, אורן ומרעה באזור קרסטי בכרמלבא(. 2244שחורי, ע' ) .22

 משרד החקלאות, האגף לשימור קרקע.

תיכונית -(. ידיעת שיעור הדיות כגורם מכוון בממשק אקוסיסטמה ים9552ן, י' )שילר, ג', אונגר, י"ד וכה .95

 .222-225, עמ' 6 אקולוגיה וסביבה,מקרה רמת הנדיב.  -

. 3991-3990חלקת מחקר נחל נחש, דו"ח מחקר שש שנתי,  (. 2224שמידע, א', שמיר, צ' ווינברגר, מ' ) .92

 מוגש לוועדת מחקרים של הקק"ל.

צמיחה, התחדשות ויבול  -בהרי ירושלים  אלון מצוי(. דינמיקה של התפתחות חורש 2249שמיר, צ' ) .99

 .229-29, עמ' 31, רותםבלוטים. 
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 (.Quercus ithaburensis Decne) התבור אלון    3.3

 

עשוי גם  . העץמ' 10-ל 8הגדל לגובה של בין  ,גזעי-חד ,עץ רםזהו בדרך כלל  .הוא מין נשיר התבור אלון

 .Q) מקרולפיס אלוןמין, ל-מקורב, כנראה בדרגה של תת התבור אלוןמ'.  00לגדול לגובה של 

macrolepis ,)בעבר ּכונה שQ. aegilops או/ו  Q. vallonea .מצטיין במגוון מורפולוגי  התבור אלון

מין  .[02]ובמידה פחותה בצורת העלים ,הבלוטים והספלוליםשל גודל במתבטא בעיקר בצורה והגבוה 

בחורש . [1]בערך( 'מ 1000בגולן ) מ' מעל פני הים 1000-800גדל עד לרום של בין התרמופילי מין זה הוא 

 פנים דרומיים על פני צפוניים. יף מ  מעורב הוא מעד

 

משך ב הנשניםשטח היער הנוכחי המצומצם של מין זה בארץ הוא תוצאה של כריתה והרס יערות 

היערות הרס  ., עת נכבשה הארץ על ידי מצרים11-אלפי שנים, תהליך שהגיע לשיאו בתחילת המאה ה

עד  ,תמאני'האימפריה העות , על ידי00-בעת מלחמת העולם הראשונה בתחילת המאה הנמשך 

ברמת  ,םמצומצמים יחסית בהיקפ ,בארץ נותרו ריכוזים אחדים .[10, 8, 0]שכמעט לא נותר מהם שריד

, שפרעם-אלוניםאזור בגליל התחתון, בצפון בקעת הירדן למרגלות החרמון, בהגולן )יער יהודיה(, 

ראה בעזרת הפצת נרבים, שנוצרו כיש עוד קיבוצים קטנים אך . [10]שפלת החוףבשומרון ובכרמל, ב

 םריכוזים אלו עשויים לגדול בהיקפ ;בעיקר על ידי העורבני )ציפור המטמינה בלוטי אלונים( ,בלוטים

 עם הזמן על ידי חידוש טבעי. 

 

תיכוני במדינה עשויה להיות משמעות גם -בשטחים רבים בחבל הים התבור אלוןיער לממשק 

 המצוי אלוןל הכמות מים רבה מאוד בהשווא תעץ הבודד מדייהשמהבחינה ההידרולוגית, היות 

  זה. בספר 2-ו 4גם פרק  ורא .[00, 01, 18]עצי חורש אחרים הגדלים באותו בית גידול ם שלמינילו

הטרכאות  ;בנויה מטרכאותהשען על מערכת הובלת המים בעצה נ התבור אלוןמשק המים של 

בין  כן נעואור ,m 020עד  -ן קוטר, [11](ring porous) תבתחומי הטבעת השנתימרוכזות בצורת טבעת 

240-060 m, 160 כאשר הממוצע הוא m. בבתי  .נעשית באמצעות מערכת שורשיםיטת המים קל

מתפשטת בחללים מלאי אדמה שבתוך הסלע הנקבובי המכוסה מערכת השורשים גידול מסולעים 

 אלון ,עם כל הדרישה הרבה שלו למים .[6, 2, 4]נארי. סלע שכזה מסוגל להעביר כמויות מים רבות

לכן מומלץ לנטיעה בבתי ו, אחרים תיכוניים נשירים-אלונים יםמיותר ליובש עמיד הוא מין  התבור

בהם הקרקעות, המסלע וטווח הטמפרטורות תואמים את שהיקף השטחים  .[04, 01]הגידול המתאימים

בהם הוא גדל ששל השטחים  םהיקפגדול  מ ,לתוהדרישות האקולוגיות של המין ומאפשרים את גדי

 ותבהם תכונות הקרקע והסלע מאפשרשבאזורים  רחבנקום לטעת מין זה בקנה מידה עתה. לכן יש מ

קרקעות בשפלת החוף מצפון לתל אביב ועד למרגלות  , לדוגמה:את אספקת המים הרבה הנדרשת לו

שפרעם, בכרמל, -באזור טבעון מוכ, ם רבהמסלע נקבובי המאפשר אחסון והעברת מיעל גבי  ;הכרמל

 שונים, יםיתנאים אקולוגבעלי גדלות בבתי גידול  התבור אלוןאוכלוסיות . [7, 6, 2]בגליל התחתון ובגולן

נעשה מחקר על המגוון לכן רה הטבעית מביאה לידי ביטוי גנטי את ההבדלים שבין בתי הגידול, והבר  

"יעראות  :2.1פרק -תתבהתוצאות מפורטות . [00, 11, 17, 16, 14]יניהןוב אוכלוסיות 16 בתוךהגנטי במין זה 

 מוכוונת על ידי המגוון הגנטי".
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לא נעשו מחקרים יעראיים מפני  התבור אלוןגם ביערות  ,האלון המצויעל  1.0 פרק-תתב כתבשנ מוכ

יערות ולם, וא .כשלעצמו אין כמעט חשיבות כלכלית עקב האיכות הירודה של הגזעים התבור אלוןשל

יער -בדרך כלל ממספר קטן של עצים גדולים עם תתהמורכב פארק, -הם מסוג של יער אלון התבור

קשורים בעיקר  התבור אלוןהמחקרים המועטים על ממשק ביער . לפיכך, [1]משמש למרעהשעשבוני 

, 10 ,1]השתקמות לאחר שרפהועל ההתפתחות הזריעים על יה על ההתחדשות הטבעית, ילהשפעות הרע

כמו גם  בתוך יערות מחטניים, אלון התבורבנביטה ובהתפתחות של  תלאחרונה גברה ההתעניינו .[12, 11

 . [7]יצירת יער מעורבלהתפתחות הזריעים ושל ממשק הדרוש לקידום ב

 ספרות, מקור הציטוט

 

מוסמך,   גאוגרפי באלונים של המזרח הקרוב. עבודת גמר לתואר-(. מחקר טקסונומי1167אבישי, מ' ) .1

 האוניברסיטה העברית בירושלים.

בא"י בהווה   Quercus aegilopsפיטוסוציולוגי של יערות האלון-(. מחקר היסטורי1112אייג, א' ) .0

חוב' ; 114-108 , עמ'ו-חוב' ה; 012-001, עמ' חוב' ד; 107-112, עמ' כרך ג חוב' ב, הטבע והארץובעבר. 

 .448-444, עמ' חוב' ח; 111-188, עמ' ז

 .71-70, עמ' 41רותם,  למאכל. אלון התבור(. שימוש בבלוטי 1182אליאב, א' ) .1

-באזור אלונים אלון התבור(. מסלע וקרקע כגורם אקולוגי של תפוצה והתפתחות ביער 1118הר, נ' ) .4

שפרעם. עבודת גמר לתואר מוסמך, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה 

 לים.העברית בירוש

אקולוגיה שפרעם. -באזור אלונים אלון התבור(. מסלע וקרקע כגורם אקולוגי ביער 0000הר, נ' ) .2

 .40-02, עמ' 6וסביבה, 

(. מבנה מערכת הקרקע והסלע והדינמיקה של משק המים בבית הגידול כגורמים 0008הר, נ' ) .6

שה. חיבור לשם קבלת תואר מנ–באזור אלונים האלון המצויו אלון התבוראקולוגיים עיקריים בתפוצת 

 דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

            .אלון התבור(. תנאי קרינה ביער מחטני נטוע והשפעתם על התפתחות ותפקוד 0011קופר, א' ) .7

עבודת גמר לתואר מוסמך, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון והסביבה, האוניברסיטה העברית 

 בירושלים.

, ליערןבשרון הדרומי.   אלון התבורמחקר על השמדת יערות  -(. סנגוריה על התורכים 1180קרשון, ר' ) .8

 )באנגלית(. 21-24; 21-20, עמ' 33

השפעות השרפה ורעיית בקר על ההתחדשות (. 0011ברמן, א', בוקן, ב' ואחרים )-רייזמן .1

 לאחר שרפה פראית: האם נחוצה התערבות ממשקית יערנית? אלון התבורוההתאוששות של יער 

 דו"ח מחקר מוגש להנהלת ענף היער של הקק"ל.

10. Dufour-Dror, J-M., & Ertas, A. (2004). Bioclimatic perspectives in the distribution of 

Quercus ithaburensis Decne. subspecies in Turkey and the Levant. J. Biogeogr., 31, pp. 

461-474. 

11. Dufour-Dror, J-M. (2007). Influence of cattle grazing on the density of oak seedlings and 

saplings in a Tabor oak forest in Israel. Acta Oecol., 31, pp. 223-228. 
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12. Eig, A. (1933). A historical-phytosociological essay on Palestinian forests of Quercus 

aegilops L. ssp. ithaburensis (Desc.) in past and present. Beihefte Bot. Centralbl., Bd LI. 

Abt. II, Heft 1, pp. 225-272. 

13. Fahn, A., Werker, E., & Baas, P. (1986). Wood anatomy and identification of trees and 

shrubs from Israel and adjacent regions. Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and 

Humanities. 

14. Kaplan, D., & Gutman, M. (1999). Phenology of Quercus ithaburensis with emphasis on 

the effect of fire. For. Ecol. Manage., 115, pp. 61-70. 

15. Kaplan, D. (2005). The enigma of the establishment of Quercus ithaburensis park forest in 

northern Israel: Co-evolution of wild-boar and men? Wildl. Biol. Pract., 1, pp. 95-107. 

16. Korol, L., Shklar, G., & Schiller, G. (2004). Tabor oak in Israel, genetic diversity within 

and between populations. For. Genet., 11, pp. 317-323. 

17. Ne'eman, G. (1993). Variation in leaf phenology and habit in Quercus ithaburensis, a 

Mediterranean deciduous tree. J. Ecol., 81, pp. 627-634. 

18. Oppenheimer, H. R. (1949). The water turn-over of the Valonea oak. Pal. J. Bot., Rehovot 

series, 7, pp. 177-179. 

19. Schiller, G., Shklar, G., & Korol, L. (2003). Genetic diversity assessment by random 

amplified polymorphic DNA of oaks in Israel. 1. Tabor oak (Quercus aegilops L. ssp. 

ithaburensis [Decne.] Boiss.). Israel J. Plant Sci., 51, pp. 1-10. 

20. Schiller, G., Herr, N. et al. (2005). Diversity assessment of leaf phenology variation in 

Quercus ithaburensis Decne. by RAPD. Israel J. Plant Sci., 53, pp. 75-78. 

21. Schiller, G., Cohen, S. et al. (2007). Estimating water use by sclerophyllous species under 

East-Mediterranean climate. III. Tabor oak forest sap flow distribution and transpiration. 

For. Ecol. Manage., 238, pp. 147-155. 

22. Schiller, G., Ungar, E. D.
 
et al. (2010). Water use by Tabor and Kermes oaks growing in 

their respective habitats in the Lower Galilee region of Israel. For. Ecol. Manage., 259, pp. 

1018-1024.  

23. Siam, A. M. J., Radoglou, K. M. et al. (2008). Physiological and growth responses of three 

Mediterranean oak species to different water availability regimes. J. Arid Environ., 72, pp. 

583-592.  

24. Siam, A. M. J., Radoglou, K. M. et al. (2009). Differences in ecophysiological responses to 

summer drought between seedlings of three deciduous oak species. For. Ecol. Manage., 

258, pp. 35-42.  

25. Zohary, M. (1961). On the oak species of the Middle-East. Bull. Res. Counc. Israel, 9D 

(4), pp. 161-186. 
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 (.Quercus boissieri Reut) התולע אלון    3.1

 

 .[1] יה ועד אירןימזרח טורק-נפוץ במזרח אגן הים התיכון בהרים שבדרוםההוא מין נשיר  אלון התולע

שנתית -בבהם כמות הגשמים הרשעיקר תפוצתו בארץ הוא ברמת הגולן ובגליל העליון, באזורים 

צמות . עם הירידה בע  [1]מונטמורילוניטית מגניונית-חומהמ"מ, על קרקע יער  600-הממוצעת גבוהה מ

ל קורה ישרה, הוא שוב מתפשט על ידי זריעה הוגובה ל  מהר יחסית גדל ההכריתה של מין זה,  מגד 

 אלון; לביד טלפו התולע אלוןעצמית של בלוטים בבתי הגידול המתאימים לו, ויוצר חברות אחדות: 

גדל במקומות התולע  אלוןבאזורים אחרים בארץ . [1]סורי אגסו התולע אלון; דביקה שלהביתו התולע

לווה, בעיקר נים מספקים את דרישותיו, אך לא כמין שולט אלא כמין יבהם התנאים האקולוגש

עמיד לשרפה  התולע אלון  ריחן ובהר סנסן.-בפסגת הר המוחרקה, באום :למשל, מצוי אלוןבחברת 

בישראל אין מידע קליפה עבה על פני הגזע והענפים, משם הוא מתחדש. הודות ל מצוי אלוןיותר מ

  שלו.ידע על תנאי בית הגידול לבד המ אלון התולענוסף על 

 

בגליל ובגולן, אך גם בבתי גידול מתאימים  גם ,גדלההולכת ו אלון התולעהיעראית של  חשיבותו

התעניינות במגוון הגנטי של  יצרו . סיבות אלהלהרבות בנטיעתו כמו כן, ניתן .באזורים אחרים בארץ

נעשה מחקר על השונות  .להצביע על מקורות לאיסוף חומר ריבוי משובח מבחינה גנטית כדימין זה 

מגוון "יעראות מוכוונת על ידי ה :2.1 פרק-תתבהתוצאות מובאות ו, [0]הגנטית בקרב מין זה בארץ

 ".הגנטי

 ת, מקור הציטוטספרו

 

 . תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד. צומח בגליל-קרקע-סלע(. 1186וין, א' )-רבינוביץ.         1

2.  Schiller, G., Shklar, G., & Korol, L. (2004). Genetic diversity assessment by random 

amplified polymorphic DNA of oaks in Israel. 2. Quercus boissieri Reut. Israel J. Plant 

Sci., 52, pp. 315-322.  

3.   Zohary, M. (1973). Geobotanical foundations of the Middle East, Vol. 2. Stuttgart: G. 

Fisher.  
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 ( (.Phillyrea latifolia L בינוני זית-בר   5.3

רופילי )בעל עלים נוקשים(, ממשפחת לעד, סק-הוא שיח גדול או עץ נמוך קומה, ירוק בינוניזית -בר

. [22]תיכוניים-תיכונית. בארץ הוא נפוץ כמין נלווה ביערות ובחורשים ים-תפוצתו כלל ים, וםהזיתיי

סוגים שונים של בתי גידול ב והוא גדל ,ב מאוד באופן יוצא מהכללתחום אקולוגי רח בינוני זית-לבר

 ייחוד. בית הגידול האופייני ביותר הוא המדרונות היובשניים הנהנים מקרינה, ב[2]מגוון אתריםבו

הן באור  ,חול מיוצבברנדזינות ובסחף חרסיתי, בהוא גֵדל גם בקרקעות חצציות,  ,סלעי גיר. עם זאת

צל, בבתי גידול יובשניים וגם בגדות נחלים ונהרות, בצורה של ׂשיחייה נמוכה,  שמש מלא והן בתנאי

. הייבטורק שחור אורןו ברוטיה אורן, ירושלים אורן: אורןיער ביערות פתוחים של מיני -אך גם כתת

רבת חופי הים קאינה מוגבלת רק ל תמגוון הגדול של בתי גידול, הרי שהתפוצה הגאוגרפילבהקשר 

טווח  למרות זאת,גם לאזורים פנימיים.  חורשים, אלא חודרת דרך עמקי נחלים ונהרותכמו רוב ה

מ', אך יש מקומות  000גובה של למופיע בתחום שבין פני הים ועד  מין זהולרוב  ,הרום אינו גדול

 מ' )באנטוליה(. 5,300שבהם הוא מופיע בגבהים גבוהים של עד 

  
  בינוני. זית-בר  עץ מראה את המחבר ליד 5511צילום משנת 

 . גיל העץ כגיל החייל שבתמונה.5510העץ גדל ברמת הנדיב והושמד בשרפה של שנת 

 

ירידה בכמות הגשמים, וכוללים עלייה בטמפרטורות  שינויי האקלים החזויים באזור אגן הים התיכון

ת הצומח בבתי עשויים להשפיע על הרכב חברו . שינויים אלה[1]ועוד הגשמים צמתבע   גם עלייהאך 
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דרה ארוכה של סהוליד ו 20-של המאה ה 50-כבר בשנות ה החלהגידול השונים. הצפי לתרחיש שכזה 

תיכוניים  -פיזיולוגיים במינים המרכזיים המרכיבים את היערות והחורשים הים-מחקרים אקו

ים בנוסף פיזיולוגי, הכולל-בתחום האקו רבים מחקריםהתפרסמו אפריקה. -צפוןבבמדינות אירופה ו

. נמצא כי זית-ברהואת  רוזמרין ,הנחלים הרדוף, ליגוסטרום, המסטיק אלת, קטלבהלאלונים גם את 

-של אלונים ים ולו עמידות ליובש שעולה על ז קנותהוא בעל תכונות פיזיולוגיות המ בינוני זית-בר

, 20, 51, 57, 50, 5,  1, 7, 0, 4]ומינים אחרים (Arbutus unedo) קטלב ,(Q. ilex)אילקס אלוןתיכוניים, דוגמת 

25].  

 

שפעת שינויי אקלים על הצמחייה במזרח אגן הים בנושא ה ספורים בלבדמחקרים נעשו , מנגד

למינים העיקריים המרכיבים את  ביותר מועטהלב תשומת  הוקדשה. כמו כן, בארץ פרטהתיכון, וב

 רחב אשחראו  ישראלי-ארץ אשחר, קטלב, מצוי חרוב ,התבור אלון, האלון המצוידוגמת  ,החורש

-מחקר אקו .ומינים אחרים אטלנטית אלה, המסטיק אלת, ישראלית-ארץ אלה, אציל ער, עלים

על ידי פרופ'  10-וה 40-, נעשה כבר בשנות הזית-רבהפיזיולוגי בצמחי החורש, שכלל גם את 

חודרים  זית-ברהראו ששורשי מצאים העיקריים ממחקרים אלו המה .[51, 54, 53, 52, 55, 50]אופנהיימר

להעלות את הערך האוסמוטי של מוהל התאים של מין זה  ביכולתוסדקים שבסלעים, ודרך  לעומק רב

כל התכונות הללו  ~.10%עלוותו עמידה בגירעון לרוויה של עד ו,  0-1MPa-לרמות גבוהות של כ

ילות הטמעה בתנאי בית גידול פע , וכןבספר זה( 4גם פרק  ורא) [55, 3]כל השנה דיותמאפשרות לו 

תנאי אם ישתנו ו, האלון המצויאת מין זה מחליף עתה פיכך, . להאלון המצוימדי עבור  יובשנייםה

בעתיד כמין המהווה את עמוד הִשדרה  פועשוי להחליאף  , הואשינוי אקלימיבשל בית הגידול ויורעו 

עשוי לצמוח ולהיות  זית-בר. תיכוני-םשל החורש בבתי גידול יובשניים בתחום התפוצה של החורש הי

שנית במרווחי נראה בצילום, בעזרת טיפולים בגזע המרכזי והכחדה חוזרת ונש מועץ בגובה לא רב, כ

שעשוי להיות  מורפולוגי קיים מגוון זית-ברב. [5]השורש רזמן קצרים של הנצרים הפורצים מצווא

בתוך המגוון הגנטי  בחינתגם מ הנ"ללב למין רצוי להסב תשומת , לכןקשור למגוון גנטי במין זה. 

באילו לדעת  כדיברחבי הארץ, בעלי תכונות שונות גידול  תיגדלות בבה אוכלוסיות ובין אוכלוסיות

גנטי רב מאפשר  , שהרי מגווןשם חומר ריבוי לאסוף תאפשרי . כךהמגוון הגנטי הוא הגבוה ביותר מהן

 רה והתאמה טובה לתנאי בית הגידול.בֵר 

  

 ספרות, מקור הציטוט

 

 זית בינוני-ברהשפעת טיפולים ממשקיים על צימוח שיחי (. 5555גטריידה, ש' ופרבולוצקי, א' ) .5

(Phillyrea latifolia) החברה להגנת הטבע וקרן יד הנדיב.0. דו"ח מחקר מס' ברמת הנדיב .  

סקירת ספרות וסיכום  -נוניזית בי-ברהביולוגיה והאקולוגיה של  (.2003) 'ר ,צחור-שוורץו 'פולק, ג .2

 החברה להגנת הטבע.תל אביב: . מחקרים ברמת הנדיב

תיכונית -(. ידיעת שיעור הדיות כגורם מכוון בממשק אקוסיסטמה ים2005שילר, ג', אונגר, י"ד וכהן, י' ) .3

 .577-570, עמ' 6אקולוגיה וסביבה,  מקרה רמת הנדיב. -
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 אלות    3.6

 

 מבוא 

 אלהו המסטיק אלתחשיבות יעראית: אך רק לשלושה מהם יש , [00, 82]גדלים בארץ אלהשה מיני יחמ

תיכוני ובחבל היובשני למחצה -בחבל הים ואלה אטלנטיתתיכוני במדינה, -בחבל הים ישראלית-ארץ

 טורני(. -)האירנו

 

יחסים שבין כנימות וצורת העפצים הבנושאים האלה: תשומת לב רבה מאוד הופנתה למחקרים 

ם שונים וחומרים נדיפים יובבתי גידול שונים, התכונות הרפואיות של חומרים כימי האלותבמיני 

 אלה( והרוכב )אטלנטית אלהנה )בדרך כלל היחסים שבין הכ  כן או "המסטיק" באלות השונות, ו/ו

שלושת משום ש ,האקולוגי והפיזיולוגי(. פרק זה יסכם רק את הידוע בתחום הגנטי, P. vera=אמתית

הנ"ל הם מרכיב אקולוגי חשוב במידה זו או אחרת בבתה ובחורש/יער רחב העלים בחבל  האלהמיני 

 יער ביערות המחטניים שניטעו.-ארידי(, וכתת-טורני )סמי-תיכוני והאירנו-הים

 

 :ייםתיכונ-ים אלהרבה הגנטית של מיני מחקרים אחדים נעשו כדי לבדוק את הק  

  קיימת קרבה גנטית בין ,מצד אחדכי הראה  DNA (RAPDs)[91] בו נעשה שימוש במקטעישמחקר 

  ,אחרומצד ; (P. vera)ואלה אמתית (P. khinjuk) אלה חינג'וקלבין  (P. atlantica) האלה האטלנטית

 .P) ת טרבינתואל (P. lentiscus) אלת המסטיקל (P. palaestina) ישראלית-ארץ אלהבין 

terebinthus) . קטן מאוד ואלת טרבינת ישראלית-אלה ארץהמחברים טוענים כי המרחק הגנטי בין, 

 ,DNAשהשתמש במקטעי  [91]מין או זן של המין השני. מחקר נוסף-והמין הראשון הוא למעשה תת

אלו מינים שני שו ,ואלת טרבינת ישראלית-אלה ארץקרבה גנטית רבה בין שיש הוא  אףהראה 

 DNAמקטעיבשנעזר  נוסףבמחקר  .מאלת המסטיקבמידה ניכרת  נבדלים
נמצא שכל הדגימות  ,[99]

אלת מורכבת רק מהדגימות של  הקבוצה אחת היית .התפלגו לשתי קבוצות ששימשו במחקר

אלה כללה את שני המינים, קבוצות: האחת -יהתפלגה לשתי תת ההקבוצה השנייואילו , המסטיק

אלה חינג'וק ואלה , אלה אטלנטית :כללה את שלושת המינים ההשניי ;ואלת טרבינתישראלית -ארץ

דומים מאוד מבחינה  ואלת טרבינת ישראלית-אלה ארץהמינים  נמצא גם כי . במחקר זהאמתית

להשתמש ברמת הנגיעות של  ןנעשה ניסיו [90]. במחקר אחרואלה חינג'וק אלה אמתיתוכך גם  ,גנטית

רמת  .שוניםאלה רבה הגנטית של מיני כדי לבדוק את הק   אלהסוג מיני כנימות יוצרות עפצים ב 90

עד -ברורה בין מיני אלות ירוקות חנהשונים במיני הכנימות השונות יצרה הב אלההנגיעות של מיני 

רמת הנגיעות הבדילה היטב בין שתי קבוצות של מינים:  מיני האלהואלות מהעולם החדש. בשאר 

אלה כללה את המינים  ההקבוצה השנייוועוד,  אלה אטלנטית, יתאלה אמתהאחת כללה את המינים 

 ועוד. ישראלית-אלה ארץ, תטרבינ תאל, חינג'וק
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 (.Pistacia palaestina Boiss) ישראלית-ארץ אלה 1.6.3

הים התיכון. מין נשיר זה הוא המזרחי של היא באגן  ישראלית-האלה הארץתפוצתה הכללית של 

בארץ, מין  .[91]וכך היה גם בעבר הרחוק ,בארץ ישראלית-ארץ אלה-צוימ אלוןמרכיב קבוע בחורש של 

פנים מ  אלה זו גדלה על פני מצוקים ו .[9]זה נפוץ בכל שטחי החורש והגריגה בצפון, במרכז ובמזרח

. [81]מ' 9100-היא גדלה מגובה פני הים ועד כ .צפוניים, על קרקעות טרה רוסה ורנדזינה וגם על בזלת

נעה בין  המיןת נמצאה רק במקומות מוצלים ועשירים ברקבובית. צורת הצמח של התחדשות טבעי

התפתחות . [8]ליד מקומות קדושים אחדים במדינהניתן למצוא ש מוכ ,שעשוי להיות גדול ,שיח לעץ

יוצרת עפצים דמויי בננה שהצמח בצורת שיח או עץ קשורה לעתים קרובות בנגיעות של כנימה 

דבר גורם להתפתחות ענפים צדדיים ה .נף או ענפים מובילים בנוף הצמחבקדקוד הצמיחה של הע

מין נשיר שעליו אינם  היותהזו חשיבות אקולוגית ב אלהל .[91]גדילת הצמח בצורת שיחלרבים ו

, חזור חומר אורגני בשכבת הנשר שעל פני הקרקעמ  של לקדם פעילות  םעשויי, העלים על כן. םילדניג

 ינה היעראית.מהבחהרצוי בהחלט  דבר

 (.Pistacia atlantica Desf) אטלנטית אלה 1.6.3

ארידי( המשתרע מהרי -טורני )ערבתי, סמי-גאוגרפי האירנו-גדל בתחום הפיטוהאלה זו היא עץ נשיר 

גדלה ביערות ערבתיים פתוחים,  אלה אטלנטיתאפריקה ועד אירן ומרכז אסיה. -האטלס שבצפון

זה  מיןמ םעצי .[81]יותר בעבר הרחוקלחים לתנאי אקלים א עדות וקיומה בתחומי ישראל וסיני הו

זו גדלה במרחבי הר הנגב בבתי גידול  אלה ,עשויים להגיע לגיל של מאות שנים ולגודל ניכר. בארץ

אדיות. היא גדלה גם והאוגרים מים בסדקי הסלעים המלאים בקרקע, למרגלות מצוקים ובו םיסלעי

נובעת  אלה האטלנטיתב תק החולה וברמות מנשה. ההתעניינובגליל התחתון, בבקעת קדש, בצפון עמ

 אלהה .אמתיתה אלהה - (P. vera) טנהאלת הב  נה שעליה מרכיבים את הכ  מהיותה בעיקר 

ההתחדשות הטבעית  ;ממדים גדוליםלו מבוגרהעץ עשוי להגיע לגיל ומתפתחת לאט,  אטלנטיתה

עור של הקק"ל יאגף הי. [90]בבתי הגידולים יהשפעות הקשות של התנאים האקולוגעקב המועטה 

שמין הסיבה לכך היא ללא הצלחה יתרה. אך בנגב,  בייחודמנסה לגדל מין זה בחורשות ברחבי הארץ, 

ודאי ונחקרה( ב שלאומערכת השורשים שלו ) ,בגומחות לחות ,בערבות ובמדבריות בנגב ובסיני גדל זה

 ענפה ומעמיקה. 

 (L. Pistacia lentiscus) המסטיק אלת 1.6.1

בחורשים הגדלים ובגריגה בבתה, הוא נפוץ מאוד סביב אגן הים התיכון משום שלמין זה חשיבות רבה 

מאוד זה מזה בתכונות אקלימיות וקרקעיות  הנבדליםבמגוון בתי גידול  ,מ' 100-מגובה פני הים ועד כ

דבר המרמז  ,עד-. מין זה הוא ירוקאלת המסטיקו חרוב, למשל חברת הםשבהובהרכב חברות הצומח 

על האפשרות שמוצאו מאזור של אקלים טרופי. צורת הצמח משתנה משיח נמוך ומשתרע ועד עץ 

 - חומרים נדיפים ושרף - של חומרי טבע טבעיקר מההיב ,מין זה נחקר רבות .[81]מ' 1-שגובהו כ

חשיבות  זו ה. לאלאלת המסטיקבבאין מזון אחר, עזים ובקר אינם בוחלים . [1, 0]הרפואי טומההיב
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באזורים יובשניים על סלעי משקע ימי )גיריים(.  ייחודרבה בשיקום מערכות גריגה וחורש שנפגעו, ב

במין זה  הינוקרפיתפרמתחדשת מנצרים לאחר שרפה וגם מזרעים, אלא שתופעת ה ת המסטיקאל

בהם קיימת שמגבילה את עיבוי הכיסוי של שטחים זו ומכאן מיעוט הזרעים הפוריים. תופעה  ,נרחבת

בעזרת  ריםמופ  מין זה לבתי גידול של נמנעת התפשטות . כמו כן, סכנת סחף קרקע על ידי מים ורוח

 ,תיכוניות-בשיקום מערכות אקולוגיות ים אלת המסטיקזרעים פוריים. עקב החשיבות הרבה של 

כדי להוות יה ינוקרפתלזהות אקוטיפים נקביים בעלי פוריות גבוהה ומיעוט פר במטרהנעשה מחקר 

  .[91]שיקום לצורךיה יגרעין רב

 

תופעה ה. מתאפיינים ביובשנות רבה אלת המסטיקבהם גדלה שבתי הגידול משכבר נאמר, חלק  פיכ

יולוגיות השונות זפי-תכונותיהם האקושבשאלה אם המין נחלק לאקוטיפים  תיצרה התעניינו

 אקולוגיהאוטהמחקר על ב .מאפשרות עמידות ברמה שונה בפני מיעוט מים בבתי הגידול

(Autecology)  הנבדליםכי האוכלוסיות הגדלות בבתי גידול החוקר  הסיק ,[88]אלת המסטיקשל 

בעזרת  רלתנאי יובש בקרקע ובאוויהסתגלות  יכולתבעלי אקוטיפים  בעצם ןה ,יםיבתנאים האקולוג

 ם שלסינתזה( בתנאיפעילות הטמעה )פוטוו ריבוי פיוניות, עמידות בפוטנציאל מים גבוה בנצר

אוכלוסיות הכרמל וחוף אולם הגלבוע פיתחה תכונות אלו,  תאוכלוסיי .ותויר גבוהות אוטמפרטור

 חום. להים אינן מגלות הסתגלות ליובש ו

 

נחלקת לאקוטיפים, או שיש במין זה התבטאות  אלת המסטיק אםנבדקה השאלה נוסף על כך, 

בתי גידול מנדגמו שש אוכלוסיות זה עבור מחקר  .[80]יםפנוטיפית בהתאם לתנאים האקולוגיים השונ

, הכרמל, הגלבוע, חדרה ובית גוברין(, התורעןמהבחינה האקולוגית )נחל כזיב,  במידה רבה הנבדלים

 זו מזוושלוש אוכלוסיות בקפריסין. נמצא כי האוכלוסיות הישראליות נבדלו באופן מובהק 

 ללוהפרמטרים ה. העלעלים ופוטנציאל המים עם הזריחה( בפרמטרים מורפולוגיים )נפח השיח, מספר

לעומת . ים בכל בית גידול )גשם שנתי וטמפרטורה שנתית ממוצעת(ילתנאים האקולוג היו בהתאמה

זאת, לא נמצאו הבדלים מובהקים בגודלה של השונות הגנטית בין האוכלוסיות ולא בין הארצות 

בתוך  יםלי )מהשונות הגנטית( של המין נמצאמהמגוון הגנטי הכל 11%)ישראל וקפריסין(. 

מהמגוון  1%-ו קפריסין,-מהבדלים בין שתי הקבוצות ישראל יםמהשונות נובע 88%האוכלוסיות, 

בין  רבמעבר גנים יש . םמהבדלים בין אוכלוסיות שבתוך שני הקיבוצים הגאוגרפיי יםהגנטי נובע

לא נמצאו סימנים  ,ין האוכלוסיות. כמו כןמרחק בעקב הולא נמצאו סימנים לבידוד  ,האוכלוסיות

קשורים לתנאים האקולוגיים השונים. מכאן ה ,גנטיים המעידים על הבדלים בין האוכלוסיות

 מפלסטיותשההבדלים המורפולוגיים והפיזיולוגיים בין האוכלוסיות שנדגמו בישראל נובעים 

בתגובה לשונות בתנאים  לבטא פנוטיפים שונים אלת המסטיקפנוטיפית. נראה שהיכולת של 

 . האקולוגיים היא תכונה של הסתגלות במין שבו קיימת זרימה אינטנסיבית של גנים

 

 אלת המסטיקבהמגוון הגנטי של בשיטות גנטיות, מורפולוגיות וביוכימיות  תקויבדנעשו במחקר אחר  

ה בין המקורות החוקרים מצאו שונות מורפולוגית רב. [1]ספרדבו יהתוניסבקפריסין, בבישראל, 

 םכמות החומרים הארומאטיישל רכב וה  של . גם בדיקות יהשונים בלי קשר למוצאם הגאוגרפ

למוצאם הגאוגרפי.  קשראך ללא  ,טרפנים ועוד( הראו הבדלים בין המקורות)מונוטרפנים, ססקווי

ראל המין ביש תאוכלוסיי ביןשוני רב שיש  גילה RAPDבשיטת  DNAשימוש במקטעי  ,לעומת זאת



998 
 

. החוקרים יהבתוניסשבספרד לאלו שרבה יחסית בין האוכלוסיות ק  שקיימת ו ,בקפריסיןש זול

מאפשרת למין זה לגדול בהצלחה כנראה השונות הכימית, הגנטית והמורפולוגית הרבה ש מסכמים 

בעזרת בדיקת  חקרבספרד ובמרוקו נ אלת המסטיקבהמגוון הגנטי במגוון רחב של בתי גידול. 

RAPD-בשיטת ה  DNAמקטעי
מזרח ספרד שונות -בדרום אלת המסטיקנמצא כי אוכלוסיות . [81]

  שתילים שמוצאם ממרוקו.בספרד אין לטעת כך ניתן להסיק כי מאוד מאלו הגדלות במרוקו, ומ

 

, ובאזור אגן הים עולמיים-ות על האפשרות לשינויי אקלים כללעהתרזה שנים רבות מתפרסמות 

דרכי התגובה  דרבנו ביצוע מחקרים עלות עההתר. תיתבטאו במגמת התייבשוהתיכון שינויים אלה 

ירידה לשלהם הסתגלות הדרכי תיכוניים הגדלים ביער, בחורש ובגריגה, וכן על -של מיני צמחים ים

יה בטמפרטורת יעללצמת הגשמים וחלוקתם בעונה הגשומה, ים בע  ישינולבכמות הגשמים השנתית, 

צמת התגובות ע  ונעשו ביניהם השוואות לגבי  ,נחקרו מינים שונים ועוד. ,תיּוכלומר בד   ,רהאווי

אלון , אלון אילקס, אלת המסטיק . עם המינים הללו נמנו גםהפיזיולוגיות והפנולוגיות למצבי עקה

 זית בר ,חרוב, ערער אדום, אורן ירושלים, אונדו קטלב, רוזמרין, זית בינוני-בר, הדס מצוי, השעם

 .ועוד

 

מהם באזורים רבים סביב אגן הים התיכון ובמקומות אחרים. רבים  אורן ירושליםיערות ניטעו  בעבר

 ,גרר בעקבותיו גם קיפאון בתהליכים אקולוגייםש ,חוסר טיפול נאותעקב  לקויהמהתפתחות  יםבלוס

. מיניים-מיניים ליערות רב-גידול והפיכת יערות האורן החדכניסת מינים טבעיים לבית ה כמו

אורן יער ביערות -כתת אלת המסטיקהתפשטות את הגורם המונע התחרות היא קרים הראו כי מח

 אורן ירושליםכי עצי  הוכח ,[2]מצד אחראך  .[92](מדולליםלא נטועים ובלתי מטופלים ) ירושלים

הגדלים  אלת המסטיקבחורש, תורמים למאזן המים של שיחי  יחידיםכהגדלים  ,גדולים )מבוגרים(

המידית בעונת היובש, על ידי העלאת מים משכבות קרקע וסלע עמוקות לשכבות קרקע בקרבתם 

ומכאן  ,תורמת לגדילה טובה יותרזו ; תופעה (hydraulic lift)עליונות והפרשתם ממערכת השורשים 

על שנעשה במחקר  ,לעומת זאת .[1]עם המרחק מעצי האורן אלת המסטיק בהתפתחות שיחי נסיגהל

נמצא  ,באזור חולי ויובשני בספרד  (Juniperus phoenicea) ערער אדוםל ת המסטיקאלהיחסים בין 

  מהשורשים לקרקעאותם ומפרישה מעלה גם , והיא מסוגלת לנצל מי תהום מלוחים אלת המסטיקכי 

. הערער מנצל רק את המים המתוקים בקרקע בעונת החורף ואינו נהנה מתוספת עליונותהבשכבות 

 והוא מצמצם את פעילותו הפיזיולוגית.  ,אלת המסטיקעל ידי הרטיבות הנגרמת 

 

התכונות על רמת זרחן וחנקן בקרקע על המורפולוגיה של הצמח ושל  ההשפעאת הבדק מחקר אחר 

הצטברות  את  צמצמהירידה ברמות החנקן  .[81]אלת המסטיקבההידרולוגיות של מערכת השורשים 

ים ישינונגרמו  לאו ,קרקעית-תת העה בהצטברות ביומספגיהייתה אך לא  ,קרקעית-העל ההביומס

 הכמות הביומסלא שינה את שטח העלווה, אך הקטין את במורפולוגיה של השורשים. מחסור בזרחן 

היו גבוהים  שטח עלווה / יחס אורך שורשיםהושורשים, שטח פני השורשים הקרקעית. אורך -העל

את מוליכות  ןיקורת. מחסור בחנקן ובזרחן הקטיצמחי בל בהשוואהמחסור בזרחן מ שסבלובצמחים 

של  ויכולת פחתהלא שטח עלווה. כלומר,  תלא קטנה מוליכות המים ביחס ליחיד , אךהמים בשורשים

 הצמח לספק מים לעלווה, תופעה בעלת השלכות על העמידות ליובש של צמחים צעירים והתבססותם. 
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 ,הדס מצויו אלת המסטיק המיניםבין  תגיות וביוכימיואנטומיות, פיזיולו-השוואות מורפולוגיותנעשו 

מליחות באזור ללרמות קרינה גבוהות ו , כדי למדוד את תגובתםגדלים ביחד בבתי גידול שוניםה

 נפגעת אלת המסטיקב פחמןהוקיבוע פעילות מערכת הפוטוסינתזה  ה שלנמצא כי יעילות. [80]השורשים

 טובות יותריש יכולות  אלת המסטיק. להדס מצויב זומערכת  לעומתבמידה פחותה מעקת מליחות 

. גם תכונות הדס מצוילמאשר , להשתמש ביוני נתרן וכלור לשם השוואת לחצים אוסמוטיים

 הרגישות לקרינה גבוההעל מטרות  להגן טוב יותר אלת המסטיקלאנטומיות מאפשרות -מורפולוגיות

רמות גבוהות של  הדס מצויבכי צאות המחקר עלה מתו. מצוי הדסל , בהשוואהבעלווה מליחותלו

ונואידים, תופעה שיש לה קשר לפגיעה על ידי בפל ייחודבו ,פחמן שימשו בסינתזה של פוליפנולים

בשטחים פתוחים הנתונים לקרינה  דס מצויהחמצון. תוצאות אלו מסבירות את מיעוט התפוצה של 

 מליחות קרקע. בשל עקה לחזקה ו

 

. (Quercus suber) אלון השעםלבין  אלת המסטיקת פיזיולוגיות נעשו גם בין השוואות בתכונו

ובתגובות פיזיולוגיות בשתילים  הביומסהים מורפולוגיים, שינויים במיקום יבדקו שינו [98]החוקרים

עור. השתילים נחשפו למשטרי הארה ודישון שונים יבימשמשים הים אלו ישל שני מינים סקלרופיל

משתנים מורפולוגיים  דישון השפעה רבה עללנמצא כי . ול והתפתחות ראשוניתשל גידבתקופה 

ה בשטח העלווה בשני המינים. שתילי י. הצללה גרמה לעליאלון השעםוב אלת המסטיקבופיזיולוגיים 

הראו יכולת רבה לשנות פרמטרים מורפולוגיים בשורשים ואת המוליכות ההידראולית  אלת המסטיק

מערכת השורשים. של תכונות השינה רק במעט את  אלון השעםשון. לעומת זאת, בהם עם טיפולי הדי

אלת שתילי  ,את היחס נוף/שורש. בתנאים הדורשים דיות מרובה קצתדישון שינה במהבשני המינים 

במפל פוטנציאל  שינויללא הגבירו את הדיות  ,מוליכות הידראולית טובה יותרב , שניחנוהמסטיק

פוטוסינתזה, הגביר במידה ניכרת את הדישון השתילים  אלון השעםב קרקע.המים שבין העלים וה

 יה בדיות בתנאים של פוטנציאל מים נמוך בעלווה. ילעל הנטיי זוהתהו

 

חולקים את אותם בתי הגידול  ,אלת המסטיקו( Quercus coccifera) אלון מצוישני המינים, 

 ,להשוות את ההתנהגות הפיזיולוגית שלהם ןעניי היה ,באזורים השונים סביב אגן הים התיכון. על כן

. םבתנאים יובשניי תמותת עליםויר למערכת הובלת המים וכניסת או ,דוגמת מוליכות פיוניות

יה ביובשנות )מחסור במים זמינים בקרקע( בהורדה חדה יהראה כי שני המינים הגיבו לעל [81]המחקר

המים.  עמודותיגרום לקריעת  צהענמוך מאוד בלפני שפוטנציאל המים ה ,של מוליכות הפיוניות

הראה מרווח ביטחון גדול יותר במניעת  אלון קוקציפרה ,אלת המסטיקשל התנהגות הלעומת 

ודאי ודבר הקשור ב (,embolism)צינורות ליר ווכניסת או (cavitation) המים תועמודשל  הקריעה

 . [(saver or spender) שמירה או הוצאת מים] לאסטרטגיה של כל מין כלפי יובש

 

קואולה( והרגישות והעמידות ליובש של הסימפלסט )תוכן התאים ללא הובין  תאםמ   ישהשאלה אם 

שני מינים  ,אלון קוקציפרהבו אלת המסטיקבנבחנה  (cavitation) עצההמים ב עמודלקיטוע של 

 וירוכניסת א, להמים עמודתלקיטוע  עצהשני המינים נבדלים במידת פגיעות ה. [81]עמידים ליובש

. תטיתלשינויים במערכת הפוטוסינגרם ו הקצב הפוטוסינתז האט מאוד אתיובש ה. ת שדהובעמידּו

 התנהלות.  MPa-2עד לרמת מתח מים של  למדינשאר קבוע  תטיהפוטוסינתהרכב הצבעים במערכת 

 אלת המסטיקב יותרות עז והיבשני המינים, אך  ותדומ והי וצבירת פרוליןת בדופן התאים הפגיעּו
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משתמשים באסטרטגיה  ,כל ההבדלים ביניהם , על אף. נמצא כי שני המיניםאלון קוקציפרהבמאשר 

הסימפלסט שני המינים עמידים ליובש ברמת . (drought avoidance)של הימנעות מהשפעות היובש 

סט בין עמידות הסימפל יחסיםיש ו ,מקושרים ביניהם(המערכת הפרוטופלסמה שבתאים )

כמו  ,תאיים ומכלול התאים שאינם חיים(-פנות התאים, החללים הביןווהאפופלסט )המערכת של ד

  .במערכת הפוטוסינתזה הרכב הצבעיםעל שמירה לצבירת פרולין ולטית, תהפוטוסינ לפעילות גם 

 

. ליובש אלון קוקציפרהו אלת המסטיק, זית בר, חרוב מצויאחרת עסקה בתגובתם של אה והשו

, ריםמופ  האחד, בתי גידול בלתי : [89]בתי גידול ם שלבשני סוגי ,יהינעשה באזור יובשני בטורק המחקר

אלון ב וצמתוע   הדיות רמתומאוד. נמצא כי המהלך היומי של הפוטוסינתזה  ריםמופ  בתי גידול  ,והשני

ל הבלתי בתי הגידובהשוואה לרים בבתי הגידול המופ   ים יותרגבוה והי אלת המסטיקבו קוקציפרה

 כי ניצול המיםהתברר  יתרה מזו,לא נמצא הבדל בין בתי הגידול.  זיתוב חרובב ,רים. לעומת זאתמופ  

(WUE) אלת , חרוב מצוי, אלון קוקציפרה :(בסדר יורד)הוא כדלהלן  ,על ידי המינים שנחקרו

 ליובש היא כשל מינים סבילים אלת המסטיקוזית בר . הפעילות הפיזיולוגית של זיתו המסטיק

(drought tolerant) ,כמינים הנמנעים מיובש  התגלו חרובו אלון קוקציפרה ואילו(drought 

avoiders) .מסגלים לעצמם אסטרטגיה של מינים בזבזני מים המינים הנמנעים מיובש ,ראשית 

(water spenders),  ולאחר מכן אסטרטגיה של מינים חסכניים(water savers)  . מי המהלך היונבדקו

בתנאי בית גידול  (predawn leaf water potential)של הדיות ולחץ המים בעלווה טרום זריחה 

שיעור  ,הוכיחו כי בכל המינים שנבדקו . התוצאותמנוגדים, מדרון הפונה לצפון ומדרון הפונה לדרום

דקו ליובש התגובה של המינים שנב .[1]תות צפונייומהדיות בפנו יותר גבוהת ות דרומייובפנו הדיות

אורן לקבוע כי המינים  הצמת הדיות ובלחץ המים בעלווה, אפשרהולך וגובר, תוך שימוש משולב בע  

 אלון קוקציפרה , ואילומראים תכונות ותהליכים של מינים חסכני מים אלת המסטיקו ירושלים

הראו  [1]קאלת המסטיבמראה תכונות של בזבזני מים. בדיקות חילופי גזים במהלך יומי במשך השנה 

. מכאן טוענים C 000-תחמוצת הפחמן מושפעת מאוד מטמפרטורות שמעל ל-כי ההטמעה של דו

פיזיולוגית למגבלה זו היא הסתגלות המביאה לידי פעילות מוגברת בעונות -חוקרים שהתגובה האקוה

 בהן אין הגבלה על ידי הטמפרטורה.שובשעות 

 

זיולוגיות מאפשרות לו להתקיים גם בתנאים תכונותיו הפישהיא מין  אלת המסטיקלסיכום, 

היער בארץ ובשיקום נופי של מפגעים מעשי ידי אדם -בתת לכן יש לאלה זו חשיבות רבהו ,יובשניים

  .את האקוטיפ של מין זה הגדל בגלבוע בשיקום לכלולמאוד רצוי דוגמת מחצבות. לשם כך 

 ספרות, מקור הציטוט

 . פתח תקווה: המדור לאקולוגיה.ר בישראלעצי ב(. 9112, י' ואלון, ע' )לויז .9

 , עמ' 33רותם,  (. סקר עצים קשישים בשומרון המרכזי ובארץ בנימין.9121ערמוני, ח' ושמידע, א' ) .8

11-81. 
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 .10-10מודן, עמ' -תמוז
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 מבוא  0.4

 ,את עיקרי השיח הציבורי בנושא יער ומים ,[11]יעור בישראל"י"היער וה ,בספרומתאר יוסף ויץ 

ויכוח נבע מדאגה ו(. ה111-394 ')שם, עמ 01-המוקדמות של המאה ה 01-שהתלהט בארץ כבר בשנות ה

ר. עוילהיפגע עם התקדמות הי עלולה - לדעת רבים - רבה לזמינות המים במדינה המתפתחת אשר

אמורים לחלחל למאגרי מי היו הצורכת מים ש ,שנתית-יה רבייעור מרבה צמחיהש השיקולים היו

יה, י)צריכה ביתית, תעש הירכי האוכלוסיוהתהום השונים, לנבוע מהם או להישאב משם לצ

-בן ,מנגדבהתאם לצרכים. שימוש לקרקעי שבחלקו ניתן לאיגום ו-יעור גם מונע נגר עליה חקלאות(.

ארוכות  גוריון-בןדיבר בכנסת הראשונה  . ככל שניתן נופי הארץ אתכי יש לשקם גוריון ואחרים סברו 

חשוב יעד ועל  (של תקציר הישיבה 1 עמ') כיעד מרכזי נטיעותהפרחת השממה על ידי  ה שלעל חשיבות

אנו מוכנים, מבחינה אין  היא כי גוריון-אמירתו של בןמשמעות . יה ויישוב הארץיקליטת על :נוסף

צהבהב ללא -הוא אפור פיהמוזנחת שגון הצבעים השולטים בנולחיות בארץ אידאית ופסיכולוגית, 

פרק  או)ר ארץ הקודש"ב"מסע תענוגות  בספרו רק טוויןאהסופר מיאר שתכמו הנוף , שטחים ירוקים

והשלכותיו על הביצוע לא היו  והיקפ, אך שיקום הנוף יש מחיר כלכליליעור וי. ברור היה כי ל(1

מצא נבאותה עת כמעט לא היו ב, שהרי יהוויכוח היה בעיקרו אידאולוג ,על כן .כלל ועיקרנהירים 

ין המרכיבים השונים של מאזן המים נתונים ממחקרים על החלוקה הכמותית של מי הגשמים ב

 לגביהיה ידע זאת ועוד: באותו זמן לא צמחייה מעוצה.  כולליםבשטחי יער וחורש ובשטחים שאינם 

המהלך היומי והעונתי במשך השנה ההידרולוגית )מתחילת אוקטובר ועד סוף ספטמבר, שנה מאוחר 

צפיפות בבשטח העלווה שלהם,  לותוהתמיני עצים ושיחים  ל ידייותר( של כמות המים הנצרכת ע

 מדדים מטאורולוגיים אחרים.ברמת הקרינה וב, תנאי בית הגידול )קרקע ומסלע(בהנטיעה, 

 

, נסבו בעיקר סביב 01-של המאה ה 01-שנות הלועד  41-המחקרים שנעשו בארץ, החל משנות ה

דה הירידה במשקל השאלה של "יכולת העמידה" בתנאי יובש של מיני צמחים שונים. לשם כך נמד

במשך היום בשעות האור השונות  ,איבוד מים )דיות( במשך פרק זמן קצר )שתי דקות(עקב העלווה 

ת( למשקל העלווה הראשוני יּוובמועדים שונים במשך השנה. היחס בין משקל המים שהתנדפו )הד  

רתם הייתה התוצאות של מחקרים אלו, שמטואולם לשיעור הדיות מהעץ כולו.  רשימש אינדיקטו

לא אפשרו הערכה כמותית , [110, 10, 10, 01, 00, 01, 31]פיזיולוגיה של הצמחים השונים-לספק תובנה על האקו

 לקבלת החלטות ממשקיות. בסיס הערכה שתשמש, של הדיות כחלק ממאזן המים בבית הגידול

כה כמותית של מחקרים שיאפשרו הערשל ביצוע ל היה זָרזצריכת המים של היער  בנושאהוויכוח 

, 01, 14] חלוקת המים בין המרכיבים השונים של מאזן המים בחברות צמחים שונות ובבתי גידול שונים

מחקרים אלו פנו יותר לצד ההידרולוגי ולמאזני המים בחתך הקרקע והמסלע והתייחסו פחות  .[11, 00

כשור המדעי שהיה זמין תקלו גם בבעיות של כיול הנלפעילות הפיזיולוגית של הצמחים. החוקרים  מ 

 באותה עת ובמידת התאימות של שיטות המדידה השונות. 

 

בהם גדלים היערות ש ,חקר מאזן המים השלם במהלך השנה ההידרולוגית באותם בתי גידול

)מדרונות תלולים ומסולעים(  םהוא קשה מאוד עד בלתי אפשרי. התנאים הטופוגרפיי ,והחורשים

מתפשטים השורשים. רק  שבהםנויים בקיבול המים בקרקע ובמסלע מדידת השי אתמקשים מאוד 

שלושה מרכיבים במשוואה של מאזן המים ניתנים עתה למדידה בנוחות יחסית, למרות תנאי הסביבה 

פוטרנספירציה הכללית )דיות ואידוי( של האקוסיסטמה וועור האיש ;והם: כמות הגשמים ,הקשים
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כשור מטאורולוגינמדדת מעל לחופת היער/החורש/הגריש  ,הדיות של הצומח המעוצה ;גה בעזרת מ 

 חום בתוך העצה. שירגָ שנמדד בעזרת 

 

המטרה המרכזית עבור ממשק היער והחורש בארץ, כפי שהוגדרה ונקבעה על ידי דירקטוריון הקק"ל 

 מתוך היער המחטני החלוץ שניטע ומתוך "אקיימ-"בר, היא שיש לפתח יער 11.1.0111בישיבתו ביום 

ת. באזור הגובל הקיימּוצריך להיות מבוסס על שק היער והחורש ממהחורש שרובו רחב עלים. כלומר, 

דבר, הקיימות קשורה במידה רבה מאוד ל . זמינות לצומח בבתי הגידול השוניםזמינות המים במ 

ינויי ש לגביתחזיות כך על פי ה –בעתיד היא צפויה להיות מוגבלת אף יותר מוגבלת כבר עתה, והמים 

דוגמת  ,במסגרת התחזיות האלו צפויה באזורנו הקצנה בתופעות אקלימיות. [31]אקלים כלל עולמיים

ירידה  ך הכולובס ,עלייה בשיאי הטמפרטורה ובמשכם, ירידה במספר אירועי הגשם ועלייה בעצמתם

להשפיע  זמינות המים לעצים/שיחים, דבר שעשוי בעקבות זאת תפחת כנראה .[31, 10]בכמות הגשמים

בנה היער/החורש. מצב של מיעוט מים זמינים, לעומת דרישה רבה הנובעת  על התפתחותם ועל מ 

עשוי לגרום להתמוטטות  ,(תתימדיעלווה גדול של )שטח מצפיפות גדולה של העצים/שיחים 

חוזרת על עצמה בשנים של מיעוט  המתוארת תופעהה. התחרות העזה בין הצמחיםעקב היער/חורש 

שנתית הממוצעת -למחצית מכמות הגשמים הרב יםבין שני שליש יורדים רק שבהן, קיצוניגשמים 

באזור )בצורת(. מיעוט גשמים עשוי לגרום לשינויים בפעילות הפיזיולוגית של הצמח המעוצה 

אמצעי ההגנה של כל מין של איכות בבירידה חדה בכמות ו יםתבטא. השינויים מ[41])עצים/שיחים(

כמות ביבי השרף  פוחתתמינים מחטניים במחלות. למשל, ליפתו המוגברת למזיקים וומכאן חש ,צמח

הכימי. . כמו כן, חל שינוי בהרכבו כמות השרףגם פוחתת , ו[31]הנוצרת במסגרת הטבעת השנתית

לעודד פתוגנים רדומים או בעלי פעילות ותופעה זו עלולה להגדיל את חשיפת העץ לפתוגנים חיצוניים, 

תופעה שאירעה ל הדוגמלהלן צמה כנגד הפונדקאי שלהם. העץ לפעול בעָ  ךתי מזיקה בתונמוכה ובל

מ"מ גשם  111-ו 133, עת ירדו בצפון הנגב )יתיר( 0111/1999-ו 1999/1991בארץ בשנים ההידרולוגיות 

 ה שלהתקפ היובשנים אלו  .שהוא הממוצע הרב שנתי באזור ,מ"מ ויותר ~019בהתאמה במקום 

עצים בודדים רבים וגם חלקות יער שלמות. נפגעו ומתו ובשל כך קליפה והפצה של פטריות, חיפושיות 

  .[11]נפגעת בשנים מעוטות גשמים ,מצויה אלוןהכולל  ,תיכוני בארץ-צמחיית החורש בחבל הים

 

בחירה נכונה של המינים לנטיעה, בהתאם לתנאים האקולוגיים של בית הגידול, והדילול )צמצום 

שק מצים הגדלים ביחידת שטח עם התפתחותם(, הם הכלים שבידי היערן המאפשרים לממספר הע

את היער והחורש בהתאם למטרות. הדילול אמור להתבצע על סמך מידע הגלום בטבלאות ממשק 

א הגובה העליון או ישל טבלאות אלו ה ןמאבני הבניי תייעודיות לכל מין במרחב אקולוגי מסוים. אח

טרים( של העצים ממין מסוים בחלקת היער/החורש בגיל נתון. מרכיב זה )הגובה( הגובה הממוצע )במ

מושפע מאוד מהתנאים האקולוגיים הכוללים בחלקת היער/החורש, כלומר, "מאיכות בית הגידול". 

ארידיים זמינות המים לצמח היא אכן מרכיב מרכזי של "איכות -תיכוניים וסמי-בתנאי אקלים ים

: משטר הגשמים, כלומר פיזור אירועי הגשם וכמות מההיבטים האלה פועל יוצאבית הגידול" והיא 

, 1, 0, 1]הםשליקלי והכימי של הקרקע והסלע והתכונות ההידרולוגיות זהגשם בכל אירוע; המבנה הפי

היכולת של חדירת השורשים למסלע.  ;היחסים הכמותיים שבין קרקע וסלע בתחום בית השורשים ;[1

שנתי של המהלך את הרצוי ואף חיוני לדעת את שיעור הדיות היומי ו ,שק יער/חורשממלכדי  לפיכך,

שנתי של הגשמים באזור. ידע זה -הדיות ביחס לכמות הגשמים בחורף הקודם או ביחס לממוצע הרב

יאפשר לפתח גישה חלופית לממשק היערות והחורשים באזורים יובשניים. גישה שונה זו מבטאת את 
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פיזיולוגיה של המין העיקרי בבית הגידול לבין זמינות המים, ולשם כך יש צורך -הקשר שבין האקו

מסוים. אחד המדדים האלו  פיזיולוגיה של מין-במדדים הקושרים בין מצב המים בקרקע לבין האקו

ביחס לזמינות המים בקרקע ועל פי כמויות הגשם.  והוא המהלך היומי והשנתי של הדיות ושיעור

השימוש בטבלאות המקובלות בעולם בממשק יער, שמטרתו ייצור מבתנאי היער בארץ גישה זו עדיפה 

 סימלי של עצה.קמ

על ממשק יער שמוכוון על ידי זמינות המים, הוא פוטנציאל  1.0בו נדון בפרק ש ,מדד אפשרי נוסף

 .[91]המים בעצה של ענפונים שנקבע לפני הזריחה
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 צמח השלםמדן הדיות של הוא  0.4

א אחד הגורמים החשובים ביותר בהקשר לפעילות הפיזיולוגית של הצמח, כלומר, לחילופי והדיות ה

הגזים המאפשרים הטמעה )פוטוסינתזה(. ההטמעה מושפעת ישירות מכמות המים הזמינים בהתאם 

ישה, כמות המים בקרקע ובמסלע בטווח שבין קיבול שדה לנקודת הכממ, כלומר, לתנאי בית הגידול

רעון לרוויה בלחץ האדים באוויר, אשר מניע יומהתנאים המטאורולוגיים העכשוויים היוצרים את הג

 את הדיות.

 

כדי  ,בעצת הגזעים העוברים הספיקה של המיםודרכי המעבר  עלניסיונות רבים כדי להתחקות נעשו 

מים ושימשו כסמן מרי צבע שהומסו בולקבוע את שיעור הדיות )הטרנספירציה(. בעבר השתמשו בח

מאוחר יותר השתמשו באיזוטופים רדיואקטיביים לאותה  .המים בצמח ספיקתלדרכי המעבר ול

מטרה. שיטות אלו היו מורכבות ולא סיפקו מידע אמין על מסלולי הזרימה ועל צריכת המים של 

עצים במכלים למשל, גידול ה מאוד. הן  יקרותו ,ישירות ומדויקות יותר ,שיטות חדישותיש  .[90]העץ

שעות  03נקבעים ברציפות  ,הנובעים מדיות ,במשקל םהשינויי; ים )ליזימטרים(יעל מאזנ םהבנויי

אין אפשרות  , אךשיטה הוכחה כטובה ואפשרה לכמת ישירות את הדיות של צמחים קטניםה. ממהבי

עזרת עצי יער בשל השעתי, היומי והשנתי של שיחים גדולים ו מעשית לאמוד את כמות הדיות

המים  ספיקת ה שלהוצעו מודלים אחרים למדיד 01-של המאה ה 41-ליזימטר. על כן, כבר בשנות ה

 .[11, 31, 33]סמן חוםב השתמש; בחלקם הוצע לבעצה של צמחים מעוצים

 

  היא ,המים בעצהספיקת המשתמשות בחום כסמן למדידת  ,השיטות הרבות שפותחו בעולםמ אחת

ופרסומים רבים  ,[43]בתית והשקיה במינהל המחקר החקלאייקה סביזבמחלקה לפי שוכללההשיטה ש

החום ניתן בפולס קצר )חלקי שנייה( מגוף חימום  ,בשיטה שבחרנו. [13]אמינות ודיוקמייחסים לה 

וון זרימת המים, יבכ ,מעל גוף החימום במעלה הגזע ,מ"מ( 11המוחדר לתוך העץ; במרחק נתון )

שיא גל החום את המרחק  שבה עוברמהירות השעוקב אחר גל החום. מתוך  ש טמפרטורהרג  מוחדר 

אפשר מכאן  .את גל החום יםהנושא יםניתן לחשב את מהירות הזרימה של המ ,המסוים במעלה הזרם

אחדים של  םפיזיקליי מדדים ובתוספת מהירות זרימת החוםהמים בגזע על בסיס  תספיקאת  לחשב

הדיות ספיקת המים / בארץ שבדקו את המהלך היומי של רבים ים מחקרבשיטה זו השתמשו העצה. 

 הנ"להשעתי במשך השנה ההידרולוגית בצמחים מעוצים )פרדסים, מטעים ויערות(. בשיטה 

ישנים )טרמיסטורים( ינושאים חהמ"מ  ~0מ"מ וקוטרם  01משתמשים בשני גששים שאורכם 

מ"מ זה  1ישנים במרווחים של ישישה חעל אחד הגששים מותקנים  .טמפרטורת העצה ה שללמדיד

וגוף החימום הוא  ,מצבר של מכונית ואשן אחד בודד. מקור החום היהשני מותקן חי הגששמזה, ועל 

הגשש המכיל זה: מוחדר לגזע. הגששים מוחדרים לגזע באופן ה מ"מ 1.1קוטר במ"מ ו 11גליל באורך 

מ"מ מעל לגוף החימום המותקן  11של  וון רדיאלי בגזע ובמרחקיממוקם בכ ,שני חוםישישה חי

ס"מ מגוף  11מוחדר לגזע במרחק של לפחות  ,ישן חום אחדיבאותו כיוון. הגשש השני, הנושא ח

הגזע נעטף בכיסוי . וימדוד את טמפרטורת העצה בלבד את השפעת החימום כדי שלא יחוש ,החימום

. החיישנים וגופי החימום הטמפרטורה החיצונית על החיישנים השפעתאת בד על מנת למנוע 

. משך הזמן בשניות שעובר בין פולס החום (Data logger)מחוברים למפצל ערוצים ולאוגר נתונים 

הדבר נעשה על  נרשם באוגר הנתונים. ,בה גל החום מגיע לשיאו בנקודת המדידהש ,לבין נקודת הזמן
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ום אשר בגשש שמעל לגוף ידי השוואה רצופה בין הטמפרטורה הנמדדת על ידי ששת חיישני הח

גזע, במקום שאינו מושפע מגל החום. להוחדר שהחימום לבין הטמפרטורה הנמדדת על ידי הגשש 

למדוד במשך היממה את הזמן בשניות הדרוש  יםמבנה הגששים וחלוקת חיישני החום בתוכם מאפשר

ניתן א(. 1)איור מ"מ במעלה הזרם  11לגל החום בעומקים שונים בעצת הגזע לעבור את המרחק של 

 הבעזרת נוסח ,ב(1בחתך הרוחב של הגזע, כלומר הדיות )איור  תהמים השעתי ספיקתלחשב את 

 :אלהמורכבת הכוללת בתוכה את הנתונים ה

  השטח בחתך רוחב הגזע המנוטר על ידי כל אחד מששת חיישני החום בעצת הירך )העצה

 הפעילה בגזע(;

  ;קיבול המים בעצה זו 

 בעצה;  וובליעת חוםה קצב התפשטות 

  מ"מ;  11מרחק של  - מעבר גל החוםשל זמן המשך 

  גורם כיול הנובע מהיחס שבין הדיות המחושב בעזרת שקילה והדיות המחושב בעזרת

  .ההנוסח

 :זו היא 0שבאיור הראו כי נוסחת הרגרסיה  ירושלים אורןתוצאות הכיול עבור 

 Y= 0.0028+0.565Xא בערך כמחצית וד בעזרת שיטת פולס החום העור הדיות שנמדי. כלומר, ש

גרם. הערכים הנמוכים של ± 1.1כדי  יםהמדייקמהדיות המוחלט שנמדד על ידי שקילה במאזניים 

נובעים מהקידוחים שנעשו  ,בוד מים בשקילהיספיקת המים שהתקבלו במדידה בגזע בהשוואה לא

על פיו שהמודל ואילו מים בעצה, ומכאן להפרעה בזרימה הרציפה של ה ,בגזע להחדרת החיישנים

לכן יש צורך לכייל את השיטה ולהשתמש  ת המים מבוסס על מדיום בלתי מופר;מחושבת ספיק

 . [14]בפקטור הכיול בכל המדידות
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מ"מ עם הזרם העולה במשך  11של משך הזמן שבו גל חום עובר  יומיתהההתפלגות  )א(: 4איור  

  תהמים המחושב ספיקתההתפלגות של  )ב(; הגזע היממה בשישה עומקים בעצת

רווח הזמן ( בהתאם לעומק בעצת הגזע במשך היממה )הח  -1עץ -1)ליטר שעה צים מסמנים את מ 

 וחּושב שיא מהירות הזרימה( ,עבור שטף 13-ו 11 ותשבין השע
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)הדיות( בשיטת ספיקת המים בגזע  ה שלמדידהין תוצאות דוגמה לקביעת גורם הכיול שב: 4איור 

 Xציר  - , לבין תוצאות איבוד המים )דיות( על ידי שקילהYציר  –פולס החום 
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 אחדים מהם מוזכרים כאן:ומגורמים רבים,  תמושפעבגזע ( -1שעה 'המים )מ ספיקת

  כוח השאיבה המופעל על ידי התנאים המטאורולוגיים, בעיקר על ידי הגירעון לרוויה בלחץ

  .(VPD) רהאדים באווי

 ם שלהלרמת המיּוכוח התאחיזה של המים בקרקע בכפוף  :כוח המנוגד לראשון. 

 מבנה צינורות ההובלה )טרכאות ברחבי עלים וטרכאידים במחטניים(, הסוג והמבנה של 

המעברים בין צינורות ההובלה )גמצים או לוח מנוקב(, קוטר הצינורות, מידת סתימת הצינורות 

  (."אנטומיה של הצמח"ן, אהא. פספרו של  וראוהזדקנות העצה )על ידי טילות וצמג, כלומר, 

 בנה כותרת העץ הדיות של  ולהשפעות התנאים המטאורולוגיים )רא הכלומר, מידת פתיחות ,מ 

 צריפי(. פנוטיפאופקי, לעומת  פנוטיפ, מצוי ברוש

 שמונה לש בעצה בכל אחת משש השכבות הרדיאליות (-1שעה ')מ שטף המים הממוצענתון  4באיור 

עד(, -)מחטניים ירוקי מצוי ברושבו ירושלים אורןב 13-ל 11שנמדד בין השעות כפי  מאותו המין, עצים

 .עלים, נשיר(-)רחב התבור אלוןובעד( -עלים, ירוק-)רחב מצוי אלוןב
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 11-13בעומקים שונים בעצה של שמונה עצים בין השעות ( -1שעה ')מהמים  שטףממוצע : 3איור 

 ;)הקווים האנכיים מציינים את שגיאת התקן ביותר במשך השנה ההגבוה ספיקהה   המדדנבה ש בעונה

 בו נמדדה מהירות הזרימה הגבוהה ביותר(שבסוגריים מציינים את היום בשנה ההידרולוגית  המספרים
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R² = 0.8684

R² = 0.9089
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בעצה  -1מ' שעה ~1.11גבוה מאוד ומגיע לכדי  התבור אלוןבהמים  שטףל שממוצע השראה מהאיור 

 1צעירה )הכוונה לעצה שנוצרה בשנים האחרונות, מספר טבעות שנתיות שעוביין המצטבר הוא ה

שעות כדי להגיע מצוואר השורש לקצה נוף העץ שגובהו  11-מ"מ(. כלומר, מולקולת מים זקוקה ל

 ,(בגזע עמוקות יותרהשכבות המאוד עם הזדקנות העצה ) תהמים פוחת ספיקתולהתאדות.  'שמונה מ

 . -1מ' שעה 1.11-רק כ איה ספיקהמ"מ ה 33של  ובעומק

א יה ספיקהבעצה שנוצרה בעת האחרונה ה :התבור אלוןבש ושונה לחלוטין מז מצוי אלוןב ספיקהה

 ירושלים אורןמ"מ בעצה. ב 33בעומק של  -1מ' שעה 1.11לכדי  כתוהול תפוחת היאו ,-1מ' שעה 1.41רק 

 . -1מ' שעה 1.01-א כימ"מ ה 33בעומק של  ;-1עהמ' ש 1.31-א כיהמים בעצה הצעירה ה ספיקת

שינויים מ, כלומר עם גיל העצה, נובעים מהזדקנות העצה והעמקהבעצה עם ה יםההבדלים בשטף המ

חלל הגידולים )טילות( אל תוך  . למשל,מהווים גורם מעכב לזרימההאנטומיים החלים בה עם הזמן, 

 ,של פרופ' א. פאהןהספר  וים בהתאם למין, ראצינורות הובלת המים )הטרכאות או הטרכאידשל 

 ."(אנטומיה של הצמח"

  הםהמים בין שני הזנים של מין זה, אך בשני ספיקתיש הבדלים קטנים אך מובהקים ב מצוי ברושב

 -1מ' שעה 1.11-1.11 בעצה הצעירה, והוא פוחת לכדי -1מ' שעה 1.01-101ונע בין יחסית השטף נמוך 

 מ"מ.  33בעומק של 

ראה גם שבמקרים רבים הרוחב של עצת הירך )העצה הפעילה בהובלת מים( בחתך הרוחב של מאיור ה

מ"מ(, כך שחלק מסוים )בדרך כלל מזערי( משטף  01מאורך הגשש נושא חיישני החום ) גדול ,הגזע

  .[40]המים בגזע אינו נמדד, אך אפשר להעריך את כמותו בעזרת אקסטרפולציה
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מים בקרקע במשך השנה ההידרולוגית משפיעים רבות על שטף המים עם השינויים בזמינות ה

מתאר את ה, 3 היטב באיור נראהזה דבר  .הדיותספיקת המים שהיא על  ,כלומר ,בעצההעמקה ה

 הגדל ביער יתיר. ירושלים אורןהתפלגות שטף המים במשך השנה ההידרולוגית בעצה של 

במשך העונה  ירושלים אורןבגזע של  ,ים שונים, בעומקשינויים בשטף המים הממוצע :0איור 

 שנה 41ביער יתיר בעצים בני 
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מהירות זרימת המים  ,בה נמצאת מערכת השורשיםש  לאחר הגשמים הראשונים והרטבת הקרקע 

שיא המהירות מתקיים במקרה זה בחודש  בעצה שנוצרה בשנים האחרונות. ייחודבעצה עולה מאוד, ב

מהירות  ,תלולה הקשורה בהתייבשות הקרקע. כאשר הקרקע מתייבשת, ולאחריו יש ירידה סמר

בשכבות  -1שעה 'מ 1.13-ופחות מ -1שעה 'מ 1.11-הזרימה בעצה הצעירה יורדת לערכים נמוכים מ

ובאותו המין בין בתי הגידול,  ,צמתה שונה ממין למיןאשר עָ  ,העמוקות יותר בעצה. תופעה זו

 המוהל בכל חתך הרוחב של עצת הירך. ממחישה את החשיבות של מדידות שטף

 

 מגרעות מספר בהשוואה לשיטות קיימות אחרות:גם לשיטת פולס החום יש 

  ם מאפשרים לצמח לקלוט יתאחיזת המים בקרקע והתנאים האקלימישל  הצמעָ הכאשר

בשעה, שהוא גבול הרגישות של מערכת פולס החום,  'מ 1.13העולה על  שטףולהוביל מים ב

א בסביבות גבול וה השטף כלשהיכאשר מסיבה ואולם, המדידות אמינות.  התוצאות של

 ראוי לדחות את התוצאות. מן ה, מכך הרגישות ואף פחות

 וקשה למדידה עקב אטיותש בשעות הלילה שטף םמדידות רבות בשיטות שונות הראו כי מתקיי .

אוגר המים  קשור לשתי תופעות: האחת, הצורך לחזור ולמלא כמידת האפשר את הז שטף
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נובעת מתנאים אקלימיים  השנייה ;[91, 11, 11]ברקמות הצמח אשר נוצל בשעות האור לדיות

אשר גובר על התנגדות הפיוניות, דבר היוצר  (VPD) רעון גבוה בלחץ האדים באוויריהגורמים לג

  .[31, 41]אטי בצינורות ההובלה בלילות שטף

מאפשר מדידות רציפות בשמונה ( -1שעה ')מבעצה המים  שטףשל הציוד הסטנדרטי עבור מדידות 

בהם נעשו המדידות נבחרו כך שהם ייצגו שדקות לעץ. שמונת העצים  1.1כלומר, במשך  ,עצים בשעה

קף הגזעים בחלקה, את שטח חתך הרוחב של הגזעים ואת עצת הירך יהשל את ההתפלגות 

קף הגזע )שטח יטטיסטי הדוק בין הבאוכלוסיית העצים בבית גידול מסוים. מכיוון שקיים קשר ס

קף יומכאן בין ה ,(1 איור ועל ידו )רא תהנישאשל העלווה עצת הירך( לגודל שטח הפנים או המשקל 

בעזרת הדיות  (, אפשר לאמוד את הדיות של כלל העצים בחלקת יער0 איור והגזע לכמות הדיות )רא

 .של העץ הממוצע

מ' מעל הקרקע ושטח העלווה  1.11בגובה  מצוי אלוןגזעי עצי של קף יהההיחס שבין : 5איור 

R))מ"ר( הנישאת על ידם ברמת הנדיב 
2
 =השונות המוסברת על ידי פולינום בדרגה שלישית( 

R² = 0.7847
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 לבין הדיות היומי השנתי הממוצע מצוי אלוןגזעי עצי של קף יהההיחס שבין : 6איור 

 התקן של הממוצע( )הקווים האנכיים מסמנים את סטיית ברמת הנדיב

(=R
 השונות המוסברת על ידי פולינום בדרגה שלישית(2

R² = 0.9096
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 (.Pinus halepensis Mill) ירושלים אורן   3.4

 של הדיותושנתי מהלך יממתי          

מכלל שטח  05%-כ שהםאלף דונם,  053-פני כ ם עלימיני-ניטע בצורה של יערות חד אורן ירושלים

-מ"מ גשם בממוצע רב 033-033היער הנטוע בארץ המשתרע על פני כמיליון דונם, מהגליל העליון )

שנתי(. מחקרים -מ"מ גשם בממוצע רב 033>עד יתיר, להב, כרמים וגילת שבצפון הנגב )שנתי( ו

כי  מצאו  ,[02, 02, 20]בארץ ירושלים אורןשעסקו בקשרים שבין תנאי בית הגידול והתפתחות חלקות יער 

-שנתית הממוצעת נמוכה מ-ס"מ, וכמות הגשמים הרב 03-53-בהם עומק הקרקע קטן משבאזורים 

)לקטגוריה זו שייכים שטחים מיוערים רבים(, כמות המים הזמינים לצמח בנפח בית  מ"מ 033

צמת א הגורם הקובע את משך הזמן ואת ע  מתוך כלל כמות הגשמים, הי (לעסע וקרק)השורשים 

  .[03, 03]הפעילות הפיזיולוגית האפקטיבית לגדילה

 

)ליטר המים  שטףשתוכננה לשמש למדידות  ,[00]ס החוםל  ּושיטת ּפ םמקדמי כדי לבדוק א ןנעשה ניסיו

גם למדידות מתאימה  ,עצי פרי במטעים כדי לאמוד את הצורך בהשקיהם של בגזעי( -9עץ -9שעה

צינורות ההובלה בעצה המשנית הם  עצים אלהב .המים בעצי יער מחטניים בלתי מושקים ספיקת

בעצה. הניסיון  ביבי שרף גםכילים מה,  [00]כאותטר, כלומר צינורות הובלה צרים בהרבה מכאידיםטר

 -חצייה האחד  :, ביישוב כרמי יוסףבִקרבה מידיתבאותה חלקה שגדלו  ירושלים אורןבוצע בשני עצי 

ליטר  00.5כי הדיות היומי של העץ המושקה היה  חישובים העלו  .[92]גינה מושקית -יער, וחצייה השני 

אפשר לזהות בבירור את היה ר ביממה. בשני העצים ליט 0.0רק  -של העץ הבלתי מושקה  הזוביממה, 

עם ההעמקה בעצת הגזע. בשכבות העצה הקרובות לקליפה )שנוצרו ( -9שעה ')מהירידה בשטף המים 

)עצה שנוצרה לפני שנים  בשכבות עמוקות יותרהוא הלך ופחת ו, מהירבשנים האחרונות( השטף היה 

ס"מ מתחת לקליפה. כלומר, שיטת פולס החום,  0.5 רבות(. לא זוהה שטף מים בעצה בעומק שעלה על

הִמכשור והאלגוריתם, שאמורים לזהות את נקודת הזמן של שיא הטמפרטורה, רגישים במידה 

. תוצאות -9מ' שעה 3.30-מעל למעט בקצב ִמזערי של  שהואלזהות שטף מים בעצה גם כ כדימספקת 

אלא גם בעצי יער  ,ברחבי עלים במטעים לא רק פולס החוםאלו הוכיחו כי ניתן להשתמש בשיטת 

תוצאות עודדו את השימוש בשיטה הנ"ל לשם ביצוע מדידות של שטף המים כמו כן, המחטניים. 

השנה בעצי יער ממינים שונים, ולחשב את כמות הדיות במשך שעות(  20השעתי במהלך היממה )

 ביחס לכמות הגשמים.

  

שגדלו בשני בתי גידול שונים מאוד, האחד  ירושלים ןאורנעשתה הערכה של השימוש במים ביערות 

 שנתי(.-~ מ"מ גשם בממוצע רב201שנתי(, והשני ביתיר )-~ מ"מ גשם בממוצע רב033בכרמל )

 רמת הנדיב -בכרמל  ירושלים אורן   3.4.4

הגדלים  ירושלים אורןבשמונה עצי  [00]פולס החוםמדד בעזרת שיטת נ( -9שעה 'מהמים בגזע ) שטף

מ'  9.03קף הגזעים בגובה החזה )יבדונם. ה 903שנה וצפיפות העצים בה  90קת יער נטועה שגילה בחל

ואינדקס  ,משטח החלקה 55%טל צמרות העצים כיסה יס"מ. ה 02-ל ס"מ 05מפני הקרקע( היה בין 

 90-והתפרסו על פני כ שעות ביממה 20 ברצף שלהמדידות נמשכו  .[00]2.5היה  (LAI)שטח העלווה 

מדד גם מתח המים בענפונים זמן מועט לפני כמו כן, נממות בכל חודש במשך השנה ההידרולוגית. י
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כלומר,  ,כסמן לכוח התאחיזה של המים בקרקע (Predawn xylem water potential) חרעלות הש

אוויר יבש  פרטורתמדדו באופן רציף נתונים מטאורולוגיים: טמנוסף על כך, נזמינות המים בקרקע. 

לח, לחות יחסית, מהירות הרוח וקרינה גלובלית. מדידת גשמים נעשתה בעזרת מד גשם סטנדרטי. ו

 ת'מונטי-ספירציה הפוטנציאלית בהתאם לנוסחת פנמןנפוטרוומהנתונים המטאורולוגיים חושבה הא

(Penman-Monteith)[02].  

 

 ברמת הנדיב 911399מתן בשנה ההידרולוגית צסופות הגשם והתפלגות ע  מספר : 4טבלה 

סה"כ כמותסה"כ אירועיהשנההמקום

גשם )מ"מ(גשם

1990/143485הכרמל

   סה"כ גשם באירועים שבהם היו פחות מ-, וסה"כ אירועים אלו כאחוז מסך האירועים

60>40>30>20>10>פחות מ-

113.0116.024.0132.5100סך הגשם )מ"מ(

 65.1%18.7%2.3%9.3%4.6%באחוזים

שנתית -מכמות הגשמים הרב 01%מ"מ גשם המהווים  005ירדו  911399 בשנה ההידרולוגית

בסופות  ,מכלל כמות הגשמים בחורף זה 00% ,~ מ"מ002.5מתוכם ירדו ~ מ"מ. 053שהיא  ,הממוצעת

 מ"מ ביממה. לנתון זה יש השפעה על: 93-צמתן לא פחתה משע  

  ת הגשם שירדה ]תפיסת מים בנוף העץ והתאיידותם ישירות יה מתוך כמוימידת האינטרספצ

 משם[; 

  מסלע, כמות המים הזמינים ועוד.  -עומק ההרטבה בפרופיל הקרקע 

בשנה הידרולוגית זו הגשמים החלו בסוף אוקטובר, אך הם היו גשמים קלים אשר הסתכמו רק כדי 

המים עם שחר עדיין היה ברמה של  מ"מ, ולא הרטיבו את בית השורשים. בסוף נובמבר פוטנציאל 25

2.0MPa - (מגה פסקל) רמה שכמעט אינה מאפשרת פתיחת פיוניות ופעילות חילופי גזים עם ,

רק לאחר הגשמים החזקים הראשונים בסוף דצמבר גבר השטף בעצת הגזעים  .[09, 03, 50]האטמוספרה

שך השנה ההידרולוגית מתאר את השטף היממתי הממוצע במ 0פשרה את מדידתו. איור אלרמה ש

 ברמת הנדיב. אורן ירושלים לעץ ,כלומר הדיות היממתי הממוצע באוקטובר(, 9-)המתחילה ב
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ברמת הנדיב בשנת  ירושלים אורןלעץ בחלקת יער  עהממוצ מהלך שנתי של הדיות היומי:  7איור 

קווים אנכיים מתארים  הדיות.פולינום מדרגה שלישית מדגיש את המהלך השנתי של ) 911399ובשנת   9101913

 את שגיאת התקן של הממוצע(

R² = 0.8764
R² = 0.6837
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 -9יממה -9ליטר עץ ~95±03ראה כי הדיות היומי הממוצע גדל במהירות רבה והגיע לכדי האיור מ

לאחר מכן חלה בו ירידה תלולה שהסתיימה . . קצב הדיות הזה נשמר עד מחצית אפרילסבחודש מר

 ,באוקטובר( 9-, המתחילה בשל השנה ההידרולוגית 202-ההיום שהוא ) 955יום יוליאני בבתחילת יוני 

 , שהוא סף הרגישות של מערכת המדידה. -9מ' שעה 3.30-כאשר השטף ירד אל מתחת ל

 

 0מים בחלקת היער ברמת הנדיב מובא באיור -הקשורים ביחסי צמחאחדים סיכום של מדדים 

. פוטנציאל המים בענפונים עם בבסופן; . מועדי הסופות וכמות הגשם א: את הדברים האלה מתארה

. היחס שבין הדיות היומי ג; [19]במועדים שונים במשך השנה ,היום הזריחה ובצהרי

 פוטרנספירציה הפוטנציאלית היומית.וווהא
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 :מים בחלקת היער ברמת הנדיב-גורמים הקשורים ביחסי צמח: 8איור 

 במשך השנה;בעלווה ציאל המים . השינוי בפוטנב. מועדי גשמים וכמותם; א

  (PET) . מהלך שנתי של היחס שבין הדיות היומי לבין הדיות הפוטנציאליג
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עם שחר החל  עצה~ מ"מ, פוטנציאל המים ב20ימים לאחר הגשם האחרון של  20ראה כי מ 0 איור 

קטינה את . כלומר, פוטנציאל המים עלה לרמה שמMPa -2.5לעלות, ובצהרי היום הוא הגיע לכדי 

גם מצמצמת חילופי גזים. על היא ם, ומכאן שיבעיקר בשעות הצהרי ירושלים אורןפתיחת הפיוניות ב

מ"מ ליום לדונם, היחס בין הדיות לבין  2.3-הדיות היומי הממוצע צנח אל מתחת ל ,כן

י . השימוש הרב במים על יד3.30ועד לכדי  3.0-פוטרנספירציה הפוטנציאלית ירד אל מתחת לווהא

 יה מהירה בפוטנציאל המים עם שחר ובירידה מהירה בשטף המיםיהעצים בחלקת יער זו גרם לעל

למדוד את השטף.  עודניתן היה ימים ממועד הגשם האחרון, לא  50כך שבתחילת יוני,  .בענפונים

ברמת הנדיב, ובהתייחס להתפתחות העצים )גובה  קיימיםנתונים אלו מרמזים שבתנאי בית הגידול ה

ד ו( הייתה גבוהה מדי, מה שגרם לניצול מהיר מא-9דונםעץ  903טל הכותרות(, צפיפותם )יקוטר, הו

של המים הזמינים. צפיפות עצים רבה ומיעוט גשמים עשויים לגרום לתחרות עזה שסופּה תמותה 

 מאוחר יותר.אחדות רבה, מה שאכן קרה בחלקה שנים 

 ביער יתיר ירושלים אורן   3.4.4

הוגה הרעיון להקמת יער יתיר שעל גבול המדבר, מפורט מכלול תנאי בית  ,כרו של יוסף ויץבחוברת לז

התהום באזור  הגידול: המסלע, הקרקע, האקלים והצומח הטבעי באזור יתיר. יש להוסיף כי עומק מי

בחוברת זו  יםמפורט ,, כך שקיומּה של הצמחייה תלוי בגשמים בלבד. כמו כן'מ 033-זה הוא מתחת ל

, משתרע עתה 910095תכניות מבנה היער, ייעודי שטחים ושימושים. יער זה, שנטיעתו החלה בחורף 

לווים אליו נו ירושלים אורןאדם הגדול במדינה. רובו נטוע ב-דונם והוא יער נטע 03,333-על שטח של כ

. כן נריק אורןו הצנובר אורן, אלדריקה אורן, ברוטיה אורןתיכוניים נוספים דוגמת -אורנים ים

מיני אוסטרליים ומקומיים,  שיטה, מיני סאיקליפטודוגמת מיני  ,ורחבי עלים ברושנטועים גם מיני 

  .[5]ועוד. יער זה מהווה אקוסיסטמה מלאכותית וזרה לאזור ינבוט

 

, הראה כי הממוצע 9115ועד  9100מדדו בבית היערנים שביער יתיר, משנת נסיכום כמויות הגשם ש

. ההסתברות לכמות גשמים שנתית נמוכה מהממוצע היא -9שנהמ"מ  01±201ר הוא שנתי באזו-הרב

. כלומר, קיימת הסתברות שפעם 92%-מ"מ היא כ 233-קטנה מה, וההסתברות לכמות 03%-כ

 בשמונה שנים תחול בצורת קשה. 

 

 אורןעצי  90-ב 9112910ההידרולוגית במספר מועדים במשך השנה נמדד ( -9שעה 'משטף המים )

 03  השהצפיפות בה היית יצגים את התפלגות קוטר הגזעים בחלקת יערימה, שנה 20שגילם  ירושלים

 מסכמת את כמות הגשמים והתפלגותם בשנה הידרולוגית זו.  2טבלה . [00] -9דונם עצים
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 911290כמות הגשמים ביתיר והתפלגותה בשנה ההידרולוגית : 4טבלה 

 

         �         �      �        ק  

             �        

     1992/3 31 263.5 

 

  

  

    

  

 ,�   �  �       �   �  ח ז�   �        -    �   �        �    �   � ח  � 

 60> 40> 30> 20> 10> - ח  � 

�    �  

      
70.0 193.5 

  
  

       54.8% 45.2%   ח ז  

 

 03%-מ"מ, שהם כ 293.9היה זו בים הראו כי סך הדיות השנתי מחלקת יער תוצאות המדידות והחישו

מ"מ. יש להפחית  220מכמות הגשם האפקטיבית שהייתה רק  10%-או כ ,מכמות הגשם באותו החורף

ואיודם בעת גשם,  ה(ימכמות הגשם הכללית את תפיסת המים על ידי נוף העצים )אינטרספצי

מ"מ  2-צמתם פחותה מהגשם שע   יואת אירוע, [12, 20]השנתי מסך הגשם 95%-ל 0%בין  יםמהווה

 על רטיבות הקרקע בתנאי יתיר.  יםביממה, שאינם משפיע

מ"מ על ידי עצי האורן הוא  220מהגשם האפקטיבי בסך  10%כי ניצול של  ההיית המסקנה מהמחקר

בכמות רבה חיתה מקרה של פברב מדי הוא מוכיח כי מספר העצים ליחידת שטח והדבר , גבוה מדי

ליחידת רצוי מאוד לדלל את היער ולהפחית את מספר העצים על כן, הוסבר ליערנים ש .הגשמים

 כדי שבריאות היער לא תיפגע. ,שלושים עץ לדונםלכדי  ,03-בחלקות שנשתלו עד שנות ה ,שטח

 

ר כסמן ביתיר, פוטנציאל המים בענפונים עם שח 911290מהלך הגשמים בחורף מתוארים  1באיור 

פי   פוטרנספירציה היומית עלוולבין הא דונם יערלזמינות המים בקרקע והיחס שבין הדיות היומי של 

   .[02]ת'מונטי-נוסחת פנמן
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  911290מים בחלקת היער ביתיר בשנה ההידרולוגית -גורמים הקשורים ביחסי צמח: 9איור 

עם הזריחה )הקו האופקי בעצה המים . מהלך שנתי של פוטנציאל ב. מועד הגשמים וכמותם; א

. היחס בין הדיות הממשי לדיות ד ;מסמן את פוטנציאל המים בעצה המונע פתיחת פיוניות(

  (PET) יםיולאידוי הפוטנציאל
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מ'  9.03מתאר את היחס שבין שטח הבסיס של העצים )=שטח חתך רוחב של הגזע בגובה  93איור 

ומי במועדים שונים בעונה הרטובה, כלומר, ביחס לכמות המים מפני הקרקע( לבין כמות הדיות הי

 הזמינים במועדים שונים.

 ביער יתיר במועדים שונים ירושלים אורןשל עצי  היחס שבין שטח הבסיס לדיות היומי: 41 איור
 

y = 0.0895x + 3.3715
R2 = 0.64

N = 14, P= 0.0006
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DOY  113

y = 0.0941x + 1.3507
R2 = 0.46

N= 15,  P = 0.0038 
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        ח�ח  �  ח �  ז �

y = 0.0761x + 0.0991
R2 = 0.47

N= 15, P= 0.0047

DOY 167

y = 0.0575x - 0.0455
R2 = 0.21

N= 15, P= 0.090

DOY 233

y = 0.0882x - 6.6036
R2 = 0.28

N=16, P= 0.034
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y = 0.0572x - 0.5599
R2 = 0.254

N= 13, P= 0.08
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בשנה ההידרולוגית, לאחר הגשמים הראשונים שלא הרטיבו במידה  03-ראה כי ביום המ 93איור 

באופן שווה את פרופיל הקרקע, הרגרסיה הקווית שבין "שטח הבסיס" של העץ לבין הדיות מספקת ו

בשנה  900-ו 900, 990. בימי המדידה תמובהק המהשונות בדיות ואינ 25%רק  ההיממתי שלו מסביר

 מהשונות בדיות והוא מובהק ברמות שבין  00%-ל 00% ביןההידרולוגית, המודל הסטטיסטי מסביר 

P=0.01  ו-P=0.001.  מצא נמוך בהרבהנ מדדנש (דיותההשטף )= ,אריכים מאוחרים יותר בשנהבת, 
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היות שדיוק המדידה , ההסבר אינו מובהק .מהשונות בדיות 20%-ל 22%המודל מסביר שוב רק בין ו

 ולכן השונות יכולה לעלות. ,יורד בשטפים נמוכים

לשם כימות הדיות  אורן ירושליםעצי ( של -9שעה -9עץ)ליטר נמדד הדיות השעתי  4114-4112בשנים 

כחלק ממחקר להבנת היחסים שבין האטמוספרה והיער באזור צחיח למחצה )יער היומי במשך השנה 

פוטרנספירציה מעל חופת היער, ווהתנאים המטאורולוגיים, הא גם: מדדונבמסגרת המחקר  .יתיר(

ה בצורה של קרינה וחום בין ילופי אנרגיחי( וCO2)תחמוצת הפחמן -מים ודו של עצמת חילופי הגזים

עליו ו ,של יער יתיר יבעזרת מגדל שהוקם במרכז הגאוגרפ ן. המדידות בוצעו בחלקהיער והאטמוספרה

בוצעו מדידות לכימות האידוי מהקרקע  ,. כמו כןמטאורולוגיים מדדיםהותקנו מכשירי מדידה של 

 233590-ו 233095, 233090שנים ההידרולוגיות ב אורן ירושליםהדיות של מדידות  .היער-צומח תתמו

, -9עצים דונם 03. צפיפות העצים הממוצעת ביער בשנים אלו עמדה על פולס החוםבעזרת שיטת  ונעש

. הדיות השעתי נמדד 9.5-היה כ (LAI)ואינדקס שטח העלווה  ,מהשטח 53%-טל הכותרות כיסה כיה

כמות הגשמים השנתית נראות  0טבלה ב .בשמונה עצים המייצגים את העץ הממוצע בחלקה

תופעות שיש להן חשיבות רבה בקביעת כמות המים בבית  ,הגשם יפי עצמת אירוע-והתפלגותם על

 השורשים.

 2330-2330 השנים תם בשלושצמכמות הגשמים והתפלגות ע  : 4טבלה 

          סה"כ גשם באירועים שהם פחות מ-,סה"כ כמותסה"כ אירועיהשנההמקום

                 וסה"כ אירועים אלו כאחוז מסך האירועיםגשמיםגשם

60>40>30>20>10>(מ"מ)

2003/42723179.022.096.034.0יתיר

70.40%11.10%14.80%3.70%באחוזים

2004/524334.577.5108.054.035.060.0יתיר

54.20%29.20%4.10%8.40%4.10%באחוזים

2005/62822485.037.567.534.0יתיר

76.00%10.70%10.70%3.60%באחוזים
 

 

שהתברר כבעל צמות הגשמים, מה בהתפלגות ע  מהאחרות ראה כי כל שנה הידרולוגית הייתה שונה נ

גם אם סך כמות הגשם השנתית היה דומה )שנת , משמעות קריטית לפעילות הפיזיולוגית של העצים

כך השפעתם על קיבול המים בקרקע עקב צמתם, והגשם וע   י(. פיזור אירוע233590לעומת שנת  233090

. חורף 99באיור  יםמתואר ,מ' בתקופת המדידה בשלוש השנים ההידרולוגיות 3.03עד עומק של 

 233095מ"מ. עיקר כמות הגשמים ירד עד מחצית חודש ינואר. חורף  209היה חורף יובשני עם  233090

מ"מ, והגשמים נמשכו עד לתחילת פברואר. כלומר, בין שני  000.5היה חורף עם רמת משקעים של 

-הייתה רק כ 233090או במילים אחרות: כמות הגשמים בחורף  ,מ"מ 902.5החורפים היה הבדל של 

מ"מ  220בו ירדו רק ו ,היה חורף יובשני 233590. גם חורף 233095מכמות הגשמים של חורף  09.0%
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ומשום , כהה נמוית( היעהגשם היה רב, אך עצמת הגשמים )מ"מ גשם לאירו יגשם. אמנם מספר אירוע

 פרופיל הקרקע לא הורטב במידה מספקת.כך 

 מ' 3.03צמתם לבין תכולת המים בקרקע בעומק של ים ועהיחס בין פיזור הגשמ: 44איור 
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פוטרנספירציה וו(, הא-0מ 0מהלך העונתי של קיבול המים בקרקע )ממתוארים ה 92באיור 

במשך  ירושלים אורן( של -9הדיות היממתי הממוצע )מ"מ יוםו( -9הפוטנציאלית היומית )מ"מ יום

הדיות היומי הממוצע היה נמוך  ,233590דרולוגית בשנה ההי ייחודראה כי במתקופת המדידה. האיור 

 במיוחד בהתאמה לקיבול המים הנמוך בקרקע.

)מ"מ(, הדיות היומי הממוצע )מ"מ  פוטנציאליה יומיה דיות-אידוישנתי של הההמהלך : 44איור 

  מ', בשלוש שנות המדידה 3.03( בעומק של -0 מ 0( ביחס לתכולת המים היומית בקרקע )מ-9יום
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 ביער יתיר אורן ירושליםמאזן המים העונתי והשנתי בחלקת : 3טבלה 

 [15]בשלוש שנים הידרולוגיות

 

 

 

 eddy covariance לפי שיטת *

     **I + E + T 

 (I + E +T) בהפחתה של eddy covariance שיטת   *** 
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המים בה כמות שתוצאות של מדידות שנעשו בתקופה הלחה )המוגדרת כתקופה  כוללת 0טבלה 

  3.95בין  נעהוכמותם  ,בה זמינות המים נמוכהשיבשה )התקופה ב( ו-0מ 0מ 3.95בקרקע עולה על 

 [00]פולס החוםלמדידה בשיטת  ןנית ו(. כפי שכבר הוסבר, הדיות בעונה היבשה אינ-0מ 0מ 3.92-ו -0מ 0מ

בנתוני שטף  מוששי באמצעות האפשרי המרביהערכנו את הדיות היומי  ,על כן .עקב מגבלות המערכת

ו במספר הימים נן היה אפשר למדוד אותו, והכפליהמים בכל אחד מהגזעים, בשבוע האחרון שבו עדי

מחלקת היער שווה בכמותו לסך   הממוצע (ET) דיות-אידויהשל עונת היובש. מהטבלה נראה כי 

כת אל מי שאין איבוד מים ניכר מהמערכך על  המצביעה(, תוצאה 22, 2ממוצע הגשמים )שורות 

 התהום.

 

ניתוחים סטטיסטיים של התוצאות הראו כי בתקופה הלחה מידת הדיות היומי מושפעת בעיקר 

ורמת זמינות המים בקרקע היא משנית.  ,)אידוי ודיות פוטנציאליים( ררעון לרוויה של האווייהגמ

ות היומי. התקופה היבשה היא תקופה שבה זמינות המים היא הגורם המשפיע ביותר על מידת הדי

מקטין משמעותית את , כוח התאחיזה שלהם -0מ 0מ 3.92-מתחת ל יורדתכאשר כמות המים בקרקע 

פולס אינו ניתן למדידה בשיטת ו -9מ' בשעה 3.30-אל מתחת ל . השטף יורדשטף המים בשורשים ובגזע

 ,מ"מ 953 ( הוא20שנתי הממוצע )שורה -הרב (T)ראה כי הדיות מהטבלה נכפי שכבר הוסבר.  ,החום

 (T)כמו כן, סך הדיות השנתי הממוצע  .2330-2330 הממוצעת בשנים (R) מכמות הגשמים 50%שהם 

 של האקוסיסטמה.  הממוצע (ETדיות )-אידוימסך ה 55.0% הוא

 

בה ששעות בעונה הרטובה )עונה  20בעצה במשך  יםשל שטף המ [00]פולס החוםהמדידות בעזרת שיטת 

ולשטף  (91:33עד  30:33-)מלשטף בשעות האור  לשניים: ראו כי הוא נחלקניתן למדוד את השטף( ה

מושפעת גם מהתנאים המטאורולוגיים בשעות האור ומהשטף של הדיות עצמתו . בשעות החושך

למלא את מאגר המים בצמח,  . השטף בשעות החושך נועד(30:33עד  91:33-מבמשך שעות החושך )

 ה שלעולה על יכולת . כמותו הכללית של הדיותור ביום שחלףשנוצל בחלקו עבור הדיות בשעות הא

גם על ידי הדיות  רבשעות החושך עשוי להיווצ יםשטף המ מידית.זאת מערכת ההובלה בצמח לספק 

 ,(VPD)רעון לרוויה גבוה של האוויר יים מיוחדים גורמים לגיתנאים מטאורולוגכאשר  ,בשעות אלו

 . [10, 09, 05, 55, 03, 00, 93]גבוהה מים בקרקעהזמינות כאשר ו

, כל עוד קיבול המים בקרקע בעומק בית 233095-ו 233090במדידות נמצא כי בשנים ההידרולוגיות 

בגזעים הניתן למדידה בשעות היום מים פשר שטף שִא  ,-0מ 0מ 3.23-מ'( היה מעל ל -3.03השורשים )

שעות(  20המוהל היממתי )מסך שטף  90%±03-ו 1%±00ווה יוהלילה, השטף בשעות היום ה

ווה רק י, השטף בגזעים בשעות היום ה-0מ 0מ 3.23-בהתאמה. כאשר קיבול המים ירד אל מתחת ל

מכמות שטף המוהל היממתית בהתאמה. כלומר, שטף המוהל בלילה קיבל משקל  0%±00-ו 0%±00

שטף  233590ית מסך שטף המוהל היממתי. בשנה ההידרולוגית היובשנ 05%-ווה כירב יותר, והוא ה

 מסך שטף המוהל היממתי. 0%±00ווה בממוצע רק יהמוהל בשעות האור ה
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 ביתיר אורן ירושליםצמת הדיות של ע   על השפעת הטופוגרפיה  3.4.4

בה גם הוצב המגדל ש ,של יער יתיר יבחלקת יער מישורית במרכז הגאוגרפ ההשפעה נמדדה

, היהשניומזרחי,  -על מדרון הפונה לכיוון דרומי היטענ האחת, :בעוד שתי חלקות יערוהמטאורולוגי, 

מדד בשנים ניות הד. 03-מערבי; כל החלקות ניטעו בתחילת שנות ה-על פני מדרון הפונה לכיוון צפוני

עצים בדונם,  03 הצפיפות העצים הממוצעת ביער בשנים אלו היית. 233095-ו 233090ההידרולוגיות 

. הדיות השעתי נמדד 9.5-היה כ (LAI) אינדקס שטח העלווהו, מהשטח 53%-טל הכותרות כיסה כיה

 את העץ הממוצע בחלקה.  צגוישיבשמונה עצים 

 בפנויות השונות ביער יתיר הממוצע מהלך יומי של הדיות השעתי: 44איור 

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

� 
  
 
 
� 
 
ק

 
  

  
 
 
 

 

    �    -   

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20
South facing slope

North facing slope

Plain forest area

    �    -�   

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

� 
  
 
 
� 
 
ק

 
  

  
 
 
 

 

��    

    �    -   

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

    

    �    -   

 

גדלים בשלוש חלקות בפנויות טופוגרפיות ה, ירושלים אורןבגזעי ( -9שעה ')מ מיםשטף השל מדידות ה

, 90שעות(. איור  20ות, גילו הבדלים בין החלקות בעצמת הדיות השעתי הממוצע במשך היממה )שונ

ראה כי מ, 233090מתאר את המהלך היממתי של הדיות השעתי בארבעה ימים בשנה ההידרולוגית ה

 כל עוד קיבול המים בקרקע מאפשר דיות, נוצר הבדל לא קטן בין המפנים במהלך של הדיות השעתי

 .91:33-30:33עות בין הש
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השעתי נמדדו ברצף בלתי מופר במשך שלוש יממות עוקבות בלא פחות מחמישה  יםנתוני שטף המ

. יממות( 03משלושת המפנים הטופוגרפיים )סך של  דעצים, ובמקביל ובעת ובעונה אחת בכל אח

רפיה על הטופוגשל  הכדי לקבוע את מידת השפעת (ANOVA)שימשו לשם ניתוח שונות  נתונים אלה

מ"מ(,  209, שנה מעוטת גשמים )233090הדיות. תוצאות הניתוח הראו כי בשנה ההידרולוגית 

היו  (91:33-30:33)בכמות הדיות השעתי הממוצע בשעות האור  מפניםההבדלים בין שלושת ה

ברוכת , שנה 233095, טור א(. לעומת זאת, בשנה ההידרולוגית 5)טבלה  (Prob>F=0.0001מובהקים )

 לא היו מובהקים.  מפניםהבדלים בכמות הדיות בין ההמ"מ(,  000שמים )ג

 903במשך שתי עונות המדידה,  מפניםבשלושת המדדו כללו כלל הנתונים שננ שבוניתוח שונות נוסף, 

קיים  233090, טור ב( כי בשנת 5, הראה גם הוא )טבלה 233095ימים בשנת  220-ו 233090ימים בשנת 

לא  233095לעומת זאת, בשנת  ברמת הדיות של העץ הממוצע בשעות האור. מפניםההבדל מובהק בין 

 נמצאה השפעה מובהקת של הטופוגרפיה על הדיות מהיער. 

 בשנות המדידה בהתאם לפנות הטופוגרפית הדיות הממוצע: 5טבלה 

 

ה מראה . הטבל0בטבלה  םמסוכ 233095-ו 233090במשך השנה ההידרולוגית  סך הדיות בשעות האור

ימים, קיימים הבדלים ניכרים בין  903מדד הדיות במשך נ, שבה 233090שבשנה ההידרולוגית 

פנות ה שבה~ מ"מ היה בחלקה 990.1הדיות המרבי בסך  :החלקות בכמות הדיות בשעות האור

במישור  ש~ מ"מ, והחלקה 01.9מערבית דייתה רק -ניתפנות צפוה בהשמזרחית, החלקה -מיתדרו

מאששות את העובדה הידועה בתחום האקולוגיה כי  0התוצאות המוצגות בטבלה . מ"מ 00.3דייתה 

לפנויות הטופוגרפיות השפעה על משק המים. המסקנות הנובעות מהתוצאות המוצגות כאן הן בעלות 

חייבים להתאים את צפיפות  . באזורים אלהחשיבות רבה מאוד לממשק יער באזורים יובשניים

הדילול  ו שלעצמת אין אפשרות להכוונתכי  ,נויות שונות בהתאם להשפעה זוהעומדים הגדלים בפ

  (.5פרק  ו)רא באמצעות טבלאות יבול
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 סיכום נתוני הדיות בהתאם לפנות הטופוגרפית של חלקות היער והשנה: 2טבלה 

סך הדיות בשעות האורהדיות בשעות האור הדיות  הממוצעהפנות

 בתקופת  המדידהשל 30 עץ/דונם בשעות האור

(מ"מ)(מ"מ)(ליטר לעץ)  

בשנת 2003/4, 140  ימי מדידה.

0.691114.90 ± 26.500.820דרומית-מזרחית

0.15049.10 ± 15.770.351צפונית-מערבית

0.35583.00 ± 20.650592מישור

בשנת 2004/5, 227 ימי מדידה.

0.319168.90  ± 24.720.744דרומית-מזרחית

0.286179.80  ± 25.130.792צפונית-מערבית

 0.336141.10 ± 26.430.621מישור
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 (.Cupressus sempervirens L) מצוי ברוש   3.3

 של הדיותושנתי  יממתימהלך         

האופקי, ביערות חבל הדרום לאחר  פנוטיפרבים מאוד, בעיקר מה ברושעקבות תמותת עצי ב

בדק והשווה את . המחקר [00]פולס החוםנערך מחקר בעזרת שיטת  ,2333-9110 השניםת של והבצור

( שנעשה על ידי -9עץ -9המים )הדיות( )ליטר שעהספיקת של  ,במשך השנה ההידרולוגית ,המהלך היומי

 פנוטיפמה ,בגודל זהה ברוש, לזה של עצי [var. pyramidalis (=stricta)]הצריפי  פנוטיפמה ושבר עצי

 ,יםפנוטיפמשני ה מצוי ברושבעצי  ה. המחקר נעשה בחלקה הנטוע [var. horizontalis]האופקי

  .[00]גדלה במינהל המחקר החקלאי בבית דגןה

 

זוגות בהתאם לגודל הנוף )משקל רטוב של ים חולקו לפנוטיפשמונה עצי ברוש מכל אחד משני ה

ספיקת המים המהלך היומי של מ' מפני הקרקע(. בעצים אלה נמדד  9העלווה והיקף הגזעים בגובה 

מתוארים  . הנתונים233399במשך השנה ההידרולוגית  ,במועדים שונים, הדיות השעתי(=) השעתית

משתנה במהלך השנה, וכי ההבדלים  מהאיור נראה כי עצמת הדיות השעתי .0ובטבלה  90באיור 

ים מתקיימים כל עוד הדיות אפשרי מבחינת זמינות המים בקרקע. פנוטיפבעצמת הדיות בין שני ה

( במועדים 91:33עד  30:33-מהאופקי והצריפי במידת הדיות בשעות האור ) פנוטיפההבדלים בין ה

כי בתקופת החורף והאביב  ראהנ. מהטבלה 0שונים במשך השנה ההידרולוגית מסוכמים בטבלה 

הצריפי. ההבדלים בדיות נובעים  פנוטיפצים מהיותר מע   53%האופקי דייתו עד כדי  פנוטיפהעצים מה

האופקי נתון יותר להשפעות התנאים  פנוטיפהמ םכנראה ממבנה כותרות העצים. נופם הפתוח של עצי

מים שעל פני העלווה )לחץ אדים  הרווי באדי רמסיעה את האווישהרוח  ייחודוב ,אקלימיים-המיקרו

העצים  . לכן,קולט את אדי המיםשויר( ואב)לחץ אדים גבוה  יר "יבש יותר"ואו  הומביאיר( ואובנמוך 

  ם מהפנוטיפעצייותר ממדייתים בקצב גבוה  ,האופקי( פנוטיפויר רבה )הושנופם פתוח לתנועת א

הקרינה הישירה פוגעת רק בחלק קטן  יפיבעצים מהפנוטיפ הצר .ירוהצריפי שנופם סגור לתנועת או

ראה כי מתחילת נובמבר מהטבלה  שאר הנוף אינו מקבל הארה ישירה. ;הפונה ישירות לשמשמהנוף, 

 פנוטיפיום, ההפרש בכמות הדיות היומי הממוצע בשעות האור בין ה 292ועד תחילת יוני, במשך 

ליטר במשך התקופה.  090צטברים לכדי ליום לעץ, אשר מ ליטר 2.19הצריפי הוא  פנוטיפהאופקי ל

 פנוטיפהאחת נטועה ב - גדלות בבית גידול אחידהמכאן, שההפרש בניצול המים בין שתי חלקות יער 

יגיע  - עץ בדונם 953שנה וצפיפות הנטיעה בהן היא  95האופקי, שגילן  פנוטיפהצריפי והשנייה ב

מכמות  25%-כ היא. כמות זו ~ מ"מ גשם10.3-לכמות השווה ליטר,  12,500באותה התקופה לכדי 

 .מ"מ 019 השהיית באותה שנה,הגשמים 
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הצריפי )מעוינים חלולים(  פנוטיפמה מצוי ברוש)הדיות( ב ספיקה שעתיתמהלך יומי של : 43איור 

 אנכיים מסמנים את סטיית התקן של הממוצע(הקווים ה) האופקי )מעוינים מלאים( פנוטיפומה

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

תקופה 1

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

תקופה 2

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

תקופה 3

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

תקופה 4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

תקופה 5

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

תקופה 6

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

תקופה 7

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

תקופה 8

השעה

ה(
ע
ש

ץ/
ע
ר/

ט
לי

( 
  

ץ
ע
ל
ע 

צ
מו

מ
י 
ת

ע
ש

ף 
ט

ש

השעה
 

 

 



900 
 

 

המהלך השנתי של פוטנציאל המים בעצת ענפונים ביחס לפיזור הגשמים ועצמתם ארים מתו 95באיור 

ראה כי מיד לאחר תום עונת מ האיור .המהלך השנתי של הדיות היומי הממוצע בשעות האורו

 .ירידה בעצמת הדיות בשעות האורחלה הגשמים התקיימה עלייה רבה במתח המים בעצה, ובהתאמה 

בממוצע  -9ליטר יום 9.3±2.0-בעונת הגשמים ל 0.0±1.0-מפחת הדיות  האופקי מהפנוטיפ םבעצי

 -9ליטר יום 3.2±2.0-בעונת הגשמים ל 2.0±0.0-הדיות מפחת הצריפי  ם מהפנוטיפבהמשך. בעצי

 בממוצע בהמשך.

 

 פנוטיפמהלך שנתי של הגשמים ומתח המים בעצה עם הזריחה בענפונים של ה. א: 45איור 

האופקי  פנוטיפמה מצוי ברושמהלך שנתי של הדיות היומי הממוצע בעצי  ב.האופקי והצריפי; 

 )הקווים האנכיים מסמנים את סטיית התקן של הממוצע( הצריפי פנוטיפומה
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, המצוי הברושהצריפי של  פנוטיפהאופקי ל פנוטיפההבדל בדיות היומי הממוצע בין ה: 7טבלה  

בשנה  ,י בבית דגן, במועדים שוניםכפי שנמדד בחלקת מחקר במינהל המחקר החקלא

 233399ההידרולוגית 

 

 שבו, יער הגדל בתנאי בית גידול יובשנייםכי בלהסיק  ניתן המצוי ברושהל הדיות שמתוצאות 

הדיות היומי בעקבות  - האופקי פנוטיפמוגבלות לכיסי קרקע בינות לסלעים, ה מערכות השורשים

בשנת  ,לכן .הצריפי פנוטיפתוך פרק זמן קצר יותר מהבמנצל את המים הזמינים בקרקע  - המוגבר

ם עצימהאופקי חשופים לעקות יובש קשות למשך פרקי זמן ארוכים יותר  ם מהפנוטיפעצי ,בצורת

ירדו באזור  9111933-ו 911091. בשנים ההידרולוגיות באותם תנאים אקולוגיים הצריפי מהפנוטיפ

ברוש הייתה תמותה רבה של עצי  . באותה תקופההתאמהמ"מ גשם ב 953-ומ"מ  900 הנגב הצפוני רק

הצריפי. זה מכבר ידוע כי  פנוטיפמה ברושעצי נמוכה יותר של התמותה ההאופקי לעומת  פנוטיפמה

ה במערכת ההגנה של הצמחים בפני מזיקים ומחלות וחושפות אותם לפגיע ותעקות יובש פוגעות קש

 (. מצויה ברושהעל  2.0 פרק-תת ו)רא חמורה

 

 הברוש המצויהצריפי של  פנוטיפלהסביר את השימוש הרב ב ותייתכן שתוצאות מחקר זה יכול

מכיוון  ,בהם קיימים תנאי אקלים הומולוגייםש ,תיכוניות ובאזורים אחרים בעולם-בארצות ים

הצריפי "חסכן  פנוטיפה ,האופקי בתנאי בית גידול זהים. כלומר פנוטיפמדיית פחות מה שפנוטיפ זה

 יותר. ממושךוכמות נתונה של מים בקרקע תספק אותו למשך זמן  ,ם"במי

 



941 
 

 (.Quercus calliprinos Webb) מצוי אלון   5.4

 של הדיותושנתי מהלך יממתי         

 נובעות מכך .([10]דונם 008,888-החורש משתרע על כ(גדל בשטחים רבים בישראל  האלון המצוי

המאזן ההידרולוגי בבית הגידול עשוי  .היבט ההידרולוגיהגם בהן ו, וחשובות משמעויות רבות

. מחקרים אחדים נעשו בעבר כדי להבין את [1]מידה מסוימת על ידי הממשק היערנילהיות מוטה ב

נעשה ניסיון לכמת את צריכת המים  ,כמו כן .[981, 78, 81, 80, 7]פיזיולוגיות של מין זה-התכונות האקו

לא היה במחקרים אלו כדי לספק בסיס מוצק  ואולם, .[08, 18, 10]של תצורת החורש הטבעי בכרמל

רחבים בחורש נקבלת החלטות ִממשק בחורש. המשמעות ההידרולוגית של כיסוי שטחים לשם 

צמה מרבית ואף לחסל ממחקרים אלו, הביאה לידי גיבוש רעיון ראשוני לדלל בע   הטבעי, שנבע

. ניסיון לבדוק בשטח את נכונות [10]רחבים של חורש כדי לאפשר את העשרת האקוויפריםנשטחים 

 על עקב התנגדות הציבור לפגיעה בטבע.הרעיון לא יצא לפו

 

כדי לאמוד את המהלך היממתי של שטף המים השעתי )ליטר , [44]פולס החוםנעשה שימוש בשיטת 

במשך השנה ההידרולוגית כחלק מהמאזן  מצויה אלוןההדיות של סך (, כלומר, -9עץ -9שעה

בשמורת הטבע  ,והשני ,מלהאחד, ברמת הנדיב שבכר ההידרולוגי בשני בתי גידול בחורש הטבעי.

ניסיון לאמוד גם גובל בעמק יזרעאל מצפון. נעשה המרת בגליל התחתון, ליד היישוב ִת ִשמרון ש

הנובעים מפעילות ממשקית  ,את השינויים בדיות היומי והשנתי ובמאזן המים בחלקת חורש

 . [18, 08, 11])דילול(

 רמת הנדיב - בכרמל מצוי אלון 5.4.4

גדל חורש טבעי שהרכבו הפיטוסוציולוגי משייך אותו  [90, 1, 9]מת הנדיבבבית גידול ייחודי בר

 ,1מ 9,888נבחרה חלקה ששטחה בבית גידול זה  .[981]ישראלית-ארץה אלההו מצויה אלוןהלחברת 

. סקר הצומח בחלקה 18-של המאה ה 48-געה על ידי שרפה, כריתה ורעייה מאז שנות הנפשלא 

נצרים  148שנושאים  מצויה אלוןהשורש של -בתי 47מהם  ,ורשש-בתי 11הראה כי קיימים בה 

, בגובה האלון המצויקף הגזע הממוצע של ינצרים לבית שורשים. ה 0.9)גזעים(. כלומר, בממוצע 

 1מ 888היה  מצויה אלוןהטל הכותרות של כלל גזעי יס"מ. שטח ה 19.0מ' מפני הקרקע, היה  8.08

לשטח העלווה שלהם )צד אחד( מתואר באיור מצוי ה אלוןה לם שגזעיה פיבדונם. היחס שבין היק

על ידי עקום מעריכי )אקספוננציאלי( בדרגה שלישית. המדידות הראו כי הגזע הממוצע  98

טל יהיחס שבין שטח העלווה לשטח ה ,. כמו כן1מ 0.04בחלקה נושא עלווה שִשטחּה  ובהיקפ

 ,שורש שונים(-גזעים )מבתישמונה ה של פשרו בחירא. תוצאות הסקר 4.4הוא  (LAI)הכותרות 

 כלומר, התפלגות גודל הנוף.  ,קף הגזעים בשטחיגזעיהם מייצג את התפלגות ה ףשהיק
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 הגדל ברמת הנדיב מצוי אלוןהגזע של  ףשטח העלווה ביחס להיק: 41איור 

R² = 0.7847
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ור הדיות עי( בכל עץ בנפרד תורגמו לש91:88-88:88מדידות שטף המים בעצת הגזע בשעות האור )

גדול יחסית,  פםקיהשגזעים )נצרים( במראה כי  97. איור וחושבו ממוצעים יומיים ,השעתי והיומי

הדיות  ,גדול יותר םגזעשל רוחב השטח חתך ששגיאת תקן(, ומכאן  ±) בממוצע ס"מ 1.7±49.1

 ס"מ 4.8±14.0קטן יחסית,  היקפםגדול פי שניים ואף פי שלושה מהדיות בקבוצת הגזעים ש

. מהאיור םמוצלים על ידלכן ו ,קוטרם גדולש עציםמה קרוב לוודאי נמוכיםעצים אלו  .בממוצע

ימים בשנה  988אוקטובר ועד תחילת ינואר )ב 9-ראה כי מתחילת השנה ההידרולוגית, מנ

ליטר  98-עבה היה נמוך מהגזע ההדיות הממוצע )בשעות האור( של העצים בעלי  ,ההידרולוגית(

ליטר  48-( והגיעה אל מעל ל110מוצע, עצמת הדיות עלתה מאוד עד מחצית מאי )יום במ -9יום -9עץ

. לאחר מכן, בהמשך השנה, הדיות הממוצע פחת מאוד, ובספטמבר הוא היה -9יום -9בממוצע עץ

המהלך השנתי של הדיות היומי הממוצע )בשעות האור( של העצים . -9יום -9עץליטר  98-שוב כ

צים הגדולים בחלקה, אלא שהדיות היומי הממוצע נמוך, ולא עלה מעבר הקטנים דומה לזה שבע

 במשך כל השנה ההידרולוגית. -9יום -9עץליטר בממוצע  18-ל
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ברמת הנדיב, בהתאם  מצוי אלוןמהלך שנתי של הדיות היומי הממוצע בשעות האור של : 41איור 

  קטן םגזעים שהיקפ –ים גדול; משולש םגזעים שהיקפ -מרובעים מלאים  הגזע. ףלהיק

מהשונות בהתאמה )הקו  80%-]קו של פולינום בדרגה שלישית מדגיש את המהלך השנתי של הדיות היומי ומסביר כ

 האנכי מתאר את שגיאת התקן של הממוצע([

R² = 0.6828
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גזעם  ף, שהיקמצויה אלוןההדיות היומי הממוצע בשעות האור במשך השנה ההידרולוגית של עצי 

. (סטיית תקן ±ליטר ביום לעץ ) 4.0±4.9ס"מ(, הוא  19.0ע הממוצע בחלקה )זהה לזה של הגז

בהתאם לצפיפות  ;ליטר 9,400ששיעור הדיות השנתי בשעות האור של עץ שכזה הוא  ,מכאן

מכמות  70%מ"מ(, שהם  400לדונם בשנה )= 4מ 400, הדיות מצטבר לכדי (148הנצרים לדונם )

 . אותה שנה הידרולוגית בחורף של מ"מ 470שהייתה  יםהגשמ

 

בהתאם לשטח  מצוי אלוןהדיות היומי של העץ הממוצע תורגם לדיות של יחידת שטח חורש 

. 90כמות הגזעים. המהלך השנתי של הדיות היומי בשעות האור לדונם מתואר באיור להעלווה או 

רואר ומחצית יוני  בתקופה שבין פב ;-9מ"מ יום 4-ל 1הדיות היומי בין  היה בין אוקטובר לפברואר

עם תחילת השנה  -9מ"מ יום 1-לאחר מכן ירד בהדרגה עד לפחות מו ,-9מ"מ יום 7-ל 4הוא היה בין 

 ההידרולוגית העוקבת.
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בבית גידול  מצוי אלוןמהלך שנתי של הדיות היומי הממוצע בשעות האור של חורש : 41איור 

 מהשונות 74%-את המהלך השנתי של הדיות היומי ומסביר כ קו של פולינום בדרגה שלישית מדגיש] ברמת הנדיב

 [)הקווים האנכיים מתארים את שגיאת התקן של הממוצע(

R² = 0.7311
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לבין הממוצע השנתי של הדיות היומי שלו בשעות האור  מצויה אלוןהקף הגזע של יהיחס שבין ה

ראה שככל מר על ידי עקום מעריכי בדרגה שלישית. האיו 91( מתואר באיור 1-עץ 1-)ליטר יום

כמות  98 לאיורששטח חתך רוחב הגזע גדול יותר, ובהתאם ככל הגזע גדול יותר, כלומר,  ףשהיק

 . העץ מדיית יותר ךכהעלווה שהוא נושא גדולה יותר, 

לבין הממוצע השנתי של הדיות היומי בשעות  מצוי אלוןקף הגזע של יהיחס שבין ה:  41איור 

 (התקן של הממוצע הקו האנכי מסמן את שגיאת) האור

R² = 0.9104
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 מרוןש   שמורת הטבע - בגליל התחתון מצוי אלון   5.4.4

  ,מרון שליד היישוב תמרתבשמורת הטבע ִש נמצא , שבינוני זית-ברו מצוי אלוןבחורש הטבעי של 

32)בגבעות הגובלות בצפון עמק יזרעאל 
0
 45' N 35

0
 13' E) מ' מעל פני הים 110, ברום של ,

כל אחד מהם נושא מספר לא קטן של ו, מצוי אלוןשורש של -בתי 14לים בה גדשבחרה חלקה נ

קף הגזע יסטיית התקן(, ה ±מ' ) 8.0±4.0בחלקה היה  אלוןנצרים. הגובה הממוצע של עצי ה

טל י. ה1מ 1.7±98.8היה  הממוצעתהכותרת של טל יההו ,ס"מ 8.4±04.1הממוצע בגובה החזה היה 

משטח החלקה, מכאן שגורם  04.4%ש של האלונים היה הכותרות של כלל הנצרים בבתי השור

גדלים בקרקע העצים . 41.4הוא  ,בהתייחס לחלקה כולה ,ההכפלה של הנתונים הממוצעים לעץ

המורכבת מחילופין של אבן  המרש  רנדזינה חומה, לא עמוקה, שמכסה ִמסלע קרסטי מתצורת 

המים בקרקע ובמסלע באמצעות  . בקידוחים שנעשו לשם מדידת תכולתראוחווגיר, דולומיט 

. [0]מ' דרך סדקים במסלע 0חדרו עד לעומק של  מצויה אלוןהמצא כי שורשי נ טרוניםנימפזר 

(, כלומר הדיות במשך היום -9עץ -9מדידות של שטף המים השעתי )ליטר שעהבחלקה זו נעשו 

במשך שלוש  ,במועדים שונים ,ברצפים של מספר ימים ,מצוי אלון(, בשמונה עצי 91:88-88:88)

  .[18]1884-1889שנים הידרולוגיות 

בשנים  מרוןבשמורת ִש  מצוי אלוןעצי  ההדיות היומי הממוצע של שמונשיעור  :42איור 

 (של הממוצע את שגיאת התקןהקווים האנכיים מסמנים ) 1884-1889ההידרולוגיות 
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יחד כאילו ץ קובלוש השנים ההידרולוגיות הדיות היומי הממוצע במועדים השונים במשך ששיעור 

(. מהאיור ִנראה כי בחודש אוקטובר, בתחילת השנה 18)איור  במשך שנה הידרולוגית אחת הנעש

 98-, והוא פחת לכדי כ-9יום -9עץליטר  18-ההידרולוגית, הדיות היומי הממוצע היה עדיין גבוה מ
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-לעלות בהדרגה והגיע אל מעבר ל הדיותהחל עד תחילת חודש פברואר. ממועד זה  -9יום -9עץליטר 

בתחילת  ;במהירות לקטוןהדיות החל בממוצע במחצית חודש מאי. לאחר מכן  -9יום -9עץליטר  08

מדד הממוצע הכללי של הדיות היומי, שנ. -9יום -9עץליטר  18-חודש אוגוסט הוא היה פחות מ

  .-9יום -9עץליטר  9.1±11.8בשמונת העצים במועדים שונים במשך שלוש השנים, היה 

 

)מ"מ  מצוי אלון( תורגם לדיות היומי של יחידת שטח חורש -9יום -9הדיות היומי הממוצע )ליטר עץ

(. האיור מראה כי באוקטובר, עם תחילת השנה 19( בהתאם לאחוז כיסוי הכותרות )איור -9יום

-שיעור הדיות קטן לפחות ממ"מ ביום.  8.70-החורש בממוצע כדיית ההידרולוגית ולפני הגשמים, 

מ"מ ביום ויותר  9.0-הדיות ועלה לכהתגבר (. בהמשך, 910מ"מ ביום עד חודש פברואר )יום  8.0

מ"מ בממוצע ביום.  8.0-בתחילת אוגוסט הוא היה רק כובממוצע. לאחר מכן הדיות שוב קטן, 

מ"מ במשך כל  187ים מ"מ ביום, המהוו 8.74ממוצע הדיות היומי על פני השנה ההידרולוגית היה 

השנתי )שלושים שנות מדידה( של הגשמים באזור שמורת -השנה ההידרולוגית. הממוצע הרב

נעשו מדידות הדיות בשמורה  ןמ"מ, והממוצע השנתי במשך שלוש השנים שבה 070מרון הוא ִש 

בהתאמה מכלל כמות  41%-ו 40%מהווה  מצויה אלוןהשהדיות של  ,מ"מ. מכאן 840הוא 

 הממוצעת באזור. הגשמים

 מרוןבשמורת ִש  מצויה אלוןהמהלך שנתי של הדיות היומי הממוצע של עצי  :44איור 

)הקווים האנכיים  מהשונות 08%-קו הפולינום בדרגה שלישית בא להדגיש את המהלך השנתי של הדיות ומסביר כ]

 [מתארים את שגיאת התקן של הממוצע(

R² = 0.5655
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מ'  9.48הגזע בגובה החזה ) ףדיות היומי הממוצע ביחס להיקכל המדידות שנעשו שימשו לחישוב ה

כי הדיות היומי  ותמרא, 11באיור  ניתנותה ,מפני הקרקע( של כל אחד משמונת העצים. התוצאות

 של העץ. והיקפיה ביעם העלגדל  (-9יום -9הממוצע )ליטר עץ

 גזעו ףהדיות היומי הממוצע של כל עץ ביחס להיק: 44 איור
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 (.Quercus ithaburensis Decne) התבור אלון   5.1  

 של הדיותושנתי מהלך יממתי 

אך אחוז מסוים של העצים משיר את עליו מאוחר מאוד בעונה  ,הוא מין נשיר בעיקרו התבור אלון

צינורות  .[00, 84]ינואר( או רק עם תחילת ההנצה של העלווה החדשה לקראת סוף פברואר-)דצמבר

 Ring- or) ת טבעת או דמוית טבעתטבעות השנתיות )בעצה( מסודרים בצורההובלה )טרכאות( שב

semi ring-porous)[40]. נחקר בעבר על ידי  רהתבו אלוןהמהלך השנתי של הדיות היומי ב

 ממשק יערני.עליו לבסס  ניתןנדבך ש שמשכדי ל ןהתוצאות שהושגו אין בהך , א[80, 87]אופנהיימר

 

דד נמיש גם משמעות הידרולוגית שמן הראוי לעמוד עליה, לכן  התבור אלוןלגדילתו של חורש/יער 

( במשך השנה -9עץ -9המהלך היומי של שטף המים השעתי בעצה, כלומר, הדיות השעתי )ליטר שעה

מייצגת את המבנה הטיפוסי ה. המחקר נעשה בחלקת יער, פולס החוםההידרולוגית, בעזרת שיטת 

. עצים בדונם 94שגדלים בה ו, שפרעם(-התחתון )אזור אלוניםבאזור הגליל  התבור אלוןשל יער 

בשמורת  נמצאותבחרו נש. החלקות לוויםנומיעוטו שיחים  ,היער ביערות אלו לרוב עשבוני-תת

חומה -הטבע שבתוך היישוב אלון הגליל ובקרבתו המידית. הקרקע במקום היא רנדזינה אדומה

על ידי חילופי שכבות של אבן  ותהמאופיינרת ת עדולם ותמועל גבי נארי המכסה מסלע מתצור

. 1884-1889בשנים בשמונה עצים ו 9118 תבשנעצים  98-ברטון. המדידות בוצעו חוואר וִק  ,גיר

 .[19, 18]את התפלגות גודל העצים בדונם יער בגודלם מייצגיםהעצים 

 

ומר הדיות (, כל91:88-88:88המים הממוצע בגזעים בשעות האור ) ספיקתהמהלך השנתי של 

ראה כי באוקטובר ובנובמבר עדיין מ. האיור 14מתואר באיור  ,(-9עץ -9היומי הממוצע )ליטר יום

ונשירת  תטיתוסינהפוטהפסקת הפעילות עקב ודועך לקראת דצמבר הולך  , אך זהמתקיים דיות

 970-908)בין הימים  סהעלים. הדיות מתחדש עם הנצת העלים לקראת סוף פברואר ותחילת מר

בשנה ההידרולוגית(  191-השל השנה ההידרולוגית(, הולך ומתגבר עד תחילת חודש מאי )היום 

תחילת אוגוסט -עד סוף חודש יולישמרת נליטר ביום לעץ. עצמת הדיות הזו  988עד  88ומגיע לכדי 

 88עד  48לאחר מכן חלה נסיגה הדרגתית בעצמת הדיות לכדי  .בשנה ההידרולוגית( 488-)היום ה

בשנה  408-410ר ביום לעץ במחצית השנייה של אוגוסט ובתחילת ספטמבר )בימים ליט

 ההידרולוגית(.
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בשעות האור  התבור אלון( של -9עץ -9מהלך שנתי של הדיות היומי הממוצע )ליטר יום: 42איור 

האנכיים  )הקווים הפולינום בדרגה השלישית בא להדגיש את המהלך השנתי של הדיות] באזור אלון הגליל

 [(של הממוצע מסמנים את שגיאת התקן

R² = 0.8062
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עצים בדונם(. איור  94לדיות היומי של דונם יער ) םהדיות היומי הממוצע לעץ בשעות האור תורג

 . התבור אלוןמתאר את המהלך השנתי של הדיות היומי הממוצע של חלקת יער  14

 אלון( של יער -9דונם -9יום ת האור )מ"ממהלך שנתי של הדיות היומי הממוצע בשעו :45איור 

)הקווים האנכיים  הפולינום בדרגה שלישית בא להדגיש את המהלך השנתי של הדיות] באזור אלון הגליל התבור

 [מסמנים את שגיאת התקן של הממוצע(

R² = 0.8062
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מ"מ  8.8-ו 8.1מהאיור ִנראה כי בחודש אוקטובר, תחילת השנה ההידרולוגית, דונם יער מדיית בין 

 סמר-מ"מ בממוצע ביום ופחות. בפברואר 8.9את דצמבר הדיות הולך ופוחת לכדי לקר ;ביום

מ"מ ביום במחצית חודש מאי. עצמת הדיות  9.8עד  9.8הדיות מתחדש, עולה ומתגבר ומגיע לכדי 

לאחר מכן חלה  .בשנה ההידרולוגית( 488-תחילת אוגוסט )היום ה-עד סוף חודש יולישמרת נהזו 

במחצית השנייה מ"מ  8.0-8.4המתבטאת בירידה לשיעור שבין  ,ת הדיותנסיגה הדרגתית בעצמ

 .של אוגוסט ותחילת ספטמבר

כי הדיות הממוצע לעץ בשעות האור  ראוה התבור אלוןחישובים של מאזן המים בחלקת יער 

ליטר  49.0±04.1בהם העצים נושאים עלווה, עולה לכדי ש ,יום בשנה ההידרולוגית 118במשך 

 אלוןיום. מכאן, שהדיות בשעות האור של עצי ה 118במשך  4מ 90.181-המסתכמים בביום לעץ, 

מ"מ.  111.7בשנה, שהם  4מ 111.7-ליטר ביום, שמסתכמים ב 780-בחלקת יער טיפוסית מגיע ל

כפי שהוסבר במבוא.  ,דידהקשה למ מדדלמדידות אלו יש להוסיף את שטף המים בגזע בלילה, 

נעשו  ןהדיות המדוד, לכן סך הדיות השנתי הממוצע בשנים שבהמ 18%-זרימה זו מוערכת ב

מכמות הגשמים הממוצעת באזור  48.7%-)=מ"מ( לדונם, שמהווים כ 4מ 187.1המדידות היה 

 .1884-9110בשנים 
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 המים בבית הגידול מאגר בניצול  התבור אלוןויער  מצוי אלוןהשוואה בין חורש    7.4

 ,מצוי אלוןבין חורש שעיקרו  םובאופן ניצולהמים נעשה ניסיון להעריך את ההבדלים בכמות 

כל מין גדל בבית הגידול  אופייני. פיטוסוציולוגישניהם בעלי מבנה , התבור אלוןלחורש/יער שעיקרו 

 .[8, 7, 6]די לו באזור הגליל התחתון, אך בִקרבה גאוגרפית רבה ובתנאי אקלים דומים ככל שניתןהייחו

הגורמים הקשורים בתפוצה הגאוגרפית  לגביה לחזק או לשלול תובנות קודמות עשוי השוואה שכזו

בנושא של בסיס לקבלת החלטות  שמשתהליכים פנולוגיים במשך השנה, ול לגבישל מין מסוים או 

. בית הגידול של אלכל אחד מהמינים:  םנעשתה בין שני בתי גידול האופייניי הההשווא משק יערני.מ

בשמורת  התבור אלון. בית הגידול של ב ;מרתליד היישוב ִת  ִשמרון,בשמורת הטבע  האלון המצוי

 .8הטבע שבמרכז היישוב אלון הגליל ובסמוך לו. ההבדלים בין בתי הגידול מסוכמים בטבלה 

 מאפיינים אקולוגיים של שני בתי הגידול: 8לה טב

 

נעשו בחלקות היער/חורש מדידות בעזרת מפזר ניטרונים לשם קביעת השינויים  1005ועד  1009משנת 

ימים מעת לעת.  75-ו 55. מדידות אלו נעשו במרווחי זמן של בין בקיבול המים בקרקע ובמסלע

  סלע.-מ' דרך חתך קרקע 0.15ל במרווחים ש 'הבדיקות נעשו לעומק של שמונה מ

 

 1005-1009 בשניםנעשו  ,מצויה אלוןבו התבור אלוןבלשם אפיון המהלך השנתי של הדיות היומי 

תוצאות . המדידות בוצעו במועדים שונים באקראי במשך שלוש שנים. [53]פולס החוםמדידות בשיטת 

 (.15ני מיני האלונים )איור מדידות אלו סוכמו ואוחדו לכלל מהלך שנתי של הדיות היומי בש
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  ;התבור אלון.  אמהלך שנתי של הדיות היומי הממוצע ליחידת שטח יער/חורש של: : 52איור 

)קו של פולינום בדרגה שלישית מדגיש את המהלך השנתי ומסביר  בשעות האור בגליל התחתון מצוי, אלון  ב.

 של הממוצע( את שגיאת התקןם מהשונות בהתאמה. הקווים האנכיים מסמני 56%-וכ 80%-כ

R² = 0.5655
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מהתנאים  תהמושפע, (=הדיות) בשעות האור המיםלזרימת  תנחלקהיממתית  יםזרימת המ

רעון באוגר המים בצמח שנוצל ילמלא את הג השבאבשעות החשכה  יםזרימת מלוהמטאורולוגיים, 

 ןמים בצמח אינת אספקת המים לצמח והובלת הו. מכיוון שמערכ[51, 57]בשעות היום למטרת הדיות

לעמוד בקצב הוצאת המים, הצמח מנצל מים מהאוגר העצמי, גם מדיות ממשי בשעות  ותמסוגל

 . [51, 57]מים רבההגבוה וזמינות  הוארעון לרוויה באוויר יכאשר הג ,הלילה

ף שט   ,הערכנו שבממוצע שנתי ,[36]ביער יתיר ירושלים אורןעל סמך ידע ממדידות שבוצעו על ידינו ב

 מסך השטף היומי )הדיות היומי( שנמדד.  ~10%( מהווה 06:00-91:00ם הֵלילי )המי
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 סיכום הדיות היומי והשנתי לעץ וליחידת שטח יער: 9טבלה 

 

 

 התבור אלון( מראה כי הדיות היממתי של יער 1יכום כמות הדיות בשני סוגי החורשים )טבלה ס 

במשך  מצוי אלון"מ מהדיות היממתי של חורש ~ מ30 גבוה כדיוטיפוסי לאזור המחקר  במשך השנה 

שנתית הממוצעת באזור גידולו, -מכמות הגשמים הרב 59%-מנצל בממוצע כ התבור אלון. יער השנה

בלבד. כלומר, שתי תצורות יער/חורש אלו אינן  33%-מנצל כ מצויה אלוןהואילו מ"מ,  578שהיא 

על פני  התבור אלוןלבד אין עדיפות לשימוש בומבחינה זו ב ,בדלות משמעותית בתצרוכת המים שלהןנ

 ולהפך.  מצוי אלון

 

במהלך השנתי של עצמת וכן שימוש במים בחלקות יער/חורש טיפוסיות לכל מין ב אמנם יש דמיון

אזן במומכאן גם  ,בכל אחד מבתי הגידולשקיימים הבדלים באופן ניצול המים  ךאהדיות היומי, 

בחתך  העמקהעם הקיבול המים  .אפשרויות הִממשק היערני על, דבר המשפיע המים בחורש/יער

שבבית הגידול של האיור  מראה  .16כפי שמתואר באיור  ,מאוד בין שני בתי הגידול שונה סלע-קעהקר

 ;מ' 6-ל יותר מ( בעומק ש-5מ 5)מ 0.55ומגיע עד כדי  עם העומקגדל קיבול המים בקרקע  התבור אלון

בין א נע ווהקיבול המים אינו משתנה רבות עם העומק,  האלון המצויבבית הגידול של  ,לעומת זאת

 (.-5מ 5)מ 0.50-ו 0.95
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( סמר-לקראת סוף עונת הגשמים )פברוארבקרקע ובִמסלע עם ההעמקה קיבול המים : 52איור 

 מצוי אלוןבחורש . ב ;התבור אלוןביער  .א :1005ועד  1009משנת 
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מסלע על ידי צמחיית -מחתך הקרקע של הוצאת מים מצטברתמהלך עונתי מתואר  17באיור 

מראה כי בכל אחת משלוש השנים ההידרולוגיות . האיור בין שני תאריכי מדידה עוקבים ,היער/חורש

הייתה נמוכה ביותר בסתיו ובחורף  התבור אלוןמסלע בבית הגידול של -הוצאת המים מחתך הקרקע

( הוצאת המים המצטברת בין מועדי המדידה גוברת 950 החל מסוף פברואר )יום ;(950-15ימים )

( ועד 500-הוצאת המים מתמעטת מתחילת אוגוסט )אחרי היום ה ;)סוף יולי( 500-מאוד עד היום ה

 סוף השנה ההידרולוגית. 

 

מהלך העונתי של לא( 15)איור  התבור אלוןבין המהלך השנתי של הדיות היומי בדמיון  השוואה מגלה

  .א(17זה )איור אלון המצטברת בין מועדי המדידות מחתך הקרקע שבבית הגידול של הוצאת המים 

 וביןב( 15)איור  מצוי אלוןלעומת זאת, אין התאמה רבה בין המהלך העונתי של הדיות היומי ב

מסלע בבית -המהלך העונתי של הוצאת המים המצטברת בין מועדי המדידות מתוך חתך הקרקע

 ב(.17)איור  מצוי אלוןהגידול של חורש 
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 :הפחתת המים בקרקע ובמסלע במשך השנה ההידרולוגית: 54איור  

 אלון מצוי חורשב  . ב ;אלון התבור ביער .א
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מסלע בשנים -( שהוצאו משכבות הקרקע-9כה של סך כמות המים )מ"מ שנההער  נתונה  90בטבלה 

הוצאה שמעותי בכמות המים מראה כי אין הבדל מש. הטבלה בשני בתי הגידול השונים 1005-1009

 משכבות הקרקע והסלע בשני בתי הגידול. 

 

 

 

 

 



963 
 

 מסלע-( שהוצאו משכבות הקרקע-9סך כמויות המים )מ"מ שנה:  01 טבלה

 בשני בתי הגידול השונים 1005-1009בשנים 

 

               בית הגידולהשנה

אלון מצויאלון התבורהמין

2001155242

2002189197

2003270270

 205±59236±37ממוצע

 מסלע הראו כי קיים הבדל ניכר בין שני בתי הגידול בהוצאת המים-בדיקות קיבול המים בחתך קרקע

( כי בבית הגידול של 18. נמצא )איור 'מסלע עד עומק של שמונה מ-מעומקים שונים בחתך הקרקע

כמויות  ';מ שלושהעיקר כמות המים הוצאה משכבות הקרקע והמסלע עד עומק של  ,התבור אלון

. לעומת זאת, בבית הגידול של 'עד עומק חמישה מ ,משכבות נוספותהוצאו  מים נמוכות בהרבה

במידה אחידה למדי. תופעה זו  'הוצאו המים מכל שכבות הקרקע עד עומק של שמונה מ צוימה אלוןה

במורפולוגיה של מערכות הבדלים על ו ,מצד אחד ,מצביעה על הבדלים ניכרים בתכונות המסלע

הגליל העליון, הגולן והכרמל,  ,באזורים סלעיים כדוגמת הגליל התחתון. [8, 6]אחרמצד  ,השורשים

בהם מתהווים חללים המלאים בקרקע בִשכבת הסלע העליונה. שמתבסס וגדל במקומות  רהתבו אלון

מתרכזים באזור המגע שבין הקרקע והמסלע על פני הדפנות הפנימיים של  התבור אלוןשורשי 

המסלע הוא  ,באזור היישוב אלון הגליל ,התבור אלוןהחללים, אך אינם חודרים לתוך המסלע. ביער 

הידראולית שלו הממוצע המוליכות  .בי מאוד המהווה בית קיבול גדול יחסית למיםגיר חווארי נקבו

בתגובה לפוטנציאל מטריצי, ממרחק של  מאפשר בכך זרימת מים בנימי הסלעה, -9מ"מ יום 0.6-הוא כ

ויותר בכיוון אנכי ואופקי אל כיסי הקרקע המתייבשים. תנועות מים אלו קשות  'שניים עד שלושה מ

עשויה להסביר את ההבדלים בין הדיות השנתי הממוצע לשנים שפזר ניטרונים, תופעה למדידה במ

 105-שהוערכה בכ ,לעומת הוצאת מים ממוצעת באותה תקופת זמן ,מ"מ 115-בכ ך, שהוער1005-1009

ושמורת הטבע  ,בכלל האלון המצוימ"מ. לעומת זאת, בתי הגידול של  88מ"מ, כלומר הפרש של 

 פיינים בסלע גירי סדוק, המאפשר חלחול מהיר של מי הגשמים לשכבות עמוקות.מאו ,שמרון בפרט

התאים את עצמו לתנאים אלו על ידי פיתוח מערכת שורשים המתפשטת לעומק  מצויה אלוןה

באים במגע ישיר עם המים המחלחלים  . שם השורשיםבאמצעות הנימים, הסדקים והחללים בסלע

  .[78, 77]קוקציפרה אלוןל בדומה לאופן הפעולה ש, [8]לעומק

מחכה למים שיגיעו לשורשיו המרוכזים בכיסי הקרקע בעזרת  התבור אלוןניתן להגיד: " הבפרפראז

 רודף אחרי המים למעמקים". מצויה אלוןהואילו זרימה נימית במסלע העוטף את כיסי הקרקע, 

 

יחסים בינה לבין מערכת הנ"ל במבנה מערכת השורשים וב אלוןהההבדלים הניכרים בין שני מיני 

מסלע הם בעלי חשיבות ִממשקית בכל אזורי גדילתם אל מול זמינות המים בבית הגידול. בגליל -קרקע

זמינות המים  - שנתי-מ"מ גשם בשנה בממוצע רב 600-500 בין -בתנאי האקלים הנוכחיים  התחתון,

 מצוי אלוןוחורש  רהתבו וןאלפארק הנשלט על ידי  -בקרקע ובמסלע בכל בית גידול מספיקה ליער
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הוא פועל יוצא בעיקר של צפיפות  התבור אלוןבִמבנה היערני הנוכחי. מספר העצים המפותחים ביער 

ועצים ממינים אחרים קשור ברמת  מצויה אלוןהמספרם של עצי ואילו כיסי קרקע עמוקים במסלע, 

( לא תשפר את מאזן המים של פעילות יעראית )דילול התבור אלוןהסידוק של המסלע. ולכן, ביער 

דילול של נצרים בכל בית שורשים והשארת הגזע  ,מצוי אלוןהעץ הבודד. לעומת זאת, בחורש של 

את כמות  יגדילוה ויאת האינטרספצי יקטינוהמפותח ביותר, כלומר הקטנת שטח העלווה המדייתת, 

 .[86]האור והמים לגזעים הנותרים

בין מועדי המדידות העוקבות, במשך שלוש שנות המדידה,  ()מ"מ כמות המים שהוצאה: 58איור 

 מצוי אלוןחורש של ב ב. ;התבור אלוןביער  א. : סלעהמ' עובי בחתך הקרקע ו 9מאופקים של 

  

היו  ,שנתית הממוצעת-מכמות הגשמים הרב 60%-פחות מ שירדו בהןשנות בצורת קשה, כלומר שנים 

במקומות שונים  מצוי אלוןעד כדי תמותה של עצי  ,בדיםזרז ואף גורם מכריע להיווצרות נזקים כ

 ,[37, 55, 96]שינויי אקלים עקבשנתית הממוצעת, -שהפחתה בכמות הגשמים הרב נובע מכאן .[95]במדינה

ִממשק יערני אינו  התבור אלוןפארק של -ביער ,במצב שכזה .[73, 75]עשויה להשפיע על כיסוי הצומח
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ולזמינותם  ,בהם גדלים העציםשל מי הגשמים לכיסי הקרקע לתרום לשינוי החלוקה ש ליכו

 ,האחד: [50]ניתן לבצע פעילות ממשקית בשני כיוונים מצוי אלוןבחורש של  . לעומת זאת,[51]לעצים

-אידוישיחזיר את שיווי המשקל בין זמינות המים בקרקע ובמסלע לבין ה ,בהתאם לתנאיםדילול 

ִגזעי בכל בית -ישנה את המבנה השיחי מרובה הגזעים למבנה חדזה . דילול שכ[71]של בית הגידול דיות

  .[13]להקטין את שטח העלווה המדייתת כדי, רעייה רבה השני ;[50, 1]םשורשי
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 (.Phillyrea latifolia L) זית בינוני-בר   7.8

 של הדיות בהשפעת המסלע ושנתי מהלך יממתי  

 תיכוני.-אקלים ים בהם שוררשעלים ואחרים באזורים ת של מינים רחבי רונפוץ ביע זית-ברסוג ה

 אלההו מצויהאלון התיכוני. בדרך כלל הוא צמח מלווה בחברת -גדל בארץ בחבל הים בינוני זית-בר 

 בינוני זית-ברצורת הצמח היא שיחית או של עץ נמוך קומה. מחקרים הוכיחו כי  .[901]ישראלית-ארץה

 לחמוקמערכת השורשים. יכולת זו מאפשרת לו  אתפוטנציאל המוהל בתאים ו יכול להגדיל את

 drought) מין סביל יחסית ליובשלנחשב מההשפעות של מיעוט המים בבית גידולו, על כן הוא 

tolerant) מין המתחמק מיובשלו (drought avoiding)[66 ,68 ,79] התופעות של מיעוט גשמים . בִעקבות

בוצעו מחקרים  ,[37]שינוי אקלימי באגן הים התיכוןמהחששות תיכוניים שונים, ו-ם)בצורת( באזורים י

שינויים בִמבנה חברות לאפשרויות  ההמים בקרקע ו העמידות של מיני צמחים למיעוט זמינות בנושא

, הגדלים באותו בית גידול בינוני זית-ברו אונדו קטלב, אילקס אלוןהצומח. נעשו השוואות בין 

מצא כי לעומת הדיות בעת זמינות מים רבה נ. [58]גובתם ליובש במדדים פיזיולוגיים שוניםבספרד, בת

 אילקס אלון, 58%הפחית מהדיות רק  בינוני זית-בר ,רעון של המים בקרקעיבקרקע, הרי שבשיא הג

מסוגל לשמור על זרימת המים בעצה גם כאשר  בינוני זית-ברמצא כי נ. [51]73% אונדו קטלבו 87%

 [51]נציאל המים הנמוך בקרקע כבר אינו מאפשר זרימה בשני המינים האחרים. מחקרים נוספיםפוט

צינורות ההובלה בקריעת עמוד המים להוא אחד המינים העמידים ביותר  בינוני זית-ברהוכיחו כי 

 95%-, הפחתת זמינות המים בקרקע בעל כך נוסף .יצירת בועות אווירלואליהם כניסת אוויר ל ,בעצה

 55% להפחתה בשיעור שלו אונדו קטלב( בצמיחת הרוחב בגזעים של 77%משמעותית ) גרמה להפחתה

לא נרשמה שום הפחתה בצמיחה בהשוואה  ,לעומת זאת ,בינוני זית-בר. באילקס אלוןבצמיחה של 

  .[63]לצמיחה בחלקות הביקורת

 

כמין השולט בתנאי בית  מצויהאלון המחליף את  בינוני זית-ברנמצא כי  ,מבחינה פיטוסוציולוגית

קיים בשטחים של רמת הנדיב כזה מצב  .[901]תיכוני בארץ-בתחום החבל הים גידול יובשניים יחסית

. האלון המצוישבכתף הכרמל, שם מין זה שולט בהרכב הצומח של החורש לעומת מיעוט המופע של 

. האלון המצוים שולט , שמערב לכביש נחל תות-שמצפוןבכרמל מצב זה הוא היפוכו של המצב 

, 9] בתי גידול הנבדלים בתכונות המסלע והקרקע כמהב בינוני זית-ברבתחומי רמת הנדיב גדלים שיחי 

 .99בטבלה  , כמתוארלכן נעשו מדידות הדיות בשיחים הגדלים בארבעה בתי גידול שונים, [ 85, 98 , 97, 5, 1
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 הדיות מדדבהם נשברמת הנדיב,  (הקרקע והִמסלע בבתי הגידול )החלקות: 00טבלה 

 

 ברמת הנדיב בינוני זית-ברקף הגזע של שיחי יהיחס שבין שטח העלווה )צד אחד( וה: 59איור 

y = 0.325e0.1125x
R² = 0.6816
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 תמ"ר. בשטח זה נכר 500-הגדלים על שטח של כ זית-ברהקף הגזעים של שיחי ימדד הנבכל בית גידול 

רטוב ולאחר שיובשו. מתוך העלווה של  שקלו במצבנ . העליםכל העלים מהם הוסרושִמדגם של גזעים 

 גרם לשם קביעת שטח הפנים הממוצע )צד אחד( 15הוסרה ויובשה, נלקח ִמדגם של ש ,אחד מהגזעים

קף הגזעים יונקבע היחס שבין שטח העלווה וה ,חושב שטח העלווה של כל שיח ,כן . כמושל העלים

שטח הפנים של העלווה )צד אחד( שנישאת ל (x) קף הגזעיםיהקשר הסטטיסטי שבין ה (.11איור  ו)רא

 הזו:  ניתן על ידי הנוסחה (y) על ידי הגזעים

   y = 0.278 * 10
0.0519x

, r = 0.857, n=28, P< 0.001 

 

בית בנבחרו שמונה גזעים המייצגים את האוכלוסייה של מין זה  ,הגזעים יעל סמך מדידות היקפ

מייצגים את כלל אוכלוסיית מין זה בארבעת ה, זית-ברשיחי  51קף הגזעים הממוצע של י. ההגידול

קף הגזעים בארבעת בתי הגידול יהתפלגות ה ;(שגיאת התקן ±ס"מ ) 0.79±17.9היה  ,בתי הגידול

שטח העלווה )צד אחד(  ,ה דומה מאוד וללא הבדל סטטיסטי. בהתאם לנוסחה לעיליתהשונים הי

קף יה בעלטל הכותרת של שיח י. שטח ה1מ 8.7א הו ,ס"מ 17.9 ועל ידי הגזע הממוצע שהיקפ תשנישא

ניט, ס"מ. כלומר, השטח המכוסה על ידי הצל של כותרת הצמח, כאשר השמש בזֵ  17.9גזע ממוצע הוא 

אינדקס  :ניהםשלך הכותרת חושב היחס בי. מהנתונים של שטח העלווה ושטח ה  1מ 5.13היה בממוצע 

ברמת הנדיב מוערך  בינוני זית-ברידי הנוף של שיחי . כיסוי השטח על 1.61הוא  (LAI)שטח העלווה 

 .1מ 9,076בכל דונם הוא  בינוני זית-ברששטח העלווה המדייתת של  ומכאן נובע, 30%-ב

 

, שמונה בכל בית זית-ברשיחי  51-נמדד הדיות השעתי במשך היממה ב [53]פולס החוםבעזרת שיטת 

. המדידות החלו במחצית 9115/3ה ההידרולוגית בשמונה מקטעי זמן בשנ ,גידול, במשך מספר יממות

כי קיימים הבדלים  נמצא .[85]כלומר גלשו לשנה ההידרולוגית הבאה ,אפריל ונמשכו עד סוף דצמבר

קיימים הבדלים גדולים שו ,במשך תקופת המדידות הממוצע בכמות הדיות היומיבין בתי הגידול 

בדק את ההשפעה  (ANOVA)(. ניתוח שונות ית תקן גדולה של הממוצעיבתוך כל בית גידול )סט

תאריך  Xהגזעים )העץ(, לתאריך המדידה ולצירוף של ]בית הגידול  ףהיחסית שיש לבית הגידול, להיק

מתאר את המהלך העונתי של הדיות היומי בארבעת בתי  50 המדידה[ על הדיות היומי הממוצע. איור

 הגידול ברמת הנדיב.
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 בהתאם לארבעת בתי הגידול בינוני זית-ברשל הדיות היומי הממוצע של  מהלך עונתי: 01איור 

 )הקווים האנכיים מסמלים את שגיאת התקן של הממוצע(

    R2 = 0.7067

    R2 = 0.6059

   R2 = 0.8079

   R2 = 0.8028
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 בינוני זית-ברתוצאות ניתוח שונות של השפעת מדדים שונים על הדיות של : 05 טבלה

 

Fדרגות החופשהמקור לשונות  ratioProb.> F

34.480.0061בית הגידול

2213.530.0000העץ )על פי קבוצות היקף הגזע(

141.180.0000תאריך מדידת הדיות

310.990.0000בית הגידול X תאריך המדידה
 

צמתמובהקת על מראות כי לכל אחד מהמשתנים הייתה השפעה  91מוצגות בטבלה ההתוצאות   ע 

 בינוני זית-בר( ב-9יום -9עץההבדלים במהלך השנתי של הדיות היומי הממוצע )ליטר  הדיות היומי.

 ותאריך המדידה נבדקו בעזרת ניתוח שונות (99טבלה בהשפעת בתי הגידול השונים ברמת הנדיב )

(ANOVA and Student's t-test) . 95תוצאותיו מוגשות בטבלה. 
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של מהלך הדיות היומי הממוצע בארבעת  תאריווצאות ניתוח שונות בין רגרסיות לינת: 00טבלה 

 ברמת הנדיב בהשפעת בית הגידול ותאריך המדידה בינוני זית-ברבתי הגידול השונים של  

 

 
 הסבר לטבלה:

Source;המקור לשונות=Linear model ;מודל לינארי= Intercept=חיתוך ;Date;תאריך= 

 Linear fit for habitat;רגרסיה לינארית עבור בית גידול=Df =מספר דרגות חופש; 

F ratio יחס=F ;של מודל ניתוח השונות Prob of F= הסתברות של יחסF, כאשר ערכים 

   של שני הערכים במודל; Tיחס =T ratio מובהקים;ל נחשבים 0.05-נמוכים מ

Prob>T הסתברות של יחס=T   
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בכל בית גידול, הדיות ליחידת שטח בכל בית גידול והדיות  י הממוצעהדיות היומ :07טבלה 

 כאחוז מהמשקעים השנתיים

 

מאשרות את הקשר ההדוק שבין הדיות היומי הממוצע לבין בית  95התוצאות המובאות בטבלה 

ממוצע  זית-ברהדיות היומי הממוצע של שיח  הגידול בשניים מתוך ארבעת בתי הגידול שנבדקו.

כי בתי הגידול עולה . מהטבלה 93 מובא בטבלה ,במשך עונת המדידה ,בכל אחד מבתי הגידול ,בגודלו

 ד שונה במידה רבה מאוד.-הדיות בבתי הגידול ג וואילו ב דומים מאוד במידת הדיות שלהם, -א ו

א בין וס"מ( ה 0.79±17.6קף הגזע יהדיות היומי הממוצע של השיח הממוצע בשטחי רמת הנדיב )ה

 5.56ועד ליטר  1.61-ליטר ביום בחודש אפריל. כמות הדיות צומצמה מאוד בסוף הקיץ ל 8.81-ו 6.63

 9115/3ליטר ביום. מכאן שבשנה ההידרולוגית  5.56ליטר ביום. הממוצע השנתי של הדיות היומי הוא 

 ליטר. 1,011.3-ימים( מסתכם ב 565הדיות השנתי )

שהשלך הכותרות ו ,בינוני זית-ברבה גדלים שיחי ש 1מ 9,000הערכת הדיות השנתי ליחידת שטח של 

 בהתאם ,מ"מ 565.5ועד מ"מ  971.3צמת הדיות משתנה בין ה כי ע  תהעל ,מהשטח 30%מכסה שלהם 

מ"מ,  150של הדיות השנתי מכל בתי הגידול הוא . הממוצע הכללי [11]בית הגידול (לאיכות) לסוג

 מ"מ. 630.5ה שנה באותשהייתה  ,מכמות הגשמים 30%-המהווים כ

בהם עומק הקרקע שנמצא כי ביערות  ,תיכוניים-באזורים ים 70-במחקרים יעראיים שנעשו בשנות ה

~ מ"מ, זמינות 600שנתית הממוצעת אינה מגיעה לכדי -כמות הגשמים הרבכאשר מ',  0.60-מ קטן

הקרקע הרדודה  .[905, 900, 56]התפתחות היערעל המים היא הגורם המכריע בהשפעתו על גדילת העצים ו

מחייבת את הצומח להחדיר את ובאזורים ההרריים של ישראל מתייבשת מהר עם תום עונת הגשמים 

גם הִמבנה הליתולוגי של  .[70, 61]שורשיו לסדקים בתוך הסלע כדי לקלוט מים שיבטיחו את הקיום

אכן  93טבלה  .[81, 18]דבר המתבטא בצמיחה, [97, 5]שכבות הסלע משפיע על אחוז הרטיבות של הסלע

מראה את ההשפעה של "איכות בית הגידול" גם על הדיות היומי, כלומר על ההתפתחות של הצומח 

 המעוצה.
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 (.Eucalyptus camaldulensis Dehn) המקור סאיקליפטו   7.9

 בהשפעת תנאי בית הגידולשל הדיות ושנתי מהלך יממתי         

המין  9885אוקלם בארץ בשנת  ,מספר( הגדלים באוסטרליהב 700-הרבים )כ סאיקליפטוממיני ה

 River red' זה הוא שמו האנגלי של מין .[19, 93], שניטע בחלקה במקווה ישראלהמקור סאיקליפטו

gum'  גדל על גדות נחלים, נהרות ואגמים, ובשטחים מוצפים עונתית ברחבי אוסטרליה. המין , ולפיו

שמין זה מוגבל בגידולו כך )קרקע, מסלע, אקלים( מצביעה על תפוצתו בתנאים אקולוגיים שונים 

בדלים נהתפצל לאקוטיפים רבים מאוד ה יקליפטוס המקורא. [91]על ידי רטיבות הקרקעבעיקר 

התכונות השונות של מין  .[51, 59, 50, 31, 35, 31, 39, 13, 3]מים-ביחסי צמחהן צמת הצמיחה ובע  הן מורפולוגית, 

, מה שיצר [93]עמקיםבשפלה ובבאזור השרון,  מן לנטיעתו בקנה מידה רחב מאודזה הובילו עם הז

 .המקור סאיקליפטותהום. חשש זה ִדרבן ביצוע מחקרים על מאזן המים של יער חשש מפני ניצול מי 

 "אילנות"ב איקליפטוס המקור 7.9.0

מת חמרה נטוע באדהנעשו באזור השרון, ביער  המקור סאיקליפטובדיקות של מאזן המים ביער 

והשורשים  ,אינה מאפשרת חלחול לעומק שכבת הנזאז. מ' 9.10-ז בעומק של כאחולית מעל שכבת נז

מ"מ, וההתאדות מפני מים  630.1שנתית באזור היא -. כמות הגשם הרב[91]אותהאינם חודרים 

 : הראו כי [15, 11, 10]שנעשו  . בדיקות-9מ"מ שנה 70±9,559-( היא כAמסוג  תחופשיים )גיגי

-מכמות הגשם הרב 80.8%-כותרות העצים מהווה כ אתכמות הגשם החודרת  ,שנתי-בממוצע רב .9

 מ"מ.  630.1שנתית הממוצעת בשטח הפתוח, שהייתה 

מסך הגשם. כלומר,  93.6% היאיה( יהאצירה )אינטרספצו, 3.5% הןהזרימות לאורך הגזע  .1

 חודרת ומגיעה לקרקע היער. מ"מ, ה 536מכמות הגשם, שהיא  85.5%שנתי הוא -הממוצע הרב

מכמות  71.5%שהם  ,מ"מ 365.7-שנתית הממוצעת משטח היער היא כ-פוטרנספירציה הרבווהא .5

צמת מכמות המים החודרת לקרקע. נמצא כי ע   85% או שנתית הממוצעת-הגשם הרב

בעונת הגשמים ונמוכה יחסית בעונת  , הגבוההפוטרנספירציה קשורה ברטיבות הקרקעווהא

אין השורשים מגיעים  ,בו נערך המחקרשנובע מכך שבתנאי הקרקע של היער הדבר  .היובש

 למפלס מי התהום. 

מצא גם כי בחלוף ארבע שנים ממועד הכריתה של חלקת היער והתחדשותה מנצרים, מאזן נ .3

נמצא כי היחס שבין  ,כך לענוסף המים בחלקה חזר למצבו כפי שהיה לפני הכריתה. 

שנתית מפני הבשרון לבין ההתאדות  המקור סאיקליפטונתית של יער פוטרנספירציה השווהא

. כלומר בעונת 0.85בעונת החורף היחס הוא ואילו , 0.09±0.59הוא  (ET/Eo) מים חופשיים

קטנים אך במעט מההתאדות  ,יערה-תתמבתוספת האידוי מהקרקע ו ,הדיות של העצים ,החורף

 .0.99-0.06 קטן לכדי מפני מים חופשיים; בחודשי הקיץ היחס הנ"ל

ליטר,  50בני שנה, שגדלו בכלי קיבול של  המקור סאיקליפטוצמת הדיות היומי של תשעה שתילי ע  

קף הגזע מעל הקליפה, יה ;מ' בממוצע 9.5-מדדה בחודש יולי על ידי שקילה. גובה השתילים היה כנ

בממוצע.  1מ 0.1±9.1ה היה שטח העלוו ;ס"מ בממוצע 5.6±95.1ס"מ מפני הקרקע, היה  10 בגובה של

מתאר את המהלך היומי של הדיות השעתי בהתאם לכמות המים הזמינים בקרקע שבכלי  59איור 
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למחרת  ;בערב השתילים הושקו עד קיבול שדה 99.07.11-. ב01.07.11-הקיבול. המדידות החלו ב

ליטר מים  0.510ועד  ,ליטר 0.100-נמשכו המדידות. ההשקיה העלתה את הדיות השעתי אל מעל ל

ליטר  ~0.050לרמה של  ,בשעות הצהריים. מידת הדיות ירדה מאוד עם ניצול המים בכלי הקיבול

 בשעה ופחות בשעות היום.

  המקור סאיקליפטוילי מהלך יומי של הדיות השעתי של שת: 00איור 

 ינות המים בכלי הקיבולבהתאם לזמ
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 נהללבאיקליפטוס המקור   7.9.5

 המקור סאיקליפטו. ניטעו בעבר באזורי ביצות כדי לייבשםהמקור סאיקליפטוכי עצי  גורסהפולקלור 

יצור מהיר של חומר א. יניטע במקומות שונים בארץ כדי לקדם בעיקר שתי מטרות בעת ועונה אחת: 

תוך ניצול מי תהום גבוהים שמסכנים בעיקר את השימוש החקלאי בשטחים עקב  ,גלם לתעשיית העץ

 מין זה כ"נקז ביולוגי". ב שימושכלומר  ,מי קולחין מטוהרים ברמה נמוכהיצול נב.  ;המלחה

 

קרקעיים -השינויים שחלו בדרכי הניקוז העלבעקבות ות מאגרי מים גדולים ורבים יבִעקבות בני

חלה המלחה של ועלה מאוד מפלס מי התהום,  ,קרקעיים באזורים שונים בעמק יזרעאל-והתת

עשויה  המקור סאיקליפטושימוש. נשאלה השאלה אם נטיעה של לפסילתם שטחים חקלאיים עד כדי 

 סאיקליפטולמנוע את ההמלחה של הקרקעות. בחלקת יער של ולעזור בהורדת ִמפלס מי התהום 

פולס מדד הדיות של העצים בעזרת שיטת נבשדות נהלל,  , שניטעה לצורכי מחקר בנושא הנ"להמקור

ימי מדידה(. גודל החלקה  700ובמשך יותר משנתיים ברציפות ) עהמתום השנה השנייה לנטי [53]החום
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מתאר את  51. איור 6.6היה  (LAI) עצים בדונם. אינדקס שטח העלווה 950וגדלו בה  ,דונם 6.5היה 

 מהלך הדיות היומי בחלקה.

   בנהלל במועדים שונים בתקופת המדידות המקור סאיקליפטוהדיות היומי של חלקת : 05איור 

 
 

כנראה עקב תנאי  (,-9יום מ"מ 1.0>) תקופות קצרות של דיות נמוך יחסית מעטראה כי למ 51איור 

מ"מ  5.0-האקלים בעונת הגשמים, הרי שהדיות הלך וגבר עם הזמן במקביל לגדילת העצים והגיע ל

הירות התאפשר על ידי מ הדיות ז שנים. ארבע( בעצים שגילם -9יום -9ליטר מים עץ 58.5-)שהם כ -9יום

כפי  ,שניםארבע שגילם  המקור סאיקליפטושל עצי זרימת המוהל בעומקים השונים בעצת הירך 

 .55ראה איור מש
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 סאיקליפטועצי  תמהירות זרימת המים הממוצעת בעומקים שונים בעצה בשמונ: 00איור  

 9116בשנת  905-901בימים . ב; 9116בשנת  38-35בימים . אהמקור

 

מ"מ בתוך עצת  33-ו 56, 18מיני עצים אחרים, מהירות הזרימה בעומקים של בניגוד ל כי ראהמהאיור 

 מ"מ. 10-ו 91, 3הירך בגזע אינה פחותה בהרבה ממהירות בעומקים של 
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 נטועים בנהללה המקור סאיקליפטובעלוות עצי  90:00פוטנציאל המים הממוצע בשעה : 07איור 

 (דלה של סטיית התקןהקווים האנכיים מסמנים את גו)
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, מתואר משך תקופת המדידות, במועדים שונים בלפני הצהרייםשבשעות  פוטנציאל המים בעלווה

והעצים לא היו  ,כלומר הקרקע לא התייבשה ,MPa 1.0-ל 0.5. הפוטנציאל משתנה בין 53באיור 

 נתונים לעקת יובש הגורמת לסגירת פיוניות.

 במשך תקופת המדידהומי מהלך הצטברות הדיות הי: 02איור 
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כמות הגשם זאת, לעומת  .מ"מ 9,881( במשך תקופת המדידה היה 55הדיות המצטבר )איור 

מדדה באותה שנאצירת הגשם על ידי כותרות העצים(  מינוסהאפקטיבית )=כמות הגשם בשטח פתוח 

בר עלה על כמות המשקעים האפקטיבית המצטברת מ"מ. מכאן שהדיות המצט 150הייתה  ,התקופה

התהום בתחום  הדיות של העצים בלבד, שעלה על כמות המשקעים, ירד מפלס מיעקב מ"מ.  151-ב

מנעה המלחת פני הקרקע נבכך . מ' לעומת ִמפלס מי התהום בשטחים הגובלים בחלקה 9.10-החלקה ב

 .[909]עלייה נימית של המים והתאדותם על פני השטחבעקבות 

 כחלבאיקליפטוס המקור  7.9.0

של בית הגידול בעזרת מדידה רציפה של  הבלתי סדיר היהשקל קליפטוס המקוריאבדקה תגובת עצי נ

הגזעים בעזרת מדי קוטר  יומדידה רציפה של השתנות היקפ [53]פולס החוםהדיות בשיטת 

ליד היישוב כחל באדמת נשתלה ש המקור סאיקליפטוחלקה של המדידות נעשו ב .[99]מיקרומטרים

 .קשה וסדוקי רוסה רדודה וסלע גיר-טרה

 

 99צמת הדיות )מהירות הזרימה הממוצעת בעצת הירך בגזעים של ע  היחס שבין מתואר  56באיור 

 זוהי .9115בספטמבר  9-ב שנמדדהכפי  אלו, גזעים ףעצים( לבין התנודה היומית הממוצעת בהיק

היא הלכה  ;מהירות הזרימה בגזע בשעות הלילה נמוכה מאוד דוגמה למהלך יומי בכלל ימי השנה.

קף הגזע ילאחר מכן דעכה עד לשקיעה. לעומת זאת, הו ,וגדלה ממועד הזריחה ועד שעות הצהריים

הגזע  .צמחבאוגר לשם השלמת ה ,ביום הקודם דיותלנוצלו ש קליטת מיםעקב גדל במשך הלילה 

גבוהה מיכולת  הצמת הדיות הייתכאשר ע   ,יםלפני הצהרישבשעות  והתחיל להתכווץ בהיקפ

שעות לעד  נמשכהגר המים הפנימי. התכווצות הגזע ואת הצמח להשתמש בא שאילץהאספקה, דבר 

בשנית  להתרחבהגזע  להחצמת הדיות נחלשה מאוד. משעות הערב אם כי אחרי הצהריים ע   ,הערב

 אגירת מים למילוי חוזר של האוגר הפנימי בעץ.בשל 
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 במשך שעות היממה והיחס שבין מהירות הזרימה בגזע והיקפ: 02איור 

TRC)קף הגזע; י=הHPV)מהירות הזרימה בגזע= 

 

הרטבת הקרקע עד קיבול שדה על ידי באמצעות זמינות המים על התרחבות הגזע נבדקה ההשפעה של 

ה ילפני הגשם או ההשק .57ראו איור  -ביוני(  5בשנה ) 956-ה ביום היהשקו/או  (בינואר 5)הגשם 

רעון הגדול יכי גם הדיות היה מצומצם מאוד עקב הג ,הגזע היו קטנים ףהשינויים היומיים בהיק

מילוי חוזר בשל הגזעים  ףה הייתה עלייה חדה בהיקיבמים בקרקע ובעצים. לאחר הגשם ו/או ההשק

 ,צמיחהעקב הגזעים  ףגם עלייה מתמדת מיום ליום בהיקהייתה  ךשל מאגר המים בעצים, ובהמש

 סאיקליפטועל גדילתו של  [10]תוך תנודה יומית מודגשת. תוצאות אלו מאששות את מחקרו של קרשון

ה גרמה לעלייה עד פי שישה יהראה כי תוספת מים בהשקמחקר זה  .בהשפעת זמינות המים המקור

 הבלתי מושקית. תהביקורקבוצת בתוספת הגידול השנתי לעומת 
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 :ה בזמינות מים בבית הגידול על ִהתעבות הגזע לאחר תקופת יובש ארוכההשפעת העליי: 04איור 

 . לאחר השקיה עד לקיבול שדה בתחילת הקיץבבינואר;  5-. לאחר הגשם הראשון בא
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 לימן בנגבבאיקליפטוס המקור  7.9.7

מניעת  ;ייצוב חולותמטרות אלה: רים יובשניים ללמיניהם התפשטו גם לאזו םנטיעות איקליפטוסי

כמו  כם.ובתו יישובים ומחנות צבא סביב  - ברי רוח וכחגורה ירוקהכמש  שימוש  ;התחתרות ערוצים

לשם לאורך הכבישים במדינה לצורכי הסוואת התנועה מפני תצפית ממרחקים ו ו נטיעותרכנעכן, 
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גם בחלקות קטנות יחסית, סכורות על ידי סוללות  עו במרחבי הנגבניט םמיני איקליפטוסי מתן צל.

הכינוי  .מתוך הוואדיות שהובילו מים בעת גשמים עזים ןאליההופנו  ; מי הנגראגמו מי נגר ִעלישעפר 

 .לחלקות אלו הוא "לימן"

שניטעו  (E. populnea, E. gomphocephala, E. stricklandii) סאיקליפטוצמת הדיות של עצי ע  

  . מטרת המדידה הייתה[55, 53]פולס החוםנמדדה בעזרת שיטת  ,שדה בוקר תבִקרב בלימן טללים

לנסות ולאשש את הרעיון של פרופ' אהרון יאיר מהאוניברסיטה העברית בירושלים בדבר זרימות מים 

הבדיקה  .[11]המאפשרות קיום צומח בתנאי אקלים יובשניים בנגב ,קרקעיות על גבי שכבות הסלע-תת

שלא יצרו  םמ"מ בחמישה אירועי 57רק  ירדו שהיה שחון, כי בשדה בוקר 9111/5ר חורף נעשתה לאח

 מכאן שגם לא נוצר איגום מים בלימן. ונגר ִעלי וזרימות בוואדי הסמוך, 

  שבו ירדו – 9119/1 - כמות המים בעומקים השונים בקרקע לאחר חורף גשוםמתוארת  58באיור 

  .9115ועד ספטמבר  9111מתחילת אפריל  - יובשועם התקדמות עונת ה ,מ"מ 961.9

 

 בלימן טלליםבקרקע )% נפחי( עם ההעמקה כמות המים : 08איור 
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חודשים לאחר הגשם האחרון שהביא לידי נגר ִעלי ואיגום מים  10-, כ9115ראה שבספטמבר מהאיור 

 נפחית. 95%-ס"מ, הייתה פחותה מ 560בלימן, רטיבות הקרקע שמעל שכבת הסלע, בעומק של 

 

. 51 במועדים שונים במשך השנה מתוארת באיור סאיקליפטוצמת הדיות היומי של שמונת עצי הע  

, -9יום -9עץליטר  35ולא עלה על  ס,כי הדיות היה נמוך בחודשים ינואר ועד מחצית מר עולהמהאיור 

  נהבש 900-כנראה עקב תנאי האקלים. הדיות עלה לאחר מכן, במחצית אפריל )היום ה

(. 30 בהתאמה לשטח הבסיס של העץ )איור -9יום -9עץליטר  910-ל 50הוא השתנה בין  ;(ההידרולוגית

 צמת הדיות היומי עד לסוף תקופת המדידות.ממועד זה חלה ירידה הדרגתית בע  

 מהלך שנתי של הדיות היומי של כל עץ שבו נמדד קצב זרימת המים בגזע :09 איור
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)שטח הבסיס הוא שטח חתך  בין כמות הדיות השנתי לשטח הבסיס של העץהיחס ש: 71 איור

 מ' מפני הקרקע( 9.50הרוחב בגזע בגובה 

y = 3.737x - 35.205
R² = 0.7852
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. הדיות היומי הממוצע לעץ במשך השנה, הדיות היומי הממוצע המצטבר לעץ והדיות א :70 איור

 הדיות היומי הפוטנציאלי המצטבר .בהיומי הפוטנציאלי בלימן טללים;  
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 חורף שחון ולאחריו,במשך  ו, שנעש9115הדיות בשנת של מדידות האה כי במשך תקופת מר 39 איור

מ"מ ביום בממוצע לעץ. הדיות היומי הממוצע  5.0-ו 0.7ללא נגר ִעלי, העצים המשיכו לדיית בין 

, ~ מ"מ519.3העצים בדונם לימן היה  11סך הדיות של  ;מ"מ 93.31המצטבר לעץ במשך השנה היה 

מצטברת באותה התקופה. כלומר,  (PET)פוטרנספירציה פוטנציאלית וומ"מ א ~1,595.5עומת זאת ל

 מההתאדות הפוטנציאלית במקום.  ~93%הדיות של העצים היה רק 

 

, אפשרו לחשב את 9115שנערכו בשנת  ,מ' 5.6בדיקות של קיבול המים בקרקע הלימן עד לעומק של 

הדיות של העצים. השתנות קיבול המים בקרקע בהשוואה עקב בעיקר  ,השתנות קיבול המים בלימן

 . 31באיור  תלכמות הדיות היומי המצטבר מתואר

 המים בקרקעמהלך שנתי של הצטברות הדיות בהשוואה להפחתה בקיבול : 75איור 
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הפחתת קיבול המים ואילו יום(,  559מ"מ~ בשנה ) 519.3הדיות המצטבר לדונם היה  ,כפי שכבר נכתב

מ"מ~ על הפחתת המים  81.5-מ"מ~. כלומר, הדיות עלה ב 151.06באותה התקופה הייתה בלימן 

מערכות השורשים של העצים חדרו . א: כדלהלן להיות יכולהמקור למים אלו  הלימן. בקרקע

התקיימה זרימת מים על פני שכבת המסלע  ב. ;לסדקים שבסלעים וניצלו מהם מים אגורים

פי  עלבמשך הקיץ. ליום מ"מ  5.0-ל 9.5את הדיות ברמה שבין  פשרהוהיא שאבקרקעית הלימן 

 לחדור לעומק רב מאוד בהתאם לתנאי הקרקע. םעשויי סאיקליפטומיני  ם שלשורשי ,[15]סטיבה
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 לימןבוקצב הפחתת קיבול המים  הממוצע מהלך השנתי של הדיות היומיה :70איור 
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 7של פרק  סיכום כללי

 

מינים שונים בהשפעת אזור הגידול )התנאים האקולוגיים(, בהשפעת הדילול אומדן הדיות השנתי של 

ראה שמידת הדיות משטח יער ביחס לכמות מ. הטבלה 95מסוכם בטבלה ובהשפעת כמות הגשמים 

 :לגורמים האלה הגשמים קשורה בעיקר

תן , כפי שניוכמות הגשמים השנתית)מס' צמחים ליחידת שטח, שטח העלווה(  צפיפות היער (א

עצים  60ברמת הנדיב. ביתיר  האלון המצויביער יתיר ובמקרה של  אורן ירושליםלראות במקרה של 

עצים בדונם, בשנה גשומה או יבשה יחסית, לא  50מכמות הגשם השנתית, אך  80%בדונם דייתו 

י הפחית את הדיות לכד ,אלון מצוישעיקרו  ,. דילול חזק של החורש ברמת הנדיב65%-יותר מדייתו 

מכמות הגשם  53%-ו 33%החורש הבלתי מדולל דיית באותה עת ואילו  ,מסך הגשם 10%-ו 95%

 בהתאמה.

תכונות ההידרולוגיות של הסלע, ומהמורכב מקרקע ומ ,באזור בית השורשים זמינות המים (ב

זית גדל ברמת הנדיב בבתי -. ברסאיקליפטוו זית בינוני-בררור עבור יהמסלע. תופעה זו מוצגת בב

 בשלגשמים זהה; הוא דיית במידה שונה האך כמות  ,[96, 1, 9]גידול שונים מבחינת הקרקע והמסלע

הבדל גדול במידת הדיות השנתי ִנראה  איקליפטוסבסוג גידול השונים. ההשוני בזמינות המים בבתי 

ין התהום גבוה וא בה מפלס מיש ,הבדלים בזמינות המים בבית הגידול. בחלקה בעמק יזרעאלעקב 

היא פועל יוצא ממגבלות מערכת ההובלה  המקור סאיקליפטוצמת הדיות של הגבלה בזמינות המים, ע  

שבו  ,בלימן בנגבלעומת זאת, שטח הפנים של עלוות העצים; מהתנאים המטאורולוגיים ומבעצה, 

  תוצאה של זמינות המים הנמוכה בקרקע. ןהמגבלות בדיות ה ,סגדלים שלושה מיני איקליפטו
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אורן הפרק על הדיות של -תתב 6-ו 5וטבלה  8ואיור  3.1פרק -בתת 3נתונים בטבלה זו, איור ה

 :את ההיבטים האלה בחשבון מביאמדגישים את החשיבות המוחלטת של ממשק יערני ש ,ירושלים

  ;התנאים האקולוגיים )קרקע, מסלע, אקלים, טופוגרפיה ועוד( .9

  ;ידת שטחהמין השולט ומידת התפתחותו וצפיפותו ליח .1

 ;תהום על מאזן המים בכל בית גידול שבו אין נגישות למיהשפעת המין השולט  .5

 עוטותבשנים משרצוי, היות  ואינ שנתית הממוצעת-מכמות הגשם הרב %65-ניצול של מעל ל .3

 גשמים )שחונות( התחרות המתפתחת עשויה לגרום לתמותה רבה ולהתמוטטות היער. 

הקיימות של כלל מרכיבי  אאל ,יצור עץ למטרות מסחריותימטרת היערנות הישראלית אינה  .5

 ,היער-ית תתיבחשבון את הצורך במים של צמח ביארצוי מאוד שממשק היער ילכן היער, 

 שכבת היער העליונה. זו שלשחשיבותה אינה נופלת מ

 של מיני עצי יער שונים באזורי גידולם  סיכום הדיות השנתי: 02טבלה 

 תיתת הגשם השנוביחס לכמו
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 ספרות, מקור הציטוט 

 

(. התכונות ההידרולוגיות של הסלע המשפיעות על התפתחות הצומח הטבעי ברמת 1008חור, מ' )-בן .9

 .59-15, עמ' 01 יער: כתב עת ליער, חורש וסביבה,הנדיב. 

אביב: הוצאת החברה להגנת הטבע -. תל0הגאולוגיה של רמת הנדיב. דו"ח מחקר מס' (. 9188בר,  י' ) .1

 קרן יד הנדיב.ו

(. הדולומיטיזציה של סלעי הקנומן העליון באזור ירושלים. עבודת גמר לתואר 9160גבירצמן, ג' ) .5

 מוסמך, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

 איקליפטוס המקור(. שינוי קליני בתכולת החומר היבש בעלי 9177ר' ) ,, ק' וקרשון[גרונולדגרינבלד ] .3

 .95-8, עמ' 54, ערן. ליוהקשר שלו לעמידות לכפור

אקולוגית של הנגב הצפוני. חיבור לשם קבלת תואר -(. מונוגרפיה פיטוסוציולוגית9170דנין, א' ) .5

 דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

-באזור אלונים אלון התבור(. מסלע וסלע כגורם אקולוגי של תפוצה והתפתחות ביער 9118הר, נ' ) .6

 ך, האוניברסיטה העברית, ירושלים.שפרעם. עבודת גמר לתואר מוסמ

בצפון הארץ על סלעי אבן האלון המצוי גורמים ותהליכים המכוונים את תפוצת חורש (. 1000הר, נ' ) .7

. רחובות: המחלקה גיר, דולומיט וקרטון מחבורת יהודה ועבדת. נתונים, הנחות ותהליכים מוצעים

 ביבה.לקרקע ומים בפקולטה למדעי החקלאות, התזונה ומדעי הס

(. מבנה מערכת הקרקע והסלע והדינמיקה של משק המים בבית הגידול כגורמים 1008הר, נ' ) .8

מנשה. חיבור לשם קבלת תואר –באזור אלונים האלון המצויו אלון התבוראקולוגיים עיקריים בתפוצת 

 דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

, 08, רותם בכרמל.  אלון מצויתפתחות חורש טבעי של (. השפעת דילול וגיזום על ה9185ויינשטיין, א' ) .1

 .11-71עמ' 

 . רמת גן: מסדה.היער והייעור בישראל(. 9170ויץ, י' )     .90

יער: בתגובה להשקיה.  באיקליפטוס המקור(. השתנות רדיוס הגזע 1001זליגמן, ר', עצמון, נ' ואחרים ) .99

 .91-7, עמ' 0 עת ליער, חורש וסביבה,-כתב

, עמ' 8כרך סט, חוב'  השדה,(. מדידת הדיות באורנים בשיטת פולס החום. 9181לר, ג' )כהן, י' ושי .91

9317-9315 . 

(. מאזן המים בחורשות אורנים וצמחייה עשבונית טבעית בפרוזדור 9166כהן, ע', קפלן, י' ושרבני, נ' ) .95

 .58-55עמ'  ,02, ליערןירושלים. 

 .16-11עמ'  (,2) 54טבע וארץ, . סאיקליפטו(. מאה שנים של 9185חיים, י' )-מדור .93

בישראל לאחר רצף של שנות  אלון מצוי(. התייבשות והתאוששות של עצי 1008סבר, נ' ונאמן, ג' ) .95

 .96-90, עמ' 01 ,עת ליער, חורש וסביבה-יער: כתבבצורת. 

ל משאבי עיונים בניהו(. ִמדבור באגן המזרחי של הים התיכון: הסבר אקלימי להיווצרותו. 1003פז, ש' ) .96

 .97-7עמ'  ,5 'ב, חוב טבע וסביבה, כרך

 אביב: תכנון המים לישראל.-. תלהגאולוגיה של אזור חברון(. 9175קולטון, י' ) .97

אביב: הוצאת החברה להגנת הטבע וקרן -. תל5קרקעות רמת הנדיב. דו"ח מחקר מס' (. 9181קפלן, מ' ) .98

 יד הנדיב. 

 .97-93, עמ' 7ליערן,  .איקליפטוס המקורומק הנזאז על גידול (. השפעת ע9153פראג, י' )-קרשון, ר' וואן .91
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(. השפעת מרחקי הנטיעה והשפעת ההשקאה על יבולי האיקליפטוסים והקזוארינות. 9160קרשון, ר' ) .10

 .99-1עמ'  ,7-0, חוב' 01ליערן, 

 .5-5עמ'  (,0) 00ליערן, ישראל. -(. הכנסת האיקליפטוס לארץ9165קרשון, ר' ) .19

 .91-1, עמ' 04, ליערן. איקליפטוס המקור(. מאזן המים בחורשת 9167חת, ד' )קרשון, ר' ו .11

 .99-1, עמ' 55ליערן,  .איקליפטוס המקורא(. השפעת הכריתה על מאזן המים של 9171קרשון, ר' ) .15

 .37-33עמ'  ,(0) 55, ליערן. איקליפטוס המקורבב(. סיכום על ההשתנות האקוטיפית 9171קרשון, ר' ) .13

שלו ובחינתו היקוות קרסטי בהתאם להרכב הצומח מודל לחישוב מאזן מים באגן (. 9177ד' )רוזנצביג,  .15

אביב: משרד החקלאות, האגף לשימור הקרקע והניקוז, יחידת המחקר, פרסום מקדים -. תלבאגן כברי

 .6מס' 

ר . דו"ח מחקפוטרנספירציה בשטחי חורש, אורן ומרעה באזור קרסטי בכרמלבא(. 9166שחורי, ע' ) .16

 אביב: משרד החקלאות, האגף לשימור קרקע )תקציר בשפה האנגלית(.-. תלP-95מס' 

. חיבור לשם אורן ירושלים(. השפעת גורמי הסביבה על ההתחדשות הטבעית של יער 9178שילר, ג' ) .17

 אביב.-קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל

 .5-9 , עמ'01 ליערן,. אורן ירושליםחות (. השפעת התשתית הגאולוגית על התפת9180שילר, ג' ) .18

תיכונית -(. ידיעת שיעור הדיות כגורם מכוון בממשק אקוסיסטמה ים1009שילר, ג', אונגר, י"ד וכהן, י' ) .11

 .977-970, עמ' 2אקולוגיה וסביבה, ִמקרה רמת הנדיב.  -

הוגש לידי אגף  ל(.דו"ח מחקר בפרויקט נחל נחש )כרמ(. 9116שמיר, צ', שמידע, א' ווינברגר, מ' ) .50
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 יעראות, כללי  0.5

 

 מקומית המבוא, היסטורי 0.5.5

פעילות של נטיעת עצי סרק בשטחים הפתוחים בצפיפות של בין עשרות =ניסיונות ראשונים בייעור )

 נעשו על ידי הקק"ל בתחילת המאה  עצי פרי ללא השקיה ם שלנטיעת מטעיולמאות פרטים לדונם( 

החמישה ועוד. רק מינים אחדים הוכיחו שרידות  מעלהבענבים,  תקרייבחולדה, בשמן, -בבן 02-ה

ששרדו והתפתחו  המיניםאלה ויכולת התפתחות בתנאים האקולוגיים ששררו בשטחים שניטעו. 

 Cupressus -ברוש מצויו  Olea europaea- זית אירופי, Pinus halepensis -אורן ירושליםהיטב: 

sempervirensהתפתחו היטב גם מינים שיובאו מחו"ל דוגמת על כך , שהם מינים מקומיים. נוסף ,

. בנוסף [41], שמוצאם מאוסטרליה.Eucalyptus sp- סאיקליפטוומיני  .Casuarina sp- קזוארינהמיני 

, שניטעו גם על ידי מחלקת היערות של ממשלת המנדט ביער שער הגיא, ברוש מצוילו אורן ירושליםל

עלים  ואדי קוף, ביער מורדות נצרת ובמקומות נוספים, ניטעו גם מינים מחטניים ורחביביער 

לא שרדו או שהתפתחותם הייתה דלה  . ואולם, מינים אלהשמוצאם ממקומות שונים בעולם

ענבים -יתיקרבשמן, -ביער בן Pinus pinea אורן הצנוברזריעה ישירה ו/או שתילה של  .[87]ביותר

בניגוד להצלחה  את,ז .[41]תנאי הקרקע והאקליםעקב צלחה רק לִעתים רחוקות ובמקומות אחרים 

בשטחים שהיו מעובדים  בעצםשנעשה ייעור מין זה על ידי הטמפלרים בכרמל,  שלמסוימת בייעור 

התגבשה  ,והתפתחותו המהירה בנטיעות אורן ירושליםהשרידות הרבה של בעקבות קודם לכן. 

  .[01]בנטיעת היערות באזורים הרריים ברוש המצויובזה  ההחלטה להשתמש בעיקר במין

 

תיכוני -התכונות שמאפשרות את הישרדות הצומח באזורים היובשניים בעולמנו בכלל, ובאזור הים

ניקה, האקולוגיה אועד היום נושא למחקרים רבים מאוד בתחום הבוט 49-בפרט, היו מאז המאה ה

כדי להבין  ,אורן ירושליםרבים מאוד בחו"ל ובארץ במין  במשך השנים נעשו מחקרים והפיזיולוגיה.

תוצאות המחקרים יצרו תימוכין  .[74, 80, 16, 11]את התכונות שמקנות לו עמידות רבה בתנאי היובש

רבים וחזקים לשימוש הנרחב במין זה בנטיעת יערות חלוץ בארץ. יער חלוץ הוא יער שנוצר או נשתל 

המינים הם מינים עמידים בתנאים  ;כסות הצומח הקודמתלאחר אירוע שהרס לחלוטין את 

האקולוגיים הקשים שנוצרו. צורת יער זו היא ראשונית בתהליך סוקצסיה ארוך, שבסופו נוצרת 

תנאים האקולוגיים בבית הגידול. תימוכין נוספים נמצאו גם את הומתקיימת חברת הקבע התואמת 

 במדע האקולוגיה והיערנות כדלקמן:

וכמות יחסית של גרגרי אבקה של מיני צמחים שמטרתן לבחון הימצאות  לינולוגיות,פבדיקות  .5

בחתכי קרקע שהוצאו מקידוחים  ,נעשו במקומות שונים בארץ ,במשקעי הקרקע בעומקים שונים

התיכון( מקדמת  גדל באזורנו )במזרח אגן הים אורן ירושליםהוכיחו כי  . הבדיקותיבשתיים וימיים

בדיקות גנטיות . [01]ואינו מין שהובא לארץ בתקופות היסטוריות, כפי שסוברים אחדים [78 ,72, 11, 10]דנא

הגדל באוכלוסיות שרידיות )רליקטים( בארץ  אורן ירושליםהצביעו על הִקרבה הגנטית הרבה של 

הגדל  אורן ירושליםל )בכרמל, במסרק, ברכס ראש הנקרה, בירכא, בהר מירון, ביער אום צפא ועוד(

-הגדל במערב צפון אורן ירושליםל(. ִקרבה זו גדולה יותר מהִקרבה הגנטית יהוניסתאפריקה )-וןבצפ

 חישובים המבוססים על קצב התרחשות מוטציות על פי . [11]ומרוקו( ובאירופה יהראפריקה )אלג'י

–אפריקאי והמזרח ים-מאז נפרדו שני קיבוצים אלו )הצפוןאלף שנים  72-יותר מחלפו  ,DNA-ב
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על כן,  .[72]חילופי זרעים( ו/אוהפריה הדדית אין )אפשרות לחילופי גנים ביניהם נקטעה הוכוני( תי

התיכון בתקופה -, התפשט לאזור המזרחי של אגן היםיהוניסתהגדל ב אורן ירושליםניתן להניח כי 

 על פי :של דבר ואו היפוכ/ו ,[11]שבה תנאי האקלים אפשרו התפשטות מיני צמחים לבתי גידול חדשים

  .סמנים גנטיים מרמזים שכיוון ההתפשטות היה ממזרח אגן הים התיכון מערבה ,[19]וחובריו גריווה

או "מתנחלים" ראשונים  "כובשים"שיש מינים  ,[11]אורןמינים בסוג  422-יותר מ תוךמ .2

ת , או בעקבות פעילותבשטחים מופרים בעקבות פגעי טבע, כגון: שרפות, גלישות קרקע ושיטפונו

משמידים בחלקו או במלואו את בנק הזרעים של הצמחייה  . פגעי הטבע והפעילות האנושיתאנושית

וחושפים את מורכבת בעיקרה מחומר אורגני, ה שנפגעה, המרוכז בשכבה העליונה שעל פני הקרקע

ם היבִצלם ובעקבות ;[11, 11]הם חלוצים בטור סוקצסיוניש םאורנימיני יש  . כלומר,תהקרקע המינרלי

בשלבים הראשונים להתפתחותם )שלב  , אךיתפתחו מיני עצים )מחטניים אחרים או רחבי עלים(

להתמודד היטב עם התנאים האקולוגיים בשטח החשוף. הם אינם זקוקים  לא יוכלוהזרע והנבט( 

הוא מין חלוץ  אורן ירושלים. אלוניםצמות גבוהות של קרינה ישירה כדי להתפתח, דוגמת מיני לע  

 .[11, 69]ליח להפיץ את זרעיו למרחקים, לשרוד, לנבוט ולהתפתח בתנאים קשים ביותרהמצ

הסבירו  [80, 84, 82, 17, 18, 0]אורן ירושליםבפיזיולוגיה -האקואת שבחנו את הפיזיולוגיה ומחקרים  .3

יובש וקרקע עם גיר פעיל בריכוז גבוה  )למשל: את עמידותו של אורן זה בתנאי בית גידול קשים

הקרקע, לגדול בקרקעות דלות מאוד במינרלים -גדל ולפתח את שורשיו בסלעי תתו ל, ביכולת(קעבקר

כאשר זמינות  ,ביכולתו לווסת את משק המים שלו בעזרת סגירת פיוניותכן ו (אדמות חוליות )למשל:

 כוח התאחיזה שלהם עולה.ו ,המים בקרקע יורדת

, כגון: קלות אורן ירושליםבימוש הרב נוספות עודדו גם הן את הש תסיבות אובייקטיביו .4

נוהלו בתחילה על ידי אנשים בלתי מנוסים,  62-וה 02-הריבוי והטיפול בו במשתלות, אשר בשנות ה

היקלטותו ושרידותו לאחר הנטיעה בתנאים . [68]דוגמת משתלות "משק הפועלות" ברחבי הארץ

 מין זה למועמד טבעי לייעור בארץ.  והיובשניים בארץ באחוזים גבוהים יחסית למינים אחרים הפכ

הגדל ביערות וניצולה לשימושי  אורן ירושלים, בדיקות לשם קביעת האיכות של עצת כמו כן .0

(. תוצאה זו תרמה [01]אצל ליפשיץ וביגר 60, 64, 62הערות מס'  ונגרות הוכיחו את איכות העצה )רא

תפוקת עץ. בדיקות נוספות של למטרות לחזון של אספקת עץ מיערות הארץ ועודדה את נטיעתו גם 

ובתחנה לחקר  [04]של איכות חומר הגלם, שנעשו במחלקה לחקר היער של מינהל המחקר החקלאי

אישרו שנית כי עצת אורן זה כלל אינה נופלת באיכותה מזו של עצת אורנים , [61]הבנייה שבטכניון

 אחרים המיובאת מחו"ל. 

 

הכנת השטחים לשם נטיעה של לנקטו שיטות בקנה מידה נרחב נ 82-מתחילת הנטיעות ועד שנות ה

עם הזמן התנגדות  ועורר . שיטות אלהאורן ירושליםשהמין המחטני העיקרי בהם היה  ,יערות חלוץ

, 6]רבה בקרב הציבור בטענה של הרס הצומח הטבעי, הרס הנוף, "הקמת מדבריות אורן ירוקים" ועוד

הנובע מהסיבות דבר ה ועודנו המין העיקרי בשימוש בייעור הארץ, הי אורן ירושליםלמרות זאת, . [08

 ובהרו בפרק זה, ומכך שבתנאים אקולוגיים מסוימים אין תחליף למין זה.יש
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 ייעורמיני העצים ל השפעת מכלול התנאים האקולוגיים בבית הגידול על בחירת 0.5.2

 

ם יאלא שמאז כתיבתו התחוללו שינוי .[1]לחקלאות האנציקלופדיב נושא זה כבר נדון בפרק על יעראות

ם בגישה של ילשינוי גם הובילו, ושינויים אלה בהבנת היחסים בין גורמי הסביבה ופעילות האדם

 ניהול משאבי טבע.

 

נטיעת יער חלוץ לשם יצירת יער גבה קומה, של עצים בני גזע אחד עבור כל מטרה שהיא, נעשתה 

בהם צומח מעוצה, או שיש בהם צמחיית גריגה, חורש מנוון  ונעשית בארץ בשטחים שבדרך כלל אין

ו/או יער קיים אשר אינו מתפתח בהתאם לרצוי למנהלי השטח. הבחירה הנכונה של המין או המינים 

עבור בית גידול מסוים קובעת את ההצלחה ביחס למטרות יצירת היער. שגיאה בבחירת המין והקו 

בכייה לדורות, כפי שאכן קרה בנטיעות של לרום לנזק גדול והגנטי )האקוטיפ, הגנוטיפ( עשויה לג

הכנת השטחים והנטיעה הן פעולות יקרות מאוד, שאינן ניתנות לתיקון באותו  .בארץ אורן ירושלים

שגיאה  בגללאופן שאפשר לתקן שגיאה בחקלאות, דוגמת הצורך בהרכבת זן חדש על כנה במטע 

  .בבחירת הזן

 

או בחידוש היער פיתחו בארצות יערניות את הגדרת האיכות האקולוגית של כדי להצליח בנטיעות ו/

צמחים מסוימים של בית הגידול גם בעזרת סמנים ִצמחיים. כלומר, נוכחותו או חסרונו של צמח או 

בשטח מעידים על תכונותיו האקולוגיות: שטח יובשני או לח, קרקע עשירה או ענייה בחומר אורגני, 

של  תזרחן או בחנקן או בכימיקלים אחרים, ועוד. ידע זה מאפשר בחירה אופטימליעשירה או ענייה ב

כדי להשיג את הצימוח  ,מין או מינים שיינטעו בהתאם לתנאים האקולוגיים של בית הגידול

מין מסוים  ו שלנוכחותהקשר בין ידע כללי מועט על יש רק  והבריאות המיטביים האפשריים. בארץ

( או יובשני וכו' , הדס, ער אציל, אגס סורי, מילהפטל קדושבית גידול לח ) מו:לסוג בית הגידול, כ

ידע די עדיין אין בידינו  .(קטלב( או לח ועשיר בגיר פעיל )ישראלי-זית בינוני, אשחר ארץ-בריחסית )

של צמחים מסוימים )בעיקר עשבוניים( מהשטח לבין  תהיעדרוהאו /על הקשר שבין הנוכחות ו

 .[4](אורן ירושלים, עבור קטלבלמשל: ) שאמור להינטע ת הגידול עבור מין זה או אחרכבי םאיכות

 

, 9]של מינים שמקורם ברחבי תבל ובררהשנות פעילות בניסיונות ִאקלום  מאה באופן כללי, גם לאחר

פים גנוטי-אקוטיפים הכוללים, עדיין אין בידינו ִמגוון רחב של מיני עצי יער מקומיים ומאוקלמים, [87

גם המבחר שבידינו בעייתי  כמו כן,מאפשרים בחירה של מין או מינים עבור כל בית גידול נתון. ש

הגנוטיפים אשר -כרות עמוקה עם אופן צמיחת המינים, ובמסגרתם האקוטיפיםימפני שאין לנו ה

 אמורים לגדול בצורה מיטבית בתנאים האקולוגיים בשטח שאמור להינטע, וזאת מטעמים אחדים:

ש לנו יערנות צעירה, ובִמקרים רבים הנטיעות הראשונות, כולל חלקות מעקב, עדיין לא הגיעו י .5

 לסוף המחזור הביולוגי, ולכן לא הגיעה העת לסכם. 

תפתחות של המינים הנטועים, ובמסגרתם האקוטיפ או האין מעקב ואין רישום של הצמיחה וה .2

 הגנוטיפ )מקור הזרעים( בבתי הגידול השונים. 

והידע שאספו אך לא רשמו אובד כי אינו מועבר  ,רנים מתחלפים לעיתים תכופות בתפקידיםהיע .3

 לדור הבא באופן מסודר.
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התנאים האקולוגיים משתנים  בטופוגרפיה הררית או גבעיתהקושי הנעוץ בתופעה שלהלן:  .4

ת החילופין במסלע ובתכונותיו, בשיפוע שכבובשל תדירות במרחקים אופקיים קטנים יחסית, 

על תכונות הקרקע. גם שיפוע המדרון. תופעות אלו משפיעות בה של המדרון ויכיוון הפניבהמסלע, 

 את( מקשה מאוד [44]הפיצול הרב של איכויות בתי הגידול על פני מרחבים קטנים יחסית )לדוגמה: הר

, ועל כן קיימת נטייה חזקה להתעלם מחלק מהבדלים אלו למען מנהליתהיער מבחינה  לניהו

מספר המינים וכל  להגדיל את ,ואין מנצלים אותם כדי לגוון את היער ,האחידות ופשטות הביצוע

 הנובע מכך.

 מחסור גדול ותמידי ביערנים שקיבלו הכשרה אקדמית ובמדענים בתחום היעראות. .0

שנה ויותר, גרם עם הזמן לסחף  1,222כבר נכתב רבות שאופן ניצול משאבי הצומח בארץ, זה  .6

ממדים, כך שעומק שכבת הקרקע על פני המדרונות בהרים ובגבעות צומצם לכדי עשרות קרקע רחב 

כמות המים הזמינים  ,הרדידות היחסית של שכבת הקרקעעקב (. [61]יפנברגיסנטימטרים בודדים )ר

זקקים לדרכים שונות כדי להתמודד עם המחסור. אחת ה לצמחייה היא מוגבלת, והצמחים נב

הרחיב את "תחום המחיה" על ידי החדרת שורשים אל הסלע, כאשר ההצלחה הדרכים היא לנסות ול

בתכונות  אחר,, ומצד [8]לעהסבתכונות הליתולוגיות וההידרולוגיות של שכבת  ,מצד אחד ,בכך תלויה

לשילוב בין תכונות הצמח והמסלע  .[71, 70, 84, 82, 19, 17]מורפולוגיות, אנטומיות ופיזיולוגיות של כל מין

מכאן נובעת החשיבות הרבה בהכרת המאפיינים שפעה רבה על מאזן המים עבור כל מין ומין, ויש ה

השפעה על התפתחות מיני עצי היער השונים. בארץ נעשו עבודות -של שכבות הסלע השונות כגורם רב

בהשפעת  אורן ברוטיהואורן ירושלים מחקר אחדות על התפתחות יערות נטועים, בעיקר יערות 

 מאזני המיםעל השפעת המסלע על אופי מערכת השורשים ו . נבדקה גם [16, 14 ,12 ,69, 67, 02, 49 ,4]המסלע

משפיעות על רמת ה ,נמצא כי התכונות הפיזיות והכימיות וכן רמת נקבוביות הסלע .[71]אלוניםבמיני 

 מאוד על התפתחות העצים בישראל. ותמשפיע ,אגירת המים

 שהתחדש באופן טבעיר יעאו ו/ממשק יער נטוע  0.5.3

יעשה בהתאם למטרות שנקבעו. פעולות יחודש באמצעות זריעה עצמית ש יעראו /ממשק יער נטוע ו

עם  למשל: .שק )יער טבעי(ממתרחשים באופן טבעי ורצוף ביער שאינו ממוההממשק יחקו תהליכים 

כמות  :לם הצומחידועה ומקובלת בעו . תופעה זוהגדלים על יחידת שטח הזמן פוחת מספר הצמחים

הזרעים מכל מין שמתפזרת ביחידת שטח היא גבוהה מאוד, אך כמות הצמחים הבוגרים שהתפתחו 

שברי אחוז מכמות הזרעים שפוזרה. הפחתה  אינה אלאמתוך אוכלוסיית הזרעים היא מועטה ביותר ו

  בעיקר תוצאה של תחרות על המשאבים המוגבלים.במספר הפרטים ביחידת שטח היא 

 כל אחד מהם מכיל ואצטרובלים כל שנה,  022-שנה מייצר כ 62בן  אורן ירושלים: עץ ה אדוגמ

זרעים. אחוז  712,222-, ומכאן שבדונם יער מתפזרים כ12-זרעים. מספר העצים בדונם הוא כ 82-כ

, 11%זרעים. אחוז הנביטה הוא  042,222, שהם 01%-ההישרדות של הזרעים בקרקע היער הוא כ

. במשך השנה הראשונה ימותו 0נבטים למ 441. כלומר, 0מ 4222נבטים על שטח של  441,122שהם 

 . 0נבטים למ 06-מהנבטים, ובתום השנה הראשונה יישארו כ 72%-כ

עצי זרעים בדונם. כל עץ  42-מומלץ להשאיר כ אורן ירושלים: לשם חידוש טבעי של יער דוגמה ב

, ובתום 0נבטים במ 49פי אותו חישוב נקבל -על אצטרובלים בשנה. כלומר, 022-מבוגר מייצר כ

 .0נבטים במ 1רק  והשנה הראשונה יישאר
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-, גדלו בממוצע כ42±16-טבעי בכרמל, שגילן הממוצע היה כ אורן ירושלים: בחלקות יער דוגמה ג

 .0מ 07עד  41עץ בדונם. כלומר, עץ אחד על כל  41±10

רה בין הפרטים היא תוצאה של יכולת האדם, הבר   שק על ידימביער "טבעי", כלומר, יער שאינו ממו

עמידה בתנאי התחרות שמוכתבים על ידי "תנאי בית הגידול" )=סכום התנאים האקולוגיים בכל 

אחת המטרות המרכזיות של היערנות בעבר שהיות ואולם, עומד( והתכונות הגנטיות של כל פרט. 

תוך פרק זמן סביר בהתאם ובבכמות מספקת ובהווה היא לספק תוצרת עץ בעלת איכויות מסוימות, 

סתמך על תוצאות התחרות לה , בלירה(את תוצאות התחרות )הבר  על היערן לקבוע לכל מין ומין, 

לנהל שבה היערן יכול מינית, בבית גידול מסוים. כלומר, הדרך היחידה -והתוך מינית-הטבעית, הבין

 , שפירושו:היא באמצעות הדילול ,טבעיאת היער לאחר הנטיעה או לאחר גמר תקופת החידוש ה

והקביעה מי ימשיך לגדול ומי ייכרת, כדי  במועד מסויםפי תכונותיהם  בחירה מודעת בין העצים על

להגדיל את זמינותם לעצים כדי מרחב המחיה בקרקע ומעליה ועל להקטין את התחרות על משאבים ו

לכוון את תוצאות התחרות על המשאבים בכך לזרז התפתחות טובה יותר. היערן מבקש ו ,הנותרים

. גישה זו נכונה גם הרצויות לוהתכונות ידי פסילתם של העצים שתכונותיהם אינן תואמות את  על

 ,גישות לאופן הדילול כמהחברתיים" שונים. יש  םלממשק יערות האמורים לספק בעיקר "שירותי

 במועד הדילול: היער וממבנהוהנובעות ממטרות משק 

כוללת ההיער(, -הוא פעולה המתרכזת בשכבת הצומח המעוצה הנמוכה ביער )תת מוךדילול נ .5

פגם  בשלבדרך כלל פרטים פגועים מסיבה כלשהי, כגון: פגיעה על ידי בעלי חיים, פיגור בהתפתחות 

על משאבים ועוד. פעולה זו נועדה להקטין את התחרות על קשה גנטי, פיגור בהתפתחות בגלל תחרות 

 או אקולוגית./ו צמחים שאין בהם תועלת כלכלית משאבים מצד

שהעלווה והענפים  כדי ,א פעולה שמטרתה להחדיר אור אל בין כותרות העציםוה דילול גבוה .2

ראש הכותרת. רק לזו שבתצטמצם כדי למנוע מצב שהעלווה במורד הגזע לא יתנוונו מחוסר אור ו

יה בתחום אורכי ילא יתנוון מחוסר אנרג הצומח העשבוני והשיחי, אור אל קרקע היער כאשר יחדור

ל ומתבססת ראשית כזה. פעילות זו, המתרכזת בתחום כותרות העצים, תהגל הדרוש לקיום פוטוסינ

 : על דרך השלילהשהיערן שואל את עצמו אחדות על שאלות 

 

 איזה עץ מזיק לעצים שמסביבו? איזה עץ גדול מדי, משתלט, דוחק את כותרות העצים   -

 רים ומעוות את צורתם )עצי זאב(?האח  

 לאיזה עץ יש ענפים בולטים, המצליפים סביבם והורסים את הכותרות של העצים  -

 האחרים בעת רוחות חזקות?  

 לאיזה עץ כותרת בלתי מאוזנת שאינה בנויה מענפים דקים המחולקים שווה בנוף,  -

 אלא ממספר קטן של ענפים עבים?  

 ן להפיק תוצרת עץ באיכות ובכמות המתבקשת?מאיזה עץ לא יהיה נית -

 היער ייהנה מהאור, ונוכחותו תתרום לבריאות האקולוגית של העומד-איזה עץ בתת -

 )בדרך כלל מינים רחבי עלים ביער מחטני(?  
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 א פעולה המתבססת על שאלה בגישה חיובית: וה (דילול בררני )סלקטיבי . 3

 עשוי והחזק ביותר  מתחרהואיזה עץ הוא לטיפוח, ו הו העץ האיכותי ביותר הראויימ -

 לפגוע בו?   

. ואולם לספק את תוצרת העץ הטובה ביותר פוטנציאלהבעל ל נחשבבעבר, העץ האיכותי ביותר 

אפשר לנסח באופן שונה את ולכן  אינן מתרכזות באספקת עץ, מטרות ממשק היער בישראל ,עתה

 איכותי הראוי לטיפוח, למשל:הקריטריונים שעל פיהם ייקבע מהו עץ 

 

 :יך ימים על סמך תכונות פנוטיפיותעץ בעל סיכויים טובים להארכ יוגדרעץ איכותי 

 

  מזיקים, ועלוותו בעלת צבע האופייני ל אוחיוניות רבה, אינו פונדקאי למחלות ו/עץ המראה  -

 למין באותה עת בשנה.  

 מאפשר לרעידות החולפות וח, הגזע הישר : כאשר הצמרת מתנודדת עקב מכות רבעל גזע ישר -

 יכולים לגרום לשבירת הגזע.הלחלוף בלי מעצורים בו לאורכו   

 נקודת תורפה בגזע העלולה לגרום לקריעתו ברוח חזקה.  היאאינו מפוצל. נקודת הפיצול  גזעו -

 נקודת התורפה מאפשרת גם קינון מזיקים ומחלות.  

  חולקים שווה בנוף. נקודת החיבור בין ענף עבה לגזע מהת מענפים דקים בכותרתו מורכ -

 נקודת חולשה בגזע. היא)"העין"(   

   סכנהה קטנהכך  ;הותקולא ישרות או  ,ענפיו מתחברים לגזע בזוויות שנוטות להיות חדות -

 מזיקים  עלולים לחדורשבר כזה דרך לשבירתם על ידי רוח סערה או תחת משקלם העצמי.   

 בריאות העץ. אנו מבקשים עצים מאריכי ימים. מערערים אתומחלות, ה  

  חשופהכותרתו הירוקה ארוכה וצרה, הנוף הצמוד לגזע אינו מתפשט, והכותרת תהיה פחות  -

 .1.1פרק -תת וראלהשפעות האקלים על הדיות )טרנספירציה(.   

 יחס לנפח הכותרת. רות, אצטרובלים, זרעים( באינו מייצר כמות רבה של חומר רבייה )פ  עץ ש -

 ייצור חומר רבייה רב גוזל כמות רבה של פחמימות ותוצרי פוטוסינתזה אחרים, הגורעים   

 מהאפשרות של התפתחות פיזית של העץ, וגם ממשאבי התגוננות בפני מזיקים ומחלות ובפני   

 הרעה זמנית בתנאי בית הגידול.  

 דה ניכרת מהממוצע של העצים בעומד.גזעו בגובה החזה גדולים במי ףהיקשגובהו ועץ  -

שיטות הדילול השונות עשויות להיות מופעלות באותה חלקת יער עם התבגרותה: ראשית, דילול 

דילול גבוה, ובהמשך דילול סלקטיבי המוביל לבסוף לדילול לקראת חידוש טבעי  כך נמוך, אחר

יצירת פערים בגדלים  כריתה לשם ;לזרעים "עצי אם"השארת  ;כריתת מחסה :שונותבשיטות 

-תהליך מעגלי אין . זהוובכיוונים שונים. כלומר, חידוש היער הוא פעילות אינטגראלית בממשק היער

בדומה לתהליכים אנושיים של לידה, התפתחות, התבגרות, ִזקנה ומוות, וחוזר חלילה. תהליך  ,סופי

דול והשפעתם על התהליכים זה דורש עין בוחנת ומיומנות בהבנת התנאים האקולוגיים בבית הגי

 טעמים אקולוגיים.מניעה מלכך  אין אם, שימוש בחידוש טבעירצוי שבכל מקום ייעשה השונים. 
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   :הסיבות לשימוש בחידוש טבעילהלן 

תהליך החידוש הטבעי מושפע מאוד מהתנאים האקולוגיים המפעילים את הבררה הטבעית.  .5

יותר טובים והיותר מותאמים הגדלים ביער עד הדור החדש, שאמור להיות צאצא של העצים ה

גידול. תופעה זו הרה חזקה על ידי התנאים האקולוגיים שבבית בר  סוף המחזור, עובר תחילה 

 . התאמה גנטית היא אחד הבסיסים ליער התאמה גנטית טובה יותר לתנאים השורריםביא לידי ת

 בה, כי ייתכן שנטיעות שנעשו בעבר הבררה הטבעית חשושואפת אליו.  ישראלשיערנות  הקיימ-בר

 םאינחלקם אך כללו ִמגוון של אקוטיפים )גנוטיפים( מתחום האראל של כל אחד מהמינים, 

 שבותנאי בית הגידול פיזיולוגי ל-אקו, ומכאן בעיקר חוסר התאמה מבחינה גנטית מיםמתאי

  (.בספר זה 1.6פרק -תת וראניטעו )

תלה, את הכנת השטח לשתילה, את הנטיעה עצמה ואת השימוש בחידוש טבעי מייתר את המש .2

 היער. ו שלמוזיל את עלות חידושכך ו ,כל הסובב את הפעילות הזו

תהליך החידוש הטבעי מאפשר גם למיני עצים אחרים "לנצל" את התנאים האקולוגיים שנוצרו  .3

ל מנת קרינה( עהזמינות המים וב)הפחתת תחרות שורשים ותחרות מעל לפני הקרקע, שיפור 

-ותת אורן ירושליםדוגמת מבנה היער הטבעי של  ,להתפתח וליצור ִשכבה של מינים רחבי עלים

 יער עשיר בכרמל.

הצמיחה של העצים אטית ביחס לצמיחה המהירה עד מהירה מאוד  ,בעת תהליך החידוש הטבעי .4

נבט, יומית של ה-היא כוללת את ההתמודדות היום .בהתאם לתנאי בית הגידול ,לאחר נטיעה

עיבודי קרקע בעת הכנת השטח ללא השפעה של , הקיימיםהזריע והעץ הצעיר עם תנאי הסביבה 

הנבטים והזריעים של התפתחות האת קצב  םלנטיעה הראשונית. תנאי התמודדות אלו מאטי

התפתחות אטית בתחילה מאריכה את חיי משום שדבר מקובל כמועיל ה .ומקשיחים אותם

 הצמח.

של התחדשות טבעית רבה אשר יש תופעה ( אורן ירושליםבמיוחד ביערות ביערות מחטניים ) .0

השפעה של אור בכי גדלו זמן רב מדי  ,יער מחטני של זריעים בלתי מפותחים לגילם-יוצרת תת

קרוב לוודאי שהזריעים הם צאצאים  כמו כן,מוחלש המכיל מרכיב גבוה של קרינה כחולה. 

-לא להשתמש בתתש רצוי מאוד ,אינם מעצי עלית. על כןלעצים המייצרים זרעים רבים במיוחד ו

 על ידי ,אלא לחסל אותו ולהתחיל בתהליכי חידוש טבעי ,יער זה כנקודת המוצא לעומד החדש

כדי  ,כריתה מסוג אחרעל ידי לזרעים או  "עצי אם"דילול הפותח את חופת היער תוך השארת 

  .שיתאפשר חידוש

ו ביערות מהדור הראשון והשני, כלומר אלו שנשתלו במדינה משנות כאן ניתן לומר כי החוליים שנתגל

, מזרעים שנאספו ביערות הראשונים )לדוגמה: יער שער הגיא, ואדי קוף, יער 72-ועד שנות ה 12-ה

היא גם הדרך . דרך זו מורדות נצרת ועוד( ומזרעים שיובאו מחו"ל, ניתנים לתיקון בדרך יעראית

תיקון חוסר ההתאמה הגנטי של העצים שניטעו לתנאי בית הגידול. מאפשרת את ההזולה היחידה 

פי את העצים הטובים ביותר, על  לחידוש המיועדתהעצים הגדלים בחלקה  תוךהדרך היא לברור מ

קריטריונים יערניים מקובלים, כדי שישמשו כ"עצי אם" לזרעים, ויש להשתמש בהם בחידוש טבעי 

 ,רך זו תאפשר בררה על ידי התנאים האקולוגיים המקומיים)זריעה עצמית מהעצים הנבחרים(. ד

כך ימשיכו להתפתח בחלקה עצים )גנוטיפים( המותאמים וכולל מזיקים ומחלות בעומד המתחדש, 
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טוב יותר לתנאים המקומיים. הדרך היקרה יותר היא להקים "מטעי אם" לזרעים באזורים 

ייאספו זרעים לשם . מעצי האם אם" נבחרים בהם יגדלו "עציוהפיטוגאוגרפיים השונים במדינה, 

 שתלו בחלקות שצריך לחדש. יריבוי במשתלות וי

 סיבות כבדות משקל, והן: כמהעשה מייחידוש חלקת יער על ידי נטיעה 

 התנאים האקולוגיים אינם מאפשרים חידוש טבעי של המין הנטוע.  .5

  קולוגיות של המין התנאים האקולוגיים בבית הגידול אינם תואמים את הדרישות הא .2

    בהן אחוז הגיר שבקרקעות  אורן הצנוברנטיעה של ות אחדות: אלהלן דוגמ. ןשניטע ראשו           

  ;תמתייבשו( העלווה בעלת גוון צהוב )כלורוטית ,ולכן, בעיקר בתקופת יובש ,הפעיל גבוה           

 ים יבאזורים הרר ,גומפוצפלה סואיקליפט ייחודשונים, ב סאיקליפטונטיעת מיני            

 אורן נטיעת  ;עלוות העצים צהובה וצמיחת העצים ירודהשבהם גירניות,  ובקרקעות           

  ;ירניות חסרות עומקגבמפנים דרומיים, על פני מסלע חסר סידוק ובאדמות  ברוטיה           

  וה, דבר הגורם להצהבת העלווה בהן אחוז הגיר הפעיל גבשבקרקעות  אורן קנרינטיעת           

 ולבסוף להתנוונות העצים, ועוד.          

  הצורך בהחלפת המין הגדל בבית הגידול במין אחר, שעמיד בצורה טובה יותר בפני אש   .3

 שרפות, חלקות חיץ(.של התפשטות ה)חלקות יער שמטרתן הקטנת מהירות          

 , והמין שניטע אינו מתאים לאחר הנטיעות נופשחלקות שיועדו לשמש כחניונים ולפעילות   .4

 קומה כדי לאפשר אוורור טוב -למטרה שיועדה לחלקה. בחלקות אלו על העצים להיות רמי         

 . [10]עקת החום כדי להקטין אתו         

 הזרעים אשר ישמשו לנטיעה החדשה, חייבים להיאסף מעצי ִעלית מסומנים או מ"מטעי  .0

 לזרעים.אם"          

  

 הקיימ-הסבה של יער מחטני חלוץ ליער בר 0.5.4

. כלומר, תערובת של הקיימ-דירקטוריון הקק"ל שהיער בארץ חייב להיות יער בר חליטה 0221בשנת 

עצי מחט ועצים רחבי עלים בהתאם לתנאים האקולוגיים בכל בית גידול. כפי שכבר נכתב, אחד 

דבר נובע מכך ה .מבחינה גנטיתלבית הגידול מותאם הוא שהיער  הקיימ-מהסימנים של יער בר

שבתנאים של יער חלוץ, שניטע ממקורות זרעים בלתי ידועים, חייבת להתרחש בררה באמצעות 

התחדשות מזרעים ומבלוטים  יש במשך שנים, על כך נוסף תהליך החידוש הטבעי של עצי המחט.

התנאים האקולוגיים  .[71, 42, 7]יים נטועיםעלים בתוך יערות מחטנ יער ממינים רחבי-וגדילה של תת

היער -בין שכבת היער העליונה המורכבת מעצי מחט ושכבת תת היחסו, תהליך זהמתאימים לש

פעילות יעראית  קשה לגבש ,לפיכך .במידה מספקת יםברור םאינ ,המורכבת בעיקר מרחבי עלים

 . [61]ין שתי קבוצות צומח אלופיתוח שיווי משקל בליער וה-מסודרת להכוונת ההתפתחות של תת

הדורשים התייחסות בעזרת דילול.  - ור ומיםא -ברור שקיימת תחרות על המשאבים העיקריים 

צמות אור שונות בגילים היער לע  -כי התגובה של תת ןדיי ותברור ןצמת הדילול והשפעותיו אינע  

תוך היער המחטני החלוץ, כן מינים שמינים רחבי עלים "פולשים" אל  שםכ .[92, 79]שונים איננה ידועה
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בחלוף הזמן תופעות אלו עתידות, כנראה, לטשטש  .[71, 81, 81, 06]מחטניים "פולשים" אל תוך החורש

במקומות מסוימים את "הגבולות הברורים" בין תצורות הצומח השונות, שנבעו מתהליך הכנת 

)הכוונת  יער שכזה הממשק של .יגיל-מיני ורב-ולהוביל להתפתחות יער רם רב ,השטחים לנטיעה

נמצא גם המחקר בנושא זה וכרגע אינה בנמצא, אך זו התפתחותו( דורש שיקול דעת ומיומנות רבה, 

 .בראשיתו

 

מיני )מונוקולטורה( ואחיד מבחינת המבנה הגנטי שלו עמיד פחות -הניסיון העולמי הוכיח כי יער חד

הטבע. יער מעורב עמיד יותר כי הוא מנצל טוב יותר מחלות ומשברים הנובעים מאיתני  ,בפני מזיקים

ל ניצול טוב יותר של חלל היער על ידי העלווה )ניצול הקרינה( והן ע ל ידיאת תנאי בית הגידול, הן ע

 מערכות שורשים בעלות תכונות ויכולות שונות. באמצעותניצול טוב יותר של הקרקע והמסלע  ידי

 

חלק גדול מיער החלוץ עתה עם זאת, . שנים 412-גילים שמעל לבארץ עשוי להגיע ל אורן ירושלים

 .רובו אינו עובר את גיל השישים - אך לא מִזקנה, המחטני מתמוטט לאטו מסיבות רבות

תשומת לב מרבית כדי להבין בעזרת מחקר יזום את התהליכים חשוב מאוד להקדיש לנושא 

עמיד  שיהיה  ה,קיימ-כלים לשם פיתוח יער בר שיהיו בידי היערנים כדי ,כל זאת .[10, 17]מתרחשיםה

יוכל לשרת של היער  הדור הבא .[60, 09]שינויי אקליםעקב מהיער הנוכחי לתנאי סביבה יובשניים יותר 

עוגן לפעילות כלכלית על ידי גיוון הנוף התורם  שמשרכי האוכלוסייה, לואת המגוון הרחב של צ

  .ועוד סחף מים ורוח למנוע על אדמות הלאום, לשמוררות ולנופש, ילתי

 ועוד( זית בינוני, אלון התבור-אלון מצוי, ברתיכוני )-יעראות של החורש הים 0.5.0

 

לל פיקוח על ממשק כ  ש   ,חוק היערותאת ישראל -ממשלת המנדט הבריטי על ארץרסמה פ 4901 בשנת

הלכו והצטברו לכדי שינוי  , והםבשטחים הפתוחים םחלו שינויים הדרגתיי . מאזהכריתה והרעייה

השינוי הדמוגרפי בהשפעת ו ,4917לאחר קום המדינה, בשנת  ייחודפני הארץ. התהליך קיבל תאוצה ב

הצמחייה הטבעית בשטחים הפתוחים, המורכבת ברובה ממינים רחבי עלים שלהם  .[16, 66, 01]במדינה

לת נצרים רבים מהגדמים. כפי יכולת התחדשות וגטטיבית מהירה, החלה להשתקם בעיקר על ידי גדי

 (dysgenic selection) רה דיסגניתשכבר נכתב במבוא, הפרטים שהשתקמו הם ברובם שרידים לבר  

אך באותה מידה הם גם שרידים לצמחייה שהתאימה את עצמה  ,[18]והשפעותיה זה אלפי שנים

משטר בעקבות ו הידלדלות עומק הקרקעעקב פיזיולוגית לתנאים שנוצרו -מבחינה גנטית ואקו

 השרפות והרעייה. 

 

השטחים "ש, נעשה בזמן [94]ני והאקולוגי בארץ, שסוכם על ידי זהריאבוט-רוב המחקר הגאו

התנאים האקולוגיים והגורמים  בדברהפתוחים" היו במצב ראשוני של השתקמות. שאלות 

ין המרכזי, כמ אלוניםעל השתקמות ה פרטוב ,המשפיעים על השתקמות החורש/היער רחב העלים

 /חורשמעט מאוד שטחים של יער טבעי .[19, 17]02-של המאה ה 62-חוקרים כבר בשנות ה והעסיק

 של יער ותהאפשרי צורותמה תדוגמה לאח מצב שיש בו כדי לשמשלכדי נשמרו או השתקמו בעבר 

ים יער של רחבי על-חלקות יער מעורב של אורנים ותת ;[77]בירעםיער  , למשל:בעתיד רחב עלים

לחם הגלילית. השתקמות החורש/יער, -בית-ומינים נוספים באזור טבעון אלון התבוריער  ;בכרמל
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, יצרה גוף צמחי נמוך יחסית וצפוף עד כדי חוסר אפשרות לנוע זית בינוני-ברו אלון מצוישעיקרו 

 :אלה. מצב זה נוצר, כנראה, מהסיבות ה[01]בחופשיות בקרבו

לפנוטיפיות שיחית, וריבוי נצרים כבר בשלב מוקדם מאוד של  זית-ברואלון מצוי הנטייה של  .5

אבדן והשלטון הקדקודי  אבדן ;תוצאה של בררה דיסגנית( כנראההזריע )השתיל( הצעיר )

ה יסלקצישהייתה תכן יי .[07, 00]גם עקב פגיעות פיזיות ועוד השפעתו של אמיר הצמיחה

כדי לגדל ולאסוף  ,מר על מצב זהושהק ממשלונת למצב שיחי נמוך )עד גובה הברכיים( ומכּו

ערך לצביעת בדים -צבע אדום יקרמהם להפיק במטרה , האלון המצויחרקים הגדלים על 

  .[11]בעת העתיקה

 בר הניזון גם מרעייה בצומח מעוצה. -מחסור בחי .2

להיזון בחורש וביער בלי לגרום  -פיקוח נאות ב - מחסור בבעלי חיים מתורבתים המסוגלים  .3

 מעכבים את התפתחותו )עזים(.המונעים או הם לנזקי

 םכדי לספק חומר גלפעילות זו מעולם נעשתה מאז ו .הפסקה בפעילות של דילול נצרים .4

חקלאות. הפסקת לבנייה בעץ וליצור סיד, ישרפת אבן גיר ללבעיקר לתעשיית פחמי העץ, 

יחה טובה מנעה צמ ניהם, והתחרותוביבתי השורש לתחרות עזה בתוך  הביאההדילול 

-יםיל תוצאה של שינויים כלכלוהמחסור בעדרי צאן ובקר הוא ראשית כ .[41, 46]לגובה

עז ה(. 4912איסור רעייה של העז השחורה )חוק העז השחורה, של גם תוצאה , וחברתיים

על כן יש לה  ,לטפס בנוף השיחים והעצים הנמוכים והמסועפים ולרעות בו ההשחורה יכול

מבינים הכול דפורמציה של נוף הצמחים. עתה כמו גם בות ובמניעתה, חלק בעיכוב ההשתקמ

עקב  .[62]אלא בעלי העדרים והרועים, אשר אפשרו לה לעשות כרצונה ,לא העז אשמהכי 

עץ לתעשייה ולצרכים ביתיים, שנבעה מחדירת תחליפים -ית בביקוש לפחםטהירידה הדרמ

לחימום, חלה נסיגה רבה מאוד בפעילות  אבן ששימשו-ופחם נפטאדוגמת מוצרי  ,נקיים יותר

שגוף צמחי מרחבי זה מאבד הביאו לידי כך של דילול נצרים בחורש/יער. כל הגורמים הנ"ל 

הוא צובר כמות רבה של חומר כמו כן,  .תחרות על משאביםבשל ממגוון הצמחים בקרבו 

 תשתית מסוכנת להתלקחות שרפות ולהתפשטותן המהירה. המהווהאורגני 

   שק אגרסיבי של כריתת כל חומר גלם טוב לשימוש האדם מהיער רחב העלים באזורנו עבר מ     .0

   את התיאור של כריתת עצים ביער רחב עלים למטרות מלחמה בעמוד ומאז ומעולם )רא 

 מאז ימי קדם ועד  - לא זכהוצאן לשימש כמקור מזון לבקר ו ,נוס ברומא(. מה שנשאריאטר 

 אלון השתקמות החורש/יער שעיקרו  ,מנקודת מבט יעראית. מבחינה זו להתייחסות - עתה 

    "יצאה מכלל שליטה". השימוש בבעלי חיים של משק הבית מושרש זית בינוני -ברומצוי   

 , שגם עתה ממשק "השטחים הפתוחים" לשם שימור המגוון במידה כזו בתרבות האנושית 

 בממשק השמרני של שימוש בעדרים למיניהם כדי  הביולוגי וגיוון הנוף נאחז כמעט אך ורק 

 בלי לחקור אפשרויות אחרות.  ,[81, 86, 14, 12, 48]להשיג את המטרה 

ניתן  .ממשק אגרסיבי במשך יובלות רבים ביער רחב העלים הזההאדם נקט כפי שכבר נאמר,  . 6

מה  כל שארוהו לבנייה, כל מה שהתאים לדרישות של ניצול עץ כחומר גלם נכרתלהניח ש

 דיסגנית"(. אלו )"בררהלצרכים  ,בחינה גנטיתמשאינו מתאים מבחינה פנוטיפית, ומכאן גם 
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  סביר מאוד להניח כי במסגרת הפעילות ביער העדיפו להשאיר את הפרטים המניבים יבול    .7

כתוספת מזון למשק החי וגם לאדם, דבר בעל חשיבות  וכדי שישמש ,רות ובלוטיםפ  גבוה של 

   כאשר, הפסטורלי שהתפתח באירופ-לממשק סילווי גישה זו דומה .[1]בית בשנות בצורתמר

רותיו ישמשו מזון לחי ולאדם, הערמון מטורקייה אוקלם, כנראה על ידי הרומאים, כדי שפ  

  (.)הדהישהבייחוד בשנות בצורת. ניכר דמיון גם לשיטת המרעה ביער אלונים בספרד 

   צור חומר רבייה רב מנוגדת לבחירה של ילי נטייה גנטית ליהבחירה בפרטים בע עם זאת,

 הרעייה והשרפות השפיעו על בתי  . יתרה מזאת,להשקיע בצמיחה)גנטית(  פרטים בעלי נטייה

 . [64]מוכר לנו עתההנוצר החורש/יער כך הגידול של גוף צמחי זה, צמצמו את פוריותו, ו

לא ממשק עדרים )העכשווי של גוף צמחי זה  של הממשק היערנינשאלת השאלה מהן המטרות  

 ומהן האפשרויות לממש מטרות אלו?   (ושטחים לשם מרעה

   חדירה ל עדו מכלההחל משרפה  ,לאפשר לכל האירועים לקרות :לתת "לטבע" לעשות את שלו

אורן התבססות מחטניים )בעיקר  ה שלתופעהדוגמת  ,של "מינים חדשים" לבתי הגידול השונים

משמעית -תופעה זו מרמזת על כך שבעבר כנראה לא התקיימה הפרדה חד .[06]( בשטחי חורשירושלים

בניגוד לדעתם של זאת יער מחטני או חורש/יער רחב עלים, , צומחהמבחינה אקולוגית בין תצורות 

ההפרדה נוצרה רק בִעקבות המיקום ובאופן נטיעת יערות חלוץ של מינים  .[14, 12]חוקרים אחרים

בעיקר מיני עצי  כולליםתחרות ותחלופה בתוך בתי הגידול ה ישם. ברחבי חצי הכדור הצפוני מחטניי

מעשי בעקבות ובהתאם לתנאים האקולוגיים המשתנים באופן טבעי או  האלון,לבין מיני עצי  ,אורן

  .[11]ידי אדם

 מניעת התפשטות שרפות שמחזירות את גלגל התפתחות הצמחייה התערבות במידת הצורך :

זאת מסיבות אקולוגיות, נופיות, זיהום הסביבה ועוד. כדי למנוע את התפשטות ולשלבים הראשונים, 

בהם מתקיימת רעייה של בקר שפסי הפרדה ואזורי חיץ  ליצורלבצע את הפעולות האלה: יש השרפות 

 מינים המאטים לטעת ;מונהגת ומבוקרת על ידי רועים שעברו הכשרה בנושא מרעה בחורשהומקנה, 

ישראל -צריפי, מין שארץ פנוטיפמ ברוש מצויחלקות החורש )למשל של את התפשטות האש בגבולות 

גיזום  ; לבצערשת דרכים בתוואים טופוגרפיים כדי לאפשר כיבוי אקטיבי לפרוס ;נכללת באראל שלו(

ובה בכך לעודד תגודלל נצרים על מנת להפחית תחרות בתוך בתי השורש וביניהם, ללשם הרמת הנוף ו

  .[76, 11, 41, 41, 46]של צמיחה משמעותית רבה יותר בגובה ובקוטר

 היא רצויה כדי. [41]בקנה מידה קטן יחסית עקב העלות הגבוההרק אפשרית  לעיל שצוינהפעילות כל ה

לעומת זה השורר בחורש הבלתי  ,אקלים משופר-מיקרובהם ישרור שלפתח מקומות נופש ובילוי 

  .[71, 89, 10]מטופל

)דילול נצרים, גיזום  על טיפוליםבהם הקפידו שמוגבלים מבחינה טופוגרפית,  ,רק במקומות בודדים 

יותר ומאפשר ורעייה( חוזרים וִנשנים, הצליחו לעצב את החורש הסבוך לכדי יער נמוך, שהוא פתוח 

הם  דוגמה למאמץ עצום ויקר זה המשמשיםאדם לנוע בתוכו להנאתו ללא מאמץ רב. שני מקומות ל

יער "דרך נוף הכרמל", המכסה את המדרון הצפוני של הכרמל, ויער "פארק גורן" שבגליל המערבי. 

יער "דרך נוף הכרמל" הוא תוצאה של עבודה אינטנסיבית של מחלקת היערות המנדטורית )משה 

 קק"ל. ב(, ו"יער פארק גורן" הוא תוצאה של עבודה מאומצת של אגף הייעור פה-בעלקולר ז"ל, 
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סיכום ספרות" התפרסם בהוצאת החברה להגנת הטבע  -תיכוני, רקע כללי -מידע רב על "החורש הים

 .[64]ויד הנדיב

 הקיימ-עלים ונמוך הקומה ליער רם ברהשינוי מבני של החורש/יער רחב  0.5.6

שינוי מבני פירושו נקיטת פעולות יעראיות לשם קידום התחדשות בעזרת רבייה מינית )זרעים, 

וטים( על פני התחדשות וגטטיבית )נצרים(. בממשק היערני האירופי ידוע זה מאות שנים שביער בל

  ,איכות ההשתקמותכך יורדת וגטטיבית, הוהתחדשות הכריתה והמחזורי  רביםמתככל ש ,חליפין

עץ, בנייה, מאכל -הדרישה לנצרים עבור חקלאות, פחםנעלמה מהשוק נה. לכן, כאשר הצמיחה קט  גם ו

 ,הוחל בחידוש היערות על ידי רבייה מינית )זרעים, בלוטים(. צורת ממשק זוהופסקה בקר, לן ולצא

מן הראוי שגם בארץ יקדישו לנושא זה  .[88]כדי שעצמת הצמיחה ואיכות התוצר יחזרו למיטבן

 מחשבה ומחקר מדעי כי עדיין אין ידע וניסיון מעשי בדרך פעולה יעראית זו. מחקרים שונים מצביעים

 : סיבות כמהנובעים מהעל פוטנציאל לקשיים רבים הכרוכים בדרך פעולה זו, 

 זרעים של מינים אחרים. המחסור בבעיקר של בלוטים, אך כנראה גם  ,זמינות בלתי מספקת

על מנת לטפח יער רם בעזרת חידוש חלקות  .[47, 40]הוא תוצאה של טריפה על ידי בעלי חיים למיניהם

 (.אחדותתוך פרק זמן קצר יחסית )שנים בזמינות רבה מאוד של חומר ריבוי של החורש, יש צורך ב

 בשטח  תם, קליטתםתנאים אקולוגיים שאינם מעודדים שרידות פיזיולוגית של הבלוטים, נביט

 .[47, 40, 1]בשנים הראשונות םוהישרדות

  בחור "עצי כמעט לא ניתן ל ,העצים הגדלים בחורשים/יערות קרבִמ שכך המצב הנוכחי מעיד על

 הגדרות היערניות של "עצי אם". את האם" לזרעים או לבלוטים שתואמים 

  לפנוטיפיות  ,זית בינוני-ברוכנראה גם של  האלון המצוי, אך בעיקר של האלוןהנטייה של מיני

ציר צמיחה מרכזי  יוצרשיחית ולא עצית. כלומר, לאורך זמן לא מתקיים שלטון קדקוד צמיחה ה

 . [00]לגובה

 סור בידע על אופן הפעילות היעראית שעשויה לעודד התפתחות נבטים וזרעים של מיני מח

השיטות שיש לנקוט על  חסר ידע עלומינים מלווים אחרים. כלומר,  זית-אלונים, בר בייחוד, החורש

ים לכדי עצ םהתפתחותלו תםקליטל, זרעים נביטתולהביא לשל בלוטים וזרעים, מנוע אכילה מנת ל

 קומה.-רמי

 

  ספרות, מקור הציטוט

להצלחת עצי יער נטועים. עבודת גמר  רבית גידול כמשפיע, וצומח טבעי כאינדיקטו (.4974) 'צ ,אבני .4

 .ירושליםבהאוניברסיטה העברית  ,לתואר מוסמך

 עמ' ,(4-3) 7, . ליערןוהרכבם אורן ירושליםהשפעת הקרקע על התפתחות עצי  (.4918) 'ה ,אופנהיימר .0

9-1 . 

 .044-021, עמ'  53 ,טבע וארץעור. יהרהורים וערעורים על מדיניות הי (.4984) 'עאלון,  .6

 .86-80, עמ' 54רותם,  למאכל. אלון התבור(. שימוש בבלוטי 4971אליאב, א' )     .1

  אביב: הוצאת האנציקלופדיה לחקלאות.-. תל688-617(. כרך ג, עמ' 4981) לחקלאות האנציקלופדיה .1
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י אלונים מקומיים מבלוטים וייחורים. עבודת גמר לתואר מוסמך, האוניברסיטה (. ריבו4994אשד, י' ) .1

 העברית בירושלים.

ברמת משפיעות על התפתחות הצומח הטבעי (. התכונות ההידרולוגיות של הסלע ה0227חור, מ' )-בן .8

     .64-01, עמ' 55 ,יער: כתב עת ליער, חורש וסביבההנדיב. 

     ת הצומח הטבעי ביערות אורן נטועים. עבודת גמר לתואר מוסמך, (. התחדשו4988גולדרינג, י' ) .7

 המחלקה למדעי הצמח והסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 אביב: עם עובד.-תל .אימוץ צמחים(. 4911, י' )גינדל .9

נת בחי -ביערות אורנים באזור המרכז  אלון מצויניתוח מאפייני אוכלוסיות (. 0227דרור, ז"מ )-דופור .42

, הוגש לאגף הייעור של הקרן 92-8-401-21. דו"ח מסכם למחקר קיימא-תפקידן ביצירת יער בר

  הקיימת לישראל.

 (. מבנה מערכת הקרקע והסלע והדינמיקה של משק המים בבית הגידול כגורמים0227הר, נ' ) .44

שם קבלת תואר מנשה. חיבור ל–באזור אלונים האלון המצויו אלון התבוראקולוגיים עיקריים בתפוצת 

 דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 .46-42 , עמ'(4-3) 9ליערן,  .האלון המצוי(. בעיות בנביטה ובהתחדשות 4912ויזל, י' ופרידמן, י' ) .40

 .04-49עמ'  ,33 ,ליערן החורש הטבעי.התפתחות השפעת הטיפולים על  (.4976) 'א ,ןיויינשטי .46

, 51, רותםבכרמל.  אלון מצויול וגיזום על התפתחות חורש טבעי של (. השפעת דיל4971ויינשטיין, א' ) .41

 . 90-89עמ' 

 .421-90, עמ' 57 ,ליערןתקנתו של החורש הטבעי.  (.4918) 'י ,ויץ .41

 .12-68. רמת גן: מסדה, עמ' היער והייעור בישראל(. 4982ויץ, י' ) .41

אוניברסיטה העברית בירושלים, ה .75513מערכות מרעה טבעי, חומר רקע לקורס . (0221) 'נ ,זליגמן .48

 הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה.

, 20 ,ליערןהנביטה ושיטת השורשים של מרכיבי הגריגה והחורש בשנתם הראשונה.  (.4981) 'י ,חריף .47

 .44-6עמ' 

 . חיבור לשם קבלת תואר דוקטוראורן ברוטיה(. גורמים אקולוגיים מכריעים בייעור 4917חת, ד' ) .49

 לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

המחלקה  בית דגן: .. השפעת הצפיפות5בישראל:  אורן ירושליםהתפתחות נטיעות  (.4981) 'ד ,חת .02

 .11, עלון מס' לחקר היער, מינהל המחקר החקלאי, המחלקה לפרסומים מדעיים, מרכז וולקני

. המחלקה לחקר היער, מכון וולקני ורן ירושליםאתכונות מכאניות ופיסיקליות של  (.4984) 'ק ,טישלר .04

 לחקר החקלאות, פרסום מיוחד, המחלקה לפרסומים )בצרפתית(.

. עבודת גמר לתואר האלון המצוי(. הגורמים המשפיעים על עיצוב צורת הגידול של 4998טפר, א' ) .00

 מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים.

מיערות נטועים לתוך  אורן ירושליםהליכי התפשטות של ת (.0221) 'ח ,קיגלו 'ע ,מאיר-, נוי'א ,לביא .06

 .47-40 עמ' ,6-0 ,כתב עת ליער, חורש וסביבה :יערצומח טבעי. 

יעור ראשי יכעץ  (Pinus halepensis) אורן ירושליםעלייתו ונפילתו של  (.4991) 'וביגר, ג 'ליפשיץ, נ .01
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 יעראות מוכוונת על ידי זמינות המים 2.5

 

 מבוא 2.5.5

ותחזיות אקלימיות  [11], תחזיות על שינויי אקלים כלל עולמיים4לפרק  מבואכפי שכבר הוזכר ב

וסערוני  ,קאפלה וברוינסעל פי  עם הזמן. צופות שרמת המשקעים תפחת [14, 1]התיכון למזרח אגן הים

כמות המשקעים  ,חשת במידה זו או אחרת באזור הנגב. לטענתםתופעה זו אכן מתר ,[6, 4]בריוווח

פוטרנספירציה הפוטנציאלית נמצאים במגמת ירידה, דבר המצביע על עלייה וווהיחס בינה לא

 1661מאז תחילת הנטיעה של יער יתיר בשנת בצחיחות בפנים הארץ בכיוון מזרח ודרום. ולדוגמה: 

, ובתקופה זו היו רק מ"מ 76.7±376.2 הית הממוצעת הייתשנת-כמות הגשם הרב ,שנה( 23) 1664ועד 

שנתית הממוצעת -שנה( כמות הגשמים הרב 11) 3313ועד  1661; משנת מ"מ( 333)> שתי שנות בצורת

. בעקבות החורפים השחונים בשנים חמשומספר שנות הבצורת עלה ל ,מ"מ 71.1±346.3ירדה לכדי 

התפשטה  ,מ"מ 6.7±113.1, שממוצע הגשמים בהם היה 3911331-ו 333196, 1666933, 166196, 166196

שלא נראו בעבר, לא רק ביערות שבאזורים  םשל תמותת עצים בודדים וחלקות יער בהיקפי התופע

הסיבה לכך קשורה כנראה להשפעות  תיכוני במדינה.-אלא גם בתחום החבל הים ,ארידיים-הסמי

 חים. שיש לפחיתה בכמות המים הזמינים בקרקע על הצמ

 

שנתי באזור אקולוגי מסוים, יש השפעה רבה על -טות גשמים, בהשוואה לממוצע הרבעולשנים מ

יש מינים אשר סוגרים את  .הפעילות הפיזיולוגית של העצים. התגובה ליובש שונה בהתאם למינים

     למשל הוא אורן ירושליםב; הפיוניות כאשר מתח המים באזור בית השורשים עולה עד לסף מסוים

תהליך וכן להפסקת גזים, הסגירת הפיוניות גורמת להפסקת תהליך חילופי  .(MPa)מגה פסקל  -3.1

. לעומת [17], כלומר הרעבה )למשל באורנים(ח לשם קיוםההטמעה וייצור הפחמימות הדרושות לצמ

בלה ממשיכים לדיית עד אשר עמודת המים בצינורות ההוש, זית-אלונים או בר , כמוזאת, יש מינים

האוויר חודר לצינורות ומונע זרימה, תופעה  ;מגה פסקל 1-ו 1מתח הגבוה יחסית שבין עקב הקטעת נ

embolismהמכונה 
[6 ,13 ,11 ,11 ,24].  

 

צור של חומרים שניוניים המשמשים מגן יזה מכבר ידוע כי עקות מים גורמות לשינויים במסלול הי

בכמות היחסית של חומרים המרכיבים את השרף בעצי לצמחים בפני חרקים ומחלות, דוגמת שינויים 

באופן זה נחלש קו ההגנה הראשוני של העץ כלפי  .[36]ים בכמות הכללית של השרףיושינו ,מחט

שפעילותם  (,וירוסים ועוד, םחיידקי ,מזיקים חיצוניים וכלפי מזיקים השוכנים בתוך העץ )פטריות

ם המיוערים בארץ, הצירוף של המבנה הגנטי של ב השטחיונבלמת כל עוד התנאים "תקינים". בר

אינם תומכים בצמיחה בכמות  ,בהם ניטעוש)גנוטיפים( והתנאים האקולוגיים  העצים שניטעו

שק בעזרת טבלאות יבול מלשם ממשק יער מוכוון לייצור עצה, שאמור להיות ממו ותובאיכות הדרוש

 שמירה: אלה הן ,אליו מוכוון הממשק, שיתהאחרות בבסיס היערנות הישראללכן, המטרות  .[34]ונפח

)ויסות מאזן  שירותי ויסותמתן על שירותי אספקה )עץ, מרעה, מרעה דבורים ועוד(; ו על קיימות היער

תחמוצת הפחמן, הוספת חמצן לאטמוספרה, קליטת מזהמים -המים ומניעת סחף קרקע, ויסות דו

-שיפור הנוף והמיקרו חברתיים כגון: םישירותאספקת ויר והשקעתם על קרקע היער ועוד(; ומהא

מתוך  הקיימ-ים להתהוות יער ברי, המרצת תהליכים אקולוגתיירותלמקום לנופש ויצירת אקלים, 
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 ,ציבורייםהשטחים ה הוכחת בעלות עלמיני )יערות החלוץ שניטעו(, -גילי והחד-היער החד

 מפני שימושים חורגים.  הגנה עליהםושמירתם ,אחזקתם

 

שבו  למנוע מצב יש ,לפיכךץ. נטיעת יערות ותחזוקתם היא עצומה, ואין הכנסות מתוצרת ע העלות של

נובעים ה ,לשינויים אקולוגיים בבית הגידול מסתגלההון המושקע ירד לטמיון עקב ממשק שאינו 

שהיער אמור  םהחברתיי םהשירותימאחר שהמים.  ם שלדוגמת הקטנת זמינות ,משינויי אקלים

מתאפשר על הראש סדר העדיפויות, אנו מעדיפים שחלקות היער יאריכו ימים, דבר לספק עומדים ב

במטרה להבטיח טיפול )הדילול( ייעשה ה ,לאחר מכן ;ידי נטיעת מינים מתאימים לתנאי בית הגידול

קיומו של הדור הנוכחי של היער בתנאים האקולוגיים השוררים במשך תקופת המחזור )פחיתה  את

 בזמינות המים(. 

 

לאחרונה התרבו הדיווחים בעיתונות המקצועית מאזורים שונים בעולם על תמותה של עצים ויערות 

יש דיווחים על בארץ גם . [13]בעקבות שנים של מיעוט גשמים בצירוף עלייה בטמפרטורות האוויר

 שבהןכשנים  [3]כצנלסוןתמותת עצים ויערות בעקבות בצורות אקלימיות קשות, המוגדרות על ידי 

ערך הכפול של ההשתנות היחסית מהרעון מכמות הגשם הממוצעת שווים או גבוהים יאחוזי הג"היו 

הנגב ועד -שמשתרע מצפון ידונם ביער הנטוע באזור גאוגרפ 7,333-הממוצעת". תמותה בהיקף של כ

ידע ממחלקת הסקר של אגף הייעור בקק"ל( אירעה לאחר חורפים מירושלים )ה-אביב-הכביש תל

נרשמה פגיעה  ,מ"מ בהתאמה. כמו כן 113-ו 144 שבהם ירדו - 166693333-ו 166196 - מאוד שחונים

כמות  אלהבחלקות  דוללו(.לא )שלא טופלו כראוי יער הפגיעה הייתה בעיקר בחלקות  . [2]בעצי החורש

קבות שלושה חורפים ע  ורבים מהם מתו. לאחרונה, ב ,המים לא הספיקה לקיים את כלל העצים

 הייתה קטנהכמות הגשמים השנתית האפקטיבית  םבהש( 3313911, 333196 ,333791ם וחמים )שחוני

לא רק בנגב  ,גינות לא מושקותבמ"מ, שוב נגלתה תמותה בחלקות יער שונות, בפארקים ו 333-מ

 ברחבי הארץ.גם הצפוני אלא 

 

עלייה לפשרות והא שינויי אקליםבשל התחזיות להפחתה נוספת בכמות הגשמים השנתית  נוכחל

להתאים את ניצול המים דילול מדוקדק כדי  כלוללבתדירות שנות הבצורת, חייב הממשק של היערות 

 החזויה)הדיות( לזמינות המים בבית הגידול )כמות הגשמים האפקטיבית הממוצעת  העל ידי הצמחיי

אך יש . [22, 1, 7 ,1]בשנות בצורת(. על הדילול לטפח את העצים המתאימים ביותר לתנאים שייווצרו

להפחתה בצפיפות העומד יש גבול תחתון, אשר מתחתיו כל דילול נוסף לא ישפר את זמינות לדעת כי 

מצד אחד, גבלות התפתחות מערכת השורשים של העץ הבודד, הסיבות לכך הן מ   המים לעץ הבודד.

  .אחרמצד  ,היער-אידוי גובר מהקרקע החשופה ודיות גובר מתתו

 

על  תוהמבוסס משק את היער )קביעת הצפיפות הרצויה של עומד בגיל מסוים(מת דרכים ללהלן מוצעו

בגלל , כדי שהיער לא ייפגע או יגווע [36]מדידות מאזן המים ו9או פוטנציאל המים בקרקע ובנוף

הנובעת משינויי אקלים ו9או בעקבות  ,שנתית הממוצעת-הפחתה בכמות הגשמים האפקטיבית הרבה

 ממשק של כל יער באשר הוא. בדרכים אלו עשויות לשמש שנות בצורת. 
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 העצים של דיות הממשק יער מונחה על ידי מידת  2.5.5

 ממשק יער מחטני באזור יובשני )יתיר( 2.5.5.5

 נוסחת מאזן המים בחלקת יער כלשהי הניזונה רק ממי הגשמים:

[1].   P =  R + ET + S + D, 

[2].   ET = T + I + E  

 

לי;   R ;מציין את כמות הגשמים P כאשר: דיות פוטרנספירציה )וומציין את הא ETמציין את כמות הנגר הע 
בנוף העצים תפסים נהכולל את ההתאיידות של מי הגשמים ו מדד מעל לחופת היער(נ( מהאקוסיסטמה )ואידוי

לע בתחום בית מציין את השינוי משנה לשנה בכמות המים באוגר הקרקע והס S(; I -ה י)האינטרספצי

 Eהמעוצה;  המציין את הדיות של הצמחיי T ;מציין את כמות המים שהתווספה למי התהום Dהשורשים; 
 האידוי מהקרקע.את היער )שיחים ועשבוניים( ו-מציין את הדיות של תת

בחלקה שנמצאת במרכז ביער יתיר נעשות מדידות מטאורולוגיות ואקופיזיולוגיות  מספר זה שנים

עץ  23צפיפות העצים בה עתה היא ו, 1673בשנת  אורן ירושליםביער. החלקה ניטעה השל  יהגאוגרפ

 המכשור המורכב עליו בעזרתו ,בחלקה הוקם מגדל מטאורולוגי המתנשא מעל לחופת היער .-1דונם

השונים, שטף חילופי גזים בין היער  מרכיביהשטף הקרינה על דוגמת  ,שונות נעשו מדידות

הדיות של ונתונים מטאורולוגיים שונים.  (ET) יות והאידוי של האקוסיסטמההד ,והאטמוספרה

בעזרת מד  ונמדד (E) היער-דיות מתתהאידוי מהקרקע וה ;פולס החוםנמדד בעזרת שיטת  (T) העצים

. מדידות אלו אפשרו את החלוקה של הדיות והאידוי הכולל של [22, 32, 33]דיחילופי גזים ני

אידוי מהקרקע ודיות ומצד אחד,  (T) שהם: דיות העצים כיביה השונים( למרETהאקוסיסטמה )

 . אחרמצד  ,(E)יה ביחד יהיער ואינטרספצ-צומח תת

 של עץ אחד  כמות הגשם, הדיות והאידוי ומידת הדיות השנתי: 5 טבלה

 3313-3334ביתיר בשנים  אורן ירושליםבחלקת יער 

דיות שנתי  הדיות מהגשםדיות עצי גשם אפקטיביגשם שנתי ממוצע השנה

לעץ )מ"מ( האפקטיבי )%(האורן )מ"מ((מ"מ)(מ"מ)גיל העציםההידרולוגית

2003/434231.0214.8152.070.85.1

2004/535334.5311.1164.052.75.5

2005/636224.0208.3133.063.84.4

2006/737313.0291.1156.553.85.2

2007/838205.0190.7110.057.73.7

2008/939158.5147.481.955.62.7

2009/1040237.0220.4118.553.84.0

2010/1141176.0163.788.053.82.9

2011/1242342.5318.5

246.8229.6125.557.74.2ממוצע

 67.763.031.26.41.0סטיית התקן

דיות ואידוי כולל של ושל ם של דיות העצים, חישוביהמדידות והתוצאות מרוכזות  1בטבלה 

כי כמות הדיות והאידוי השנתי  ראהמהטבלה . [22, 1]3313-3334האקוסיסטמה בשנים ההידרולוגיות 
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כפי שנמדדה מעל לחופת היער, דומה עד זהה  ,של האקוסיסטמה (Evapotranspiration [ET])הכולל 

מהגשם  6.4%±17.7%בממוצע  מהווהש ,ורניםבין דיות הא תא נחלקילכמות הגשמים השנתית; ה

 ,כך לענוסף  בממוצע. 43.2%-שמהווים כ ,היער-לבין האידוי מהקרקע והדיות מתת ,האפקטיבי

המרכיבים אחדים מנעשו מדידות רבות ושונות שאפשרו את הכימות של  ביער יתירבמחקרים נוספים 

לי ,השונים במאזן המים  .[16]עומק חזית ההרטבה בקרקעו [23]יהי, גשם ואינטרספצ[31]והם: נגר ע 

לי מתחום היער ) , מידת השינוי באוגר R= 0)[31]המחקרים שצוטטו לעיל הראו כי אין יציאה של נגר ע 

  .(D=0)תהום זניחה הגם מידת העשרת מי ו   (S=0) הזניחהיא המים בקרקע משנה לשנה 

 

בהן כמות ש ,וניים, דוגמת שנות בצורתאלא שמשך חיי העצים נקבע בין היתר על ידי אירועים קיצ

מ"מ. על פי בדיקת עובי הטבעות  333-הגשמים השנתית האפקטיבית באזור יתיר הייתה פחותה מ

 333791השנתיות שיצרו עצי האורן ביער יתיר במשך השנים, נמצא כי העצים שמתו לאחר חורף שנת 

  .העץ "הורעב"שתכן יישנתית, כלומר  כלל לא יצרו טבעתאו שדקה ביותר  היצרו טבעת שנתית שהיית

קבות ההשפעות הנובעות בע 3313מת בשנת ש   ,מיער יתיר אורן ירושליםחתך רוחב בגזע של : 5צילום 

חתך רוחב זה מאפשר גם ללמוד על ממשק היער )הדילול(  .333196-ו 333791בחורף ממיעוט גשמים 

המשפיעה  על רוחב הטבעת  וטוסינתזההפומכאן על רמת  ,אשר משפיע על עצמת התחרות על מים

 השנתית:

 ראשונות עובי הטבעת השנתית הולך וגדל.השנים הבחמש  .5

 התגברות התחרות.בשל בשבע השנים הבאות עובי הטבעת הולך וקטן בהדרגה, כנראה  .5

 קשה, כנראה עקב תחרות מאוד השנים הבאות )מקטע שלישי( עובי הטבעות בדרך כלל קטן 16-ב .3

 233-מעל ל –ירדו גשמים מרובים מאוד  ןהשבחוסר דילול. רק בשתי שנים בגלל על מים  ביותר

 עובי הטבעות רב יותר. -מ"מ 

 בחמש השנים הבאות, בעקבות דילול חזק, עובי הטבעות השנתיות גדל מאוד. .4

 עובי הטבעות הצטמצם מאוד והעץ מת., לסבולהעץ החל שוב במקטע האחרון  .2

 

 



317 
 

 1667961גם לאחר הבצורות של שנת ו ,ביער שער הגיא 1672התה בשנת למחסור במים זו דומהתגובה 

 –תופעה זו מעלה את השאלה  .[1, 7]ביער כרמים 1661966-ו

 

שנה, שתאפשר ליער להתקיים  32-מהי הצפיפות של עומד עצי אורן ירושלים, שגילו מעל ל

 מ"מ? 521כאשר כמות הגשמים השנתית האפקטיבית היא רק  

ובכך  [23]את כיסוי הכותרותגם כי הפחתת מספר העצים בעומד )דילול( תפחית  בוןיש להביא בחש

  .[33, 13]היער-הדיות מתתאת תגביר את האידוי מהקרקע ו

  minET)/T - min= (P maxD  .[2]         פתרון אפשרי נמצא בעזרת הנוסחה:

כדי לשמור הדרוש  ,לעץ יהדיות המינימל את קיוםמספר העצים המרבי אשר מאפשר  - Dmaxכאשר 

עבורה אנו מעוניינים לקבוע את ש)מ"מ בשנה(  תכמות הגשם המינימלי -  Pminבריאותו;על ו על קיומו

משק היער ) הדיות  - Tminהיער )מ"מ בשנה(; -הדיות והאידוי מהקרקע ומתת - E; מ"מ( 113מ 

כמות דיות זו היא כמות הדיות  .בבריאות טובה (-1שנה -1הנחוץ כדי לקיים את העץ )מ"מ עץ יהמינימל

חלוקת הגשמים משום ש שנה שחונהזו הייתה  .(1טבלה ראו ) 3336לעץ בשנה ההידרולוגית המחושבת 

העצים לא נפגעו בשנת  . עם זאת,במיוחד בהשוואה לשנים קודמות ותגרוע והי ועצמתם בעונת החורף

 בצורת זו.

 תיר על סמך מאזן המיםבי אורן ירושליםהערכה של צפיפות עומד  :5טבלה 

 113 גשם שנתי בעת בצורת )מ"מ(

 11 * מהגשם( 7%ה )מ"מ( )יאינטרספצי

 126 **גשם אפקטיבי )מ"מ(

 16 ***מהגשם האפקטיבי( 64%דיות האורנים )מ"מ( )

   מספר עצים אפשרי בהתאם לצורך בדיות של

 ~33-16 ****מ"מ לעץ בשנה 4.4

 

 הסברים לטבלה: 

 ת העצים ומתאדה משםהגשם שנתפס בכותרו* 

 ה(יאינטרספצי –גשם החודר לקרקע )גשם שנתי ** 

 333196שנמדד בשנת  דיות-אידויהדיות האורנים מסך *** 

 3336בהתאם לכמות הדיות לעץ בשנת **** 

יאפשר לכל עץ את כמות המים שצפיפות העומד  לאומדןמתארת את אופן החישוב  3טבלה 

בגיל שבין  ,-1עץ דונם 23 ,ו למדים כי צפיפות העצים ביער יתירמהטבלה אנכדי לשרוד.  תהמינימלי

 ,זאת .[22 ,1]בממוצע -1עץ דונם 33-16לכדי  יש להפחית ממספרם ,על כן ;גבוהה מהרצוי ,שנה 43-21

מכיוון שבשנה שחונה יחסית לא תעמוד לרשות העצים כמות המים שמאפשרת פעילות פיזיולוגית 

 נחוצהלייצור מוצרי פוטוסינתזה בכמות ה . פעילות זו דרושהבמשך תקופת הזמן המינימלית

  הם יסבלו מעקה עד כדי תמותה.בהיעדרה לתחזוקת העצים )נשימה(, ו
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כי יערות אורנים  סבורים [31]גוטיירז, בטיפגליה וחובריהם-, ומורנו[33]מורנו וקוברה החוקריםגם 

 .בהתאם לזמינות המים בבית הגידול ללעבור דילורידיים חייבים א-נטועים בתנאי אקלים סמיה

יוצר תחרות קשה, והשפעתו על "ביצועי  חוסר ממשק בתנאים של זמינות מים נמוכה לטענתם,

מיעוט חדירת מים ולנבוע מדילול )נגר עלי רב יותר  העשויות ההשפעותהצמח" שלילית בהרבה מ

 לקרקע(.

 ת הנדיב(תיכוני )הכרמל, רמ-ממשק חורש באזור אקלימי ים 2.5.5.5

להפחתת מספר הנצרים  - ההשפעה שיש להפחתת מספר העצים ליחידת שטח, ובמקרה שלנונבחנה 

הנושא  .על הדיות היומי של הגזע שנותר, ומכאן על הדיות מיחידת שטח שדוללה ,בכל בית שורשים

קף הגזעים, כלומר שטח הבסיס יבשתי קבוצות של בתי שורש הדומים מבחינת התפלגות ה נבדק

שטח עצת הירך בין הגזעים בתוך בתי השורש. קבוצה אחת לא עברה דילול, ובקבוצה השנייה ו

לפני הדילול  (LAI) הדילול השאיר רק את הנצר )הגזע( הראשי בבתי השורשים. אינדקס שטח העלווה

צמיחה בשל  3.6, ושנתיים לאחר הדילול הוא עלה לכדי 1.6; שנה לאחר הדילול הוא היה 2.4היה 

 .[31, 37]במיוחד בגזעים שהיו בבתי שורש שדוללו חזקה

 : סיכום ההבדלים בין הקבוצות בדיות היומי הממוצע במשך שלוש שנים הידרולוגיות3טבלה 

ממוצע ההפרשים בדיותממוצע  שנתי של הדיות היומי   היקף הגזע הממוצע בקבוצת 

היומי הממוצע  בין

המדוללים ללא מדולליםשאינם מדוללים מדולליםשאינם מדוללים המדולליםהשנה

(ס"מס"מ
-1
עץ

-1
(ליטר  )יום

-1
עץ

-1
(ליטר  )יום

-1
עץ

-1
ליטר  )יום

19964.1 ± 3.8

199731.8  ± 5.532.0  ± 6.512.2 ± 7.7 8.8±9.4  2.9±   2.8 

199834.7 ± 4.733.1 ± 7.35.1 ± 3.03.4 ± 1.81.7 ± 1.5

199936.7 ±  5.534.2 ± 7.34.9 ± 1.52.7 ± 1.12.2 ± 2.2 

 

בתי שורש, שנחלקים  16-של הגזע המרכזי הממוצע ב מראה את כמות הדיות היומי הממוצע 2טבלה 

במשך שלוש  המדידות נעשו .בין שתי הקבוצות הנ"ל ומותאמים ככל שניתן בזוגות שווי שטח בסיס

הגזעים מיתו יותר יכל הנצרים מלבד המרכזי, ד שהוסרו בהם. העצים בבתי השורש 1666-1667 ,שנים

. המדידות שנעשו [37]דילולבהם לא בוצע ש ,השורשהמרכזיים המקבילים להם בשטח הבסיס בבתי 

בחורש, שהרכבו הפיטוסוציולוגי  האלון המצוילאמוד את צריכת המים השנתית של עצי  אפשרו

 4טבלה  תיכוני.-גדל באזור אקלים יםה, לזה של החורש ברמת הנדיב יםומידת התפתחותו דומ

מדוללים ושאינם מדוללים. הדיות מסכמת את הדיות היומי הממוצע של העצים בבתי השורש ה

 היומי הממוצע בבתי השורש שדוללו היה גבוה מהדיות היומי הממוצע בבתי השורש שלא דוללו. 

באופן משמעותי  ךנמו העבור דונם חורש, הי שחושבהדילול, הדיות היומי והדיות השנתי עקב 

 .מהדיות לדונם בחורש ללא דילול
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 ע לגזע לכדי דיות יומי ושנתי לדונםסיכום הדיות היומי הממוצ: 4טבלה 

 וסך הדיות כאחוז מהגשם השנתי

 

ליטר ביום  3.7-ו 2.4הוא  בחורש שלא דוללבהנחה שהממוצע השנתי של הדיות היומי בשעות האור 

 שהם ,מ"מ בהתאמה 324-ו 361 ואבהתאמה, הרי שסך הדיות השנתי ה 1666ושנת  1661לעץ בשנת 

הגזעים  47הושארו בו רק שו בחורש שדולל ם השנתית בהתאמה.מכמות הגשמי 14.1%-ו 44.2%

ליטר ביום לעץ  4.6-ו 1.1המרכזיים בכל בית שורשים בדונם, הממוצע השנתי של הדיות היומי הוא 

מכמות  33%-ו 12%מ"מ, או  17-ו 14-הדיות השנתי הסתכם ב ;בהתאמה 1666-ו 1661בשנים 

שנשארו לאחר הדילול ושוחררו  כי העצים ,א ארעימצב זה הוברור שהגשמים השנתית בהתאמה. 

ומכאן את כמות הדיות. המהלך השנתי של הדיות היומי  ,יגבירו את קצב הצימוח ,מלחץ התחרות

  .1הממוצע בשעות האור בשתי הקבוצות הנ"ל, במשך שלוש שנים הידרולוגיות, מתואר באיור 
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בבתי שורש שדוללו  אלון מצויבשעות האור של מהלך שנתי של הדיות היומי הממוצע : 5איור 

הפולינום בדרגה שלישית בא להדגיש את המהלך השנתי של ההפרש בדיות בין ] וההפרש ביניהם ,לא דוללושו

 [(הקווים האנכיים מציינים את שגיאת התקן) שתי הקבוצות

R² = 0.639
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להפנות  אפשר יהיהכלומר, התוצאות מראות עד כמה דילול החורש עשוי להשפיע על מאזן המים. 

מים לשימושים אחרים, החל מחלחול רב יותר לאקוויפר ועד השימוש בהם על ידי צמחייה עשבונית 

בר ולעדרים. תוצאות אלו נתמכות גם במחקרים אחרים שבדקו את -והגדלת כמות המרעה לחי

 .[33]באלון אילקסהשפעת הדילול על מאזני המים 
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 ות כוח תאחיזת המים בנוף העץמדידידי על  מונחה ממשק יער 2.5.3

יקלי לזמינות המים לצמחים זפיהביטוי ההיא העלייה או הירידה בכוח התאחיזה של המים בצמח 

נובע כוח התאחיזה של המים בצמח  ם.וזמינותהמים בקרקע  כמותעקב מיום הרקמות הצמחיות לו

כמות המים לכימיות ויקליות והזהפי יהקשור לתכונותה, ח התאחיזה של המים בקרקעובעיקר מכ

 עודהצמח אינו יכול  לגבול זה מעל. תאחיזת המים בקרקע חלכל מין צמח יש גבול עליון לכו .בהש

בצינורות ההובלה שבגוף הצמח. חלק ממיני הצמחים )מחטניים  יכולים לנועוהם אינם  ,לקלוט מים

כדי למנוע איבוד מים תאחיזת המים בסגירת פיוניות  חיה בכוימגיבים לעל (ורחבי עלים שונים

מוביל להרעבת הדבר  ,תופעה זו גורמת לירידה בפוטוסינתזה וביצירת מוטמעים .דיותבאמצעות ה

התאחיזה של המים  חסוגר את הפיוניות שלו כאשר כו אורן ירושליםלמשל, הצמח ולבסוף למותו. 

מערכת הובלת המים  הטמעה.חילופי גזים ומונע הדבר  ,  (MPa)מגה פסקל  -3.1במחטים מגיע לכדי 

מינים אחרים )מחטניים ורחבי עלים( . [17, 16]מגה פסקל 2.1התאחיזה עולה לכדי  חקורסת כאשר כו

ממשיכים , תוך שהם תאחיזה גבוה יחסית חהם "קשורים" בכוכשמסוגלים לקלוט מים מהקרקע 

ב, ואוויר עד שעמודת המים בצינורות ההובלה ניתקת עקב המתח הר ,בתהליכי הדיות וההטמעה

  .[21, 11]המשך זרימת המיםאת חודר למערכת ההובלה ומונע 

 

של עלים או ענפונים דקים נושאי עלים בכותרת בעצה תאחיזת המים  חאחת השיטות למדידת כו

תאחיזת  חכו .[36]בריוושולנדר וחשימוש בתא לחץ בשיטת באמצעות א יה הצמחים המעוצים ביער

זרימת עקב תאחיזת המים בקרקע כוח  עם בשיווי משקלור להיות עם הזריחה אמ ת הצמחהמים בעצ

מים לילית למילוי אוגר המים בצמח, שנוצל על ידי הדיות ביום שחלף. שיטה זו מאפשרת לאבחן 

הבדלים בין מינים ובין זנים )אקוטיפים( בתוך המינים ביחסיהם עם המאזן ההידרולוגי של בית 

 ,ם בתנאי מחסור במים, כלומר בתנאים של מתח מים גבוה בקרקעעמידות כך ניתן לבחון אתהגידול. 

 ומכאן בצמח. 

 

ברמת  ,עם שחר אורן ירושליםמהלך שנתי של כוח תאחיזת המים בעצת ענפונים של  :5איור 

  בכמות הגשמים ובחלוקתם הנבדלות, בשתי שנים הנדיב

 (נסגרותהפיוניות בו שח התאחיזה הקווים האנכיים מסמנים את שגיאת התקן, הקו האופקי מסמן את כו)
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 בשלושה ימים בעונת הקיץ אורן ירושליםבתאחיזת המים  חמהלך יומי של כו: 3איור 

 (נסגרותהפיוניות בו שתאחיזת המים  חהקו האופקי מסמן את כו) ברמת הנדיב
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ים התאחיזה של המ חכו 13:33והחל משעה  ,ספקתמהאיור ניתן להסיק כי זמינות המים אינה מ  

 ים המאוחרות.ימונע את פתיחת הפיוניות עד לשעות אחר הצהר ,שהתגבר
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עם שחר בין שני בתי גידול ובין אקוטיפים  אורן ירושליםבתאחיזת המים  חהבדלים בכו: 4איור 

   ;166196מ"מ גשם בחורף  144. יער יתיר, א :בתוך בית הגידול

 166196מ"מ גשם בחורף  313 ,. בית דגןב
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תאחיזה של המים בקרקע במועד מסוים( קיימים  חהאיור מראה כי באותו בית גידול )אותו כו

תאחיזת המים עם  חכומבחינת  הבדלים מובהקים סטטיסטית בין אקוטיפים שונים של אותו המין

תאחיזת המים בענפונים  חהבדל ניכר במהלך השנתי של כו יששחר בענפונים. האיור גם מראה כי 

 ,פשר פתיחת פיוניותבהתאם לכמות הגשמים בכל בית גידול. בבית דגן פוטנציאל המים עם שחר א  

  .פשר פתיחת פיוניותא  לא שביתיר פוטנציאל המים כמעט ואילו 
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- B, אורן ירושליםאקוטיפים של  - Aמהלך יומי של כוח תאחיזת המים בענפונים של: : 2איור 

 1611גידול אחידים ברמת הנדיב, בחודש אוגוסט , בתנאי בית אורן אלדריקה - E ,אורן ברוטיה

 (בביבליוגרפיה[ 12 פריט מס' ]על פי -MPa 3.1הקו המקווקו מסמן את פוטנציאל המים של )
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 חיצר כוימ A7האקוטיפ  אורן ירושליםבאחידה ברמת הנדיב,  ןראה כי בחלקת ניסיומהאיור 

מאשר יותר תאחיזת מים גבוה  חוגם כו ,אורן ירושלים של 2A-ו 3Aפים טיתאחיזה גבוה יותר מהאקו

רגיש יותר מאחרים לפחיתת מים  7Aמראה כי האקוטיפ זו . תופעה אלדריקהו אורן ברוטיהב

 .בקרקע

התאחיזה של המים( בעלווה של עצים  חמדידת המהלך היומי של פוטנציאל המים )כו: לסיכום

זמינות המים לעץ בבתי גידול. ביצוע  לגבייק במועדים שונים בשנה ההידרולוגית מאפשרת להס

הצפיפות הרצויה של העומד לאורך  לגבימסקנות להסיק  יםדילולים ומדידת פוטנציאל המים מאפשר

 מחזור הגידול.
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 מגוון הגנטייעראות מוכוונת על ידי ה 3.5

 

 מבוא 3.5.5

 ,קרקעפילוח ההחקלאות שינתה את המערכת האקולוגית בשטחים המעובדים בהתאם לצרכים )

השטחים שבהם  לעומת זאת,חזור זרעים(. מ   ;הדברת מזיקים ומחלות דישונה וזיבולה;, השקייתה

הטופוגרפיה )מדרונות תלולים( והמורפולוגיה  גדלים יערות, בדרך כלל אינם ניתנים לעיבוד עקב

מזיקים ומחלות. כלומר,  ,הדברת עשבים לאהשקיה ובהם לא אין  לרוב ,כך לע)סלעים, אבנים(. נוסף 

רק שינויים מזעריים מעשי ידי אדם באקולוגיה של בית הגידול לטובת העצים שיש אין שינויים או 

להתאים את מיני העצים לתנאי  , חובהדול יער נטע אדםשאנו רוצים לגדל. על כן, כדי להצליח בגי

על גידולים ברובה  מבוססת. החקלאות כפי שהדבר נעשה בחקלאות בית הגידול שאינם ניתנים לשינוי

שמחזור הגידול שלהם הוא בין שבועות ספורים לבין שנים אחדות )במטעים(; אפשר לטפח באופן 

דות בפני פגעי הטבע. לעומת זאת, משך מחזור גידול של מתמיד זנים וקווים גנטיים משופרים לעמי

 011-ו 01בין מתחילה עצי יער נע בין עשרות בודדות ועד מאות שנים. ברוב עצי היער תקופת הפוריות 

 ,יער שנהוג בו חידוש טבעילהצלחת פעולות השבחה ב  הדרוש הזמן פרק השנים הראשונות. כלומר, 

. הדרך המקובלת בודדתקופת עבודתו של היערן המ ולחרוג םעשוי להימשך עשרות רבות של שני

)על פי קריטריונים ברורים( בחלקות היער של  בֵררהלקדם את האיכות של עצי היער היא בעזרת 

השארת "עצי אם" לזרעים לצורכי חידוש ו העצים "הטובים": הוצאת "הפחות טובים" על ידי דילול

ות גם יל שתילים במשתלה. "עצי האם" לזרעים עשויים להטבעי ו/או לשם איסוף זרעים עבור גידו

דבר ממשק ב   2112נקודת מוצא להשבחה בעזרת "מטעי אם" קלונאליים לזרעים. ההחלטה משנת 

 מחייבת חידוש טבעי של היער.  הקיימ-יערני בר

 

גוון של בארץ התפתח  01-כבר בתחילת הפעילות היערנית בסוף המאה ה עצי רצון עז להרחיב את המ 

 .)נטיעות הטמפלרים, נטיעות פיק"א( םיער באמצעות אימוץ של מינים מאזורי אקלים הומולוגיי

ביערנות העולמית היה מקובל להשתמש קומה. -עקב המגוון המועט יחסית בארץ של מינים רמי ,זאת

 (Pseudotsuga menziesii) אשוח דאגלס"מינים אקזוטיים" להגדלת היבולים; למשל, שתילת המין ב

אורן ברזיל; שתילת באפריקה ובאסיה,  מזרח-בדרום סאיקליפטובמרכז אירופה; שתילת מיני 

אימוץ " ,ר גינדל"אוסטרליה ועוד. הספר של דב ,דנזיל-ניובאפריקה, -בדרום (Pinus radiata)מקרין

או גם אימוץ מינים חדשים לאזורנו, יוב לעצוהר למאמצים הרבים בכיוון זה. נוסף  פותח ,[0]צמחים"

. נראה שבעיני היערנים דאז, האוכלוסיות השרידיות אורן ירושליםזרעים של מינים מקומיים דוגמת 

כך ניטעו בארץ במסגרת כל מין ומין שתילים שנוצרו מזרעים ובארץ לא היו ראויות כמקור לזרעים, 

ונוצרה  ,שונים ממרחבי התפוצה )האראל( של כל מין )אקוטיפים( םשנאספו מאזורים גאוגרפיי

. הזרעים יובאו לארץ בעיקר על ידי חברות זרעים, אך ישראלביערות תערובת מורכבת של אקוטיפים 

נאספו, דבר  שממנוהובאו ללא ציון המיקום הגאוגרפי  . הםגם על ידי הגופים המייערים בעצמם

ותם במקום מוצאם לבין בריאותם, התפתח שהיה מאפשר לקשר בין התנאים האקולוגיים השוררים

 והתנהגותם בתנאים האקולוגיים במקום שתילתם בארץ.
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שבין התנאים  אינטראקצייהללא ייחסו משמעות רבה, עקב חוסר ידע,  21-של המאה ה 21-עד שנות ה

להתאמה שנוצרה עם לא הוקדשה תשומת לב האקולוגיים המקומיים והרקע הגנטי של העץ. כלומר, 

בהם הוא גדל שמסוים והתנאים האקולוגיים המקומיים בין מין  ,בעזרת הבררה הטבעית ,הזמן

. המחקר בתחום הגנטי באוכלוסיות עצי יער (היווצרות אקוטיפים)בתחום אזור תפוצתו הטבעית 

כי באזורי יער רחוקים  ,של יערנים םלאוזניה העל כן, כאשר הגיעה השמוע .עדיין לא היה מפותח

העצים מתפתחים בצורה כי ו ,ם בהצלחה רבה מאודוגם שונים אקולוגית גדל מין מסוי תגאוגרפי

לאזורים אחרים, הם הזמינו זרעים מאותם אזורים בתקווה שגם אצלם  היוצאת דופן בהשווא

  .[2]תתרחש גדילה מרשימה; בדרך כלל צפי זה לא התגשם

 

היא לפתח מתוך יער החלוץ  עתהכפי שכבר נאמר, אחת המטרות המרכזיות של היערנות הישראלית 

גילי. -מיני ורב-רב  ה,קיימ-יער בר ,בכל מקום שהדבר אפשרי מבחינה אקולוגית ,גילי-מיני והחד-החד

לתנאים  ,מאבני היסוד לקיומו של יער מסוג זה היא ההתאמה הגנטית של המין שניטע בעבר תאח

(, האקולוגיים בכל אתר ואתר. השתילים שמקורם בזרעים ממקורות רבים ושונים )אקוטיפים שונים

עם התבגרותם בעיקר באמצעות האבקת רוח  כלאוו, ה(F0)שנשתלו בארץ ביערות הראשונים ו

 .משו להמשך הייעורינאספו וש (,F1) . הזרעים שנוצרוניהםוביהיערות )במחטניים ובאלונים( בתוך 

של העצים  אלול ם דומיםעתה ביערות שלנו עצים שהמבנה והמגוון הגנטי שלהם אינגדלים  בשל כך

 אחדיםרק  ,לנו. מכלל העצים הגדלים בעומדים השונים יםידוע םגם אינ, והם בעיים המקומייםהט

עצים שראוי כי זרעיהם ישמשו לחידוש טבעי או  ,כלומר ,הם "עצים טובים" מהבחינה היעראית

מלאכותי של היער, כי הם בעלי צורה טובה בהתאם להגדרות של "עץ אם" לזרעים. הם מראים 

על ידי מזיקים ומחלות ולא על לא , צמיחה טובה, הכותרת בנויה היטב, הם אינם פגועים חיוניות רבה

 ידי רוחות סערה. 

 פעולות:  כמהממשק היער כולל 

רצוי , בושגדלים בשטח לבין התנאים האקולוגיים היש התאמה טובה בין האקוטיפים אם  א.

העומד בעזרת "חידוש  אתחדש לואז  ,עד "סוף המחזור"ים כל פרק זמן דילוללנקוט 

 .טבעי"

 ,כאשר אנו רוצים להחליף את האקוטיפ של המין או את המין הגדל בעומד -שתילה  ב. 

 המותאם טוב יותר לתנאי בית הגידול.  ,אחרבאקוטיפ או במין 

יצור עץ למטרות מסחריות, רצוי שהשיקולים וההחלטות על יגם ביערות שמטרת גידולם אינה כוללת 

או אחר יכללו גם את נקודת המבט המשווה בין "האיכות היעראית" של העץ המועמד  דילול עץ זה

עץ שמספר הגנים  הוא כנראההמועמד להישאר. עץ בעל "איכות יעראית" גבוהה זו של העץ ל ,להיכרת

יתכן שיש בו אללים יו ,גבוה יותר (=מספר הגנים שיש להם יותר מאלל אחדשלו )הפולימורפיים 

מאפשר  נדירים לעומת עץ שמוגדר כבעל איכות יעראית נמוכה. ריבוי גנים פולימורפייםאו  םייחודיי

למשל שינויים  ,שנתיות בתנאי בית הגידול-לעץ להתמודד טוב יותר עם התנודות העונתיות והרב

שקעים והטמפרטורותיאקלימ   .[2, 7, 6, 2, 4, 3]ים ברמת המ 
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 אורן ירושלים 3.5.5

 הבדלים בין אוכלוסיות שרידיות בארץ )אקוטיפים, גנוטיפים(  3.5.5.5

 לשתינהליון שנה( בפימ שני )לפחות מתקופת הפליסטוקן,גדל בארץ מקדמת דנא  אורן ירושלים

הבדלים נתגלו  .[41]ישראל-כלומר, מין זה הוא חלק מובנה מהצומח של ארץ. [42, 26])ישראל וירדן(

בשכבות קרקע שהוצאו מעומקים שונים בקידוחים יבשתיים  אורן ירושליםרגרי האבקה של בכמות ג

או /ו תתנודות גדולות יחסית בנוכחותו בתקופות גאולוגיו לגבילהסיק ניתן מההבדלים הללו  .וימיים

, 2]אוכלוסיות שרידיות )טבעיות( כמהנותרו ממנו רק עדיין  21-בתחילת המאה ה .[42]שונות תהיסטוריו

, יצרו התעניינות 71-בראשית שנות ה ותופעות של התנוונות עצים ביער שער הגיא, שאירע. [22, 22, 21, 00

בסיבות לתופעת ההתנוונות של יערות נטועים שהלכה ופשתה בארץ. מחקרים רבים ומרובה באורן זה 

יים, פיזיולוגיים גם מחקרים על הבדלים מורפולוג , ובהםנעשו במטרה לזהות את הסיבות לתופעה זו

. בין העומדים הנחשבים לטבעיים )לא נטועים, או לחילופין נטועים מחומר מקומי קדום( וגנטיים

קרה, ירכא, הר מירון )חורבת שפנים(, הכרמל הגבוה )עוספי העומדים שנחקרו:אלה  (, הרכס ראש הנ 

(, אורנים בודדים , בית מאיר )המסרקהצפא וסביבותי-הכרמל הנמוך )ניר עציון(, ביתא, אום

ברובע הארמני בירושלים האורנים בוואדיות למרגלות הר חברון, האורנים בכנסייה הרוסית בחברון, 

הבדלים מובהקים בין  :ובאזור עגור בשפלה הפנימית ועוד. תוצאות המחקרים הצביעו על

 ;[30]ודהאוכלוסיות בפנוטיפיות של העצים, כלומר, במבנה המחטים, הקליפה, האצטרובלים וע

הבדלים בין אוכלוסיות בפרמטרים  ;[32]בפרמטרים מורפולוגיים שונים של הזרעים והנבטיםהבדלים 

 ;[36]עצההבדלים מובהקים בהרכב השרף שהופק מה ;[31, 2]בזרעים, בנבטים ובשתילים םפיזיולוגיי

לוסיות המסקנה מהמחקרים היא שהאוכ. [23]אחדים הבדלים מובהקים בתדירות של אללים בגנים

הנ"ל הן שריד לאוכלוסייה קדמונית אחת שהתפצלה, וכל חלק הותאם לבית הגידול שלו. היחסים בין 

 . [00]האוכלוסיות השרידיות השונות סוכמו במאמר בשפה העברית

 

 אחת השיטות המהימנות לזהות הבדלים בין מינים ובין אוכלוסיות שונות במסגרת של המין

כלומר  ,לבדוק את המבנה הגנטי ההיית 21-של המאה ה 21-לת שנות ה)אקוטיפים, גנוטיפים( בתחי

ה ואת התדירות של האלל האחד או השני יאת כמות הגנים הפולימורפיים והמונומורפיים באוכלוסי

ולכן גם להם יש יותר  ,שהם חלבונים תוצרי הגנים זימים,איזויה. בדיקה זו נעשתה בעזרת יבאוכלוס

אחת בהתאם לאלל האחד או השני של הגן; בדרך כלל יש שתי צורות  מרחבית תמצורה מולקולרי

 .בזרעי אורניםשגמטופיט )=האנדוספרם( -מרחביות )שני אללים(. האיזוזימים הופקו מרקמת המגה

מהי בלעדי, דבר המאפשר לקבוע את הגנום של עץ האם )העץ נושא הזרעים( וגם ירקמה ממוצא א זו

 מהי לגנום בעובר שבזרע. הבדיקות הראו כי יווים את הגנום האאת התרומה של עץ האב כאשר מש

של  21-אפשר לבדוק מבחינה טכנית בתחילת שנות ההיה גנים שונים( ש 22איזוזימים שונים ) 22-מ

. המיעוט של םאורן ירושליבם ינמצאו פולימורפי אחדיםבמיני עצים שונים, רק  21-המאה ה

במגוון הגנטי המבוטא  ,בסופו של דבר ,ורפיים( מתבטאזוזימים פולימורפיים )גנים פולימיא

 רמת המגוון הגנטי הצפויהשל ממוצע הוהמין. נמצא כי  הכהטרוזיגוטיות של העץ הבודד, האוכלוסיי

(He) בין  שנעבעולמנו,  האורניםרוב מיני ב ממוצעלבהשוואה  ערך נמוך, 1.142א וה אורן ירושליםב

. אך גם במסגרת [31]אורן ברוטיהב 1.001 -ו Pinus sylvestris-ב 1.326ועד  Pinus torreyana -ב 1.111
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וגם  אורן ירושליםבספר זה על  2פרק  ואחד למשנהו )רא יהמגוון הגנטי משתנה מאזור גאוגרפ ,המין
[21 ,31].)  

 

התדירות של האללים בשמונה גנים )איזוזימים( פולימורפיים באוכלוסיות השרידיות וביערות נטועים 

מראה כי בחלק מהיערות הנטועים יש אללים שאינם . הטבלה 2מוצגת בטבלה  אורן ירושליםל ש

, מה שמעיד על כך שהיה לבאוכלוסיות בחו"רק קיימים בגנום של האוכלוסיות השרידיות בארץ, אלא 

יש רק אלל  Adh2, Lap1, Mdh3 ניםשל הג (locus) אתרביבוא של זרעים מחו"ל לשם ייעור. למשל, 

 .יש שני אללים בחלק מהיערות הנטועיםואילו באוכלוסיות הטבעיות בארץ,  אחד

 תדירות האללים בשמונה גנים באוכלוסיות שרידיות טבעיות וביערות נטועים בישראל: 3טבלה 

יערות טבעיים יערות נטועים האנזים/  האלל

ר-ה ב-ג' יר בי עוס נ-ע או-צ ב-מ ח אל ה-ד מ-ה ב-ש ש-ה ק-ע יע-הק ע

Aap 1

0.77 0.21 0.23 0.86 0.26 0.59 0.37 0.52 0.73 0.20 0.14 0.35 0.90 0.72 0.62 0.21 0.58 1

0.23 0.79 0.77 0.14 0.74 0.41 0.63 0.48 0.27 0.80 0.86 0.65 0.10 0.28 0.38 0.79 0.42 2

ACO

0.92 1.00 0.91 0.53 0.92 0.85 0.70 0.56 0.81 0.84 0.92 0.86 0.47 0.80 0.54 0.72 0.69 1

0.08 0.09 0.47 0.08 0.15 0.30 0.44 0.19 0.16 0.08 0.14 0.53 0.20 0.46 0.23 0.31 2

Adh 2

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1

0.02 2

Cat 2

0.89 0.90 0.91 1.00 0.79 0.79 0.76 0.90 0.83 0.80 0.95 0.91 1.00 0.98 0.98 0.81 0.91 1

0.11 0.10 0.09 0.21 0.21 0.24 0.10 0.17 0.20 0.05 0.09 0.02 0.02 0.19 0.09 2

Lap 1

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.92 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00 0.98 1

0.03 0.08 0.11 0.02 2

Mdh 3

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98 0.95 1.00 0.72 0.92 1.00 0.98 1

0.02 0.02 0.05 0.28 0.08 0.02 2

Mdh 4

0.78 0.78 0.74 0.76 0.56 0.52 0.68 0.64 0.88 0.63 0.33 0.97 0.67 0.19 0.58 0.65 0.47 1

0.22 0.22 0.26 0.24 0.44 0.48 0.32 0.36 0.12 0.37 0.67 0.03 0.33 0.81 0.42 0.35 0.53 2

6Pgd 2

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 1.00 0.94 1.00 1.00 0.96 1

0.02 0.02 0.02 0.01 0.06 0.04 2 

   -ענבים -יע הק, קריית - ע, יער הקדושים - ח, עגור -בדקו: המוסקוביה בחברון נש היערות הנטועים

 .אל -ה ד,  אלקוש  –מ ש,  הר דבורה  –ב ש,  משמר העמק   –שמן -ש ה, בן  –גיא שער ה ק ע,   

בדקו  בי, –או צ,  ביתא  –צפא -ב מ,  אום –: בית מאיר )המסרק( האוכלוסיות השרידיות שנ 

קרה   -יר,  בית ג'אן  –א כעס, יר -נ ע, עוספיה   –ניר עציון   ר ה. –ב ג,  ראש הנ 
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  0.01בין  נע (locus)גן=וסיות השרידיות מספר האללים הממוצע באתר ראה כי באוכלמ 6טבלה 

כלומר, באוכלוסיות אלו יש אללים  .0.27-ל 0.01באוכלוסיות הנטועות הוא נע בין  ואילו, 0.07-ל

לכן אחוז האתרים הפולימורפיים  ,היו מונומורפיים באוכלוסיות הטבעיותשנוספים שנוספו באתרים 

 .03.33%-23.33%עלה לכדי  ,באוכלוסיות הטבעיות 06.67%-ל 01.11%שהיה בין 

כפי  ,פולימורפיים וההטרוזיגוטיות הממוצעת (loci) מספר אללים ממוצע, אחוז אתרים: 6טבלה 

 2מהנתונים בטבלה  שהם נובעים

 

           הטרוזיגוטיות ממוצעתאחוז האתריםמספר אללים מקור הזרעים

צפויהספירה ישירההפולימורפייםממוצע באוכלוסייה

(He)(H)(קריטריון של 1%)

אוכלוסיות טבעיות

1.1313.330.030.04ראש הנקרה, גליל עליון

1.1010.000.040.03בית ג'אן, גליל עליון

1.1313.330.040.04ירכא, גליל עליון

1.1313.330.050.05ביתא, שומרון מזרחי

1.1716.670.060.05עוספיה, הכרמל הגבוה

1.1010.000.040.04ניר עציון, הכרמל הנמוך

1.1716.670.060.06אום צפא, השומרון

1.1313.330.070.06בית מאיר, הרי יהודה

1.1313.330.030.04חברון )המוסקוביה(

0.010 ± 0.0140.044 ± 5.020.046 ± 0.0211.86 ± 1.13ממוצע וסטיית התקן

אוכלוסיות נטועות

1.2323.330.050.05יער אלקוש

1.2420.000.030.04יער הר דבורה

1.2420.000.040.05יער משמר העמק

1.1010.000.010.04יער בן שמן

1.2726.670.040.06יער שער הגיא

1.1616.660.060.06יער קריית ענבים

1.1313.330.040.05יער הקדושים

 0.008 ± 0.0150.049 ± 5.730.038 ± 0.0718.57 ± 1.20ממוצע וסטיית התקן
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 התאמת מקורות זרעים מחו"ל לתנאים האקולוגיים בארץ  3.5.5.5

 61-עמידים יחסית ליובש, גדלה מאוד בשנות ההכוניים, תי-לאומית במחטניים ים-ההתעניינות הבין

, גוף שמטרתו לרכז שיתוף פעולה במחקר יערני Silva mediterranea. על כן, תחת המטרייה של 71-וה

, נעשה איסוף זרעים ביערות טבעיים נבחרים במרחבי האראל של בין מדינות שלחופי הים התיכון

אורן ו אורן ברוטיה, אורן ירושליםודות האיסוף של זרעי מציינת את נק 0מפה המינים השונים. 

  .[34]ביערות טבעיים בתחום האראל של כל מין אלדריקה

 אורן ברוטיהו )עיגולים שחורים( אורן ירושליםזרעי  בהם אספושנאוגרפיים המקומות הג: 5מפה 

  [34])משולשים שחורים(

 

 כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל

 

קיבלה ל ההבדלים בהתפתחות שבין מקורות הזרעים השונים, מדינה שהייתה מעוניינת במחקר ע כל

כדי לבחור לעצמה את המקורות המתאימים ביותר למטרות ייעור. גם חלק ממאגר הזרעים שנאספו 

המגוון הגנטי של  .2המקורות ששימשו למחקר בארץ מצוינים במפה  ישראל קיבלה משלוח זרעים.

 2התוצאות מוצגות בפרק  ;נבדק בעזרת איזוזימים (2מפה  וראהתקבלו זרעים ) ןמהשהאוכלוסיות 

מתאר את הירידה במגוון הגנטי )ההטרוזיגוטיות(  0איור  .אורן ירושליםפרק על התת בשבספר, 

נמצא כי  כמו כן, למערבו )ספרד, מרוקו(. (ממזרח אגן הים התיכון )חצי האי הבלקני אורן ירושליםב

 01בין  , בתדירות של האללים בגנים השונים<P 1.110  שלהבדלים מובהקים סטטיסטית, ברמה יש 
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חלקם מתוארים  ;כלומר בתדירות של הגנוטיפים השונים האוכלוסיות )מקורות הזרעים( שנבדקו,

 .[41, 21, 20]6באיור 

האותיות ) ששימשו לבדיקות גנטיות ומורפולוגיות ועוד אורן ירושליםהזרעים של מקורות : 5מפה 

 בישראל( טבעי אורן ירושליםאת מסמנת  S האת האוכלוסייה. האוכלוסיי ותיינבתוך העיגולים מצ

 

 
 :אורן ירושליםתדירות הגנוטיפים בגנים שונים בארבע הקבוצות הגאוגרפיות של : 6איור 

כללה  2;קבוצה (מרוקו) אפריקה-ומצפון (ספרד וצרפת) רופהיא-כללה אוכלוסיות ממערב 0קבוצה 

כללה אוכלוסיות מישראל,  4קבוצה  ;יהוניסתכללה אוכלוסיות מ 3ון; קבוצה וימאוכלוסיות מאיטליה ו

 ה.יטורקימירדן ומ
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במטרה לבחון  בדקונאוכלוסיות שונות מסביב לאגן הים התיכון, משמקורם  ,אורן ירושליםשתילי 

שלוש  0176נשתלו בשנת לצורך זה  .בתנאים האקולוגיים השונים בארץאת צמיחתם ואת עמידותם 

חלק אחר של הזרעים שימש לבדיקות  .[47, 46]חלקות ניסוי: ברמת הנדיב, ביער הקדושים וביער נחשון

הבדלים בין העצים ממקורות הזרעים השונים שנתקבלו המאמץ מחקרי רב הוקדש ללימוד  גנטיות.

 ,במגוון הגנטי הבדלים מובהקים ישתוצאות המחקרים הראו כי  .מחו"ל והתפתחו בחלקות המעקב

 ,[47, 46]בקצב הצמיחה והשרידותנמצאו הבדלים נוספים:  .[37]נזימיםאאיזוכפי שנבחנו בעזרת בדיקת 

, 36]בהרכב השרף במחטים; [24]מים-ביחסי צמח ]לא פורסם[; אנטומיה של המחטיםבבמורפולוגיה ו

וטיות היחס שבין המגוון הגנטי )המבוטא כהטרוזיג .[33]מצוקוקוסבנגיעות על ידי כנימת ה ;[32

 הנגיעות-איהיחס שבין מידת  א;7מוצג באיור  ןהממוצעת( לבין השרידות של העצים בחלקות הניסיו

ניתן  ,לבין המגוון הגנטי של האוכלוסיות השונות הנטועות בשתי חלקות ניסוי [33]מצוקוקוסהבכנימת 

 מוצאו ,ותר, כלומרעל ידי מגוון גנטי גבוה י ןככל שמקור הזרעים מאופיי לפי האיורים,. ב7באיור 

יותר  ותגדילה של העצים טובהבתחומי אגן הים התיכון, כן השרידות ויותר יה מזרחית ימאוכלוס

רור כי ככל שגדל ינראה בב כמו כן, .[47, 46]שנשתלו בתנאים אקולוגיים שונים ,בחלקות הניסוי בארץ

 . [33]מצוקוקוספוחתת הנגיעות ב, כך המגוון הגנטי

שבחלקות הניסוי האלו לא נשתלו גם שתילים שמוצאם מהיערות הטבעיים על אפשר רק להצטער 

והמגוון  ,1.023או  1.146טבעי בארץ ובירדן הוא  אורן ירושליםהמגוון הגנטי הממוצע של  .בארץ

 וראאיזוזימים בהתאמה ) 02או  1-על פי בדיקה בזאת , 1.023או  1.164הגנטי בחצי האי הבלקני הוא 

טבעי  אורן ירושליםניתן להניח בסבירות גבוהה שצאצאים מהאוכלוסיות של  .(2.2 פרק-תתב 0איור 

 .מצוקוקוסונגיעות מועטה ב הבמזרח אגן הים התיכון יהיו בעלי שרידות גבוה

לרמת ההטרוזיגוטיות הממוצעת  יחסבחלקות הניסוי ב אורן ירושליםשרידות שתילי  : א7איור 

  של כל מקור זרעים
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)נוסחאות קווי הרגרסיה  והמגוון הגנטי מצוקוקוסהנגיעות על ידי ה-ס שבין מידת איהיח: ב7איור 

 בתחתית האיור( תהלינארי

 

  :ללובין שני המשתנים ה תהרגרסיה הלינארי ב:7איור   :בין שני המשתנים ת: הרגרסיה הלינאריא7איור 

r ,ברמת הנדיב    
2
=0.390, P< 0.030, n=12     ברמת הנדיבr

2
=0.786, P< 0.0006, n=10   

r      ביער נחשון 
2
=0.410, P< 0.026, n=12,  נחשון  ביער    r

2
=0.445, P< 0.035, n=10 

rביער הקדושים
2
=0.460, P< 0.0015, n=12  

 

שתלו חלקות נוספות 21-בשנות ה ומקורות נוספים. רק  2ובהן חלק מהמקורות המצוינים במפה  ,נ 

והן תרמו רבות לאבחנה בין מקורות הזרעים השונים  ,שמרו עד עתהנ רשתי החלקות שניטעו ביער יתי

יה של התנאים יסלקצעקב בשינויים בפרמטרים גנטיים ו)אקוטיפים( במידת עמידותם ליובש 

  .[41, 27, 04, 03]ם ביתיר באוכלוסיות ממקורות שוניםיהאקולוגי

 

ינות שונות סביב אגן הים בכל חלקות המעקב שנשתלו במד שנעשו הסקרים והמחקרים הרבים

הראו כי השתילים והעצים שמוצאם מחצי האי הבלקני הם  ,שתילים מאותם מקורות להתיכון, ע

תופעה זו מוסברת בכך  .[40, 27, 07]שהתפתחו בצורה הטובה ביותר בהשוואה לכל שאר המקורות

שאר ביחס ליותר הגבוהה בהיא  (Ht) הטרוזיגוטיותהשגדל בחצי האי הבלקני,  אורן ירושליםשב

 .[41, 37, 21, 23]בדקונמקורות הזרעים ש
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 רייעושם המשמעות היעראית של יבוא ו/או איסוף זרעים בארץ ל 3.5.5.5

ביער שער הגיא  אורן ירושליםהפגיעה שנתגלתה בעצי על ציבור כרעם ביום בהיר נודע ל 0172בשנת 

התקשורת, דרש הסברים לתופעה  הציבור, באמצעות  .[2, 7]0137-0127בין השנים שתל נשהמנדטורי, 

בו במיוחד בעקבות אירועי מלחמת השחרור והקרבות לפתיחת הדרך י  מפני ש   ער זה היה קרוב לל 

תחרות על אור, עקב מהמקובל בהתייבשות הנוף  הלירושלים. הפגיעה חרגה מאוד בממדיה ובאופיי

כלפי מעלה, וממקום חיבור התבטאה בהתייבשות הענפים מתחתית הנוף ; היא הנובעת מצפיפות רבה

צפו הפרשות שרף רבות על פני הקליפה. הפגיעה נצפתה גם בעצים שלא נ ,הענף לגזע אל קצהו. כמו כן

זירזו הבנה של הגורמים העשויים להביא לידי תופעה זו, חוסר גדלו בתנאי תחרות על אור. חוסר ידע ו

גוון נרחב של בדיקות ומחקרים בתחומים רבים ושו נים על ידי מדענים וחוקרים ביצוע מ 

 אביב ועוד. -מאוניברסיטת תל ,המחקר החקלאינהל מיממהאוניברסיטה העברית בירושלים, 

 

להירשם ההחלטות הממשקיות והפעולות ביער שער  ותאמורהיו אי קיומו של "ספר היער", שבו 

, 0160ר בשנת מידע בקרב אנשי אגף הייעור של הקק"ל שקיבלו את האחריות על היע הגיא, חוסר

אמורים לדעת את מה שנעשה היו ש ,חוסר מידע בקרב אנשים אחרים המקורבים לפעולות הייעור

סריקה וסקירה של מסמכי אגף הייעור של ממשלת המנדט ושל  ועודד כל אלה - ביער זה בעבר

קנו נ ,נזך המדינה. סקירה זו העלתה שעל מנת לקדם ולזרז את הייעור בארץגבשממשלת ישראל 

מחברות זרעים  אורן ירושליםלמשלוח( של זרעי  ק"ג 21-01במשך שנים כמויות גדולות יחסית )

ועומדים שרידיים שגדלו בגליל,  אחדיםבארץ מקורות לזרעים של מין זה בעצים אף שהיו , [2]ל"בחו

, הגנוזים 21-ובתחילת המאה ה 01-מצילומים שנעשו בסוף המאה ה. בכרמל, בשומרון וביהודה

מצבם של העומדים הטבעיים כי לנוכח יית הקונגרס האמריקאי ובמקורות אחרים, ניתן להסיק בספר

ראשי מערכת הייעור חשבו כנראה  ,21-בארץ מבחינת התפתחותם ואיכותם בתחילת המאה ה

 . אורן ירושליםזרעים של  ל"מחו אמוטב לייבשהמנדטורית, שהיו יערנים מקצועיים, 

 

קף הפגיעה ולנסות יר יערני מקיף ביער שער הגיא על מנת לעמוד על הנעשה סק 0176-0174בשנים 

ולהסביר את הפגיעה בעצים בתנאי בית הגידול המשתנים בתדירות גבוהה. תוצאות הסקר הצביעו על 

 זה מזהבעלי מופע )מבנה כותרות וקליפה( השונים  אורן ירושליםכך שביער גדלים במעורב עצי 

חלק נוסף מהמחקרים  .[2])פנוטיפים שונים(, חלקם פגועים בדרגות שונות וחלקם אינם פגועים כלל

עם זאת, . 4-3, מס' 22"ליערן", כרך  -בביטאון אגודת היער בישראל  0176סוכמו ופורסמו בשנת 

צפתה, של  הבסיכומו של דבר הם לא תרמו לגילוי ולהבנ יעה אף הפגבחלוף הזמן והגורמים לפגיעה שנ 

רבים במדינה. תוצאות הסקר הנ"ל הוכיחו גם כי לתנאי בית הגידול  אורן ירושליםהתפשטה ביערות 

קשר כלשהו מצא לא נ לעומת זאת,)התנאים האקולוגיים המקומיים( השפעה חזקה על גדילת העצים. 

  .[01, 1, 2]בין תנאי בית הגידול לבין מופע העצים ומידת הפגיעה בהם

 

ולא רק על פי מראה  זה מזה,ם הפנוטיפים השונים שזוהו ביער שער הגיא אכן שונים להבין א כדי

, יש לציין כי הרכב השרףכרומטוגרפיה של הרכב השרף. –עיניים, נעשתה בדיקה תוך שימוש בגז

סמן מבדיל. שיטה זו הייתה לנחשב  ,כלומר היחסים הכמותיים בין המרכיבים השונים של השרף

בין אוכלוסיות עצי יער  םבמחקרים על הבדלים גנטיי 21-של המאה ה 21-וה 71-מקובלת בשנות ה

שאינם ועצים  עצים פגועיםלצורכי הבדיקה הנ"ל הופק שרף מהעצה של . [44, 42, 22, 02, 06, 02]מאותו המין
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. הבדיקה העלתה כי קיים במסרקבאוכלוסייה השרידית מעצים שגדלו כן שגדלו ביער זה, ו פגועים

 . [0]דול ומובהק בין שלוש קבוצות העצים הנ"ל בהרכב השרףהבדל ג

 

לחלוטין, כי שכחה נשאת העובדה,  ףחש( isoenzymesהשימוש בחלבונים תוצרי גנים )איזוזימים; 

שהתפתחו  אורן ירושליםגדלים עצי  ,ביער שער הגיא וביערות אחרים שניטעו בתקופת המנדט הבריטי

מאפיינים מין זה כאשר הוא גדל באזורים הים גנטיים )אללים( מזרעים מיובאים. נמצאו בהם סמנ

 :, נתגלתה גם תופעה אחרתעל כך ים שונים ומוגדרים ברחבי אגן הים התיכון. נוסףיגאוגרפ

 הבהשווא (H=0.011%) שמן נמוכה מאוד-בחלקת יער הרצל שביער בן (H) ההטרוזיגוטיות המדודה

קרוב לוודאי  ,לפיכך. 1.121-ל 1.122יות המדודה נעה בין ליערות אחרים שנבדקו, שבהם ההטרוזיגוט

עמד בחצר שעץ בכנראה מדובר . יחידיחלקת יער הרצל ניטעה מזרעים שנאספו מעץ אחד העומד ש

 .[4]במשק הפועלות בירושלים על ידי רחל ינאית טעו גודלוינשהשתילים  ;מוזיאון רוקפלר

 

גם לגבי אותם המינים  "למחומאוד ליבוא זרעים יש משמעות יעראית ומעשית רבה  ,באופן כללי

מאזורים  אךמינים הגדלים בארץ ומינים חדשים  לפני שתילתם של .באופן טבעיבארץ הגדלים 

קלום ומחקר, עליהם לעבור  גאוגרפיים אחרים, תנאים שהבחינה במשך תקופה ארוכה בחלקות א 

שליש מאורך החיים  נמשכת לפחות . תקופת המבחןזהים לאלו שבשטחי הייעורבהן האקולוגיים 

, כמו להיות הרת אסון העשוי. כאשר השתילה נעשית ללא בחינה כזו, התוצאה הצפוי של העצים

 במדינה. אורן ירושליםובהמשך ביערות רבים אחרים של  ,שער הגיא שאירע ביער

 

 ,2.3.2.2-ו 2.3.2.0בסעיפים פיזיולוגיים וגנטיים, כפי שפורטו -המחקרים על הבדלים פנוטיפיים, אקו

. כלומר, האוכלוסיות בדקונשהראו כי קיים שוני מובהק בין אוכלוסייה לאוכלוסייה בתכונות 

פיזיולוגית לתנאי בית הגידול )התנאים האקולוגיים -השרידיות מותאמות מבחינה גנטית ואקו

תחו מזרעים נמצא שהעצים שהתפ ,במקום גדילתם בארץ(, שכמובן שונים מנקודה לנקודה. כמו כן

התיכון, שונים במידה רבה במבנה הגנטי שלהם )בנוכחות  , בעיקר ממערב אגן הים"למחו שהובאו

 ובמספר האללים בגנים השונים( מהעצים שהתפתחו מזרעים שנאספו מהאוכלוסיות השרידיות

שהעצים שגדלו מזרעים כך מצביע על ו התנאים האקולוגיים ה על ידינובע מברר . הבדל זהבארץ

לתנאים האקולוגיים הקיימים באזורי הייעור בארץ, ובוודאי שלא תמיד אינם מותאמים  ,מיובאים

ימים ללא גשם ופחות  021-מעל ל , שבהם ישתיכוני בארץ-בשולי האקלים הים המצוייםבאזורי ייעור 

י , שבו מספר ימיותר תיכוני לח-מוצאם מאקלים יםעצים אלה, . שנתי-מ"מ גשם בממוצע רב 411-מ

מכאן שגנומים אלו עשויים להיות רגישים יותר לתנאי אקלים קיצוניים,  .[42]021-הגשם אינו פוחת מ

גם אם השתמשו בייעור בזרעים שנאספו באוכלוסיות השרידיות,  יתר על כן,מחלות. למזיקים ול

עים גאוגרפי, מסלע, קרקע, רמת משק-השתילים ניטעו פעמים רבות בתנאים אקולוגיים )אזור פיטו

עשויה להשפיע על זו עובדה  .[32, 01, 1, 2, 6]וטמפרטורות( שאינם תואמים את אלו של בית גידולם הטבעי

, על אחת כמה וכמה עצים שמקורם [02, 2]וקרוב לוודאי על עמידותם בתנאים קיצוניים ,התפתחותם

המקומי והן  , הן באיסוף הזרעיםבמילים אחרות. "לגאוגרפיים שונים בחו-באזורים אקולוגיים

   :לא נשמר הכלל "ליבוא הזרעים מחויב

 , אזורממנו הזרעים" שנאספוזהה לזה ה"הפצת זרעים תיעשה רק בתחום אזור אקולוגי 

 .Seed dispersal zone""-המוגדר בלועזית כ
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 הקריטריונים המקובלים ביערנות לִאפיון "עצי אם" לזרעים:

 ;צורתו )הפנוטיפ( של העץ אופיינית למין 

 גזע ישר והוא ציר מרכזי לאורך העץ; ה 

  וומסביבהגזע הכותרת של העץ מורכבת מענפים דקים המחולקים שווה לאורך ; 

 רות או באצטרובלים ביחס לגודל הכותרת )תופעה שעשויה פֵ העץ אינו עמוס ב 

 אחזקהלהקובעים את חלוקת המשאבים בעץ לצמיחה,  םממאפיינים גנטיילנבוע  

 רבייה(; לאו  

 גנטיים(; םינו מפוצל )התפצלות היא תופעה שעשויה לנבוע ממאפייניע אהגז 

 ועוד.  ,מחלותבהעלווה ירוקה ואינה נגועה במזיקים או  ;העץ מראה חיוניות רבה 

 

שבמרחבי  בארץ ואלואורן ירושלים  שבין האוכלוסיות השרידיות של םהבדלים הגנטייה לענוסף 

יה של הבדלים פנוטיפיים )גנטיים( בתוך כל עומד ועומד גם בע ישהאראל שלו באגן הים התיכון, 

והתייחסות הצוות האוסף את הזרעים לנושא זה. על פי צורת העצים הבוגרים ביער שער הגיא 

וביערות רבים אחרים, ניתן להסיק בסבירות גבוהה ביותר, שהאיכות הגנטית של הזרעים שנאספו 

נה עומדת בקריטריונים היערניים המקובלים. כוח ביערות טבעיים ו/או נטועים בחו"ל ובארץ אי

את הפרי או האצטרובלים מעצים  אוסףעובד עבור חברות לסחר בזרעים, ה, ולא מיומן עבודה זול

מאופיינים, מטבע  הל לטפס עליהם גם ללא ציוד טיפוס בטיחותי מיוחד. עצים שכאל)פנוטיפים(, שק  

תל ומפוצל, בענפים עבים ומפותלים המאפשרים הדברים, בגובה נמוך יחסית, בגזע עקום, מפו

יחסית לגודלו.  ,רות או אצטרובלים בנוף העץגם ביבול רב של פֵ ותוך כדי עבודה בנוף העץ  תהיאחזו

איסוף הזרעים נעשה תוך חוסר תשומת לב לאיכות הגנטית של כל טיפוס יניב כמות רבה. כלומר, , כךו

, גם איסוף הזרעים בארץ 21-של המאה ה 21-עד לשנות העצי האם. מתחילת פעולות הייעור בארץ ו

 בגלל מהם נאספו הזרעיםשלא הצטיין במקצועיות ובהקפדה על האיכות היעראית של העצים 

  המחסור בכוח אדם מיומן, לכן נאספו הזרעים מעצים שאפשרו גישה נוחה וללא מאמץ יתר.

 

התמחות אקוטיפית בהסבת משאבים  במחקר מקיף שתוצאותיו פורסמו לאחרונה נמצא כי קיימת

הסבת משאבים ועדף או לפוריות בהתאם לתנאי בית הגידול. בבתי גידול דלי משאבים ת/לצימוח ו

  .[01]העדפה לצימוחינתן בבתי גידול רבי משאבים תואילו לצורכי רבייה, 

  :העצים מהדור הראשון הגדלים ביערות בארץ מסקנה:  

   בארץ או בחו"ל אינם ידועים ואינם רשומים, שלהם עים שמקומות איסוף הזרהם עצים  

  והטופוגרפיים של מקום איסוף  םנרשמו גם התנאים האקולוגיים, הגאוגרפיי כפי שלא     

 הזרעים;     

  איכות אינם בהכרח בעלי התאמה גנטית טובה לתנאי הסביבה במקום נטיעתם וגם  

 ורתם )הפנוטיפ( נמוכה;צ

 שלהם כנראה )הצורה החיצונית(  שהפנוטיפספו מעצים התפתחו מזרעים שנא 

 קריטריונים היערניים המקצועיים של "עצי אם" לזרעים.את האינו תואם 
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בהם גדלים עתה עצים השייכים לאותו המין, אך מוצאם שכך ניטעו בארץ יערות עצי מחט ואחרים,  

ישראל ומעבר -תיכון, כולל ארץה ממקומות שונים בתחום התפוצה של כל מין ומין מסביב לאגן הים

והכיר בצורך לסמן "עצי את חשיבות הנושא הבין  [3]ייסונחס וימר פלכך. כאן המקום לציין כי כבר 

שיש לבצע בחינה של ואם" לזרעים בחלקות יער איכותיות מבחינת צורת העצים והצימוח שלהם, 

הן במשתלה והן בשטחי  ,ניםהתפתחות השתילים ממקורות הזרעים השונים בתנאים אקולוגיים שו

העתיד להינטע  אורן ירושליםהנטיעות. כלומר, הוא התריע על הצורך בהשבחה על ידי בררה של 

 אלא שקולו היה כקול קורא במדבר.  ,ביערות

 יעראות 3.5.5.5

אורן בשבכל חלקת יער שנטועה  נראהפרק זה, -תתהמצב שתואר בסעיפים הקודמים ב לסיכום

תיכוני -המכילים גנום שכולו או חלקו אינו ממקור מקומי, מזרח ים גדלים עתה עצים ,ירושלים

כך, פיזור  לעאפריקה(. נוסף -תיכוניים )אירופה ו/או צפון-)ישראל וירדן(, אלא מחבלי ארץ מערב ים

אחידות רבה יותר של לו עירובעשוי לגרום ל ,האבקה העצום מהיערות הנטועים למרחקים גדולים

  .[43]אים ולהיעלמות הייחודיות של האוכלוסיות השרידיות בארץהמבנה הגנטי בדורות הב

 

עתה, מחייב לפתח , שהוא תצורת יער ששואפים הקיימ-יער בר ,כפי שכבר נכתב במקומות אחרים

התאמה בין האקולוגיה המקומית של כל בית גידול לבין המבנה הגנטי של אוכלוסיית העצים. 

בעת מהאבקה ארוכת טווח. הצורך ב"התאמה" בין המבנה התאמה זו מנוגדת לאחידות הגנטית הנו

שוררים במקום הגידול מחייב ממשק המתבסס על ההגנטי של העצים לבין התנאים האקולוגיים 

בררה שמופעלת על חומר הריבוי )זרעים, בעקבות וצר רק וחידוש טבעי. התאמה שכזו עשויה להי

 עומד ביער. הוש טבעי )זריעה עצמית( של שיטות של חידת נבטים וזריעים צעירים(, תוך נקיט

לפיכך, בכל מקום שקיימת אפשרות לחדש את היער בשיטות המשתמשות בזריעה עצמית, מן הראוי 

 לעשות זאת.

גדלים  הםאם" לזרעים שבי יש להקים "מטע ,על ידי זריעה עצמית םאין אפשרות לחדשעבור יערות ש

גידול שתילים לנטיעה בשטחים שיש לחדש ובשטחים  ייאספו זרעים עבור הםגנוטיפים נבחרים, ומ

 חדשים.

  ספרות, מקור הציטוט
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 אורן ברוטיה 3.5.5

לבנון. הסיבות  ךגדלים במרחק לא רב מהגבול הצפוני של ישראל, בתו אורן ברוטיהיערות טבעיים של 

אקולוגי ישיר -בתחומי הגליל העליון בישראל, שהוא המשך גאוגרפי היעדר יערות טבעיים של מין זהל

גדל בהצלחה מרובה בבתי גידול  אהושבייחוד לאור העובדה של חבל הארץ בלבנון, אינן ברורות דיין, 

  בלבנון.שה בהשוואה לבתי הגידול ייובשניים יחסית ביוון ובטורקי

 

במטרה להעשיר את ִמגוון  7/5291שמן בשנת -לראשונה בארץ ביער הרצל שליד בןשתל נ אורן ברוטיה

פועלות . השתילים גודלו במשתלת משק ה[7]המינים הקיים על מנת לגדל יער רם )יער גבה קומה(

על ידי  אורן ברוטיהבירושלים )בהנהגת רחל ינאית( מזרעים שיובאו מקפריסין. מאז יובאו זרעי 

מזרח יוון כולל האי -הקק"ל ועל ידי אגף הייעור המנדטורי מאזורים כגון: קפריסין, כרתים, צפון

כלומר,  יה.יואילך גם מאזורים שונים בטורק 58-של המאה ה 08-תסוס )האי הירוק(, ומשנות ה

בהם מתקיימים תנאים אקולוגיים שונים ששיובאו מאזורים  אורן ברוטיהגדלים עתה בארץ עצי 

עצים בעלי נוף ) ובהבדלים בולטים ביניהם דבר ניכר בחלקו במופע )הפנוטיפ( של העציםוהמאוד, 

כמו  (.הצריפי פנוטיפמה ברוש מצויאופקי; עצים בעלי נוף סגור דוגמת  ברוש מצויפתוח דוגמת 

ההתאמה שבין  אין ידע ברור על מידת אורן ברוטיהגם במקרה של , אורן ירושליםבמקרה של 

לתנאים השוררים באזורי הנטיעה  (provenance) שוררים במקור הזרעיםהתנאים האקולוגיים ה

, כךיתרה מ .בו נאספו הזרעים שיובאוש יעקב חוסר רישום של המקום הגאוגרפזאת,  השונים בארץ.

עשוי  העצים אך ניטעו בשנים שונות, מוצא זה בזהגובלים ה, אורן ברוטיהשטחי יער בן מאוד שייתכ

  .[/]על כל המשמעויות הנובעות מכך ,להיות ממקורות זרעים שונים לגמרי

 

. ההתעניינות במין זה אורן ברוטיהל, כך גם בנוגע אורן ירושליםכפי שכבר הוזכר בפרק הקודם על 

דבר , [78, 1]58-תיכוניים ואחרים גברה מאוד מתחילת המאה ה-ת באזורים יםלמטרות נטיעת יערו

שהוביל לביצוע מחקרים רבים מאוד בתחום האקולוגיה, הפיזיולוגיה והגנטיקה המפורטים בפרק 

 אורן ברוטיהיערות טבעיים של  72-נעשה גם איסוף זרעים ב, השני בספר זה. כפי שכבר הוזכר

Silva mediterranea שלו )האראל( תחת המטרייה של יוגרפבמרחבי אזור התפוצה הגא
 7מפה  ורא) [2]

אוכלוסיות. השתילים שפותחו מהם נשתלו בשלוש  74-ישראל קיבלה זרעים מ(. 2.2.5.5פרק -בתת

, 77, 0]התפתחותם וההבדלים שביניהםבהן  ונבדקוחלקות הניסיון: רמת הנדיב, בקוע ויער הקדושים, 

ות שניטעו, המקורות המתאימים ביותר לשימוש בארץ הם מיערות הגדלים המקור 74 תוך. מ[75

כי יערות אלו,  יה. אך בעזרת סמנים גנטיים הוכחיהתיכון בטורק בגבהים נמוכים לאורך חופי הים

נגישותם הרבה, נוצלו כבר משחר ההיסטוריה בצורה חסרת מעצורים על ידי כריתה של החומר עקב 

רה דיסגנית, דבר שמתבטא הערך. כלומר, נעשתה בהם בר  -ותהמשובח והשארת החומר פח

יערות לעומת פחותה במידה מסוימת ביערות אלו ה, בהטרוזיגוטיות ובשונות הגנטית, םבפנוטיפי

אותם  אצורך ביבוא זרעים, עדיף לייבאם יש על כן,  .[4, 2]מ' 488-288-גדלים בגבהים שמעל לה

 (seed stands) לאיסוף זרעים תמחלקות יער ייעודיו קיתהטורבאמצעות אגף הזרעים של היערנות 

כדי לשמור על שונות גנטית  ,זאת .ורוסאמ' מפני הים בהרי הט 088עד  288בגבהים שבין גדלות ה

 .[2, 2, 5]מרבית המאפשרת כיווני בררה רבים
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לטפח ממקורות שונים לשם ייעור בארץ, חובה  אורן ברוטיהשל יבוא זרעים של  שנה 08-לאחר כ

עשה על ידי בחירת יקווים גנטיים המותאמים לתנאים האקולוגיים המקומיים. רצוי שהטיפוח י

העצים המובחרים ביותר מבחינה פנוטיפית )גנטית(, "עצי אם", הגדלים ביערות שבחבלים 

לונים בעזרת ריבוי וגטטיבי )הרכבות( או השונים בארץ. רצוי ליצור מהם ק   םהפיטוגאוגרפיי

לון, כדי לשמור על שונות גנטית שתילים לק   52לונים שונים, בהיקף של ק   28השרשות, ולטעת עד 

הבררה ברמת ההורים בעקבות (. ex situגבוהה בחלקות שמורות )"מטעי אם" לזרעים ושימור גנטי 

בחלקות אלו יהוו קו גנטי מקומי המותאם  וברמת החלקה שבה יינטעו הקלונים, הזרעים שייאספו

החלפת הזן בחלקות מתנוונות ללתנאים האקולוגיים של האזור, וישמשו לנטיעת חלקות חדשות ו9או 

גנוטיפ שניטע בעבר לבין התנאים האקולוגיים המקומיים. -חוסר התאמה קיצוני בין האקוטיפעקב 

גנוטיפ לתנאי בית הגידול, רצוי -אקוטיפיערות שניטעו והוכיחו בהתפתחותם התאמה טובה בין ה

 בהחלט לנסות ולחדש אותם בשיטות של חידוש טבעי בסוף המחזור או לאחר שרפה. 
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 אורן הצנובר  4.3.5

 

בעיקר למטרות הפקת  אורן הצנובראת גידלו  תכן שאף לפני כן,יוי ,בשלושת אלפי השנים האחרונות

יה ולצרכים יאם כי ניתן להפיק מהגזעים עץ כחומר גלם לבנהזרעים האכילים, כלומר כעץ פרי, 

ם להתפתחות מהירה של ון לגרוצמת הדילול( כּו. הממשק של היערות )הבררה בין העצים וע  אחרים

אורן לרמת הניבה יותר מהעלאת כמות העצה ואיכותה. ייתכן שההתייחסות  תלהעלאוהעצים 

הובילה לידי כך שהשונות הגנטית במין זה היא , וזו רהכעץ פרי כבר בזמן העתיק גרמה לבר   הצנובר

בחירת עצי האם  תיכוניים אחרים, עובדה שיש לה השלכות על-נמוכה ביותר בהשוואה לאורנים ים

 לזרעים שישמשו לריבוי. 

 

[4]תומסון
נה, לדבריו, סופקו זרעים מ  בשפלת החוף, שמ   אורן הצנוברמציין את קיומה של אוכלוסיית  

לשם הקמת יער )על ידי זריעה  1821מלבנון בשנת  אורן הצנוברשל זרעי מציין יבוא  [1]למצרים. זגייר

. שרידיה של חלקת יער זו קיימים עד היום. עם קום המדינה ישירה( ליד הכפר ירכא שבגליל המערבי

 ,שגדלו במקומות אחדים)כנראה מאוד מבוגרים(, גדולי ממדים בודדים עצים  כמהגם בארץ היו 

גן הבהאים ליד וב ישראל-מקווהרמלה, מול בית הספר החקלאי -על כביש יפודוגמת חצר חאן אשר 

ניטעו על ידי המתיישבים ש אורן הצנוברם של חלקות יער אין בידינו ידע על מקורות הזרעיעכו. 

 ,81-בתחילת המאה ה. [8]בכרמל ובמקומות אחרים 11-הגרמנים )הטמפלרים( לקראת סוף המאה ה

, הוחל גם ישראל המנדטורית-שפעלו בארץהייעור  פיאגשני על ידי הייעור עם תחילתה של פעילות 

של אגף הייעור בדוחות הרשמיים של נתונים לפי ה .קות יערחלב אורן הצנובר זריעה שלבה ו/או בנטיע

לשם לבנון מסוריה ומנתקבלו ו/או נקנו זרעים מאיטליה,  1191ועד  1181ממשלת המנדט, בשנים 

מן הסתם,  ,נשען זה מין. לאחר הקמת המדינה ריבוי זה ו/או זריעה ישירה בשטח לי אורןיצור שתיי

וסף יער מסעדה שברמת והת לאחר מלחמת ששת הימים על יבוא.אך גם  ,על מקורות זרעים מקומיים

מקורות  ;צרפתיתטכנית נשתל על ידי הסורים בעזרה ליערות המספקים חומר ריבוי. יער זה  הגולן

פי רישומים חלקיים ולא מדויקים במחלקת הזרעים -עלאינם ידועים לנו. ו הזרעים להקמת

 הצנובראורן זרעי  81-של המאה ה 11-וה 21-בשנות ה, יובאו והמשתלות של אגף הייעור של הקק"ל

. קיימות עתה בארץ חלקות יער מהגליל העליון ועד גדלהוא  ןבהשאירופה במארצות יה וימטורק

. מקובל שקצב מאוד זה מזה נבדליםה (בתי גידול)לאזור יתיר בנגב שניטעו מזרעים ממקורות שונים 

האחרים, אולם לאחר התבססותו הוא גדל האורן מיני בשנים הראשונות אטי יחסית ל העץ התפתחות

 מהר יחסית, וכבר בשלב מוקדם הוא יוצר נוף כדורי רחב. 

 

של הצהבה  התופע אורן הצנוברבחלק מהנטיעות של  תהנתגלכבר בתקופת ממשלת המנדט 

 בהם התנאיםשבשטחים  ועל כך שהזריעה או הנטיעה נעש ה)כלורוזיס( במחטים, המצביע

התעניינות רבה את התנאים הדרושים למין זה. תופעת ההצהבה יצרה  אינם תואמיםים האקולוגי

סלעי גיר רכים. בחילופי מכתבים וכמות הגיר הפעיל בקרקע וב אורן הצנוברהיחסים שבין בנושא של 

)בתיק על לבין מנהל אגף הייעור בקפריסין  ,ר עמיהוד גור"ד, בין מנהל אגף הייעור של ממשלת ישראל

דובר על האפשרות למצוא בקפריסין חלקות של אגף הייעור המנדטורי בגנזך המדינה(  ן הצנובראור

והעצים אינם מראים סימני  ,אחוז גיר פעיל גבוה ןבהקיים שבקרקעות הגדלים  ,יער או עצים בודדים

ו כי אין המשך להתכתבות א ,נראה שלא נמצא מקור שכזההבון )כלורוזה( או סימני סבל אחרים. יצ

אזכור להעברת זרעים. לאחרונה נעשה ניסיון להבדיל בעזרת סמנים גנטיים בין שני הפנוטיפים, 
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פי צבע העלווה בעונת -הוגדרו על הפנוטיפים. [9]אחוז גבוה של גיר פעיל שיש בהןגדלים בקרקעות ה

נטיים בין כלורוטי. עד עתה נכשלו הניסיונות לאפיין הבדלים ג - צהוב ;חסר כלורוזה - ירוק :הקיץ

 .[לא פורסם]שני הפנוטיפים הנ"ל 

 

תיכוני לח עד לח למחצה, והקרקעות עמוקות -האקלים יםבהם שגדל היטב באזורים  אורן הצנובר

בתנאי בית  אורן הצנוברולחות, חומציות או ניטרליות. דבר זה מצביע על כך שיש להימנע מלטעת את 

שטחים המתאימים אקולוגית  דיר פעיל. בארץ יש גידול שכוללים קרקע רדודה וברמה גבוהה של גי

 ,היער החלוץבהסבתו של בהם מין זה עשוי למלא תפקיד יערני ראשון במעלה ו, אורן הצנוברלגידול 

אורן , שהמין המחטני השולט בו הוא מגוון ועמיד הקיימ-, ליער בראורן ירושליםמהמורכב בעיקרו 

שנה תוקף מאחר שהמהצנובר טרה העיקרית של היערות בארץ אינה כלכלית )ייצור . הנושא מקבל מ 

 אורן הצנובר. ומה שמכונה "שירותים סוציאליים של היער" אלא גיוון ונופש ,עצה או לחילופין פרי(

תחתית היער פתוחה )בשל מרחק גדול  ,יוצר עם הזמן יער המאפשר נופש בנוחות מרבית. מצד אחד

טרייה של נוף העץ(, כלומר תחתית היער רה )בשל צורת הפסגו חּופת היער אחר,בין העצים(, ומצד 

 מוצלת. 

 

הזרע חסר כנפיים, ועל כן הוא אינו מופץ על  .מיני האורןבבעל זרע מהגדולים הוא מין  אורן הצנובר

מיועדים האלא על ידי ציפורים ונברנים. גודלו של הזרע מאפשר את זריעתו בשטחים  ,ידי הרוח

בקרקעות גיריות ובקרקעות  אורן הצנוברצורך לטעת את  אם ישקפדנית.  לייעור לאחר הכנת קרקע

שאינן בהתאם לדרישות האקולוגיות של המין, ראוי להקדיש את המאמץ ולטעת שתילים מורכבים, 

על  8.8פרק  -תתרצוי ממקור זרעים מחצי האי הבלקני )הסבר לכך ב - אורן ירושליםנה היא כאשר הכ  

רצוי להקדיש מאמץ זה למרות עלותו, היות שמשך  ייבחר מעץ טיפוסי למין. רוכבה .(אורן ירושלים

אורן מורכב על כנה של שאורן הצנובר. עשוי להגיע לכדי מאתיים שנה ויותר אורן הצנוברחיי יער 

שעיקרו ייצור זרעים אכילים, עקב הקדמת  ,שקי", עשוי להוות צורה של "יער מ  ברוטיהאו  ירושלים

 בעזרת ההרכבות. מועד הניבה

כי החלקות שניטעו בסוף המאה  ,אורן הצנובראין בארץ ניסיון יעראי מעשי בחידוש חלקות יער של 

אין סיבה להתחיל בהליכי חידוש היער. לכן ועדיין מתפתחות היטב,  81-ובתחילת המאה ה 11-ה

בעיקר ולפת המין, רק על ידי נטיעה או זריעה שמטרתן הח תאפשרי אורן הצנובריערות שטחי  הגדלת

( אורן הצנוברעל  8.4פרק -תת ו. השונות הגנטית הנמוכה במין זה )ראאורן ירושליםהחלפתו של 

עצי האם לזרעים. העצים חייבים לייצג את המין בפנוטיפיות שלהם.  בחירתבמחייבת הקפדה רבה 

יים. טהעצים כלורו רוב ןבהשרצוי לנסות ולאסוף זרעים גם מעצים בריאים וטובים, הגדלים בחלקות 

 ייתכן שעצים אלו אינם כה רגישים לרמות גבוהות של גיר פעיל.

 ספרות, מקור הציטוט

 

 . 11-18, עמ' 242טבע וארץ, (. זקני הכפר. 1118זגייר, ע' ) .1

 נלבישך שלמת ירק: הייעור בארץ ישראל: מאה שנים ראשונות, (. 8111ליפשיץ, נ' וביגר, ג' ) .8

 ריאל.ירושלים: א. 0541-0541
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לעמידות לעקת יובש בשיטה  אורן גלעין(. בחינת אקוטיפים של 8119מדמוני, ע', קפולניק, י' ואחרים ) .9

  .81-84, עמ' 3. יער: כתב עת ליער, חורש וסביבה, מהירה

4. Thomson, W. M. (1859). The land and the book. New York: Harper.  
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 אורן קנרי      4.3.4

 

אגף הייעור בממשלת המנדט ואגף הייעור בממשלת ישראל, עם תחילת הנטיעות  רשומות שללפי ה

 1191-1181ממקומות שונים בחו"ל: בשנים  האורן הקנריהיערניות התקבלו בארץ משלוחי זרעים של 

נתקבלו משלוחי  1191-1191צרפת; בשנים מהמועצות ו-בריתמה, ייהגיעו משלוחי זרעים מקליפורנ

נתקבלו משלוחי זרעים מספרד. המסקנה הנובעת מכך היא כי גם  1111-1111 בשנים ;זרעים מצרפת

אין בידינו רישום מדויק של מקורות הזרעים: מיקום גאוגרפי, גובה מעל פני  האורן הקנריבמקרה של 

שפיעה מאוד על השונות הגנטית מכלומר, האקולוגיה במקור הזרעים אשר  הים, המפנה והאקלים,

 בארץ.  מוהעמידות בתנאי סביבה קשים כעל מכאן על ההתפתחות וו, ועל העמידות ליובש

 

גדל על קרקעות חסרות גיר פעיל כי הן תוצר בליה של סלעים  זהבמקורו )באיים הקנריים( אורן 

יש אחוז גבוה של גיר פעיל. הצמח מפתח כלורוזה  ןבהשוולקניים, לכן אין לטעת מין זה בקרקעות 

השונות בארץ, ולדוגמה, החלקה שלמרגלות  האורן הקנרין נראה בחלקות )הצהבת העלווה(, כפי שאכ

העיר יקנעם מעל המושבה יקנעם. מכאן, שכמות הגיר הפעיל בקרקע היא גורם הקובע את התאמת 

 בית הגידול לנטיעת אורן זה.

 

בתנאי יובש וקרינה חזקה מאפשרת את נטיעתו בתנאי קרקע  האורן הקנריעמידותו הרבה של 

. גדל היטב יחסית קנרי אורןביער יתיר לדוגמה,  .מים גם באזורים יובשניים למחצה בארץמתאי

באופן  התחדשות מהירהבאזורנו, הסובל מריבוי שרפות יער וחורש, הוא  זהיתרון נוסף בנטיעת אורן 

את הרושם  ויש בכך כדי לשפר ,תוך פרק זמן קצר יחסיתבוגטטיבי. חלקה שנשרפה, מוריקה שוב 

מתחדש גם מזרעים המועברים על ידי הרוח. אבל יש  האורן הקנרי. ר ממראהו של הנוף השרוףשנוצ

להקפיד שהנבטים והזרעים הצעירים יקבלו קרינה ישירה ברמה מספקת כדי שיוכלו לעמוד בעקות 

צמה ע  ב היובש הקיציות, כלומר, יש לדלל את החלקות המיועדות לחידוש בעזרת זריעה עצמית

 . [1]בשטח רבה מאוד שתאפשר הארה

 Thaumetopoea wilkinsoni) תהלוכן האורןמועדף על ההוא פונדקאי  אורן קנריש: היות הערה

Tams) , רצוי להימנע מלטעת אותו בחלקות יער אשר מיועדות מלכתחילה לקליטת קהל רב, דוגמת

 חניונים.

 

ינם ידועים, ויעברו עוד שנים כפי שכבר נכתב, מקורות הזרעים ששימשו בעבר לנטיעת מין זה בארץ א

 רבות מאוד עד ששלוש חלקות המעקב, שנשתלו בארץ בהקשר לעבודה על השונות הגנטית במין זה

יאפשרו קביעה של מקורות הזרעים המתאימים ביותר  ,[9]קשת-שמן וביער בית-, ביער בןהביער בירי

 .[8]לאזורים השונים בארץ

 

 

 

 



818 
 

 ספרות, מקור הציטוט

 

1. Climent, J. M., Aranda, I. et al. (2006). Developmental constraints limit the response of 

Canary Island pine seedlings to combined shade and drought. For. Ecol. Manage., 231, pp. 

164-168. 

2. López, R., Zehavi, A. et al. (2007). Contrasting ecotypic differentiation for growth and 

survival in Pinus canariensis. Aust. J. Bot., 55, pp. 759-769.  

3. Schiller, G., Korol, L. et al. (1999). Canary Islands Pine (Pinus canariensis CHR.SM.EX. 

DC) 1. Differentiation among native populations in their isoenzymes. For. Genet., 6, pp. 

257-276. 

 

 



352 

 

 ברוש מצוי   6.3.5

 

ברי רוח. על התיכון נובעת בעיקר משימושו לנוי ולמש   באגן הים הברוש המצויתפוצתו הנרחבת של 

כפי  .[4, 2, 3]ממשק שטחי יער של מין זהלמועטות לגידול ו תספרות היערנית רק התייחסויויש ב ,כן

אזור התפוצה בלוסיות שונות שמוצאם מאוכ ברוש מצוישהוכח בשיטה זו או אחרת, גדלים בארץ עצי 

כלומר, גדלים בארץ אקוטיפים )גנומים( ממקורות שונים. הוכח כי קיימת שונות רבה  .[9, 7, 5]של המין

 כמהלכן רצוי, למען הנטיעות החדשות, להקים  ,[8]בעמידות למחלות בקרב האוכלוסיות הנטועות

 ורכבש בארץ. הבסיס למטעים אלו י"מטעי אם" לזרעים בהתאם לאזורי הנטיעה העיקריים של הברו

על פי צורתם, עמידותם לתנאים האקולוגיים  שייבחרו )הצריפי והאופקי(, פנוטיפיםעצים משני המ

בות ריבוי וגטטיבי בכמות שתאפשר להקים עמידות שדה למחלות במשך שנים רבות. עצים אלו יש לר  ו

וך כל מטע יינטעו קלונים רבים, כל אחד. בת מיםדונ חמישהמטעים להפקת זרעים על שטח של כ

 -ויישארו רק העצים המובחרים  ,יה של העצים הגרועים בהתפתחותם ובעמידותםיעשה סלקצית

 מהם ייאספו הזרעים. 

 

אפשר , [1]תחרות על אור ומים שמקורה בעשבייה איןו ,יש לחות מספקת , כאשרגידולהבתנאי בית 

זריעים של הברוש גדלים היטב עצמית. ידי זריעה לרבות את הברוש ביערות גם בצורה טבעית על 

הארה מוגברת. הברוש לבצעירותם בתנאים מוצללים, אך לאחר מכן רצוי מאוד לאפשר להם לזכות 

יכול לגדול במגוון רחב של תנאים אקולוגיים, אך על מנת להשיג התפתחות, שתאפשר מחזור גידול 

ת עמוקות ולחות ובעלות אוורור טוב באזורים שנה, יש לגדל אותו בקרקעו 44-24קצר יחסית של 

מ"מ. בתנאי בית גידול פחות טובים,  444-לא תפחת מ בהם שנתית הממוצעת-שכמות הגשם הרב

ואורך  ,תיכוני בארץ, קצב התפתחות העצים אטי יותר-רוב השטחים היערניים בחבל היםב השוררים

 544-גידול טובים צפיפות הנטיעה היא כ שנה. בתנאי בית 84-74-הוא כ, [4]הופמן על פי ,המחזור

שתילים בני שנה לדונם. יש להקפיד על הדילול בהתאם להתפתחות העצים, כך שצפיפות העומד תהיה 

. התפתחות טובה של העצים בתנאי יער מושגת כאשר הם גדלים בקבוצות 04עצים לדונם בגיל  154

ת )לטראלית( חזקה. בשטחי יער רצוי מתקיימת הגנה הדדית מרוחות חזקות ומהארה אופקי ןבהש

בדרך כלל שטחים מעובדים, ו/או במדרגות היו לטעת את הברוש בקרקעות העמוקות יותר, שבעבר 

צורך לטעת את המין בשטחי יער  אם ישהסחף ו/או הכתפיים שלאורך ערוצי נחלים וואדיות. 

רצוי מאוד לטעת רק את מ"מ,  444-שנתית הממוצעת פחותה מ-בהם כמות הגשמים הרבשבאזורים 

 .[14]בכך מושפע פחות ממיעוט גשמיםוהפנוטיפ הצריפי, אשר מדיית בקצב אטי מהפנוטיפ האופקי, 

הסבילות של הברוש לרמות אור נמוכות מאפשרת לערב את הברוש גם בצורה בודדת ביערות של עצי 

ניצול טוב יותר של  מחט אחרים וביערות רחבי עלים. מבנה מערכת השורשים של הברוש מאפשר

, כאשר שורשי הברוש חודרים לשכבות עמוקות יותר משורשי םשכבות הקרקע ביערות מחטניי

 . [0]האורנים השטחיים יחסית

 

, על סמך ואולםכדי לחדש חלקות יער של מין זה.  ברוש מצויאין בארץ ניסיון בממשק יערני של 

קנות אחדות שידריכו את היערנים בארץ מכלול המידע שסוכם בפרק על מין זה, אפשר לגבש מס

חשיבות רבה לברוש . בהן הוא גדלשובחידוש הטבעי של חלקות יער  הברוש המצויבגידולו של 
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מהבחינה הנופית, והוא מין שעשוי לשמש למטרות רבות )בנייה, ריהוט, הפקת חומרי גלם לתעשיית 

 .לא מבוטלוא בעל ערך כלכלי הבשמים, תחליף לחומרי הדברה של עש הבגדים ועוד(, על כן ה

  ספרות, מקור הציטוט
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   אלונים   7.3.5

 , סיכוםאלון מצוי, אלון התבור, אלון התולע      

ממשק החורש/יער רחב העלים בארץ בעיקר בעזרת רעייה וכריתה נוהל  52-עד תחילת המאה ה

תשומת לב  שוםלא ניתנה  לכן .ים מוכווןורק לִעתים בעזרת דילול נצר ,עץ-למטרות ייצור פחם

 יש, ולאפשרות שובתוכן ת שקיימים הבדלים גנטיים בין אוכלוסיותכלומר, לאפשרו ,הגנטיים לצדדים

יחס בין גודלה של השונות הגנטית בתוך האוכלוסייה לבין מקום גדילתה והממשק שנעשה בחלקה 

רכי ריבוי ועוד. ו. הבדלים אלה עשויים, למשל, להשפיע על ההחלטה היכן לאסוף בלוטים לצ[8]בעבר

שמהווה מינים בחורש אשר לגביהם נאסף מידע גנטי מסוים מאוד, רק לאותם  ספרק זה מתייח-תת

מידע  עליהםאין ש ,נונייזית ב-ברלמשל  ,מינים אחרים בחורש ישקצה חוט עבור החלטות ממשק. 

 משק.מעל הות בסיס להחלט שמשעשוי לה גנטי ואחר

 

 Randomהשתמשו בשיטה של  ,הגדלים בארץ האלוניםמחקרים על השונות הגנטית במיני ב

Amplified Polymorphic DNA [RAPD]: א פולימורפיים אקראיים בעזרת "הגברת מקטעי דנ

 56צר סימנים ברורים. רק יתחלים של חברת "אופרון" על יכולתם לי 06לשם כך נבחנו . תחלים

אתרים פולימורפיים  25התחלים יצרו  56 אלון התבורב .משמעיות-תחלים נתנו תוצאות ברורות וחד

מתוך  26רק  אלון המצויבאתרים פולימורפיים ברורים;  25אותם תחלים יצרו  אלון התולעבם; ברורי

 נקטפו עלים ,מהאוכלוסיות שנדגמו תברורים. בכל אח אתרים פולימורפיים 52התחלים יצרו  56

מ'.  52עצים שנבחרו באקראי, כאשר המרחק בין שני עצים עולה על  26-בלתי נגועים ובלתי פגועים מ

אפשרו וא "ִמקטעי הדנאת  "הגבירו"עליו הופעלו התחלים שו ,א"העלים של כל עץ בנפרד הופק דנמ

  .זיהוי של אתרים פולימורפיים

 

 אלון מצוי  7.3.5.5

בהם.  השוררים ם ימאוד בתנאים האקולוגי הנבדליםגדל באופן טבעי בבתי גידול  האלון המצוי

יים לגרום להבדלים גנטיים בין אוכלוסיות בבתי הבידוד בין האוכלוסיות והבררה הטבעית עשו

 52 בוצע מחקר השוואתי על גודלה של השונות הגנטית והרכבה בתוך לפיכךהגידול השונים. 

  .[22]2ה מפורטות בטבל . התוצאותבארץ ובירדןוביניהן, אוכלוסיות של מין זה 
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 אתישנדגמו עבור מחקר גנטי השוו אלון מצויאוכלוסיות : 5טבלה 

 

גשם ממוצע גובה                  האוכלוסיות 

הקרקעתיאור המסלעתצורת המסלערב-שנתי  מ.פ.ה. קו אורךקו רוחבשנדגמו

)מ"מ()מ'(

אבן גיר וחווארחרמון<4516501000'17350'330הר חרמון 

בזלת<4511001000'13350'330יער אודם

33מצוק מנרה
0
'1235

0
טרה רוסה, גרומוסול חוםאבן גיר וחווארדיר-חנא32880758'

32פסגת הר מירון
0
'5935

0
גרומוסול חוםדולומיט וחווארדיר-חנא251000900'

32בית העמק
0
'5735

0
טרה רוסה, גרומוסול חוםאבן גיר/דולומיט, קרטון וחווארבינה/מנוחה15430685'

טרה רוסהאבן גיר/דולומיט, קרטון וחווארסכנין/בינה18250793'03350'330פארק גורן

טרה רוסה ורנדזינה חומהאבן גיר/דולומיט, קרטון וחוואררמה/כפירה24584764'54350'320פסגת הר חזון

טרה רוסה ורנדזינה חומהדולומיט וקרטון וקונגלומרטדיר-חנא16425555'49350'320פסגת הר עצמון

טרה רוסה ורנדזינה חומהאבן גיר, דולומיט, קרטון וחווארדיר-חנא/סכנין22548516'48350'320פסגת הר תורען

טרה רוסהאבן גיר, דולומיט, קרטון וחווארדיר-חנא/סכנין28600562'41350'320פסגת הר תבור

טרה רוסהאבן גיר )קארסט(בר-כוכבא37486697'56350'320פסגת הר עמיעד

32מלכישוע 
0
'2635

0
טרה רוסהאבן גיר, חוואר וצורבר-כוכבא/תמרת25500451'

32הכרמל,  דרך הנוף
0
'4435

0
טרה רוסה ורנדזינה חומהדולומיט וחוואריגור08400686'

טרה רוסה ורנדזינה חומהטוף וולקני, דולומיט וקרטון56125574'33340'320רמת הנדיב

חול חמרהאבן-חול גירית5325509'55340'320פארק השרון

טרה רוסה ורנדזינה חומהאבן גיר/דולומיט, קרטון וצורסכנין/בינה08400666'29350'320יער אום ריחן

טרה רוסה ורנדזינה חומהאבן גיר/דולומיט, קרטון וחווארסורק/גבעת יערים537  0135008600.00'320יער אום צפא

טרה רוסה ורנדזינה חומהדולומיט/אבן גיר וקרטוןבית מאיר02575625'48350'310המסרק

טרה רוסהדולומיט ואבן גירורדים4335005700573'310הר סנסן

31יער אל קרן
0
טרה רוסהדולומיט/אבן גיר וקרטוןסורק/גבעת יערים3735007975662'

31דיר-רזק
0
'2835

0
טרה רוסה ורנדזינה חומהדולומיט/אבן גיר חוואר וקרטוןבית מאיר/ורדים>02800400'

31צפרירים
0
'3034

0
רנדזינה חומהגירעדולם56350378'

36250'40350'300שמורת דנא, ירדן

 45115650'20350'320הר מונף, צפון ירדן

 

)שונות  (Ht) . נמצא כי ההטרוזיגוטיות הכלליתאלון מצוינתונים על המגוון הגנטי במוצגים  8 בטבלה

 6.588נעה בין  (Hs=h) , וההטרוזיגוטיות בקרב האוכלוסיות6.652±6.222גנטית כללית( במין זה היא 

 ,מהשונות הכללית 12% היא. מכאן שהשונות בתוך האוכלוסיות 6.656±6.252, ובממוצע היא 6.222-ל

האוכלוסיות שנבדקו, השונות הגבוהה ביותר בתוך  52-בלבד. מ 1% היאוזו שבין האוכלוסיות 

( 6.588השונות הנמוכה ביותר ) ;(6.222רזק שבדרום הר חברון )-דיר תהאוכלוסייה הייתה באוכלוסיי

גדלות בדרום אזור האוכלוסיות אשר לשתי ה(. 8הייתה בשמורת יער אום ריחן שבשומרון )טבלה 

ת. שאר האוכלוסיוזו של ה מהגבובהן גנטית הונות הש ,רזק וצפרירים-דיר ,בארץ התפוצה של המין

  האוכלוסיות שנדגמו מובהק ברמה של 52מכל שאר  ההמרחק הגנטי של שתי אוכלוסיות אל

P=0.05. 
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 דגמוהשונות הגנטית בקרב האוכלוסיות שנ: 8 טבלה

 

%nehIPIPהאוכלוסיות שנדגמו

1.5550.3210.4792191.30הר חרמון

1.5830.3400.5092295.65יער אודם

1.4930.3020.46623100.00מצוק מנרה

1.5620.3210.4802295.65פסגת הר מירון

1.5700.3300.49323100.00בית העמק

1.5510.3260.4902295.65פארק גורן

1.5530.3120.4642191.30פסגת הר חזון

1.5540.3200.4772265.65פסגת הר עצמון

1.5540.3280.4942295.65פסגת הר תורען

1.5560.3290.4942295.65פסגת הר תבור

1.5670.2200.4792295.65פסגת הר עמיעד

1.5710.3330.50123100.00מלכישוע

1.5960.3360.4992295.65הכרמל )דרך הנוף(

1.6130.3480.51623100.00רמת הנדיב

1.5400.3070.4582191.30פארק השרון

1.4960.2880.4342086.96יער אום ריחן

1.5220.3000.4992191.30יער אום צפא

1.5170.3080.47323100.00המסרק

1.5660.3290.4932295.65הר סנסן

1.5590.3240.4842191.30יער אל-קרן

1.6220.3550.5242295.65דיר רזק

1.5910.3410.51223100.00צפרירים

1.5790.3310.4892191.30שמורת דנא ירדן

1.5820.3380.5062295.62הר מוניף, ירדן

1.5560.3250.48821.894.98ממוצע

 0.0380.0200.02714.29סטיית התקן

neפקטיביים=מספר אללים א (Crow and Kimura, 1964).H שונות גנטית בתוך האוכלוסייה= 
(Nei, 1973) .Iאינדקס האינפורמציה על פי שנון= (Lewontin, 1972) .PIמספר אתרים= (loci) 

 אחוז האתרים הפולימורפיים.=%P. פולימורפיים
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 ץבאר אלון מצוישל  תאוגרפיוהשונות הגנטית בתוך הקבוצות הג: 9טבלה 

 

ממוצע שונות גנטיתממוצע שונות גנטיתמספר עצים

בתוך האוכלוסיותכללית במין )Ht(שנבדקו

GstNm בקבוצה )Hs(קיבוץ גאוגרפי

990.3400.3310.02717.8הגולן

4410.3410.3220.0568.4הגליל

990.3530.3430.03115.9הכרמל

1000.3100.2950.0519.4השומרון

 2460.3510.3310.0558.5הרי יהודה

 .Gst = (Ht-Hs)/Ht      החלק של השונות הכללית במין הנובע מהבדלים בין האוכלוסיות   

 .Nm = 0.5(1-Gst)/Gst             מספר האללים המועברים בין האוכלוסיות באבקה בדור   

 

הרי שקיימים הבדלים המאפשרים לקבץ את  ,למרות ההבדל הגנטי המצומצם בין האוכלוסיות

והם: הגולן, הגליל,  ,מידה מובהקתזה מזה בבדלים הנים ייות שנבדקו לקיבוצים גאוגרפהאוכלוס

 הכרמל, השומרון והרי יהודה. 

 

 יש המספר הנמוך ביותר של אללים אפקטיביים אלון המצויל, בארץ האלוןמצא כי משלושת מיני נ

(ne): 2.200. בין האוכלוסיותהנובע מההבדלים  ,החלק היחסי של השונות הגנטית של המין (Gst%), 

פיזור  ראהנכ הוא הנמוך ביותר בקרב האלונים בארץ. זאת, מפני שמתקייםובממוצע,  8%הוא רק 

גנים  2.2היא הגבוהה מקרב האלונים בארץ: ( Nm) זרימת הגנים אלון המצויבאבקה רב. כלומר, 

 .בדור

 

טות היכן לאסוף חומר ריבוי ל השונות הגנטית באוכלוסיות השונות יש השלכות על ההחלעידע ל  

יה מסוימת לעומת אחרות, וכך בחומר הריבוי שנוצר יבאוכלוס השונות גבוהשהיות  ,לנטיעה

ה זו, מאפשרת התאמה טובה יותר בין השתילים הניטעים לבין התנאים האקולוגיים בבית יבאוכלוסי

 .  [1, 2, 2, 2, 5]הגידול החדש

 

התאם ב ,ודלה של השונות הגנטית בתוך האוכלוסיותהתוצאות שהתקבלו ופורטו מראות את ג

בהם שומאפשרות להתאים את מקומות איסוף הבלוטים למקומות  ,לאזורים גאוגרפיים ובתוכם

. רצוי מאוד להתחשב בתחזיות לשינויי אקלים החוזות עלייה אלון מצויהקמת יער  נתמתוכנ

ות של איסוף בלוטים באוכלוסייה/ות החסרונאת לכן רצוי לשקול את היתרונות ו ;ביובשנות בארץ

איסוף בלוטים באוכלוסייה/ות  לעומתגנטית פחותה, השונות ה םבאזור הגאוגרפי המסוים, ש

השונות גבוהה בהרבה, דבר המאפשר בררה והתאמה טובה  שםבאזורים גאוגרפיים שונים ורחוקים, 

עצי אם לבלוטים" בהרבה לתנאים האקולוגיים המשתנים. רצוי לשקול איסוף בלוטים "מ

עבור נטיעות  ,הגדלים באזור יובשני ,אזור צפריריםברזק בדרום הר חברון ו-באוכלוסיית דיר
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איסוף בלוטים ברמת הנדיב עבור אזור הכרמל והשומרון  ;השפלה ועד לשומרון-בשטחים שבין דרום

 איסוף בלוטים ביער אודם עבור הגולן והגליל. ;הצפוני

 

 אלון התבור   7.3.5.5

ים, והבררה הטבעית מביאה יבתנאים האקולוג הנבדליםגדלות בבתי גידול  אלון התבוראוכלוסיות 

לידי ביטוי גנטי את ההבדלים שבין בתי הגידול. השונות הגנטית הכללית של המין וזו שבתוך כל 

 . [0]26אוכלוסיות נפרדות המצוינות בטבלה  20-ה נחקרה ביאוכלוסי

 חומר גנטי בהן נאסףש התבוראלון אוכלוסיות : 51טבלה 

 

מראה כי ממוצע השונות הגנטית . הטבלה 22טבלה ב מוצגים אלון התבורבנתונים על המגוון הגנטי 

-קיימת באוכלוסייה שבדרום, 6.201, . השונות הגבוהה ביותר6.205הוא  (Hs) בתוך האוכלוסיות

המוביל הארצי(; השונות הנמוכה כות השיקוע והטיהור של מזרח לבר  -מערב בקעת בית נטופה )מצפון

במין זה בארץ  (Ht) קיימת באוכלוסיית חורשת טל שבעמק החולה. השונות הכללית ,6.252, ביותר

  .6.222היא 

)הרוחב  ינמצא ִמתאם מובהק בין התדירות של שני אתרים מסוימים לבין המיקום הגאוגרפ

בהק בין המרחק הגנטי והמרחק מתאם מומצא נ . כמו כן,של האוכלוסיות שנדגמו הגאוגרפי(

 .[22]הטופוגרפי בין האוכלוסיות
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 בישראל אלון התבוראוכלוסיות השונות הגנטית בתוך : 55טבלה 

 

neמספר אללים אפקטיביים= (Crow and Kimura, 1964).H שונות גנטית בתוך האוכלוסייה= 
(Nei, 1973) .Iאינדקס האינפורמציה על פי שנון= (Lewontin, 1972) .PIמספר אתרים= (loci) 

 =אחוז האתרים הפולימורפיים.%P. פולימורפיים

נעשה ניתוח סטטיסטי מיוחד שמטרתו הייתה לקבוע מרחקים גנטיים בין האוכלוסיות השונות לבין 

. [2]את המגוון הגנטי של המין בישראל גני בירושלים, כדי לייצאהאוכלוסייה שנשתלה בגן הבוט

 כדלקמן: תלקבץ את האוכלוסיות שנדגמו לשלוש קבוצות גאוגרפיו כי אפשר הניתוח הראה

  : עין זיוון, ואדי מצר, יער יהודיה וחורשת , שהןגדלות ברמת הגולן ובגליל העליוןה. האוכלוסיות 5

 קבוצה אחת. קשה להסביר את מהוות טל, אוכלוסיית כחל שבגליל התחתון ויער אלונה שבשומרון,     

 אלא אם כן הסיבה היא העברת  ,ים בין רמת הגולן לאזור כחל או ליער אלונההגנטי קשריםה    

 .בלוטים בעבר הרחוק ונטיעתם    

         לחם-חנה, בית-חירבת צ'רקס שליד פרדס :האלה ת האוכלוסיותא. הקבוצה השנייה כוללת 5

  וסיית חירבת צ'רקס  קשת וצומת המוביל. נתון זה מצביע על כך שאוכל-הגלילית )ולדהיים(, בית    

 . יותר ויש בה חומר גנטי שנאסף באזור צפוני ,נטועהראה נכ    

 יוחנן, יער עירון, חדרה )ליד  : המוחרקה, רמתאלהאת האוכלוסיות ה. הקבוצה השלישית כוללת 3

 קדימה.-שלמה, אילנות שכונת חפציבה(, בת    
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 . 25 בטבלה יםמוצגונים ובתוכם הש םההבדלים בשונות הגנטית בין הקיבוצים הגאוגרפיי

 

  ובתוכם גאוגרפייםה יבוציםבין הקבישראל  אלון התבורשל הבדלים בשונות הגנטית ה: 55טבלה 

 

 .Gst = (Ht-Hs)/Ht      החלק של השונות הכללית במין הנובע מהבדלים בין האוכלוסיות

 .Nm = 0.5(1-Gst)/Gst             מספר האללים המועברים בין האוכלוסיות באבקה בדור
 

, ממוצע השונות בתוך 6.222של המין הוא  (Ht) ממוצע השונות הכלליתראה כי מ 25טבלה 

  (Gst) החלק של השונות הכללית הנובע מההבדלים בין האוכלוסיותו, 6.205הוא  (Hs) האוכלוסיות

התוצאות מראות את גודלה של השונות הגנטית בתוך האוכלוסיות בהתאם  .25.0%או  6.250הוא 

מאפשר להתאים את מקומות איסוף הבלוטים "מעצי אם דבר הובתוכם,  םלאזורים גאוגרפיי

לאור באזורים השונים.  אלון התבורהקמתו של יער  נתבהם מתוכנשמקומות  לבלוטים" עבור

סוף את חומר הריבוי )בלוטים או ייחורים( בכל אזור רצוי מאוד לא ,הבדיקות הגנטיותמתוצאות ה

רצוי לאסוף  עבור הגולן והגליל העליון. [1, 2, 5]באוכלוסייה שבה השונות הגנטית היא הגבוהה ביותר

גדלים ה; עבור נטיעות באזור הגליל התחתון רצוי לאסוף בלוטים בעומדים ביער יהודיההבלוטים את 

 .ביער עירוןור נטיעות באזור השפלה רצוי לאסוף בלוטים עב ;מערב עמק בית נטופה-בדרום

 

ב"אילנות" )לשעבר המחלקה לחקר היער אשר בשרון( חלקת  השל המאה שעברה נזרע 26-בשנות ה

. פרטי הניסוי אבדו מזמן, אלא שהפנוטיפים של העצים בחלקה נחלקים בצורה אלון התבורניסיון של 

ללא  ,הגזע מהווה ציר מרכזי לאורך כל העץויחה זקופה ברורה לשניים: הפנוטיפ האחד מראה צמ

והנוף מתפצל לענפים רבים. תוצאות אלו  ,עוברהתפצלויות. לפנוטיפ השני אין גזע שמהווה ציר 

ההבדלים השפעת בעלי פנוטיפיות שונה באופן משמעותי.  "מראות כי ניתן למצוא "עצי אם לבלוטים

 .העדיין לא נחקר אלון התבורעבור ממשק יער ים יהפנוטיפ

 

הרבים מייצרים. הבלוטים מהווים  האלוןהגדולים שמיני מבלוטים גדולים מאוד,  אלון התבורל

תחליף מזון לאדם  שמשניתנים לאגירה על מנת לו)חלבונים, שומנים ועמילן(  גדולה ימאגר אנרגי

הוא  אלון התבור כאשר התנאים השחונים אינם מספקים די מזון אחר. ממשק יערות ייחודב ,יולח  

בעונה הלחה,  פארק-היער-תתרעייה בצומח העשבוני של משמש להוא פסטורלי, כלומר -ממשק סילוו

עת נושרים בלוטי האלון. צורת ִממשק שכזו מזכירה בהחלט את הממשק ביערות עצי  ,בסתיו רעייהול

 -רות אלונים בספרד ויע( Aesculus hippocastanum) הסוסיםערמונית , (Castanea sativa) הערמון
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צורת ממשק עתיקה עוד מתקופת האימפריה הרומית. סביר להניח כי כבר בימי שהיא דהישה, 

על ידי איכרים, שהגיעו במסעי הצלב והתיישבו אלון התבור ממלכת ירושלים הצלבנית בארץ ניטע 

ת. בחלק מיערות גם על ידי רועים נודדים, כדי להבטיח אספקת מזון לאדם ולחי בשנות בצורו ,בארץ

)חורשת טל, אלון הגליל( עדיין נראים סימנים לנטיעה )שורות(. ניתן להניח בסבירות  אלון התבור

ניתנים לאכילה היצר יבול בלוטים רב וגם טיפוסים יגבוהה כי נעשתה גם בררה של טיפוסים הנוטים ל

  . [2]טניניםכלומר, בלוטים בעלי מתיקות ומיעוט  ,על ידי האדם

 

חלק מהעצים בבית הגידול משירים את העלווה מאוחר בה נשירים קיימת תופעה ש אלוניםי במינ

מהעצים באוכלוסייה כלשהי משירים  22%עד  26%-. כאלון התבורבבעונה. תופעה שכזו קיימת גם 

 [22]בדיקה בשיטות גנטיות. [26, 2]העלים מאוחר בתקופת בחורף, עד חודש פברואר ותחילת הלבלובאת 

ה כי קיים הבדל משמעותי בתדירות של אללים מסוימים בין העצים "הרגילים" לבין אלו העלת

 ברורה. אינהן יהמשמעות של תופעה זו עדי .המאחרים מאוד בשלכת

 

 אלון התולע   7.3.5.3

 

 וצגותמ . התוצאותאוכלוסיות נפרדות של מין זה בארץ 20-נחקרה ב אלון התולעבהשונות הגנטית 

 אלון מצויבהבדיקה הגנטית, שנעשתה באותה שיטה כפי שנעשו הבדיקות של תוצאות ה .[25]22בטבלה 

 . ממוצע השונות בתוך האוכלוסיות6.266של המין היא  (Ht) , הראו כי השונות הכלליתאלון התבורבו

(Hs) שונות רבה קיימת בתוך אוכלוסיות הכרמל )המוחרקה(, החרמון ופארק גורן. 6.222 הוא ; 

טה יותר קיימת באוכלוסיות הר אדיר, יודפת, הר הילל ועין זיוון. החלק היחסי של השונות שונות מוע

קשרים בעלי  נמצאו. לא 6.205 , הוא(%Gst) נובע מההבדלים בין האוכלוסיותש, (Ht) הכלליתהגנטית 

מיקום הגאוגרפי של האוכלוסייה מובהקות סטטיסטית בין תדירות אללים מסוימים או השונות ל  

 תנאי האקלים.לרץ ו/או בא
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 נדגמו עבור המחקרשהגדלות בארץ  אלון התולעאוכלוסיות  :53טבלה 

גשם ממוצעגובה                  האוכלוסיות 

רב שנתי מ.פ.ה. קו אורךקו רוחבשנדגמו

)מ"מ()מ'(

33עין זיוון
0
06'35

0
48'950988

33יער אודם )צפון(
0
13'35

0
45'11001000>

33יער אודם )דרום(
0
09'35045'10001000

33הר חרמון 
0
17'35

0
45'16501000>

33מצוק מנרה
0
12'35

0
32'880758

33הר אדיר
0
02'35

0
23'1000

33בירנית
0
03'35

0
20'700

32הר מירון
0
59'35

0
25'1000900

32הר הילל
0
57'35

0
25'950

33פארק גורן
0
03'35

0
18'250793

400555'35016'32051יודפת

32המוחרקה
0
44'35

0
08'450686

32יער אום ריחן
0
29'35

0
08'400666

31הר סנסן
0
43'35

0
05'700 
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 בארץ אלון התולעהשונות הגנטית באוכלוסיות של  :51טבלה 

nehIPIP%Gstהאוכלוסיות שנדגמו

1.5320.3170.4772990.620.208עין זיוון

1.5990.3510.52332100.000.123יער אודם )צפון(

1.5020.2920.4372887.350.270יער אודם )דרום(

1.5780.3370.5023093.750.157הר חרמון 

1.6280.3620.53932100.000.095מצוק מנרה

1.5280.3120.4713093.750.219הר אדיר

1.6120.3470.5113093.750.133בירנית

1.5860.3430.5103093.750.142הר מירון

1.6070.3500.52232100.000.124הר הילל

1.5660.3280.49432100.000.180פארק גורן

1.5230.3030.4522887.500.243יודפת

1.6390.3690.54732100.000.077המוחרקה

1.5670.3280.4872990.620.181יער אום ריחן

1.6240.3560.52632100.000.111הר סנסן

1.5780.3350.50030.42995.080.162ממוצע

 0.0430.0230.0321.5554.880.057סטיית התקן

neמספר אללים אפקטיביים= (Crow and Kimura, 1964).H שונות גנטית בתוך האוכלוסייה= 
(Nei, 1973) .Iקס האינפורמציה על פי שנון=אינד (Lewontin, 1972) .PIמספר אתרים= (loci) 

=החלק של השונות הכללית הנובע Gst. =אחוז האתרים הפולימורפיים%P. פולימורפיים
 הבדלים בין אוכלוסיות.מה

 
)התנאים האקולוגיים( והשונות הגנטית בתוך  יוגרפגאחיובי או שלילי בין המיקום הלא נמצא קשר 

קיימת  ןבהשחומר ריבוי )בלוטים( מעצי אם באוכלוסיות לאסוף . לפיכך, ניתן (Hs) וסיותהאוכל

ולהשתמש בו )המוחרקה, הר מירון, החרמון, פארק גורן, יער מסעדה דרום(  הרבה ביותרהשונות 

 בהם התנאים האקולוגיים מאפשרים גדילה טובה של אלון זה.ש ,עבור נטיעות במקומות שונים בארץ

 סיכום  7.3.5.1

 .הגדלים בארץ, באותם בתי גידול או בנפרד אלוניםבהשוואת המגוון הגנטי של שלושת מיני ה ןיש עניי

, דבר שכנראה נובע ממיעוט חילופי גנים אלון התבורב םגנטי המרבי קייהמראה כי המגוון  22טבלה 

יותר  אלון התבורל קרוב ברמת השונות הגנטית אלון התולע. מרוחקות זו מזואשר בין אוכלוסיות 

אלון היחסית. גבוה  (Nm)שמספר האללים המועברים בין האוכלוסיות  אף, אלון המצוילמאשר 

העברת גנים רבה עקב המגוון הגנטי הכללי הנמוך משלושת המינים, כנראה  בעלהוא המין  המצוי

מתוך השונות ולכן אחוז השונות בתוך האוכלוסיות  ,אחידותיחסית בין האוכלוסיות אשר גורמת ל

 . 80.2%אלון התבורבו 88.8% אלון התולעב, 12.8%א וה אלון מצויבהכללית 
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 שראלהגדלים בי האלוןפרמטרים של השונות הגנטית בשלושת מיני  :57טבלה 

פרמטרים גנטייםהמינים

nehIHtHsGstNm

1.754±0.2460.416±0.1000.602±0.1180.417±0.0100.360±0.0090,1353,199אלון התבור

1.700±0.2420.398±0.0100.583±0.1120.400±0.0090.335±0.0090,1624,649אלון התולע

 1.624±0.3390.354±0.1520.525±0.1880.354±0.0230.325±0.0200,0805,660אלון מצוי

neמספר אללים אפקטיביים= (Crow and Kimura, 1964).H שונות גנטית בתוך האוכלוסייה= 
(Nei, 1973) .Iמציה על פי שנון=אינדקס האינפור (Lewontin, 1972). 

  .Gst = (Ht-Hs)/Ht      החלק של השונות הכללית במין הנובע מהבדלים בין האוכלוסיות

 .Nm = 0.5(1-Gst)/Gst             מספר האללים המועברים בין האוכלוסיות באבקה בדור
 

 ספרות, מקור הציטוט
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 רותי ויסותירותי אספקה, שיש תהיוצרהיער כאקוסיסטמה   0.6

 רותי תרבותיוש
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 מבוא

 

 הגיש יארותי תרבות" הירותי אספקה", "שירותי ויסות" ו"שיההתייחסות ליער כגוף צמחי היוצר "ש

ה לכך . דוגמ[3, 7]תמרעיון הקיימות שהיה קיים כבר במאה העשירי תנובעהת בשיח הציבורי יעכשוו

נוהלה על ידי  . פעילות זוהאפנינים-בצפון (Abies alba)היא הפעילות היערנית ביערות עצי אשוח 

שנוסד במאה העשירית בצפון טוסקנה. הוראות המכוונות את   Camaldoliמסדר הבנדיקטים במנזר

ת כרעיון . הקיימּו[1]עם הזמן לקווים מנחים ביערנות האיטלקית היוהפעילות היערנית של מנזר זה 

של רעיון זה עיקרו  .[5]1213בכתובים במרכז אירופה בשנת לראשונה  מהמנחה בממשק היערני פורס

מחסור חמור עקב לנצל( יותר מתוספת הגדילה התקופתית. הרעיון התגבש  ,הוא שאין לכרות )לצרוך

ון: גלישות כג ,קפם בטבעינזקים עצומים בהבעקבות גם ו יהיתעשליה ויבנלבעץ לתחזוקת מכרות, 

 ;הרס שטחי חקלאות ;קרקע וסלעים במדרונות ההרים ומפולות שלג שגרמו לסתימת נחלים ונהרות

שינוי מאזני  ;ישובים עירוניים על ידי שיטפונות בהיקפים עצומים שלא נודעו בעבריהרס כפרים ו

ועוד.  ,םיהיער והחומר האורגני שמווסתים את מחזור המים באזורים הררי הסרתבעקבות המים 

דלדלות יכריתת היערות רחבת ההיקף באירופה בימי הביניים ותחילת הרנסנס גרמה לה ,כלומר

 רותי הוויסות. ישברותי האספקה ויחמורה בש

 

רותי הוויסות יהרס שמלנזקים עצומים הנובעים מהרס יערות ו הדוגמהיא יה יטורקבהעיר אפסוס 

והיה  ,עיר זו לחופי הים התיכוןשכנה  עבראדם. בל ידי העהקשורים ביער מאז החלה התיישבות קבע 

ורוס הקרובים שהוסר מהם אכריתה בלתי מבוקרת אירעו שיטפונות גדולים מהרי הטבשל לה נמל. 

 שקו החוף הוזז חמישה ק"מ מערבה והנמל נחרב. על פי ההיסטוריון ,היער. הסחף שנוצר היה כה גדול

סדירה של  הליטיות רבות נבעו מהצורך הדחוף באספקכל ההיסטוריה, החלטות פו במהלך, [4]פרלין

הדרישה לעץ לצרכים ה, כדי שתוכל לקיים אורח חיים מקובל בהתאם לזמן ולמקום. יעץ לאוכלוסי

לחימום ולהסקה בתעשייה  ,ומאוחר יותר בנפטא ,שימוש בפחםאלה הצטמצמה מאוד עם המעבר ל

 .תלבניית אניות בעזרת מתכו , ועם המעברובמשקי הבית

  

מתבטא בצורתו העכשווית גם ברצון לסכם את השירותים  ,רעיון הקיימות שהשתנה במשך הדורות

 למיניהם שהיער מספק ולתת להם צורת ביטוי כלכלית על מנת לשלב אותם בחשבונאות הלאומית.
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 רותי אספקהיש     0.6

 מהיער הנטוע בישראלביומסה מעוצה    0.6.6

  (אגף הייעור של הקק"להמחלקה לניהול יער, מידע וממ"ג, הנתונים הכמותיים באדיבות )
 

אומדן גס  ו.תלשימושים שונים בהתאם לאיכו (עצה) אחד מהשירותים שהיער מספק הוא חומר גלם

הכוונה  .3מ 3.6*1.26של מלאי העץ העומד )עצה רטובה( בכלל שטח היער הנטוע בישראל מגיע לכדי  

 ס"מ )לא כולל שורשים, ענפים ועלווה(.  2לעצה המרוכזת בגזע העץ עד קוטר של 

 כריתת עצים ביער נעשית מסיבות שונות, ביניהן:

  ;לתת לעצים הנותרים תנאים משופריםכדי ת התחרו תהעומדים והפחת העציםווח יר: דילול .1

  עצים שנפגעו כן ו עצים שנפגעו ומתו מהתקפות של מזיקים, מחלות, יובשסניטציה: הרחקת    .7

  ;משרפות      

  ;היער חלקת חידוש היער: כריתה סופית לשם חידוש טבעי או מלאכותי )שתילה( של . 3

 .גיזום עצים .  4

 1253-7213 השנים בין ל"קק ותמיער עץ תפוקת :6 איור

 

 

ראה מהאיור  .7213-1253מגמות בתפוקת העץ השנתית ביערות קק"ל בין השנים המתאר את  1איור 

עיקר התפוקה  .1223בשנת  נהטו 35,222-והגיעה לסך של כ 1253כי תפוקת העץ עלתה בהדרגה משנת 

-התפוקה לכדי ממוצע שנתי של כתה על 1222-ל 1224היה איקליפטוס ומיעוטה עצי מחט. בין השנים 

 תפוקת העץ עלתה  7222ועד שנת  1222מחטניים. משנת  ּהאיקליפטוס וחציי ּה, חציינהטו 22,222

 אורן ירושליםמלתעשיית הלבידים. העץ היה ברובו  הסופק הרובו, נהטו 172,222-122,222 לכדי

בין התנאים האקולוגיים במקום חוסר התאמה בין המבנה הגנטי של העצים הנטועים לעקב שנפגע 
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בשנה בממוצע. הדבר  נהטו 72,222-הגידול. באותה עת תפוקת עץ האיקליפטוס ירדה מאוד לכדי כ

על  ,עקירת משברי הרוח שהיו לאורך הכבישים במדינהבעקבות האיקליפטוס  נבע מהקטנת שטחי

בשנה. בארבע  נהטו 71,222-תפוקת העץ לכדי כפחתה ים ימנת לאפשר את הרחבתם. בשנות האלפ

נובע בעיקר מדילולים המבוצעים כדי נה. הדבר טו 42,222-ה לכדי כתהשנים האחרונות התפוקה על

  להתאימה, וגם כדי יותר שהם יובשניים ,להתאים את צפיפות העצים ביערות לתנאי אקלים חזויים

יער מגוון -תתל שהתפתחות הן לאפשר  לדילולים. סיבות נוספות הקהל העדפותולחידוש טבעי ל

מיניים בהתאם למדיניות הדירקטוריון של -גיליים ורב-לגדל יערות רבו ,המורכב ממינים רחבי עלים

 שנפגעוחלקות יער בכוללת עצים פגועים ההעלייה בכמות העצה נובעת גם מפעולות סניטציה  הקק"ל.

קת העץ עתידה שוב בעשורים הקרובים תפו ,[1]בהתאם לתחזית של אגף הייעור .משרפותו משלגים

צפויה  בעקבות זאתטם; שנה שקורסים לא   22עד  52בני הצורך לחדש יערות ותיקים בשל לגדול 

עיבוד לומכאן שהם מתאימים לניסור ו ,מרוכז בגזעים שקוטרם גדול יותרהלעלות כמות העץ 

 ערך כלכלי גבוה יותר.  הנותנים

 

 הערך הכלכלי של העץ המופק

. טווח המחירים [1]הסקההמופק על ידי הקבלנים מהיערות  מגיע לשוק עצי מהעץ ה 22%-ל 42%בין 

והוא זול במידה ניכרת ממחיר  ,ש"ח למ"ק בהתאם לעונה 322-ל 152של עץ להסקה )אורן( נע בין 

 נפט להסקה. מכאן שיש פוטנציאל להעלאת מחירי עץ להסקה. 

 

והם  ,מ' מפני הקרקע( מתאימים לניסור 1.32ס"מ קוטר בגובה של  75ב הגזעים העבים יותר )מעל ור

 32יותר על בולי עץ שקוטרם  42%-. בעל מנסרה בישראל מוכן לשלם כ[1]נמכרים למנסרות בחברון

לעומת ; נהלטו ש"ח 422-ל 442כלומר בין  ,ס"מ ומעלה מהערך שתעשיית המשטחים מוכנה לשלם

(. חיר ללא מע"מ בפתח המפעלהמ) נהש"ח לטו 352-ל 372ת המשטחים משלמת בין יתעשי זאת,

וסדורה  הבתנאי אספקה קבוע .בשנה נהטו 1,222הביקוש הצפוי של מנסרה זו עשוי להגיע לכדי 

משטחים ליעובדו בעיקר לריהוט בנוסח כפרי, שבשנה  נהטו 5,222הביקוש עשוי להגיע עד כדי 

 .[1]סמוכות לחקלאותלו

 

ריסוק הענפים אשר נגזמים מעצים עומדים או ות בעקבהנוצר  ,תוצר נוסף חשוב מהיער הוא רסק עץ

.  כיום רק [1]לכמות העץ המופק מהיערות המעצים אשר נכרתו; כמות הגזם מהיערות  זהה במשקל

מרסק העץ מנוצל לצרכים שונים: חיפוי בגינות ובמטעים, קומפוסט, חומר בערה במתקנים  15%-כ

 יה בתעשייה. ייוצרי אנרג

בחשבון המים של  52%-62% ברסק עץ לחיפוי בגינות עשוי לחסוך עד בכרמיאל נמצא כי שימוש

על בגינות פירוש המעשי הוא שהעירייה יכולה לשלם עבור ההובלה של רסק עץ שיפוזר ההעירייה; 

כמות העץ  .[1]ש"ח 622,222ועדיין להישאר עם עודף של  ,ס"מ 12 בעוביבשכבה דונם  262פני 

 .7איור בנראית  7213-1223פול הנדרש בשנים שהוצאה מיערות קק"ל בהתאם לטי
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 רת ביערות הקק"ל לפי סוגי הטיפול( שנכנהעץ )טוהכמות : 2איור 

 

 
 ספרות, מקור הציטוט

 
               ניצול בולי עץ ורסק עץ כפועל יוצא של פעולות ממשק ביערות (.7215)עורכים( ) 'ע ,בונהו אדר, כ'      .1

 כתב עת לניהול  :יער(. 7217 עור האמריקני )יוליישראל. תמצית הדוח של משלחת שירות הינטועים ביה         

 .32-33 ', עמ61 ,יערות ושטחים פתוחים         

 

 כבשים בשטחי היער הנטועלעזים ולמזון לעדרי בקר,    0.6.2

 היער(-דלים בתתיה הגיעשבממצומח מעוצה ו - עזים ובקר ;הי)כבשים ניזונות בעיקר מעשבי         

 

קשר הדוק לתנאים האביוטיים )כגון סוג  הקשור ,בין עשבוני ובין מעוצה ,היער-כמות הצומח בתת

המסלע או הקרקע, זמינות מים, כיוון המדרון, משטר הטמפרטורות וזמינות חומרי מזון( ולתנאים 

. כלל התנאים (שטחוחלוקתם ב [מספר עצים לדונם]צפיפותם  ,הביוטיים )כגון מין העצים, גודלם

היער, על כמות הנשר ותכונותיו האללופטיות ועוד. -האקולוגיים משפיעים על רמת ההארה בתת

יה ביערות הנטועים בארץ משרתת שתי מטרות: הראשונה בחשיבותה היא מניעת התפשטות יהרע

 מזון מיובא.  באספקתאספקת מזון לעדרים, דבר שחוסך  -שרפות, והשנייה 

 

היער וזמינה למאכל בעלי חיים. -ם להערכת הביומסה המעוצה והעשבונית הגדלה בתתיש שתי דרכי

או  ההשנייה, הערכ; האחת, שקילת כמות הצומח העשבוני הגדל ביחידת שטח בעונה המתאימה

כלומר, מספר בעלי החיים )עזים, כבשים, בקר( המסוגלים  ,כושר הנשיאה של השטח ה שלמדיד
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 שחית אותו.לרעות ביחידת שטח בלי לה

 

ביערות הרי אפרים והגליל  ,ועשבונית תשיחיהיער, -מחקר ראשוני על התפתחות העצים וצמחיית תת

. נמצא כי כיסוי השטח הפנוי מסלעים על ידי עצים, היה 62-התחתון נעשה כבר במחצית שנות ה

וי השטח , ואחוז כיס11.1%, אחוז כיסוי השטח שמתחת לעצים על ידי שיחים היה 56.4%בממוצע 

נמצא כי כמות החומר היבש של הצמחייה  כמו כן,. 42.4%הפנוי מסלעים על ידי עשבים היה 

ק"ג לדונם. מסקנת המחקר הייתה כי כמות הצמחייה העשבונית  72.3-ה בממוצע כתייהעשבונית ה

. מחקר נוסף שבדק את השפעת צפיפות [3, 7]לדונם מושפעת באופן שלילי מובהק מצפיפות העצים ביער

הראה כי יבול העשבייה והרכב המינים שלה )הרכב המינים  ,[4]היער המחטני על צמיחת העשבים

בעיקר בצפיפות העצים ובפיזורם בשטח. לדוגמה,  יםמשפיע על הערך התזונתי של המרעית( תלוי

מהשטח,  52%ות המכסות רק עצים לדונם, כאשר העצים מרוכזים בקבוצות קטנ 122בצפיפות של 

העלה כי  [5]ק"ג לדונם. מחקר נוסף במרחבי חבל דרום של הקק"ל 173-יבול העשבייה עשוי להגיע ל

ק"ג  22-22-יה בכמות המהווה כייה הוא כאשר יש בשטח עשבימועד הכניסה המיטבי לשטח לשם רע

 ליום.   3%-גדלה בהחומר יבש,  -1דונם

 

, כמות המרעית העשבונית שנאכלה ביערות נטועים במעלה החמישה, הסטף [6, 1]בריוועל פי אבלגון וח

כמות המרעית המעוצה )שיחים( שנאכלה  ק"ג חומר יבש לדונם בשנה; 62.2-ל 53.2ועדולם, נעה בין 

העריכו את כושר  [2]בריווק"ג חומר יבש לדונם בשנה. כמו כן, אבלגון וח 62.6-ל 112.3הייתה בין 

 .1תיכוני. התוצאות מרוכזות בטבלה -נטועים בחבל היםהנשיאה של יערות 

 

  םכושר הנשיאה ביערות נטועים בחבל מרכז של הקק"ל בהתאם למין בעל החיי :6טבלה 

 כושר הנשיאה ביערות נטועים באזור המרכז               

 כבשים עזים בקר סוג בעל החיים הרועה

 1.3±0.46 2.4±1.03 0.3±0.09 דונם* 11-כמות בעלי חיים ל

    

 

  

   גודל העדרים כדי לרעות 

 

  

 33,800 62,500 6,800 דונם** 000111בשטח של 
   

 יום בשנה בחורף ובאביב; 172משך הרעייה של בקר וכבשים: 

  .יום בשנה בחורף, באביב ובקיץ 742משך הרעייה של עזים: 

  .כמות בעלי חיים שונים שיכולים להיזון מעשרה דונם יער*

 דונם ביערות חבל המרכז.  76,222כמות בעלי החיים השונים שיכולים להיזון בשטח של **
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 ספרות, מקור הציטוט

  

(. המרעה וניצולו ביערות הנטועים במרחב המרכז של קק"ל. 7214אבלגון, ד', קומיסרצ'יק, ש' ואחרים ) .1

 .76-12, עמ' 61עת לניהול יערות ושטחים פתוחים, -יער: כתב

התפתחות העצים והצמחייה העשבונית ביערות האורן בהרי אפרים ובגליל  (.1222' )ג ,דוארו 'נ ,זליגמן .7

 .27-65 ', עמ1 'חוב, 26 ,ליערןהתחתון התיכון. 

ניתוח מספר גורמים המשפיעים על התפתחות העצים והצמחייה העשבונית  (.1221) 'ג ,דוארו 'נ ,זליגמן .3

 .32-75 ', עמ2-6 ', חוב26 ,ליערןן הארץ. ביערות אורן על קרקעות רנדזינה בצפו

השפעת צפיפות יער אורנים נטוע על צמיחת העשבים ביער. עבודת גמר לתואר  (.1225' )ע ,יהודה .4

 מוסמך, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

 דו"ח סופי  :דרוםביה בשטחי קק"ל יבחינת ממשק הרע. (7221, ברקאי, ד' ואחרים )'י ,לנדאו .5

  .המחלקה למשאבי טבע, מינהל המחקר החקלאיבית דגן:  .(6111-6111)

6. Evlagon, D., Kommisarchik, S. et al. (2010). How much browse is available for goats that 

graze Mediterranean woodlands? Small Rumin. Res., 94, pp. 103-108. 

7. Evlagon, D., Kommisarchik, S. et al. (2012). Estimating normative grazing capacity of 

planted Mediterranean forests in a fire-prone environment. Agric. Ecosyst. Environ., 155, 

pp. 133-141. 

 

 משאבי מזון לאדם   0.6.1
 

אשר עורן בית גידול לחיות שניצודות לשם מאכל ו היותומאז ומעולם היער מהווה מזווה לאדם ב

החיות העיקריות אלה רכים שונים. גם בארץ מתקיים ציד המפוקח על ידי הרשויות. לצ משמש

 חזיר בר, חוגלה, צבי, דרבן ועוד.  :מטרה לציד המשמשות

 

שימשו בעבר  ,רותאך בעיקר הפ   ,אברים שונים בהםשבית גידול למיני צמחים הוא  בפני עצמוהיער 

ים והצפופים אפשרו ימינ -ן ביערות הנטועים החדומשמשים עד היום למאכל. השינויים שחלו עם הזמ

, קטלב מקור מזון:כ משמשיםחלקם , והתפתחות של מיני צמחים שהתפשטו מהחורש אל תוך היער

, תפוח בר, אגס בר, שזיף הדוב, עוזרר אהרוןלמיניהם, מינים ממשפחת הוורדניים ) חרוב, האלונים

 פטריותועוד. מינים נוספים הם  מי, ער אצילשקמה, תאנה, מיש דרו ,(חוזרר החורש, שקד מצוי

ומינים עשבוניים שונים. מקום גדילת כל מין בפני עצמו קשור ישירות  פטל, אספרגוס, ןלמיניה

 לאיכות בית הגידול. 

 

שנאספות ביער הנטוע בעונה המתאימה, בעיקר  פטריותחלקים מהאוכלוסייה בישראל צורכים מיני 

בוסס על הכמויות הנאספות, אך למראית עין הן גדולות מאוד בעונה ביערות עצי מחט. אין ידע מ

אירופה, שם הפטריות הן חלק -המתאימה. עיקר האיסוף נעשה על ידי אנשים שעלו לארץ ממזרח

נעשה איסוף גם לצרכים מסחריים  ,וכנראה גם בארץ ,חשוב בתפריט כי יש להן ערך תזונתי רב. בחו"ל

 .[1]ודכי לפטריות ערך כלכלי רב מא
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בחלקות מרעה לדבורים. -רבהיותו כ ,קשור גם ליער על מיניו השונים: ייצורו מזון נוסף הוא הדבש

 .וצוף לדבורים פורחים בעונות השנה השונות ומספקים אבקה , ואלהמינים רחבי עלים יער ניטעו

 

 ספרות, מקור הציטוט 

 

 ; הועתק מפיננסובייה איזבסטיה.61.66.61כלכליסט . העצים הכסף שצומח בין (.7222) 'ל ,בוטוזטבה .1

 אוחזר מתוך:

http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3363311,00.html 

 

 משאבים גנטיים ורפואיים ביער הנטוע בישראל   0.6.1

           עמידות למזיקים, למחלות וליובש ;בולי עץילשיפור צמחים המשמשים    0.6.1.6

  

לי, התנאים האקולוגיים במדינת ישראל אינם תומכים בנטיעת יערות לשם ייצור עצה. באופן כל

דוגמת  ,לחות ונטועים בהן מינים מהירי גידול יהםשקרקעותלמרות זאת, באזורים ייחודיים 

, קיים ייצור עצה מהיער. כמו כן, היערות שניטעו מספקים עצה המשמשת צפצפהו איקליפטוס המקור

עץ, רסק עץ, יתדות וסמוכות -דוגמת משטחי העמסה, פחם ,נחותים מבחינה כלכליתבעיקר לתוצרים 

יכולתם המוכחת לעמוד בשל הבחירה במינים מסוימים לנטיעה נעשתה בחקלאות ועוד. מאז ומעולם 

לעמוד בתנאי  המסוגליםבתנאי יובש ובפני מזיקים ומחלות הקיימים בארץ. החיפוש אחר אקוטיפים 

 מתקיים כל הזמן.  ,יובש קשים יותר

 

טבעי מחצי האי הבלקני ומישראל  אורן ירושליםניסיונות רבים עולה כי אקוטיפים של מממחקרים ו

קצב גידולם בשל הם האקוטיפים הטובים ביותר לנטיעה בארץ בשל עמידותם הטובה בתנאי יובש ו

. אגף [4]שםמ"מ ג 322-שנתית הממוצעת פחותה מ-גם כאשר כמות הגשמים הרב ,המהיר יחסית

יעור של הקק"ל משתמש עתה בזרעים ממטעי אם לזרעים הכוללים מקורות טבעיים ישראלים יה

ן לא ין כדי לטעת חלקות יער עמידות יותר בפני מזיקים, מחלות ומיעוט גשמים. עדיוומקורות מיו

 ברוש מצויאורן ברוטיה, אורן קנרי, אורן הצנובר, בוצעו מחקרים של עמידות ליובש באקוטיפים של 

ניסיונות  נעשותיכוניים לחים יותר. -קלמו בארץ ומוצאם מאזורים יםוומחטניים נוספים אשר א

 [1](Eucalyptus camaldulensis) איקליפטוס המקורזרעים הרבים של הלבחור ממקורות 

את אלו העמידים יותר ליובש לשם נטיעה  [1](Eucalyptus occidentalis) איקליפטוס מערביו

 מות המתאימים. עתה משתמשים בזרעים מאקוטיפים אשר הוכיחו עמידות טובה יותר ליובש.במקו

 

   משאבים רפואיים קיימים ביערות הנטועים   0.6.1.2

השימוש בתחום הרפואה העממית )האלטרנטיבית( בשרף שבעץ מתאר את  [2]ספר שפורסם לאחרונה

ה ים התיכון וגם בארץ, בעיקר באוכלוסימימי קדם ועד ימינו אלה סביב אגן הי אורן ירושלים

על ו [3, 7]איקליפטוסהשימוש בשמנים אתריים המופקים מעלווה של מיני ידוע על ינית. שתהפל
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מידת . ואולם, [5], בשמים ועוד[6]כבסיס לחומרי ריח דוחי עש הבדים ברוש מצויהשימוש בשרף עצי 

 כה. ישה מאוד להערוק הידוע ההשימוש בשמנים אלה בקרב הקהל הישראלי אינ

 

יער אשר במסגרתו ניתן למצוא בבתי גידול -, ביערות נטועים התפתח עם השנים תתיתר על כן

סירה קוצנית, אלת המסטיק, כגון:  ,שימושבהם הרפואה העממית עושה שמתאימים צמחים נוספים 

 . [2]ועוד הדס, פרג, קורנית, מרווה משולשת

 

 ספרות, מקור הציטוט

 

 .האיקליפטוס מצמרתו ומעלה (.7211) 'ד ,ברנדו 'י ,, זהר'א ,ויינשטיין .1

ה, חקלאות וקוסמטיקה. יעלי איקליפטוס כמקור שמנים למוצרי רפואה, תעשי (.7211) 'ר ,זהרו 'י ,זהר .7

 .  22-27 ', עמהאיקליפטוס מצמרתו ומעלה .ברנד וד'זהר  י' ,ויינשטיין א' בתוך:

: א' ויינשטיין, י' זהר וד' ברנד. קוסמטיקה. בתוךברפואה ושמני  איקליפטוס ב (.7211) 'י ,רקובר .3

 .22-22 'עמ ,האיקליפטוס מצמרתו ומעלה

יער: כתב עת ליער, ביתיר: סיכום ביניים.  אורן ירושלים(. אקוטיפים של 7222שילר, ג' ועצמון, נ' ) .4

  .13-6, עמ' 66חורש וסביבה, 

5. Lawrence, B. M. (1982). Progress in essential oils. Perfumer & Flavorist, 7 (1), pp. 46-47. 

6. Makkonen, O. (1968). The nurseries of the ancient Romans. Silva Fennica, 2, pp. 126-130. 

7.         Schiller, G. (2014). Therapeutic use of Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.). In: Z. Yaniv 

& N. Dudai (Eds.). Medicinal and aromatic plants of the Middle-East. Medicinal and 

aromatic plants of the world, Vol. 2. Dordrecht: Springer, pp. 215-224.  

8.         Yaniv, Z., & Dudai, N. (Eds.). (2014). Medicinal and aromatic plants of the Middle-East.   

          Medicinal and aromatic plants of the world, Vol. 2. Dordrecht: Springer. 
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 על ידי היער הנטוע שירותי ויסות 2.6

 אטמוספריהרכב הויסות ה   2.6.6

 

יולוגית של זהפעילות הפיעקב ככל שרבו שטחי היערות הנטועים וגדלו ממדי העצים עם השנים, 

 :, ובכללה ההיבטים האלהכן גדלה השפעת היער על ההרכב האטמוספרי ,הצמחים

  מהעלווה )תהליך ההטמעה= תחמוצת הפחמן בעת נידוף מים -קליטה של דו .א

 ;הפוטוסינתזה(       

 ;פליטה של חמצן בעת תהליך ההטמעה .ב

 ;תחמוצת הפחמן על ידי תהליך הנשימה-פליטה של דו .ג

   אשר פעילים ,פליטה של כימיקלים אורגניים נדיפים תוצרי פעילות מטבולית בצמחים .ד

  ;ביוטיות, מזיקים ומחלותבוויסות תרכובות חנקן ואוזון באוויר ובוויסות עקות א      

 ;דוגמת אוזון ותרכובות חנקן ,קלט לגזים מזהמים אטמוספריים .ה

    הקטנת מהירות הרוח על ידי היער )שקיעה עקב שקיעת חלקיקים הנישאים ברוח  .ו

  ;גרוויטציונית(       

 תחמוצת הפחמן משכבת החומר האורגני שעל פני הקרקע ובתוכה. -פליטה של דו .ז

 

 יחס רק למספר מצומצם של נושאי ויסות אטמוספרי.בפרק זה נתי

 תחמוצת הפחמן באטמוספרה-הפחתת רמת דוותרומתו לתהליך ההטמעה    2.6.6.6

 

הנידוף נחוץ  .חודר אליהן אווירשהו באמצעות הפיוניות, דוף מים מהעלווה של צמח עילאי כלבעת ני

 (CO2)=תחמוצת הפחמן -הגז דו ,רלשם קירור העלווה החשופה לקרינת השמש. מהגזים שיש באווי

צר סוכר שמהווה את הבסיס לתהליכים כימיים רבים בצמח. בעת ימשמש בתהליך כימי על מנת לי

 ,נפלט לאווירומשתחרר  חמצן (, C6H12O6)התהליך הכימי של יצירת מולקולת הסוכר גלוקוזה 

 הנוסחה הכימית:להלן וחשיבותו רבה בקיום החיים על פני כדור הארץ. 

6CO2 + 6H2O + Energy = C6H12O6 + 6O2 

שימוש במולקולות סוכר לשם  :כלומר ,שהוא הנשימה ,בצמח מתקיים גם תהליך הפוך לפוטוסינתזה

 הנוסחה הכימית: להלן ה הדרושה להנעת תהליכים כימיים אחרים. ייצירת אנרגי

+ ENERGY 2O + 6CO2+ 6O2 = 6H 6O12H6C 

מופרש מהצמח בעיקר בשעות החושך.  ,הנוצר בתהליך הנשימה (CO2)= תחמוצת הפחמן-דוהגז 

 כמות הנקלטת בתהליך ההטמעה. ביחס לעצים קטנה תחמוצת הפחמן המופרשת בנשימה מ  -כמות דו

תהליך ההטמעה מושפע מגורמים רבים: עצמת הקרינה בטווח הגלים )הצבעים( המפעילים את 

 אורולוגיים,  זמינות המים שבקרקע לצמח,תהליך ההטמעה בכלורופיל של הצמחים, התנאים המט

יעילות המערכות  (,דוגמת חנקן, אשלגן, זרחן, חומרי קורט)זמינות כימיקלים שונים שבקרקע לצמח 

 בצמח. הביוכימיות
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סוכרים )צלולוזה, המיצלולוזה, פקטין, -תוצרי תהליך ההטמעה המהווים את שלד הצמח הם רב

מהווים את  ,וחומרי תשמורת והגנה דוגמת שרפים, חלב גומי ודומי ףבצירו, סוכרים-. רבליגנין ועוד(

המבלע העיקרי של הפחמן שעשוי להישמר לפרק זמן קצר ועד מאות רבות וגם אלפי שנים בצמח החי, 

מאות שנים כתוצרת עץ )למשל מבנים( ומיליוני שנים בצורה של פחם אבן במעמקי האדמה. מעריכים 

מכמות הפחמן  7/2-כ היאומח המעוצה ביערות על פני כדור הארץ כי כמות הפחמן האגורה בצ

פחמן בצומח )חי של . מחזור הפחמן בטבע הוא מחזור מורכב הכולל קיבוע ושחרור [1]שבאטמוספרה

 בקרקע ובימים.  ,ומת=חומר אורגני(

 

להם יש תחמוצת הפחמן וגזי חממה נוספים שבאטמוספרה כי -יש עניין רב בהקטנת כמות/ריכוז דו

לשינוי אקלים. מכאן שבמקומות רבים בעולם  המובילשמשמעותי בהתחממות הגלובלית  חלק

תחמוצת -ית תפחית מכמות דוטכדי שפעילותם הפוטוסינת ,ובהם מינים מהירי גידול ,נוטעים יערות

 צרו עצה לשימושים שונים ויעשירו את הקרקע בפחמן. יי  . יערות אלה הפחמן באטמוספרה

 

ובין המינים בתוך  ,הנאגרת ברקמות הצמח שונה במעט ברחבי עלים לעומת מחטניים כמות הפחמן

היא שונה ברקמות צעירות לעומת מבוגרות ומזדקנות. כמות הפחמן )בצורה של אטומי  .כל קבוצה

מהמסה האורגנית.  7.8%±72.2%-, וברחבי עלים כ7.2%±87.2%-כ היאפחמן( בגזעי עצים מחטניים 

   .מהמסה האורגנית [7]1.2%±7.8%-מיניהם מהווים כשרפים ל כמו כן,

 

 אורן ירושלים: הגדילה בקוטר עצי 3איור 

 בהשפעת הגידול בזמינות המים

 

 

 

 אורן ירושלים: הגדילה בגובה עצי 4איור 

 בהשפעת הגידול בזמינות המים

 

 

 .רושליםאורן ישונים במסגרת המין  מקורות זרעים: הצבעים מסמנים 7-ו 2 הערה לאיור
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 ,אר את הגידול בקוטרמת 2ר איו. 7-ו 2 איורב יתקיבוע הפחמן נרא כמותהשפעת זמינות המים על 

במדינה גדלים המאותם מקורות זרעים נבחרים  אורן ירושליםאת הגידול בגובה של עצי  -  7ר ואיו

 בחמש חלקות ניסיון לאורך מפל הגשמים מצפון לדרום. 

 

אלף  27-המשתרע על כ ,ן וכמותו ביערות הנטועים בארץ החל ביער יתירמחקר על יעילות קיבוע פחמ

רובו של יער יתיר  .מ"מ 727-שנתית הממוצעת היא כ-דונם באזור יובשני שבו כמות הגשמים הרב

. המחקר נמשך עתה ביערות צפוניים יותר בארץ )כמות גשמים רבה יותר(. אורן ירושליםנטוע עצי 

. היער ממשיך לקבע -7ק"ג פחמן למטר 1.7±5.8שנה נאצרו  28ר בן המחקר ביתיר העלה כי ביע

רבה. בה זמינות המים ש. עיקר הקיבוע נעשה בעונה הרטובה -1שנה -7ק"ג פחמן למטר 7.12±7.77

 . [5, 8, 7, 2]מתקיימת בקיץ ביערות צפוניים יותר באירופהשמידת הקיבוע ביער יתיר בעונה זו דומה לזו 

ואפשרו  ,ומכאן בנפחם עם הזמן ם,קוטרבוהעצים הראו את השינויים בגובה סקרים שנעשו בעבר 

ועבור עצים  [2, 7, 1]אורן ירושליםחישובים לשם פיתוח טבלאות יבול )מודלים( עבור ממשק יער 

. טבלאות אלו אפשרו את הערכת מלאי [2, 1] א. הצנובר, איקליפטוס המקור, ברוש מצוידוגמת  ,נוספים

 באשרמראה את תוצאות הסקרים היעראיים בעשר השנים האחרונות  7ער. טבלה העצה העומד בי

 נפח העומד בהתאם לגודל השטח, הגיל והמין.ל

 (1טבלה  1ראו פרק שנסקר )שטח גודל הל( בהתאם למין, לגיל ו2)מעומד מלאי עצה : 6טבלה 

 

סה"כ מעל 20-1030-2140-3150-4160-5160עד 10מינים / קבוצות גיל

3082,2518,5232,3831,58913015215,335אורנים למיניהם

2,45949,27536,21654,367103,87897,2767,953351,424אורן ברוטיה   

1,0284,33410,71216,7418,75192920742,703אורן גלעין  

2,87011,61030,92474,934356,394168,43575,742720,910אורן ירושלים  

0333862,4194,6511,08808,576אורן קנרי  

665101,3131,5971,925378555,844ברושים למיניהם

04561001,4509237503,005ברוש אריזוני  

4292891,73113,59340,38613,9182,22872,572ברוש מצוי  

00000000ארז אטלנטי  

00000000ארזים - מעורב  

2,34427,076121,320125,222153,43370,067203499,664מחטניים למיניהם 

3,33310,06634,50524,87434,67481,3479,791198,590איקליפטוסים למיניהם

07775587733,7043,18809,000איקל. גומפוצפלה  

1484,3594,4622,7895,1162,5313,44222,847איקל. המקור 

 12,983111,035250,751321,141715,424439,36299,7731,950,469סכום כולל לפי גיל

 

ס"מ  2עד קוטר של כמות העץ )עצה רטובה( העומדת ביערות ישראל בגזעים  ,7בהתאם לטבלה 

 577ק"ג עצה יבשה ]משקל סגולי ממוצע לכל המינים של  7277*175-כ שהם  ,2מ 2.5*1.75-מוערכת ב

, מכאן שכמות 87%-א כיתכולת הפחמן בעצה ה ,([. כפי שכבר הוזכר17%)% לחות בעצה  2מ 1-ק"ג ל

 252*172-טוע הוא כק"ג. השטח הנ 1187*175-א  כיבעצה העומדת בשטחי היערות ה ההפחמן שנאגר

א בממוצע יומכאן שכמות הפחמן האגור בגזעים בשטח היער הנטוע ה ,(1טבלה  1ראו פרק דונם )
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בהתאם לתנאי בית הגידול  וכמות הפחמן האגור )המקובע( ישתנוכמות העצה ש. מובן 7גרם למ 1,127

 . [2, 8, 7]מין העציםבהתאם לשבחבלי הארץ השונים ו

 ספרות, מקור הציטוט

 מינהל המחקר החקלאי, המחלקה לחקר היער,אילנות: . מצויהברוש הנפח של הטבלת  (.1227) 'י הר,ז .1

 .25עלון מס' 

. הוצאת בישראל: בסיס נורמטיבי לממשק יער אורן ברוטיהו אורן ירושלים א(.1222) 'ג ,ספיר .7

 המחלקה לפיתוח מקצועי, מדור ממשק יערני, אגף הייעור, הקק"ל.

. מדריך לחישוב נפח עץ של מינים עיקריים בישראל: בסיס נורמטיבי לטיפול ביער (.ב1222) 'ג ,ספיר .2

 הוצאת המחלקה לפיתוח מקצועי, מדור ממשק יערני, אגף הייעור, הקק"ל.

4. Grünzweig, J. M., Lin, T. et al. (2003). Carbon sequestration in arid-land forest. Global 

Change Biol., 9, pp. 791-799. 

5.  Grünzweig, J. M., Hemming, D. et al. (2009). Water limitation to soil CO2 efflux in a pine 

forest at the semiarid "timberline". J.  Geophys. Res., 114, G03008, pp. 1-14.  

6. Maseyk, K., Grünzweig, J. M. et al. (2008). Respiration acclimation contributes to high   

          carbon-use efficiency in a seasonally dry pine forest. Global Change Biol., 14, pp.  

         1553-1567. 

7. Roehle, H. (1991). Yield tables for Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.) in Israel.   

         Germany: Department of Forest Yield Sciences, University of Munich.  

8. Thomas, S. C., & Martin, A. R. (2012). Carbon content of tree tissues: A synthesis. 

Forests, 3, pp. 332-352.  

 

 וויסות רמת החמצן באטמוספרהותרומתו לתהליך ההטמעה    2.6.6.6

 

נפלט לאוויר. המשוואה הכימית של תהליך ובתהליך ההטמעה )הפוטוסינתזה( משתחרר חמצן 

מתקבע אטום  ,המשתתפת בתהליך (CO2)תחמוצת הפחמן -ההטמעה מראה כי על כל מולקולה של דו

א  יונפלטים לאוויר שני אטומי חמצן. כמות הפחמן האצור בגזעי העצים ביער הנטוע ה ,פחמן אחד

-ל (O2)חמצן  םגר 1,825.7שהם  (,O)חמצן  םגר 2,127.2-. קיבוע זה שחרר לאוויר כ7מ 1-ל םגר 1,127

 .    7מ 1

 

 וויסות כמות החלקיקים הנישאים באוויר ותרומתו להיער    2.6.6.3

 

מחקרים ברחבי העולם הוכיחו כי לעצים יש תפקיד חשוב כקלט למזהמים אטמוספריים. ביער 

דבר המפחית את מירידה חדה במהירות הרוח ביער, בחלקה מתקיימת שקיעה יבשה אשר נובעת 

סינון עקב מזהמים של קלט  יש ;ומתקיימת שקיעה גרוויטציונית ,יכולת הנשיאה של האוויר

(. חלק אחר נובע משקיעה םגזעיבו םענפיב ,הדבקות בעלווי)היתקלות החומר המרחף בגוף הצמחי וה

עם מיצוי היבש הלכוד בנוף העצים ערפל(. הגשמים שוטפים את המשקע בגשם וחומר מזהם ברטובה )
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)מיצוי עלוותי(. חלק מהשטיפה מטפטף מהנוף לקרקע )שטף נוף( וחלק  של חומרים שחדרו לעלווה

  אחר זורם לאורך הענפים והגזע )שטף גזע(. סך החומר שמגיע לקרקע היער הוא שקיעה כללית.

 

  ,הראה כי כמות המתכות הכבדות [2]מחקר על היער כקולט מזהמים אטמוספריים לאורך כבישים

במידה ניכרת בשכבת הקרקע העליונה בתוך  הגבוה ,, קדמיום ועופרתאבץדוגמת מנגן, ניקל, נחושת, 

בתוך הקרקע בעומק  ןכמותלעומת  ,היער ובתוך מחטים מתות שלא נשרו, בנשר ובקליפת העצים

ס"מ. חלק מההצטברות של המתכות הכבדות בקרקע ליד גזעי העצים הוא כנראה  27העולה על 

 ,השטף לאורך הגזע. חלק מהזיהום במתכות הכבדות תוזרימטפטוף  ,של שטיפת נוף העצים תוצאה

 תחבורה. של כלי שחיקת צמיגים ממשרפת דלקים ונובע  ,דוגמת עופרת ועוד

 

. נמצא כי קצב [7]בכרמל אלון מצויו אורן ירושליםעל היער כקולט מזהמים נעשה ביער  אחרמחקר 

הוא גבס  -1שנה -7גרם מ 7.72-כ ,. מתוך כמות אבק זו-1שנה -7גרם מ 8.2השקיעה היבשה )אבק( היה 

(CaSO4)  גפרית  -1שנה -7גרם מ 7.72הכולל(S) גפרית . נמצא כי בשקיעה רטובה )גשם וערפל( יש

של גפרית  -1שנה -7גרם מ 7.2נוף העצים והגזע( נמצאו אך  בשטפי יער )מ  , -1שנה -7גרם מ 1.2כמות של ב

 .  S-SO4בצורה של 

וכן במשקע הרטוב נמדדו ריכוזי  אורן ירושליםשטף הגזע של עצי בבשטף הנוף ו [1]בבדיקות נוספות

ויותר בריכוזי  ההבדלים גדולים של עד פי עשר ו. נמצא(K)ואשלגן  (NO3) , ניטרט(SO4)יוני סולפט 

ם אלה הוא כמות היונים הנ"ל בשטף הנוף והגזע לעומת המשקע הרטוב. פועל יוצא מריכוזים גבוהי

לדוגמה: ריכוז יוני גפרית היה . אדירה של מזהמים, אך גם יסודות חיוביים, המגיעים אל קרקע היער

 1.77במשקע הרטוב. ריכוז יוני אשלגן היה  -1שנה  -7גרם מ 7.22בשטף הנוף לעומת  -1שנה -7גרם מ 7.12

גרם  7.1רטוב. ריכוז יוני ניטרט היה הבמשקע   -1שנה -7גרם מ 7.11בשטף הנוף לעומת  -1שנה -7גרם מ

רטוב. התוספת של חנקן בצורת ניטרט  הבמשקע  -1שנה -7גרם מ 7.77בשטף הנוף לעומת  -1שנה -7מ

 הנשטף לקרקע מנוף העצים, בעיקר ביערות מחטניים, מעודדת את הצמיחה ביערות.  

 

  ספרות, מקור הציטוט

 

צי יער טבעי בכרמל כקלט למזהמים אטמוספריים. נוף ע (.1221) ' ואחריםא ,, זינגר'מ ,פריד .1

  .17-2 'עמ ,7 'חוב ,כרך כ, הביוספירה

קליטת סולפטים ממקור אטמוספרי במערכת אקולוגית של חורש (. 1227פריד, מ', זינגר, א' ואחרים ) .2

. תקציר מוגש לכנס השנתי של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי איכות הסביבה, גני טבעי בכרמל

 אביב.-תערוכה, תלה

3. Banin, A., Navrot, J., & Perl, A. (1987). Thin-horizon sampling reveals highly localized 

concentrations of atmophile heavy metals in a forest soil. Sci. Total Environ., 61, pp.  

145-152.  
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 פליטת פחמימנים נדיפים מצמחים   2.6.6.4

צמחים מנגנונים שונים כדי לעמוד בפני עקות סביבתיות. אחד מהאמצעים פיתחו בולוציה הא הלךבמ

דוגמת  ,שיש לו תפקיד בהגנה על הצמח בפני עקות אביוטיות (C5H8)לכך הוא סנתוז החומר איזופרן 

דוגמת מזיקים ומחלות. לנידוף האיזופרן יש גם  ,ובפני עקות ביוטיות ,טמפרטורות גבוהות ויובש

צרות אוזון שידוע וועה על הרכב הטרופוספרה בכך שחומר זה פועל עם תחמוצות חנקן וגורם להישפה

 .[17, 12, 17, 11, 17, 2]בפעילותו הרעה בצמחים

 

מונוטרפנים ]קבוצת העיקריים שבהם הם  ,חומרים נדיפיםמינים מחטניים נוצרים מהאיזופרן ב

 18בוצת חומרים של ]קוססקוויטרפנים רשרות[ אטומי פחמן המסודרים בטבעות או ש 17 חומרים של

עצים רחבי עלים לעומת זאת,  אטומי פחמן[. כמות המונוטרפנים גבוהה מכמות הססקוויטרפנים;

ממונוטרפנים. לכן האוויר ביערות ממינים שונים שונה בהרכבו. קצב יותר יצרים  ססקוויטרפנים ימ

סינתזה שמושפע מתנאי הסביבה, כלומר, צור איזופרן קשור קשר הדוק לקצב תהליך הפוטויי

זמינות המים, מזמינות כימיקלים זמינות קרינה המפעילה את תהליך ההטמעה, מטמפרטורה, מ  מ  

על ידי המבנה הגנטי של כל צמח  נקבעיםדוגמת חנקן, זרחן, אשלגן, ועוד. סוג החומרים וכמותם 

 . [8](chemotype) דבר המכונה כמוטיפ ,במסגרת המין

 

 תהנפלט גדולה פי שניים מזורך כי כמות החומרים האורגניים הנדיפים הנפלטים מצמחים בעולם מוע

ק"ג פחמן  1,187*172ממקורות אנושיים. ההערכה היא שכמות הפחמן הנפלטת מצמחים שווה לכדי 

 . [7]בשנה

ם בצינורות מיוחדי ,אחרים המרכיבים את השרףהללו וחומרים עצי מחט מאחסנים את החומרים 

בעצת הגזע, בקליפה, בענפים ובמחטים; מינים רחבי עלים מאחסנים את החומרים בעיקר בבלוטות 

. כל אחד מהמינים המכיל חומרים אורגניים כלל ובשערות בעלווה, ויש צמחים שאינם מאחסנים

 ,נדיפים פולט הרכב שונה של חומרים כימיים לאוויר. הפליטה נעשית בעיקר באמצעות הפיוניות

ן שקצב הפליטה קשור למצב התאורה, למאזן המים של הצמח, לטמפרטורת האוויר, ללחות ומכא

. הרכב תערובת החומרים הנפלטת קשור לטמפרטורת הנידוף של [5]האוויר היחסית, לגיל העלווה ועוד

 החומרים השונים ולא בהכרח להרכב החומרים המאוחסנים. 

 

)שכבת  בטרופוספרהחשיבות רבה בהרכב האוויר  לפליטת החומרים האורגניים הנדיפים האלו יש

חורשים על מנת לדעת מה וכמה נפלט בהאוויר הקרובה לכדור הארץ(. מחקרים רבים נעשו ביערות ו

ממיני הצמחים השונים בהשפעת תנאי הסביבה. רבים מהמחקרים נעשו באזור אגן הים התיכון 

 חורש בארץ.בביער הנטוע וגם ובמינים אשר גדלים 

ברוש מצוי, אורן ירושלים, א. ברוטיה, א. ות הנטועים בארץ יש שטחים נרחבים של עצי מחט )ביער

א. המקור, א. גומפוצפלה בעיקר  -דוגמת איקליפטוסים למיניהם  ,( וגם רחבי עליםהצנובר, א. קנרי

דוגמת אלונים ושיחים אחרים  ,ועוד. ביערות הנטועים מתפשטים גם מינים רחבי עלים מקומיים

נוצרת תערובת של חומרים  ,מינים הנלוויםלונים. כך שביערות הנטועים, בהתאם למין העיקרי וש

אורגניים נדיפים אשר לכל אחד מהם עשויה להיות השפעה על בריאות העצים והיער וגם השפעה 

 בתחום הרפואה האלטרנטיבית(.  ומסוימת על האדם )רא
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: יער יתיר, יער הסוללים ויער [2]יערות בישראל הלאחרונה נבדקה רמת הנידוף של טרפנים בשלוש

ריה. הממצא המרכזי במחקר הוא כי בעונת הקיץ החמה נידוף טרפנים רב יותר מבעונות אחרות, יב

מנדף טרפנים  אורן ירושלים קת מים.את נידוף הטרפנים בשל עמפחיתים  תנאים יובשניים אך

לעומת נידוף  ,כמעט אין נידוף טרפנים ביער יתירריה וביתיר באביב; אך בקיץ יבאותה המידה ביער ב

 ,ף מעט באביבנדמ אלון התבור ;תה המידהומנדף טרפנים באביב ובקיץ בא אלון מצויריה. ירב ביער ב

למידת פתיחת הפיוניות ולפעילות קשורה גם נמצא כי רמת הנידוף עוד אך הרבה מאוד בקיץ. 

 טית בשעות היום.תהפוטוסינ

 

קלפאפייטרה, פארס היה מוקד למחקרים רבים. על פי  ,ץ הגדל סביב אגן הים התיכוןע ,אורן ירושלים

 חומר יבש.  םגר 1-מ"ג ל 17.7-ל 2.5 כמות האחסון של טרפנים במחטים נעה בין ,[7]ולורטו

 והססקוויטרפנים  , α-pinene, β-myrcene, β-pineneהם העיקריים מבחינה כמותיתהמונוטרפנים 

 .caryophyllene-ו β-caryophyllene הם

מיקרוגרם   7.7 -והכמות המזערית של כ ,נמצא כי כמות פליטת מונוטרפנים מרבית מתקיימת בסתיו

נפלט בכמות מרבית הוא שבחורף. בקיץ, המונוטרפן  -חומר יבש  םגר 1-ל
3
-carene,  ואחריו 

β-myrcene  ו-α-pineneבשאר העונות המונוטרפן .limonene  ותר.הוא הנפלט בי 

היא  אורן ירושליםמנמצא כי  הכמות הכללית של חומרים אורגניים נדיפים הנפלטת   [2]במחקר אחר

עלווה בשעה. החומר   7מיקרוגרם למ 212±1,252חומר יבש בשעה או  םמיקרוגרם לגר 7.27±7.72

 1%איזופרן,  7%טרפנים מחומצנים,  18%מונוטרפנים,  27%-האורגני הנדיף שנפלט מורכב מ

 - , אחריו בטה מירצן25% - אוצימן-טרנס בטה מרבית:סקוויטרפנים. מהטרפנים שנפלטים בכמות ס

 . 17% -ומונוטרפנים אחרים  17%

חומר יבש בשעה  םמיקרוגרם לגר 5.77±17.7-פולט כ ,העץ השני בחשיבותו ביער הנטוע ,אורן ברוטיה

 27%-הנדיף שנפלט מורכב מעלווה בשעה. החומר האורגני  7מיקרוגרם למ 7,117±7,255או 

החומר  ,. מהטרפנים1% - , ססקוויטרפנים7% - טרפנים מחומצנים, איזופרן 18%מונוטרפנים, 

, חומרים 15% - , אלפה פינן77% - בטה מירצןואחריו: , 77% - הוא בטה פינן מרביתשנפלט בכמות 

  .[1]12% - אחרים

עלווה  7מיקרוגרם למ 182±712ש בשעה או חומר יב םמיקרוגרם לגר 7.77±7.82פולט  ברוש מצוי

איזופרן,  17%טרפנים מחומצנים,  27%טרפנים,  87%-בשעה. החומר האורגני הנדיף שנפלט מורכב מ

ואחריו: , 77% - קרן-הדלת-2הוא  מרביתהחומר שנפלט בכמות  ,ססקוויטרפנים.  מהטרפנים 7%

 .77% -, טרפנים אחרים 17% - צןר, בטה מי77% - אלפה פינן

 7מיקרוגרם למ 227±222חומר יבש בשעה או  םמיקרוגרם לגר 7.22±8.27 פולט איקליפטוס המקור

טרפנים  7%מונוטרפנים,  8%איזופרן,  27%-עלווה בשעה. החומר האורגני הנדיף שנפלט מורכב מ

, 78% - צימן-הוא פי מרביתהחומר שנפלט בכמות  ,ססקוויטרפנים. מהטרפנים 1%מחומצנים, 

 ,[2]. ועל פי מחקר אחר77% - , מונוטרפנים אחרים17% - , אלפה פינן12% - בטה פינן: ואחריו

  8.7או בין  ,של שטח עלווה בשעה 7מיקרוגרם פחמן למ 1,772-ו 282פולט בין  קליפטוס המקוריא

 1,225.7-ו 227.2בצורה של איזופרנים; ובין  ,חומר יבש בשעה םגר 1-מיקרוגרם פחמן ל 12.58-ו

חומר יבש  םגר 1-מיקרוגרם פחמן ל 11.28-ו 2.12של שטח עלווה בשעה, או בין  7גרם פחמן לממיקרו

 מונוטרפנים.של בצורה  ,בשעה
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 (אקלים-מיקרויצירת ) ואקוסטיים ים במדדים מטאורולוגייםישינוהשפעת עצים ויער על  2.6.6
 

 הקדמה

מתון בדרך כלל מזה שבשטחים חסרי יער, ה אקלים(-אקלים מקומי )מיקרוהיער גורם להיווצרות 

 ספריםהתפרסמו  1221-ו 1257, 1272כבר בשנים זה זמן רב במטאורולוגיה היערנית.  ועובדה זו ידועה

בנושאים של  77-ותחילת המאה ה 12-לקראת סוף המאה האגדים ידע מתוצאות מחקרים שנעשו המ

 ויר מקומי ושירותי ויסות אחרים ביערות שבחבלי ארץ שוניםוהשפעות היער על שירותי ויסות מזג א

(forest influences)[1 ,7 ,7] . 

 

חל מסוף מ"מ ומעלה( ה   777י של שנת-תיכוני )ממוצע גשמים רב-היערות שניטעו בארץ בחבל הים

 . אורן ירושליםעיקרם ו ,רובם יערות מחטנייםהיו בואילך,  77-ומראשית המאה ה 12-המאה ה

גם שינויים במדדים אקלימיים שונים בהשוואה תהליך גדילתם והתבגרותם של היערות הללו גרר 

הולכים וגדלים עם  שינוייםהלאותם המדדים הנמדדים בשטחים מקבילים החסרים צומח עצי. 

 ,וצרות "חלל היער"יוהעם ( וLAIיה בצפיפות העלווה ליחידת שטח )יעלעם ה ,צמיחת העצים לגובה

בהתאם  ,ה מפני הקרקע כלפי מעלהיאנרגיהחילופי  בה מתרחשיםשהתרחקות השכבה כלומר, 

כונה מהשל הפורמציה הצמחית  ההתפתחות 1275לתנאים האקולוגיים המקומיים. במקביל, מאז 

שטח או  לעומת שטח חשוף ,החורש ךאקלים בתו-גררה גם היא השתנות של המיקרו "חורש"

שיחים נמוכים )גריגה(. השפעת היער על האקלים המקומי עוברת את גבול היער  /יה ימכוסה עשבה

 פעמים גובה העצים, בדומה להשפעת משבר רוח. 17-כהשווה לעד למרחק 

 

-מזג האוויר המקומי )המיקרושל וויסות הלמדוד את מידת  כדישה נע -אם בכלל  -רק מחקר מועט 

ה בתנאי הארץ. מדידות יבשטח חשוף מצמחי קייםגוף צמחי )יער, חורש( לעומת זה ה ךאקלים( בתו

הרגשת הנוחות של אדם הנופש ביער ובחורש בארץ לרמית ומטאורולוגיות נעשו בהקשר לעקה הת  

ן לא אובחנה התופעה של יבאותה עת עדי .77-בשנות ה בהתאם למצב התפתחותם והמבנה שלהם

חדירת מינים רחבי עלים מהחורש הטבעי עקב ון מיני מגּו-מיני ליער רב-השתנות היער הנטוע החד

. לכן רצוי לחזור על מדידות [2]חדירת מינים מהיער הנטוע לתצורת החורש - ליער הנטוע ולהפך

 חלל היער בעקבות צמיחת העצים.גבה בהם גם שיערות, מטאורולוגיות אלו בתצורה העכשווית של ה

מ' מפני  1.27הוצב בגובה של ו 27-המדדים המטאורולוגיים נמדדו במכשור שהיה זמין בשנות ה

ויר יחסית )%(, לחץ אדים )מ"מ כספית(, טמ' ו(, לחות א°Cויר יבש ולח )והקרקע, והם: טמפרטורת א

(, התאדות מצינורית -1(, מהירות רוח )מ' שנייה-1שעה 7ת ס"מגל )קלוריו-קרינה קצרת  (°C)גוף שחור 

 (.-1פיטש )מ"מ שעה

 

שגדל בגבול  אורן ירושליםאקלים( בין האטמוספרה ויער -ה )מיקרוימחקר על חילופי גזים ואנרגי

כמו  נעשה לאחרונה  בשיטות מתקדמות. ,)יער יתיר(ארידי במדינה -תיכוני והסמי-שבין החבל הים

שניטע  שנה( 77)< מבוגר אורן ירושליםאקלימיות בחלקות יער -לאחרונה מדידות מיקרונעשו  ,כן

 .[2]צמות שונותבע  לאחרונה דולל ו למרגלות הרי יהודה
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  עץ בודד    2.6.6.6

 

שגדל  עץ בודד )חרוב(על ידי ביום קיץ אקלימיים -מדדים מיקרושל  מידת הוויסותנראית  2 בטבלה

מראה את ההפרש שבין תוצאות הטבלה  .[8]עצים בקרבתו לשטח חסר בהשוואה ,בפארק השרון

 . בשטח פתוח לאלו שבצל העץהמדידה השעתיות 

 ובצלשטח הפתוח יים שנמדדו בבמדדים מטאורולוגיים שעת  הפרשים מהלך יומי של ה: 3 טבלה

 17.2.1228-עץ חרוב ב

 

קרינההתאדות רוחטמ' גוףלחץ לחותטמ' אוויר טמ' אוויר שעה

שחורהאדיםיחסית-%לחיבש

08:002.20.2-16.0-4.69.40.40.013.5

08:451.20.0-8.0-3.84.70.40.014.2

09:300.80.6-1.00.310.20.20.221.7

10:151.60.8-2.00.310.7-0.20.220.0

11:001.71.1-3.00.410.3-0.40.121.7

11:451.01.01.01.110.5-0.50.221.7

12:301.00.4-1.00.110.5-0.20.220.8

13:150.60.0-4.0-0.89.6-0.10.220.0

14:000.60.80.00.99.20.10.216.7

14:450.20.20.00.48.10.10.325.5

15:300.40.2-3.0-0.67.5-0.40.015.8

16:150.21.06.02.44.90.00.110.8

17:300.20.42.01.12.30.00.110.8

0.90.5-2.2-0.28.30.00.117.9ממוצע

 0.640.395.291.952.710.290.104.61סטיית תקן

 

 היר גבוהואוההפתוח. לחות מוכה בצל העץ מזו שבשטח ( נ°C)יר יבש ולח וראה כי טמ' אומ 2 טבלה

 (°C) שטח הפתוח. הבדלים משמעותיים ביותר נוצרו בטמ' גוף שחור בהשוואה לבצל העץ יחסית 

מזו שנמדדה  "צמ 2.2(. טמ' גוף שחור בצל העץ נמוכה כדי -1שעה 7ובעצמת הקרינה )קלוריות ס"מ

מזו  -1שעה 7קלוריות ס"מ~ 12-עצמת הקרינה החודרת את נוף העץ נמוכה ב כמו כן,פתוח. הבשטח 

עץ  בצלפתוח והפתוח. חושב ההפרש בין טמ' גוף שחור לבין טמ' האוויר בשטח השנמדדה בשטח 

בממוצע  "צמ 7.7מראות שההפרש בין טמ' גוף שחור לטמ' האוויר הוא  7החרוב. התוצאות בטבלה 

 בשטח חשוף. "צמ 2.7יומי בצל חופת עץ בודד, לעומת ממוצע יומי של 
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 העץ ובשטח פתוח בצלהפרשים בין טמ' גוף שחור לטמ' האוויר מהלך יומי של : 4 טבלה

 

בשטח פתוחתחת העץשעה

08:004.111.3

08:453.57.0

09:301.911.3

10:152.411.5

11:003.011.6

11:452.011.5

12:301.811.3

13:151.410.4

14:001.29.8

14:451.08.9

15:301.08.1

16:151.25.9

17:301.43.5

2.09.4ממוצע

 0.992.59סטיית תקן

 

 ל אבבית ג'מ שנה[ 47מבוגר ]מעל  אורן ירושליםיער    2.6.6.6

 

מ' מקו השלך הכותרות לתוך היער ]ממוצע גובה  18 - מדדים מטאורולוגיים נמדדו בפאת היער

מ'[ ובשטח חורש פתוח לידו ]ממוצע  18גובה העצים  ]ממוצע אורן ירושליםיער  ךבתו  ,מ'[ 17העצים 

 . [5, 2]המ'[ בשפלת יהוד 7גובה החורש 

 

במשך  כל שבועייםבערך אקלימיים שונים שנמדדו -: ממוצע ההבדלים במדדים מיקרו5 טבלה

  פנים היערבבחורש, בפאת היער ו 1227שנת 

 

    הבדל בין החלקות בפרמטרים אקלימיים ממוצעים )חורש-פאת היער(

מהירות הרוחלחץ האדים התאדותלחות יחסיתטמ' גוףטמ' אוויר

שחור

1.57.9-3.51.2-0.20.7ממוצע

0.512.393.000.640.350.62סטיית תקן

    הבדל בין החלקות בפרמטרים אקלימיים ממוצעים )חורש-פנים היער(

מהירות הרוחלחץ האדים התאדותלחות יחסיתטמ' גוףטמ' אוויר

שחור

1.36.9-2.81.7-0.11.3ממוצע

0.441.983.950.670.320.51סטיית תקן

 הבדל בין החלקות בפרמטרים אקלימיים ממוצעים )פאת היער-פנים היער(

מהירות הרוחלחץ האדים התאדותלחות יחסיתטמ' גוףטמ' אוויר

שחור

0.3-1.00.70.50.10.6-ממוצע

 0.300.841.840.670.210.52סטיית תקן
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טמ' גוף ממוצע  ;שבחורש המז "צמ 1.8-1.2כדי  ךטמ' האוויר ביער נמוממוצע ראה כי מ 8 טבלה

 בחורש כדי ששבחורש. הלחות היחסית ביער גבוהה מזו  המז "צמ 2.2–5.2ביער כדי  ךשחור נמו

גם מהירות ו, -1מ"מ שעה 1.2–1.7ההתאדות בשטח החורש גבוהה מזו שבשטח היער כדי ; 2.8-7.8%

 .  -1מ' שנייה 1.2-7.2כדי מאשר ביער יותר הרוח גבוהה בחורש 

 

מתאר את ההבדלים בין הממוצע היומי של טמפרטורת גוף שחור וטמפרטורת האוויר ביער  8איור 

 מחטני ובחורש בשפלת יהודה.

 ההבדל בין הממוצע היומי של טמ' גוף שחור וטמ' האוויר ביער מחטני ובחורש  :5 איור

 (עלות צלסיוסבשפלת יהודה )מ
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   [7]במשמר העמק [נהש 47מעל ]מבוגר  אורן ירושליםיער    2.6.6.3

 

על מדדים מטאורולוגיים. ממוצע גובה העצים ( LAI) מידת כיסוי השטח בעלווהשל  ההשפעה נבדקה

-ל 55%-צמות שונות אשר שינו את רמת כיסוי השטח מדילולים בע  ביער בוצעו לשם כך מ'.  18היה 

 בטבלה יםנרא ווה שונהתחת כיסוי עלעצמת האור הבדלים ב)שטח ללא עצים(.  7%-ו 25.2%, 82.7%

 (.Lummens/Sq.Ft. X 10)יחידות המדידה:  5
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עצמת האור תחת כיסוי כותרות שונה ובהתאם לעונות השנה של וסטיית התקן ממוצע  :2 טבלה

 צמת האור בשטח חשוףבאחוזים מע  מבוטאים ושעות היום, 

 

                 אפריל - ספטמבר                  דצמבר- מרסהעונה

66.0%53.2%36.9%66.0%53.2%36.9%0.0%כיסוי כותרות )%(

שעות היום

17.1±8.748.0±21.261.4±22.728.7±17.073.8±18.073.8±18.0100זריחה עד 9

14--1018.2±8.740.6±21.960.8±20.231.0±19.248.9±18.448.9±18.4100

19--1539.5±18.667.2±19.066.8±11.433.8±25.457.3±22.857.3±22.8100

 24.0+13.750.2±15.562.8±14.530.9±13.558.0±12.758.0±12.8100ממוצע יומי
 

 בהשוואהבתוך היער ההארה כן גדלה עצמת  ,שלך כותרות העציםכי ככל שקטן ה   עולה 5 מטבלה

 לעצמת ההארה בשטח חשוף.

ת י. החלוקה של סך אנרגי2 טבלהב ראיתעצמת הקרינה באורכי גל שונים בתוך היער ובשטח חשוף נ

. )יחידות המדידה:  2 טבלהב מוצגתהיער  ךהקרינה בין אורכי הגל השונים בשטח חשוף ובתו

µW.cm
-2

.Mµ
-1.) 

מבוטאת באחוזים  ,%55ל שונים ביער עם כיסוי כותרות של : עצמת הקרינה באורכי ג7 טבלה

  צמת הקרינה בשטח פתוח )% כיסוי הכותרות נמדד בעזרת צילומי עדשת עין הדג(מע  

אוגוסטיוניאפרילינואר החודש

 )nm( אורך גל

5.975.179.785.48אולטרא סגול, 400<

4.535.517.54.48סגול, 424-400

4.074.66.644.52כחול, 491-425

3.754.136.14.33ירוק, 575-492

3.33.645.73.94צהוב, 585-576

3.083.925.043.91כתום, 647-586

5.766.816.955.8אדום, 700-648

 12.668.679.211.09אינפרא אדום, 700>

 ראה כי עצמת הקרינה משתנה עם עונות השנה, כאשר העצמה המרבית היא בחודש יוני. מ 2 טבלה

ה מסגול לאדום, ושוב עולה באורכי גל שמעבר כן נראה כי עצמת הקרינה פוחתת בתחום האור הנרא

 לאדום. 
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 ת הקרינה בין אורכי הגל השונים )באחוזים( בשטח חשוף י: חלוקת סך אנרגי8 טבלה

 55%וביער עם כיסוי כותרות של 

 

        אוגוסט              יוני           אפריל         ינוארהחודש

יערשטח חשוףיערשטח חשוףיערשטח חשוףיערשטח חשוףסוג השטח

)nm( אורך גל

1.12.11.11.31.21.91.31.7אולטרא סגול, 400<

8.811.79.410.28.512.19.210.7סגול, 424-400

12.012.612.314.012.013.512.512.1כחול, 491-425

17.817.717.619.817.617.717.417.1ירוק, 575-492    

8.57.98.57.48.57.78.57.9צהוב, 585-576

17.414.117.513.217.815.217.715.1כתום, 647-586

21.516.120.816.821.916.721.217.9אדום, 700-648

 15.117.812.817.512.515.212.217.5אינפרא אדום, 700>

 
ראה כי יש הפחתה ניכרת בעצמת הקרינה בתחום של האור הצהוב, הכתום והאדום ביער מ 2 טבלה

ההפחתה בעצמת הקרינה ביער מתבטאת  .אור הסגול, הכחול, הירוק והאדום הקרובועלייה בתחום ה

 .5 כפי שנראה מאיור ,לטמ' האוויר ,הקולט את כל הקרינה, גם בהפרש שבין טמ' גוף שחור

  ההפרש בין הממוצע היומי של טמ' גוף שחור וטמ' האוויר )מעלות צלסיוס( :2 איור

 תחת כיסוי כותרות שונה

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

1 .22. 1 .  . 21. 2 . 1 . 2 . 1 . 

  
  
   

 
   

   
 

 
 
   

    
    

 

             1  2

    .   

  .2     

 

כן  ,ראה כי ככל שגדל שטח השלך הכותרות )כלומר השטח המוצל על ידי כותרות העצים(מ 5 איור

 קטן ההפרש בין טמ' האוויר וטמ' גוף שחור )גוף שחור קולט את כל הקרינה ופולט קרינה ארוכת גל(.
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 באיור תיומיים של פרמטרים מטאורולוגיים מוצגהההשפעה של רמת הכיסוי בעלווה על הממוצעים 

2 . 

 

 ה על: טמ' האוויר, טמ' גוף שחור, מהירות הרוחו: השפעת מידת כיסוי השטח בעלו7 איור

 

הכותרות מכלל השטח(  ךשטח המוצל על ידי השלהכי מידת הכיסוי בעלווה )אחוז  עולה 2 מאיור

לחץ האדים. לתוצאות אלו יש על הלחות היחסית ועל משפיעה על מהירות הרוח, על טמ' האוויר, 

 רמית של האדם.שירות על הנוחות הת  השלכות י
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  ספרות, מקור הציטוט

 היער. עצי בוגר: השפעות על בריאות וחיוניות  אורן ירושליםטיפולי דילול ביער  (.7712) 'לב, אכ     .1

 מוסמך, הפקולטה לחקלאות, מזון ואיכות הסביבה של האוניברסיטה  ארת גמר לתועבוד        

  .העברית בירושלים        

2. FAO (1962). Forest influences. FAO Forestry and Forest Products Studies, No. 15.  Rome: 

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

3.         Karschon, R., & Schiller, G. (1976). Forest trees as ameliorators of heat stress of man in a 

Mediterranean environment. In: J. W. Andresen (Ed.). Trees and forests for human 

settlements. Proceedings of the Vancouver and Oslo PI.05-00 IUFRO Project Group. 

Toronto: University of Toronto, pp. 382-387; and also in La-Ya'aran, 26, pp. 25-29 

(Hebrew). 

4.       Kittredge, J. (1948). Forest influences; the effects of woody vegetation on climate, water 

          and soil, with applications to the conservation of water and the control of floods and    

         erosion. New York: McGraw-Hill. 

5.        Mitscherlich, G. (1971). Wald, Wachstum und Umwelt. 2. Waldklima und Wasserhaushalt. 

         Frankfurt am Main: Sauerländer. 

6.      Schiller, G., & Karschon,  R. (1973). Microclimate and thermal stress of man in an    

         Aleppo pine plantation and an Oak scrub. Israel J. Agric. Res., 23 (2), pp. 79-90. 

7.      Schiller, G. (1974). The relation of microclimate to thermal stress of man in two    

         forest types on Mt. Carmel. La-Ya'aran, 24, pp. 1-6 (Hebrew).  

8.        Schiller, G. (1978). Factors involved in natural regeneration of Aleppo pine. Ph.D. Thesis,   

         Tel-Aviv University (in Hebrew, with English summary).  

9.      Sheffer, E. (2012). Reciprocal colonization and transformation of Mediterranean 

         ecosystems by Pinus halepensis and Quercus calliprinos. Ph.D. Thesis, the Hebrew  

         University of Jerusalem.  

 

  [6, 6]ביתיר אורן ירושליםיער    2.6.6.4

 

 בשטח שמחוץ ליעראשר בממוצע מ C°8 כדי ותטמ' פני הקרקע ביער היו נמוכמדידות שנעשו הראו כי 

 חוסמתמ'(  11ער )ממוצע גובה העצים הסעת חום יעילה בקונוונציה. כן נמצא כי חופת הי ְבשל

כך נוצר אפקט חממה שמחמם את האוויר שמתחת לכותרות  .התפשטות לחלל של קרינה ארוכת גל

 מעל לטמ' האוויר בסביבה.  C°2 העצים כדי
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 ספרות, מקור הציטוט

1. Rotenberg, E., & Yakir, D. (2010). Contribution of semi-arid forests to the climate system. 

Science, 327, pp. 451-454. 

2. Rotenberg, E., & Yakir, D. (2011). Distinct patterns of changes in surface energy budget 

associated with forestation in the semiarid region. Global Change Biol., 17, pp. 1536-1548.  

  י רוח ר  ב  ש  מ    2.6.6.5

 

מטרת נטיעתו היא  .ר רוח"ב  ש  ודד ליער קיים גוף צמחי נוסף, בדרך כלל נטוע, המכונה "ְמ בין עץ ב

כגון טמ' האוויר, לחות  ,עצמת הרוח וההשפעות הנלוות על מדדים מטאורולוגיים נוספיםאת  לווסת

 . כדי למנוע פגיעה בחקלאות ובמבנים ,יחסית ועוד

 

לחץ ברומטרי בו קיים שהאוויר נע מאזור  .ברומטרייםיר הנעה בשל מפלי לחצים ורוח היא מסת או

במין העצים  התלוי הנמוך יותר. השפעתו של משבר הרוח אינבו הלחץ הברומטרי שגבוה אל אזור 

י של זצפיפותו. הצפיפות מוגדרת כיחס שבין השטח הפיבאלא בגובהו ו ,הנטועים או בחומרים טכניים

מחקרים   ,[7]וחים בין העצים(. מחקרים רבים מאוד בעולםהמשבר לבין השטח הכללי שלו )כולל המרו

 ,לפניו ולאחריוהשפעת משבר הרוח על מהירות הרוח הוכיחו את  ,וציטוטי מקורות בהם [2, 7, 1]בארץ

צפיפותו. במחקרים נמצא שמשבר הנטוע בניצב לכיוון הרוח, משפיע על מהירותה לבהתאם לגובהו ו

 עםפעם גובה המשבר  27ועד למרחק של  ,לכיוון הרוח בניגודבר פעמים גובה המש 17למרחק של עד 

ממהירות הרוח  77%-27%-והיא רק כמהירות הרוח יורדת מאוד  ,כיוון הרוח. מיד לאחר המשבר

של משבר הרוח . מידת ההשפעה מהמשבר היא עולה בהדרגה עם העלייה במרחק .בשטח הפתוח

כי יש לכך משמעות אווירודינמית. רק  ,היא מיטבית 87%מקובל כי צפיפות של  .תלויה גם בצפיפותו

שאר המסה נדחק ועולה אל מעל למשבר, אוויר עולה  ;דרכו םחלק ממסת האוויר הנתקל במשבר זור

ומהירותו גדלה. משברי רוח צפופים עשויים לגרום  ,יה ושוקע במרחק מהמשבריזה ממשיך בעל

 דבר שאינו רצוי.  ,למערבולות

 

הראו כי מידת ההתאדות מושפעת מאוד מהפחתת מהירות הרוח. ההתאדות  [7, 2, 7, 1]מחקריםה

קשורה למהירות הרוח ביחס ישר לשורש הריבועי של מהירות הרוח בתנאים קבועים של לחץ 

ושני גורמים אלו מביאים לידי  ,וטמפרטורה; לכן ירידה במהירות הרוח גורמת לירידה בהתאדות

הרי שבשטחים  ,קלוריות לגרם 877הליך ההתאדות צורך חום רב של תשיה בלחות היחסית. היות יעל

כך ו , הרוח מערבלת את האוויר אחרה יותר. מצד הטמ' האוויר תהיה גבו ,מוגנים על ידי משברי רוחה

כימיקלים נדיפים בתחמוצת הפחמן ו-מעשירה את שכבת האוויר שמעל לגידולים החקלאיים בדו

 אחרים.
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 הציטוט מקורספרות,  

 

תואר ל ת גמרהשפעת משבר רוח על התפתחות פרדס אשכוליות בחבל הבשור. עבוד (.1252) 'י ,זהר .1

 אביב.-אוניברסיטת תל ,מוסמך

 .255-251 'עמ האנציקלופדיה לחקלאות, ג,נטיעות מיוחדות.  (.1225) 'י ,זהר .7

 .  227, 722-722 ', עמז 'טבע וארץ, כרך ד, חוברוח. -השפעתם של משברי (.1257) 'חת, ד .2

4. Brandle, J. R., & Hintz, D. L. (Eds.). (1988). Windbreak technology: Proceedings of an 

international symposium on windbreak technology, Lincoln, Nebraska, June 23–27, 1986. 

Amsterdam: Elsevier. 

 צמות רעש עצי יער והשפעתם על ע     2.6.6.2

 

כאשר עצמת הקול גבוהה  .ש  מוגדר כרמת קול לא רצוי בעצמתו שמפריעה לסביבה באופן כללירע

בשבילנו הוא מטרד; אך יש גם קולות נמוכים יותר המטרידים את שלוותנו. הרעש נמדד  -מדי 

דציבל  57רמת קול מעל  ;דציבל נחשבת שקטה 27(. רמת קול של dBביחידות הנקראות דציבלים )

דציבל נחשבת מזיקה ובלתי סבירה. לגלי קול יש תדירויות  27ומפריעה. רמת קול מעל  נחשבת חזקה

 הפחתהעל מידת ה ,ואחדים גם בארץ ,. מחקרים רבים נעשו בעולם(Hz) שונות שנמדדות בהרץ

  .[12 –1]עצמת הרעש בעזרת צומחב

 

לכן  ;צמת הקולחית מע  היער בארץ ניטע גם על מנת לשמש כמקום מרגוע ונופש וגם כגורם העשוי להפ

מאפיינים שונים של  בעלימתבקש לדעת מהי מידת ההשקטה )התועלת( של יערות ממינים שונים 

הענפים השניוניים צמיחה, צורת נוף, גודל עלים, מורפולוגיה ואנטומיה, צפיפות עלווה, כמות 

  הגזים הללו נבדלים. המורכב מגזים ",אוויר"מכונה הועוד. גלי קול מתפשטים בטווח יהם ותכונות

אקלים שנוצר בחללו -מיקרושה ומכאן מטמפרטורה,  ותמושפעהיקליות זהכימיות והפי יהםבתכונות

לא נחקר בתנאים של הארץ. נבחרו חלקות יער שעל התפשטות גלי קול, דבר גם  השפיעעשוי ל ,של יער

מיני עצים בהן גדלים ש)לשעבר המחלקה לחקר היער בשרון(,  "אילנות"בכרמל, באזור מודיעין וב

 (. 2 שונים ובצפיפויות שונות )טבלה
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מחושבת  ,ומידת ההשקטה הממוצעת ,בהן המדידות שנעשו : התכונות של חלקות יער9 טבלה

 יםהצפיפות המסוימממ' עובי פס יער מהמין ו 1עבור 

 

 השקטה ממוצעת גובה התחלת היטל צמרות קוטר ממוצע גובה ממוצעמס' עצים מין העץ ביער

בעצמת הרעש הנוף הירוק מכלל השטחבגובה 1.3 מ' )מ'(בדונם

dB(A) m] )מ'()%(מהקרקע  )ס"מ(
-1

]

6002.51.0800.200.28איקליפטוס המקור

3000.65.0800.500.18איקליפטוס המקור

10014.015.0502.000.11איקליפטוס המקור

405.020.0401.000.32חרוב מצוי )מטע בשורות(

703.510.0800.200.22חרוב מצוי )חורש(

403.510.0401.500.14חרוב מצוי )חורש(

4003.08.0900.200.25אלון מצוי )חורש(

2504.08.0800.200.24אלון התבור )חורש(

1008.015.0701.000.30קליטריס ורוקוזה

8014.018.0400.500.16ברוש מצוי )צריפי(

8014.018.0600.500.06ברוש מצוי )אופקי(

15012.015.0800.200.24אורן הצנובר + תת-יער

6012.020.0702.500.08אורן הצנובר

12012.013.0802.000.06אורן ירושלים צעיר

 3518.031.05010.000.02אורן ירושלים מבוגר

 dB(A) 7.27-ו 7.77נעה בין מ'  1כי רמת ההשקטה הממוצעת של פס מיוער ברוחב של  מראה 2טבלה 

 בהתאם למין ולצפיפות העצים )=המיסוך על ידי העלווה, הענפים והגזע(.

מ' רוחב פס יער מהמינים  1מתאר את ההפרש הממוצע בהשקטה של מפלס הקול של  2 איור

 . 2הצפיפויות הנתונים בטבלה מו
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 מ' 1-, מחושב ל: השקטה ממוצעת בהתאם לתדירות הממוצעת, בחלקות יער שונות8איור 

 עומק חלקה 
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בתדירויות  חלקות היער השונות כמעט אינן משקיטות את עצמת הרעש ,ראה כי באופן כללימהאיור 

. מידת ההשקטה עולה ככל שעולה התדירות וככל שגדלה צפיפות (Hz) הרץ 877-ו 52נמוכות שבין 

אורן נטועות במינים מחטניים )ההעלווה ליחידת שטח בחלקות יער של מינים רחבי עלים. חלקות יער 

-ל 7)בין  צמת הרעשמע   אופקי( מפחיתות אך במעט-ברוש מצוייער, -ללא תת ירושלים, אורן הצנובר

גזעים  577) איקליפטוס המקורבולטת החלקה של  ,מהחלקות ששימשו במחקר. (Aדציבל  7.17

ההשקטה הממוצעת למרחק של  במידת אלון התבורוקליטריס, אלון מצוי )מטע(,  חרוב מצוי ,בדונם(

היער בהשקטה -גדלה ההשקטה. חשיבות תת ךכ ,מ' עומק היער. ככל שעולה צפיפות העלווה בחלקה 1

יער -הצעיר והצפוף לעומת חלקות של עצים מחטניים אחרים וללא תת אורן הצנוברמתבלטת בחלקת 

 צעיר ומבוגר(. אורן ירושליםאופקי, -ברוש מצוי)
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  יערות והשפעתם על מחזור המים 2.6.3

 

הם   , ואף יותר מכך:ויסות מחזור המים בשטחים המיועריםעל לעצי היער הנטועים יש השפעה רבה 

בים מים בתוך הכותרות כמע ;יות(יולוגית ומאדים אותם )הד  זצורכים מים הדרושים לפעילות הפי

מהו המהלך השנתי של ניצול  :מאוד בשאלה תענייניםיה( ועוד. היערנים מיומאדים אותם )אינטרספצ

 בקרקע? נמצאתת היער מתוך כמות המים שיהמים )מ"מ, מ"ק( על ידי צמחי

 מחזור המים בטבע ניתן להגדרה כמותית בעזרת משוואה כדלקמן:

 -אידוי מהקרקע ותת ±ים יתפיסת המים בנוף הצומח ואידו ±=כמות )הדיות של הצומח  כמות  המשקעים

 שינוי כמות המים בקרקע בתחום מערכת השורשים(. ±קרקעי ]תוספת למי התהום[ -נגר תת ±ר עלי נג ±היער 

 כאשר: 

 ;Pt=כמות המשקעים המגיעה לקרקע היער      ;P0כמות המשקעים בשטח פתוח=

 ;Tכמות הדיות מעצי היער=    ;Iים משם=יתפיסת המים על ידי נוף העצים ואידו

 ;R0כמות נגר עלי=   ;Eער=הי-תתמ  כמות אידוי מהקרקע ו

 .SΔשינוי כמות המים בקרקע=   ;Ruקרקעי=-כמות נגר תת

  

, (=דיפוזיה)עים בטבע בעיקר על ידי כוח הכבידה, מפל ריכוז המים בקרקע ובאוויר המים מונ  

יקליות של זתאחיזה נימית ועוד. גורמים נוספים המשפיעים על תנועת המים בטבע הם התכונות הפי

גדלים ההידראוליות של הצמחים -סלע )מוליכות הידראולית( והתכונות האנטומיותהקרקע והמ

, בשטח בשטח. היחסים בין סעיפי המשוואה שלעיל מושפעים מאוד מהימצאותם של צמחים למיניהם

למשל: ככל שגדל  ה.ויעילותמערכת השורשים פיזור וכן מ (LAI)מאינדקס שטח העלווה של הצמחים 

קרקעי; לעומת -כן קטן האידוי מהקרקע, קטן הנגר העלי והנגר התת ,ל הקרקעשטח העלווה שמצל ע

וקטנה כמות המים בקרקע.  ,גדל הדיות באמצעות הצמחים ותפיסת המים ואידוי ישיר מהנוף ,זאת

קודם את מחזור המים שהיה קיים בשטחים השונים בוודאי נטיעת יערות ממינים שונים שינתה 

וכן  ,כלומר, כמות העלווה הירוקה גדלה .גדלו ככל שבגרו העצים הנטועים. השינויים הלכו ולנטיעה

גדל הדיות של הצמח הבודד ושל כלל הצמחים ליחידת שטח עד למיצוי כמות המים הזמינים בבית 

 איקליפטוס המקורביער  החלקיהגידול. נעשו מדידות שונות כדי להבין את מאזן המים המלא או 

   .בכרמל וביתיר )דרום הרי יהודה( אורן ירושליםר ביעובשרון ובעמק יזרעאל 

 יער איקליפטוס   2.6.3.6

 

 קליפטוס המקוריא .ניטעו בעבר באזורי ביצות כדי לייבשםהמקור סאיקליפטוגורס כי עצי הפולקלור 

צור מהיר של חומר ייא. ניטע במקומות שונים בארץ כדי לקדם בעיקר שתי מטרות בעת ועונה אחת: 

תהום גבוהים המסכנים בעיקר את השימוש החקלאי  מי -תוך ניצול מים עודפים  ,ת העץיגלם לתעשי

כלומר,  .מטוהרים ברמה נמוכה שאין אפשרות להובילם למרחקים קולחיןמי ב. ניצול בשטחים; 

 שימוש במין זה כ"נקז ביולוגי". 
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[8, 3, 6]("אילנות")באזור השרון  קליפטוס המקוריאיער  .א
 

 

 חלחולמ', שאינה מאפשרת  1.77-ז בעומק של כאנז שכבתה חולית מעל יער נטוע באדמת חמרה

 ;מ"מ 577.7היא  (P0) שנתית באזור-כמות הגשם הרב .והשורשים אינם חודרים אותה ,לעומק

 . -1"מ שנהמ 27±1,821-היא כ (PET)התאדות מפני מים חופשיים ה

שהם  ,27.2%-מהווה כ (Pt) ציםהראו כי: כמות הגשם החודרת את כותרות הע [2, 7]בדיקות שנעשו

, והאצירה 7.8%שנתית הממוצעת. הזרימות לאורך הגזע מהוות -מ"מ מכמות הגשם הרב 812.7

 יםומגיע יםחודר ,מ"מ 875 , שהםמכמות הגשם 28.2%מסך הגשם. כלומר,  17.5%( Iיה=י)אינטרספצ

חילת העונה הקודמת לקרקע היער. השינוי ברטיבות הקרקע בתחילת כל עונה לעומת הרטיבות בת

נגר עלי  (;Ruז )אמ"מ. נמצא כי אין חלחול לעומק אל מתחת לשכבת הנז -7.228שנתי -היה בממוצע רב

  מ"מ בממוצע. 27.2-במסתכם ונוצר רק בשנים גשומות  (R0) מהחלקה

 מאזן המים בחלקה הוא: ,P0 = ET + I + R0 + Sמכאן שבהתאם לנוסחה  

640.2 = 465.7 + 102.35 + 82.8 + (-4.975) 

 ,מ"מ 758.2-כ של דונם יער איקליפטוס בשרון הוא שנתי הממוצע -הרב( ET) דיות-אידויה לסיכום:

 מכמות המים החודרת לקרקע.  28%שנתית הממוצעת או -מכמות הגשם הרב 27.8%שהם 

 

  [66, 4, 6]יער איקליפטוס בעמק יזרעאל .ב

 

 -תתהוקרקעיים -יים שחלו בדרכי הניקוז העלית מאגרי מים גדולים ורבים והשינויבנ בעקבות

עלה מאוד מפלס מי התהום וחלה המלחה של שטחים  ,ם באזורים שונים בעמק יזרעאליקרקעי

עשויה לעזור  קליפטוס המקוריאהשאלה אם נטיעה של  התעוררה. שימושלחקלאיים עד כדי פסילתם 

 קליפטוס המקוריאת יער של בהורדת מפלס מי התהום ולמנוע את ההמלחה של הקרקעות. בחלק

יה לנטיעה ינמדד הדיות של העצים מתום השנה השנ ,שניטעה בשדות נהלל לצורכי מחקר בנושא הנ"ל

עצים  127וגדלו בה  ,דונם 5.8ימי מדידה(. גודל החלקה היה  277ים ברציפות )יובמשך יותר משנת

שהדיות מדידות הדיות הראו  .5.5היה שנים  ארבעבחלקה בת  (LAI) בדונם. אינדקס שטח העלווה

ליטר או ק"ג מים  22.8-מ"מ ביממה )שהם כ 8.7-וגבר עם הזמן במקביל לגדילת העצים והגיע ל ךהל

  מ"מ 1,227במשך תקופת המדידה היה  (T∑) הדיות המצטבר שנים. ארבעביממה לעץ( בעצים שגילם 

  מינוס מות הגשם בשטח פתוחכ)=שנמדדה באותה התקופה ( Pt) תכמות הגשם האפקטיבי ;(2 )איור

מ"מ; מכאן שהדיות המצטבר עלה על כמות  287תה יהי (אצירת הגשם על ידי כותרות העצים

 מ"מ.  227-המשקעים האפקטיבית המצטברת ב
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 מהלך הצטברות הדיות היומי במשך תקופת המדידה :9 איור

 

, באותה התקופה שעלה על כמות המשקעים ,בלבד האיקליפטוס עצי דיות שלעקב הש המסקנה היא

הפתוחים מ' לעומת מפלס מי התהום בשטחים  1.77התהום בתחום החלקה כדי  ירד מפלס מי

ואחרים גורם להורדה מסוימת של מפלס מי  איקליפטוס המקורמכאן שגידול עצי  הגובלים בחלקה.

 .לס מי התהום בהם גבוה מסיבות שונותשמפהתהום ומונע את המלחת הקרקע באזורים 

 יערות עצי מחט   2.6.3.6

 

יערות עצי מחט נשתלו בארץ בתנאים טופוגרפיים שאינם מאפשרים למערכות השורשים של העצים 

להוציא בנקודות בודדות. השילוב של תנאים טופוגרפיים ואופן הריבוד של  ,תהום גישה למאגרי מי

 אחד הגורמים החשובים בוויסות מחזור המים ביערות ובחורשים. ואההשכבות הגאולוגיות )המסלע( 

אקוויפר )סלעים שמשות כחלקן מ -יקליות והכימיות זהפי ןבתכונותיה השכבות הגאולוגיות נבדלות

התכונות של הקרקע  . לכך יש להוסיף אתאקוויקלוד )סלעים שאינם אוגרי מים(כאוגרי מים( וחלקן 

  .(ועוד תים ומהותם, כמות האבניּוקדל החלקיהמכסה את המסלע )חלוקת גו

המקור העיקרי למים הדרושים . חלוקתם במשך העונה הגשומהלכמות המשקעים ויש חשיבות גם ל

פקת כמותםבארץ, בדרך כלל , אך הגשמים ואלצמחייה ה רעון יאת הדרישה הנובעת מהג אינה מס 

 הצמחים. שהוא הכוח המניע את הדיות של ,(PETלרוויה של האוויר )

 

[67, 5]6996ביתיר בשנה ההידרולוגית  אורן ירושליםיער  .א
 

 

. מאזן מים שנה 75שגילם  עצים בדונם 57בה ובחלקה מאזן מים חלקי נמדד לראשונה  1227בשנת 

של כמות הדיות השנתי של העצים. בחורף והגשם בשטח פתוח, הגשם בתוך החלקה חלקי פירושו 

שנתית הממוצעת באזור. -מכמות הגשמים הרב 27.2%מ"מ, שהם  757כמות הגשמים הייתה שנה זו 

מסך  18%( הייתה Iמ"מ, תפיסת המים בנוף העצים ) 717.1העצים היה של  (T) סך הדיות השנתי
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 17.5היער הדלה )עשבים( היה -ת תתימ"מ. החשבון מראה כי הדיות של צמחי 22.2כלומר  ,הגשם

 היה:  1227קעי. מכאן שמאזן המים בחלקה )במ"מ( בשנת קר-מ"מ. לא היה נגר עלי וגם לא נגר תת

P0 = ET + I + R0 + S 

262.0 = 222.7+39.3+0+0 

 

מחסור בגלל למדוד את שטף המים בגזע )=הדיות(  ניתןהיה לאחר תחילת אפריל באותה שנה לא 

 22%מכמות הגשם או  27.7%במים זמינים בקרקע. הנתונים מצביעים על כך שדיות עצי האורן היה 

 (.Pt) מכמות הגשם שהגיע לקרקע

כמות המים בקרקע היא הקובעת את צפיפות  ,כי בתנאי בית הגידול של יער יתיר המסקנה היא

העומד. ההמלצה הייתה לדלל מידית את היער הצפוף כדי למנוע תחרות קשה מדי בין העצים על 

 ת עצים רבה.תשתגרום לתמו , תחרותהמים המועטים

[66, 7]6772-6773 תיר בשנים ההידרולוגיותבי אורן ירושליםיער  .ב
 

 

בטופוגרפיה מישורית   אורן ירושליםשנים נמדד וחושב מאזן מים של חלקת -במסגרת מחקר רב

, 7777/8, 7772/7שנה. המחקר נעשה בשנים ההידרולוגיות  27עצים בדונם וגילם  27 בה גדליםש

. כמות הגשמים אחדות השנה במשך שנים שעות ביממה וברציפות לאורך 77המדידות בוצעו . 7778/5

; ממוצע -1מ"מ שנה 187(  היה T. דיות עצי האורן הממוצע )-1מ"מ שנה 752.7הייתה   (P0) הממוצעת

( I. אצירת מים בכותרות העצים )-1מ"מ שנה 171.7( היה Eהיער )-ת תתיצמחימאידוי מהקרקע וה

קרקעי אל מעבר לתחום -עלי וגם לא נגר תת. בשנים אלו לא היו אירועי נגר -1מ"מ שנה 12ה יתהי

העצים ניצלו את כל שולא נמצאו שינויים ברטיבות הקרקע בסוף העונה היות  ,מערכת השורשים

 כמהמ"מ בין שני צדי המשוואה אשר עשוי לנבוע מביצוע המחקר ב 8קיים הפרש של  המים הזמינים.

 מסך ממוצע הגשמים.  1.2% הואמ"מ  8שהמספרים הם ממוצעים. ההפרש של  מכךמכשירים שונים ו

 וא:ה 7775-7772מאזן המים הממוצע בחלקה לשנים 

P0 = E+T+I+R0+Ru+S 

263 =101+150+18+0+0+0 

 

הדיות של הצמחייה העשבונית ומכמות הגשמים הממוצעת,  82%-יער האורן דיית בממוצע כ כלומר,

קנה היא שיש להתאים את צפיפות המס .מכמות הגשמים הממוצעת 22.7%-והאידוי מהקרקע היו כ

ובכלל זה לכמות  ,העצים בחלקות היער השונות בכל שלב של התפתחות לתנאי בית הגידול ביתיר

 חלוקתם. להגשמים ו

[9 ,2]6996בכרמל )רמת הנדיב( בשנה ההידרולוגית  אורן ירושליםיער  .ג
 

 

עצים בדונם. כמות הגשם  157 בה נטועיםששנה בחלקה  17שגילם  אורן ירושליםנמדד הדיות של עצי 

מ"מ,  22מכמות הגשם= 18%-( של כIיה )יאינטרספצהמ"מ,  725הייתה ( P0) שנמדדה בשטח פתוח

זניח היות  הכנראה היהוא  – היער-תתמלא נמדד האידוי מהקרקע ו ;מ"מ 228 יה( שנמדד הTהדיות )

קרקעי ולא -ר עלי או תתהצללה רבה על ידי עצי האורן. לא נמדד נגבשל יער -כמעט לא היה תתש
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נמדדו שינויים ברטיבות הקרקע בסוף הקיץ. מכאן שמאזן המים בחלקה עבור השנה ההידרולוגית 

 הוא: 1221

P0 = E+T+I+R0+Ru+S 

486 =0+335+73+(78) 

 

מכמות הגשמים. מאזן המים בחלקה זו  52.2%-כ הכי דיות עצי האורן בחלקה זו הי עולהמהמדידות 

 .מהמאזןמ"מ מים  22ננו יודעים )כי לא נמדד( מה עלה בגורל אינו סגור כי אי

 

 ספרות, מקור הציטוט 

 

   : כתב עת ליער, חורש יעראיקליפטוס כנקז ביולוגי וכיצרן ביומסה.  (.7772) 'א ,גפניו 'י ,זהר      .1

 .28-27 ', עמ3ליון יג סביבה,ו     

 .12-7, עמ' 67, ליערן. טוס המקוראיקליפ(. מאזן המים בחורשת 1252קרשון, ר' וחת, ד' ) .7

 .11-7 , עמ'66ליערן,  .איקליפטוס המקור(. השפעת הכריתה על מאזן המים של 1227קרשון, ר' ) .2

השדה, עז, (. דיות עצי איקליפטוס כפתרון לבעיית המליחות בעמק יזרעאל. 1222שילר, ג' וזהר, י' ) .7

 .52-51, עמ' חוב' ה

המים ככלי עזר בקבלת החלטות על ממשק נטיעות )עצי יער( באזורים  (. מאזן1222שילר, ג' וכהן, י' ) .8

 .172-177עמ'  ,3-6חוב' , 5, אקולוגיה וסביבהצחיחים. 

-(. ידיעת שיעור הדיות כגורם מכוון בממשק אקוסיסטמה ים7771שילר, ג', אונגר, י"ד וכהן, י' ) .5

 .122-127' , עמ4-3חוב' , 2אקולוגיה וסביבה, תיכונית: מקרה רמת הנדיב. 

יער: ביער יתיר.  אורן ירושלים(. השפעת פנות המדרון על הדיות של 7771שילר, ג', אונגר, ד' ואחרים ) .2

 .12-17, עמ' 66כתב עת ליער, חורש וסביבה, 

8. Karschon, R., & Van Praag, J. (1954). Growth of red gum as influenced by depth of 

hardpan. La-Ya'aran, 4 (1-2), pp. 14-17 (Hebrew); abstract p. 38. 

9.     Schiller, G., & Cohen, Y. (1995). Water regime of a pine forest under a Mediterranean    

    climate. Agric. For. Meteorol., 74, pp. 181-193. 

10. Schiller, G., & Cohen, Y. (1998). Water balance of Pinus halepensis Mill. afforestation in 

an arid region. For. Ecol. Manage., 105, pp. 121-128. 

11.     Ungar, E. D., Rotenberg, E. et al. (2013). Transpiration and annual water balance of  

    Aleppo pine in a semiarid region: Implications for forest management. For. Ecol.  

    Manage., 298, pp. 39-51. 

12. Zohar, Y., & Schiller, G. (1998). Growth and water use by selected seed sources of 

Eucalyptus under high water table and saline conditions. Agric. Ecosyst. Environ., 69, 

pp. 265-277. 
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 חזור המיםמעל סחף קרקע ועל נגר, והשפעתם על יערות    2.6.4

נתוני חקירות אירועי קיצון של גשם וזרימות  , עובדוסיוריםנערכו גשם וזרימות, של מדידות בוצעו 

מווסת את מחזור המים באופן היער בישראל  . מכל אלה עולה כימחקרים הידרולוגיים כן בוצעוו

מעות של היעדר חשוב לציין כי המש .ומכאן שאין סחף קרקע היוצא מגבולות היער ,אין נגר כמעטש

. היער מווסת ומקטין את ספיקות השיא והסחף המגיע אליו היעדר סחיפהזרימות מהיער היא גם 

מאגנים שאינם מיוערים. ייעור האפיקים משמש כאמצעי שימור קרקע ושומר על יציבות ערוצי 

כון במידע על שימוש נ הזרימה. ייעור בשיטות קצירי נגר משמש כאמצעי ייחודי להגנה בפני שיטפונות.

על ד את תכנון ההגנה על רכוש וותכונות היער והשפעותיו על המאפיינים ההידרולוגיים יכול לשפר מא

  מערכות הניקוז.של ולחסוך בעלויות  מפני שיטפונותחיי אדם 

 אחוז הנגר וספיקות השיא מהיער   2.6.4.6

המוחלט של  םנים מיוערים. ברוביערות עולה כי אין בארץ נגר מאג כמהממעקב של עשרות שנים אחר 

אחוזי  בעצם,בצפון, במרכז ובדרום.  :ברחבי הארץ םאירועי הגשם, אין נגר וסחף ביערות לסוגיה

 1221קמ"ר( ביתיר נמדדו משנת  7שנתי מהיער אפסיים. בתחנה הידרומטרית באגן קטן )-הנגר הרב

 177-ו 57ר סופות גשם נדירות למדי )אירועי זרימה זעומים. אירועים אלו התרחשו לאח 7עד היום רק 

בהתאמה(. באגנים גדולים מיוערים )עשרות קמ"ר(  1%-ו 8%שהסתברותם  ,מ"מ עובי גשם סופתי

 אין כלל סימני זרימת מים באפיקים גם לאחר שנים רבות.  הובמרכזהארץ בצפון 

 

קרחות יער בלבד. נגר זה מו ,שלא פולסו נכון והפכו למובילי מיםדרכים ממקורו  ,שנוצר ביערות נגרה

מספר קמ"ר בודדים. מספר אירועי הזרימה מעל נבלע בדרך כלל ביער ולא יוצא מאגנים שגודלם 

ביחס לכמויות הנגר והסחף הנוצרים בשטחים  יםאפסי בעצםביותר, ו יםוכמויות הנגר והסחף קטנ

 -ונות נמדדו בצפון. בעשרים השנים האחרמקומות יישובבהם שימושי הקרקע הם חקלאות, מרעה וש

. ביער 7ק"מ 1-מבשנייה   2מ 78ספיקות שיא סגוליות, עד  ,ה לוחצתיהנגב, באגנים חשופים או רעי

צפון הארץ ב. [2, 2, 8] 7ק"מ 1-מבשנייה  2מ 7.78 ,יתיר בתקופה זו נמדדה ספיקת שיא סגולית מרבית

. ניתן לראות 7מ"לקבשנייה  2מ 7-שטחי בור וחקלאות מחוץ ליער ייצרו בתקופה זו עד כ ובמרכזה

 ובעיקר בדרום הארץ.  ,הנגר, ספיקות השיא והסחףשל  הקטנהבבירור את השפעת היער על ה

 השפעת היער על הקטנת ספיקות השיא והסחף מהסביבה   2.6.4.6

קולטים את הנגר והסחף  השטחים המיוערים. היער אינו מכסה את כל השטח ,חלק גדול מהאגניםב

 יםים, בקרחות היער ובשטחים בשימושי קרקע אחרים. היער קולט נגר וסחף המגיעבדרכ מקורםש

מווסת ומקטין את נפחי הנגר, ספיקות השיא וכמויות  בעצםממעלה אגני היקוות שאינם מיוערים, ו

הסחף הזורמים למורד אגני ההיקוות. יכולת זו מאפשרת ליער לשמש כאמצעי לשימור קרקע ולהגנה 

בהיבט האגני, שינויים המתרחשים לאורך זמן בשימושי הקרקע עלולים להתבטא  מפני שיטפונות.

 אמצעי לוויסות ההשפעות הכרוכות בשינויים אלו.  ואבעליית שיעורי הנגר והסחף. היער ה

שכונת מגורים חדשה ביישוב מיצא נגר בספיקת שיא  77.1.7717-בסופת גשם בעקבות  :הלדוגמ

תחתרות להסביבה הקרובה. ספיקת השיא הגבוהה גרמה לנזקים, המגבוהה בהרבה תה ובהי, מצובה
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סחף רב במטעים סמוכים. הפניית הנגר אל יער סמוך מנעה המשך נזקים, תוך פיזור המים בין לו

 מילוי אוגר המים בקרקע. העצים ושימוש במים לטובת 

נמדדה  ,רגליותבאזור קריית שמונה והיישוב מ 78.7.7775-בסופת גשם דוגמה נוספת: בעקבות 

שטח חקלאי. משטחי חורש  7מ"ק 1.5מאגן בגודל  1%-שהסתברותה כ יהיבשנ 2מ 2 של ספיקת שיא

. אזורי החורש והיער ויסתו את [2]מ"מ 177ויער בכל האזור נמדדו זרימות חלשות על אף עובי גשם של 

אילולא ים בהרבה יכולים להיות גדולהיו ספיקות השיא שהגיעו לקריית שמונה. השיטפונות בעיר 

 ויסות זה. 

 השפעת היער באפיקי זרימה   2.6.4.3

ערוצי בבאפיקי נחלים ו יערגם  םאגנים קטנים ובינוניים, קייבמדרונות והגדל על פני בנוסף ליער 

אמצעי לשימור הקרקע ולייצוב הערוצים. היער מאפשר את ויסות כ משמש ר באפיקיםועייזרימה. 

הגדלת חידור את מאפשרת  זו האחרונהיא והארכת משך הזרימה. הזרימה, הקטנת ספיקות הש

ת שמירה על יציבות האפיקים והמים לקרקע האפיק. באפיקים עתירי צומח טבעי או נטוע מושג

 17.17.7777 -ערוץ. בב יערלוויסות הזרימה באמצעות  שמש דוגמהוהקטנת הסחף הערוצי. נחל זדה מ

באזור  7מ"ק 17של שטחי חקלאות ב ןשמקור ,בשנייה 2מ 72של ספיקות שיא גבוהות בנחל זדה נמדדו 

ק"מ. במורד האפיק המיוער של נחל  7שדה צבי. מי השיטפון נכנסו לאפיק מיוער של הנחל באורך 

ות אדוגמ. [1]בלבד למרות הכפלת שטח האגן התורם בשנייה 2מ 18-זדה פחתה ספיקת השיא עד כ

נציין כאן דוגמה אחת . [2]ות בדוח ניטור עצים באפיקיםרבות לשמירה על יציבות הערוצים מפורט

 ;ה(ימ'/שני 7מ' ומהירות  7)גובה זרימה בשנייה  2מ 187בו ספיקת שיא של  , שעברהקמהנחל ש   :בלבד

לעומת ערוצים לא מיוערים שנסחפים קשות בתנאים  ,לחלוטין נשאר מיוצבערוץ הנחל המיוער 

 הידראוליים דומים.   

 קצירי נגרשל עור בשיטות יי   2.6.4.4

תיכוני ואזור המעבר לחבל -החבל הים)בעיקר בדרום בארץ חלק קטן יחסית מפעולות הייעור 

קיימות מתקופות ( נעשה בשיטות של קצירי נגר )שיחים ולימנים(. מערכות קצירי נגר בנגב היובשני

השיטות  ;ויערחזרו את השיטות בעשרות השנים האחרונות כדי לקיים חקלאות קדומות. ש  

מ"מ.  777-שנתי פחות מ-מאפשרות התפתחות עצים גם בתנאים של שנות בצורת ועובי גשם ממוצע רב

בד  ,שיטת קצירי הנגר מיושמת רק על אגנים קטנים או על חלקי אגן בלבד. כך ,לפי המקובל בקק"ל

 . [5]ורדמחלקי אגן אחרים גם למזורמים מי הנגר בבד עם תפיסת מי נגר להשקיית העצים, 

 

משמעותית יש השפעה לקציר מי נגר ולשימור הקרקע,  אמצעיםבהם  הותקנושיערות לנמצא כי 

תוך במ"מ  52-77נמדדה כמות גשם של  12.11.7712-ב ,הביותר בהקטנת שיעורי הנגר והסחף. לדוגמ

גה גשם החריהסופת . זו הייתה (1%-שעה אחת בפארק סיירת שקד ליד אופקים )גשם שהסתברותו כ

השנים האחרונות. מערכות קצירי הנגר קלטו את רוב מי הנגר ומנעו  78-הנגב ב-ביותר שנמדדה בצפון

ספיקות השיא משטחי מרעה היו הגבוהות ביותר שנמדדו לעומת זאת, זרימות וסחף מהמדרונות. 

ם קלטו בו שיחיש. זה מקרה שני 7מ"ק 1-בשנייה מ 2מ 77הנגב בכל תקופת התצפיות והגיעו עד -בצפון

ומנעו כמעט לחלוטין זרימות במוצא  ,1%-את כל מי הנגר מאגנים קטנים, בסופת גשם שהסתברותה כ

נמנעה זרימה חזקה בתוך היישוב מיתר. שיחים  7777אגן קטן. בסופת גשם חריגה באוקטובר 
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 יכוליםהיו שיטפון וסחיפה ש ותולימנים סביב היישוב קלטו את רוב מי הנגר ובכך מנעו בוודא

  .[7, 7]להיגרם ביישוב

של מערכות קצירי הנגר לווסת ולהקטין את ספיקות השיא והסחף באופן כה משמעותי,  ןיכולת

 17באגן נחל בתרים ): הלדוגמעצמה להגנה בפני שיטפונות. -מאפשרת שימוש בשיטה זו ככלי רב

צת ועיבוד קרקע  רעייה לוח הםשימושי הקרקע , מר ליד באר שבעוה עיתעשיהבמעלה אזור  ,קמ"ר(

גרמו לנזקים קשים לרכוש, הוחלט על שימוש בשיטת שאירועי שיטפון  שני לנגר רב. לאחר מיםגורה

 -. בהאגןקמ"ר במעלה  7-קצירי נגר כפתרון לבעיה. שיחים ולימנים הותקנו על פני שטח של כ

 בסופת גשם חריגה פעלה המערכת היטב ומנעה הצפה חוזרת של האזור.  72.17.7777

  נגר וסחף -יער שרוף    2.6.4.5

כמו היער והחורש הטבעי, כמעט אינו תורם נגר עלי וסחף קרקע שיוצאים מאגן הניקוז.  ,היער הנטוע

בגורמים יער טבעי שנשרף. מידת הנגר תלויה  מוכ ,תורם מידה מועטה של נגר וסחף ,יער נטוע שנשרף

ופוגרפיה, סוג הקרקע, קצב החלחול משך כל פרק גשם, הטתדירותם, עצמת הגשמים, האלה: 

 בייחוד הצמחייה העשבונית.  - קצב התחדשות הצומח בחלקהומסלע -בקרקע

שרפות  כמהשרפות גדולות מאוד ביערות נטועים )יער שער הגיא,  כמה פרצו 7717ועד  27-משנות ה

כמות הסחף מחקרים ובדיקות בשטחים העלו כי כמות הנגר העלי ו .בכרמל, שרפה בהר כנען ועוד(

תו   ת סחף היו ברובן במסגרת שטחי היער ולא יצאו מהם.ו. תנועותהיו קטנשא 

 

  ספרות, מקור הציטוט

 

סיכום השנה  :נתוני שיטפונות וגשם באירועים חריגים (.7775) 'ע ,ארזיו 'מ ,, גטקר'ש ,ארבל .1

רקע וניקוז, משרד החקלאות, האגף לשימור ק .M-77. דוח מיוחד מס' 6777/6776ההידרולוגית 

 התחנה לחקר הסחף.

סיכום השנה  :נתוני שיטפונות וגשם באירועים חריגים (.7772) 'ע ,ארזיו 'מ ,, גטקר'ש ,ארבל .7

משרד החקלאות, האגף לשימור קרקע וניקוז,  .M-82 דוח מיוחד מס' .6774/6775ההידרולוגית 

 התחנה לחקר הסחף.

סיכום השנה  :שיטפונות וגשם באירועים חריגיםנתוני  (.7772) 'ע ,ארזי' ומ ,, גטקר'ש ,ארבל .2

משרד החקלאות, האגף לשימור קרקע וניקוז,  .M-83 דוח מיוחד מס' .6775/6772ההידרולוגית 

 התחנה לחקר הסחף.

סיכום השנה  :נתוני שיטפונות וגשם באירועים חריגים (.7711) ' ואחריםמ ,, גטקר'ש ,ארבל .7

משרד החקלאות, האגף לשימור קרקע  .M-85 . דוח מיוחד מס'6778/6779-ו 6777/6778ההידרולוגית 

 וניקוז, התחנה לחקר הסחף.

השפעת הייעור, פעולות שימור קרקע וניהול רעייה בדרום הארץ, על  (.7775) 'ש ,ארבלו 'מ ,גטקר .8

משרד החקלאות, האגף לשימור קרקע  .27-2-121-72. דוח מסכם מס' היבטי זרימה וסחף קרקע

 נה לחקר הסחף.וניקוז, התח

הערכת ההשפעה של ייעור בשיטות קצירי נגר על משטר הזרימה בנחל  (.7772) 'ע ,ארזיו 'מ ,גטקר .5

משרד החקלאות, האגף לשימור קרקע וניקוז, התחנה לחקר  .27-2-122-75. דוח מסכם מס' בשור

 הסחף.
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יבותם ומשטר הזרימה ניטור השפעת נטיעת עצים באפיקי נחלים על יצ (.7772) 'א ,מאורו 'מ ,גטקר .2

משרד החקלאות, האגף לשימור קרקע וניקוז, התחנה לחקר  .27-2-127-75. דוח מסכם מס' באגנים

 הסחף.

תיעוד ספיקות שיא של גאיות בתחומי התנקזות בנגב, בערבה  (.1222) 'ש ,ארבלו 'מ ,, גטקר'ר ,גרתי .2

ור קרקע וניקוז, התחנה לחקר משרד החקלאות, האגף לשימ .M-63דוח מיוחד מס'  .ובמדבר יהודה

 הסחף.

9. Laronne, J., Arbel, S. et al. (2005). The effect of afforestation and land management on 

runoff and erosion in a semiarid region. Report for the year 2004. Ministry of Agriculture, 

Soil Conservation & Drainage Division, Soil Erosion Research Station. 
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  רותי תרבותיש 3.6

 הקדמה

 

רוב האוכלוסייה במדינות עתה  .00-ה-ו 91-תהליך העיור במדינות המפותחות גבר מאוד במאה ה

בהם הקשר הפיזי והרוחני בין התושבים לטבע נחלש מאוד ששובים עירוניים, יה ביהמפותחות חי

לומרטים עירוניים גדולי היווצרותם של קונגלעומת הקשר כפי שנחווה על ידי אוכלוסיות כפריות. 

מצד אחר, והתרחבות האמצעים הכלכליים,  ,מצד אחד ,בהם האדם "מנותק מהטבע"שקף, יה

-Jean-Jacques Rousseau, 1712) ז'אק רוסו-קריאתו של ז'אןבעקבות  טבעלהגבירה את היציאה 

עיון בתרבות האנושית. קריאה זו הופצה לאחר שר לחזור לטבע ולערכים שהוא מייצג( 1778

שהוא במקרה שלנו יערות נטועים, כדי  ,טבעלאנשים יוצאים (. 9397הקיימות כבר נודע בציבור )

. אינטראקציות פיזיות אלחוות את "השירותים" שמערכות אקולוגיות עשויות לספק לאדם: 

 . אינטראקציות אינטלקטואליות )פעילות חינוך ומחקר(;ב;  [90]תיירות, פנאי וספורט(של )פעילות 

 . אינטראקציות רוחניות )אסתטיות, תרבותיות ואנושיות(.ג

 

תה סיבה טובה לחקור את ההשפעות ההדדיות בין הטבע והאדם יהישל יציאה לטבע תופעה ה

אקלים בתוכו  -אחד מהם הוא השפעת מבנה היער/חורש על המיקרוומכיוונים רבים ושונים, 

ום אחדים מתוך פרסומים מדעיים בנושא: מק-מראי :לדוגמהשל זה האחרון על האדם. והשפעתו 
פעילות המוני הנופשים, היו סיבה טובה עקב , הנזקים שאירעו בטבע עם זאת. [20, 70, 01, 02, 03, 91, 90 ,3]

נוצרה גם סיבה טובה  ,כן כמו .[72, 01, 02, 00, 97, 99, 1, 0]לחקור את השפעות האדם הנופש על הטבע

פארקים, שדרות, גינות, עצים  יערות עירוניים,: הטבע לערים"לחקור את ההשפעות של "החזרת 

 . [20, 72, 77, 70, 79, 2, 1, 2, 9]בודדים, גינון בתוך בתי משרדים ועל פני קירות חיצוניים ועוד

 

למטרות נופש ומרגוע,  יהיאינטראקצאחת מהן היא  .היציאה לטבע נעשית בדרכים שונות

מתאים שכמובן מושפע מתנאי הסביבה. אחד הגורמים אקלים -במיקרומתקיימת בדרך כלל ה

הוא הרכב הצמחייה, גובהה ביחס לגובה האדם, מידת  אקלים-החשובים המשפיעים על המיקרו

רעון לרוויה של האוויר, על יההצללה של השטח, מידת השפעתה על תנועת האוויר, על רמת הג

יה על מידת ההפחתה במפלס הרעש טמפרטורת האוויר ועוד. אפשר גם להוסיף את השפעת הצמחי

 ,שנוצר בחיים המודרניים ועוד. "החזרה לטבע" כוללת גם את הרעיון להחזיר את הצמחייה לערים

-יוםבחיי ה "מנותקים מהטבע"על מנת להשתמש בתכונותיה הרבות באופן המיטיב עם אנשים ה

 יום שלהם.

 

שר יספק תוצרי עץ ושירותים תכליתי א-מטרות הייעור בארץ הוגדרו בעבר כיצירת יער רב

דוגמת האפשרות לנופש ומרגוע, מניעת מפגעים כמו סחף קרקע ורוח, ועוד. בעת  ,חברתיים

והן מדגישות את היחסים בין האדם והיער, בעיקר את  ,האחרונה הוגדרו מטרות אלו מחדש

מושך את : מה השאלה עולהואת "התועלות לאדם".  רותי תרבות"יאו "שה"שירותים החברתיים" 

 ?האוכלוסייה ליער



702 
 

 פיקניק באווירה שונה; - ה חברתית תוך כדי בילוי כולליהיער מאפשר אינטראקצי -

  :הבריאות הגופניתשל היער מאפשר שיפור  -

  /או רכיבה על אופניים(;הליכה ו :. באמצעות פעילות של תרבות הגוף )לדוגמהא 

ריכוז מזהמים מרחפים וגבוה יותר  יה באווירה שבה ריכוז החמצןיהיער מאפשר שה ב. 

ריכוז מסוים של חומרים אורגניים נדיפים אשר פועלים כנגד  . כמו כן, יש ביערנמוך יותר

 משמשים ברפואה עממית.אף וחלק מחומרים אלו  ,חרקים ופטריות

  היער הוא מקור להשראה דתית ואמנותית; -

 ריות, עשבי מאכל ותבלין(;היער מאפשר לגוון את המאכלים הביתיים )איסוף פט  -

  בהרכב אוכלוסיית  - שנתיים בטבע-היער מאפשר לעקוב אחר שינויים עונתיים ורב -

 אוכלוסיות בעלי החיים.בהצמחים ו  

 

 901*9.31קמ"ר או  9,310שהם  ,משטח המדינה 2%-כעל שטח של  משתרעיםבישראל והחורש היער 

 902*2.2-, שהוא כמשטח היער הנטוע 2%-כדונם.  901*9.0-כ מתוך זה שטח היער הנטוע הואדונם; 

כך  ,משק אזורים ביערותמהשאלה כיצד ל מתעוררת, מוקדשים לפעילות נופש, תיירות ועוד. דונם

ה חברתית, יצרו בהם תנאים שיעודדו את הציבור וימשכו אותו לשהות ביער לשם אינטראקציויויש

 .תיכוניים-תנאי אקלים מזרח ים השפעתבפעילות של תרבות הגוף ועידוד הבריאות 

רותי יש ורא) אקלים-המיקרו, האקלים המקומי עלית היער להשפיע יצמח ה שלהשתמשנו ביכולת

נוחות תרמית מרבית בה הנופש ירגיש שכדי להצביע על המבנה הרצוי של חלקת יער  (,ויסות

 אפשרית.

 

  נוחים םאקלימיי-מיקרו םבתנאי יםחברתיו יםפיזייחסי גומלין    3.6.6

מאזן  בנו אתחיש ,יה חברתיתיאקלימיים הנוחים לאדם לאינטראקצ-לשם קביעת התנאים המיקרו

לא הייתה אך אינו חדש, דבר ה .וכן את הרגשת הנוחות התרמיתה של הגוף האנושי יהאנרגי

, 20, 71, 03, 92, 92, 92, 2 ,7]למטרות נופשיערות של ממשק לו ןזו לתכנו דרךמּודעות לאפשרויות הטמונות ב

)מ"צ(,  מעלות צלסיוס 73.0-ל 71.2הטמפרטורה הרגילה של גוף האדם בתנאי מנוחה היא בין  .[20

מעל או מתחת למשרעת . על מנת לשמור על טמפרטורת הגוף הקבועה שלו את המרבאדם יעשה וה

ם אלה המדדינוחות רגשית. -נוחות תרמית שהולכת וגדלה והופכת גם לאי-זו האדם מרגיש אי

גוף האדם  ,: טמ' הקרינה )טמ' גוף שחורשל האדם במקום שהותוהעיקריים אקלימיים -המיקרו

מהירות  ;לחות יחסית של האוויר ;טמ' האוויר ;([07]פועל כגוף שחור בקליטה ופליטה של קרינה

בהתאם למדדים הנ"ל, . [77, 70, 92, 93, 91]הרוח והלבוש, שיש להם השפעה רבה על טמפרטורת הגוף

שירותי ויסות )אקלימיות בגופי צומח שונים בארץ -נעשה שימוש בתוצאות של מדידות מיקרו

"אינדקס  ותהמכונ ,ותפיזיקלי-ביו יותשל אינטראקצכדי לחשב מהלך יומי ועונתי ( אקלימי-מיקרו

 אינטראקציות אלה עשויות להשפיע .[93, 91](ת)אנ"ו"אינדקס הנוחות התרמית")אע"ח( עקת החום" 

. אפשר להשוות חלקות יער שונות על פי (רותי תרבותיש) שימושיות של מקום מסוים לנופשעל ה

כגון מיקום  ,עדיפויות שונות לגביאלו, כדי להסיק  ותפיזיקלי-ביושל אינטראקציות ערכים ה

 טופוגרפי, ממשק יערני ועוד.
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בין גוף האדם פיזיקלי המתאר את חילופי החום -הוא מדד ביו [91](S"אינדקס עקת החום" )

 קילו קלוריות  900צור חום מטבולי של יי)= מצב מנוחהבוהסביבה בהקשר לפעילותו הפיזית 

, (-9קילו קלוריות שעה 290צור חום מטבולי של יי)=מצב של פעילות פיזית מתונה ( או ב-9שעה

ל . הנחת היסוד במודל זה היא שהזיעה המופרשת עלבושלאקלימיים ו-תנאים המיקרול ובהתאם

מאפשרת בהתאדותה את קירור הגוף על מנת  ,אקלימיים נתונים-ידי גוף האדם בתנאים מיקרו

המודלים מיוחסים לאדם  ייצור חום מטבולי וחילופי החום עם הסביבה.עקב לאזן את התחממותו 

הם אינם כוללים נתונים על הרקע הסוציאלי והכלכלי של המבקר ביער, הגיל, המין  ;הממוצע

. ככל 2כלומר  ,ודל זה נוחות תרמית מרבית היא במחצית הסקאלה שבין אפס לשמונהוכדומה. במ

יה ברמת ההזעה הנדרשת לשם יעלבשל הרגשת הנוחות התרמית יורדת  ,2-מ השהתוצאה גבוה

הרגשת הנוחות התרמית יורדת כי הרגשת הקור  ,2-קירור הגוף. ככל שיורדים בסקאלה מתחת ל

 קירור הגוף מעבר לצורך. את צריך למנוע  כלומר, האדם .גוברת והולכת

 [61, 6]נוצר על ידי עץ בודד והשפעתו על האדםה אקלים-המיקרו   3.6.6.6 

 הביום קיץ לא הצביעבהשפעת נוכחותו של עץ בודד  יםאקלימי-מיקרועצמת הוויסות של מדדים 

מ'  3ארות שגובהו פהעל הבדלים בטמפרטורת האוויר, בלחץ האדים ובמהירות הרוח בצל העץ רחב 

טמפרטורת ין נמצא הבדל ניכר ב ,ב"פארק השרון" לאלו שבשטח החשוף בִקרבת העץ. לעומת זאת

ההבדל הממוצע בין טמפרטורת  ,ללזה החשוף לקרינת השמש. בצ   ,"גוף שחור" השרוי בצל העץ

 1.9±0.1) האוויר וטמפרטורת "גוף שחור" היה קטן יחסית
0
C) , דל זה היה הב ,בשטח החשוףואילו

 9.4±2.6) גבוה
0
C)לזה הנמצא בשטח  ,. ההבדל הממוצע בין טמפרטורת "גוף שחור" השרוי בצל

 6היה  ,חשוף לשמש
0
C . 

 ,לו של עץ בודדשל אדם השוהה בצִ  )אנ"ת( אינדקס הנוחות התרמית מהלך יומי של :61 איור

 ל או במצב ש/זה השוהה בשטח חשוף, כאשר האדם במצב מנוחה ובהשוואה ל

 פעילות פיזית מתונה
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 תבטאתמ ביום קיץבהשפעת נוכחותו של עץ בודד  יםאקלימי-מיקרועצמת הוויסות של מדדים 

ראה כי אנ"ת של אדם השוהה בצל העץ במנוחה מ 90 איורבערכי אינדקס הנוחות התרמית )אנ"ת(. 

, 2-ל 7היה בין י (-9קילו קלוריות שעה 290) פעילות פיזית מתונה( או ב-9קילו קלוריות שעה 900)

על אנ"ת שלו יצביע ה ,שאדם שוהה בשטח פתוחכ אך ;מסמל הרגשת נוחות מיטבית 2כאשר 

ב שעות היום. כל זאת, כמובן, בהתאם למקדמים התלויים בסוג הלבוש ונוחות רבה ר-הרגשת אי

 ששימש לשם ביצוע החישובים, שאינם כוללים את האפשרות לשינוי הביגוד בהתאם לצורך.

 

   וחורש פתוח בשפלה הפנימית אורן ירושליםיער אקלים הנוצר בהשפעת -המיקרו   3.6.6.6

 [01, 63, 61, 6]והשפעתו על האדם              

 

הצללה; פאת  29% - חורש :הייתה שונהביער ובחורש ים אקלימי-מיקרועצמת הוויסות של מדדים 

ניםהצללה;  21% - היער בממוצע שנתי, טמפרטורת "גוף רותי ויסות(. יש ו)רא ההצלל 23% - היער פְּ

מזו שבחורש. עצמת הרוח 79.3%±0.9% -ו 76.3%±0.9שחור" בפאת היער ובתוך היער הייתה %

בהתאמה. הפרשים אלו הם הסיבה  ,מזו שבחורש %36.2%±1.5-ו 67.5%±2.3%הגיעה לכדי 

זית של אדם עם ה הפייבאינטראקצילהבדלים במהלך השעתי במשך היום ובמהלך העונתי 

ומכאן בהרגשת  ,השעתיתעקת החום כפי שמתבטאת במהלך היומי והעונתי של אינדקס  ,הסביבה

בתנאי מנוחה ובתנאי פעילות פיזית הנוחות התרמית מראה כי אינדקס  99. איור הנוחות התרמית

 היער.  ךמאשר בפאת היער או בתויותר מתונה תמיד גבוה בחורש 

אינדקס הנוחות התרמית בהתאם לרמת הפעילות  יים )קיץ וחורף( שלונתממוצעים ע :66 איור

 המטבולית של הנופש ביער ובחורש
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  וחורש פתוח בכרמל אורן ירושליםהשפעת יער אקלים הנוצר ב-המיקרו  3.6.6.6

 [61]האדם והשפעתו על  

 

הייתה שונה. ביער אורן ובחורש טבעי בכרמל ים אקלימי-מיקרועצמת הוויסות של מדדים 

משמעותית ביער האורן  ותטמפרטורת האוויר וטמפרטורת "גוף שחור" יומית ממוצעת היו נמוכ

הייתה לִעתים  אורן ירושליםאלו שבחורש. מהירות הרוח היומית הממוצעת בחלקת בהשוואה ל

בחורש. הפרשים אלו הם הסיבה להבדלים במהלך השעתי במשך היום שגבוהה ולִעתים נמוכה מזו 

כפי שמתבטאת במהלך השעתי,  ,ה הפיזית של אדם עם הסביבהיבאינטראקציובמהלך העונתי 

מראה  90. איור ומכאן בהרגשת הנוחות התרמית ,השעתיתת החום עקהיומי והעונתי של אינדקס 

בתנאי מנוחה ובתנאי פעילות פיזית מתונה בשתי תצורות היער הנוחות התרמית אינדקס  את

  .בכרמל בארבעה מועדים בשנה

 רמית בחורש וביער מחטני בכרמל אינדקס הנוחות הת :66איור 

 ו/או פעילות פיזית מתונהבתנאי מנוחה 
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ית מתונה, אנ"ת של הנופש זהאיור נראה כי בחודש ינואר, בחורש וביער, במנוחה ובפעילות פימ

טמ' האוויר הנמוכות ותכונות הלבוש ששולבו  ,הרוחות החזקותעקב בעיקר  מאוד, נמוך יהיה

רוחות חזקות וטמ' בגלל  עקת קור במשך כל שעות היוםמהנופש  יסבולס בנוסחה. גם בחודש מר

הפחתה רבה עקב ( 2-ל 7מנוחות תרמית טובה יותר )בין  ייהנהנופש השוהה בחורש  .הויר נמוכוא

על הנופש את צל יער האורן  יעדיף ,ית מתונהזבמנוחה ובפעילות פי ,בעצמת הרוח. ביוני ובספטמבר

 שהייה בחורש. פני 
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  עם כיסוי כותרות שונה אורן ירושליםאקלים הנוצר בחלקות יער -המיקרו  3.6.6.0

[63, 61, 6]והשפעתו על האדם 
 

 

על ידי צמרות  ים הייתה שונה בהתאם למידת ההצללהאקלימי-מיקרועצמת הוויסות של מדדים 

ים יאקלימ-בהתאם להבדלים בתנאים המיקרו בהתאמה. 11%, 22%, 72%, 0% היתיהש ,העצים

לים ברמת אע"ח , נוצרו גם הבדרותי ויסות(יש ו)רא בין חלקות, בעיקר בטמפרטורת "גוף שחור"

מידת האלה:  מדדיםל. נמצא כי אע"ח ואנ"ת משתנים במשך שעות היום בהתאם [20]ואנ"ת

הרגשת הנוחות התרמית  .עונות השנהומהירות הרוח , ההצללה של השטח על ידי צמרות העצים

כותרות מרבי הכיסוי  שבה חלקהב   הייתה ,המיטבית בעונת הקיץ, במצב מנוחה ובפעילות פיזית

בשטח   הייתהפעילות פיזית ב(. בעונת החורף, הרגשת נוחות תרמית מיטבית במצב מנוחה או 11%)

  .97ראו איור  – חסר כיסוי

 
 הרגשת הנוחות התרמית ;ממוצע של ממוצעים יומיים בחורף ובקיץ ושגיאת התקן :66איור 

 פיםהשטח ומדדים מטאורולוגיים נוס ה שלצללה, מידת הבהשפעת הפעילות המטבולית
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 סיכום

יקליים אובייקטיביים שפותחו זפי-אינדקס עקת החום ואינדקס הנוחות התרמית הם מדדים ביו

אקלימיים -יולוגית של אנשים בתנאים מיקרוזבעזרת ניסיונות מעבדה שבחנו את התגובה הפי

, יםשל ִמבנ יותר שמדדים אלו יאפשרו תכנון טוב כדישונים וברמות שונות של פעילות גופנית, 

להשתמש במדדים הנ"ל ובדומים ניתן . יה טובה יותר עם תנאים סביבתייםיכלומר אינטראקצ

כדי לבדוק את השפעת גופי  ,אקלימיות בחיק הטבע-להם, ובנתונים שהתקבלו ממדידות מיקרו

להשתמש בתוצאות כבסיס לתכנון אפשר   . כמו כן,יולוגיה של האדם הממוצעזצומח שונים על הפי

 . [71, 2]אמור לשמש לנופשולממשק של אותו החלק הקיים כבר עתה בנוף גם ו נופי כללי
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קלימטולוגיה. המחקרים התמקדו -בתחום המכונה ביו 30-ספור מחקרים נעשו מאז שנות ה-אין

אקלימיים בחבלי ארץ שונים, בחוצות היישובים והערים, במבני -בהשפעות של התנאים המיקרו

שידוע  אףהרגשת הנוחות התרמית של האדם. על על מאזן החום ו ,יהבמבני ציבור ותעשיומגורים 

זה מכבר כי גופי צומח )למשל עץ בודד, יער רם או חורש, פארק, שדרה וגינה( יכולים להשפיע על 

רק מחקרים מעטים  ,[71, 72, 77, 70, 79, 70, 01, 02, 03, 02, 09, 00]אקלים בחללם ובקרבתם המידית-המיקרו

אקלים בחללו של היער ואת השפעתו -ר בין ממשק היער )מיני עצים, צפיפות( למיקרובדקו את הקש

  .[20, 29, 20, 71, 72, 91, 92, 92, 1, 2, 9]על המטבוליזם של הנופש ועל איכות הנופש

 

יה בצורת יתוספת אנרג ה שלמניע על ידיעל המטבוליזם של האדם יש השפעה רבה לצל עצים 

בהבדלים בעקת החום ובהרגשת הנוחות התרמית של נופש השוהה בצל  תמתבטא . השפעה זוקרינה

 ,בהשוואה לנופש החשוף לשמש. אפשר לדמות הבדלים אלו להבדלים בטמפרטורה של "גוף שחור"

קובעים את יעילות ההנמצא בצל או חשוף לקרינת השמש. ההפרש בין מדדים מטאורולוגיים 

הירות מ, לחות יחסית הנובעת מלחץ האדים ומהקירור של ההזעה )למשל טמפרטורת האוויר

על  השפעההביותר, וכך גם  ןקט השנמדדו מתחת לחופת העץ ובשטח חשוף לידו, הי , כפיהרוח(

בר רוח שורתי על הרגשת האדם הנופש; תופעה דומה נמצאה גם במחקר שבדק את השפעת מש  

 . [3]הנוחות התרמית

 

על יש השפעה מורכבת יותר של, יער רם וחורש( שטחים נרחבים )למבגדל הגוף צמחי גדול ל

משפיעים יותר על טמפרטורת האוויר, לחץ האדים,  האקלים השורר בתחומו. גופים כאל-המיקרו

קרינה והרכבה, וכן על הטמפרטורה של "גוף המהירות הרוח בגבהים שונים מפני הקרקע, 

אורן ם בחלקות יער יימיאקל-השפעת ההבדלים שנמצאו בתנאים המיקרונבדקה . [07]שחור"

מצביעה  . התוצאה(1-2 יםצמה שונה, על מטבוליזם הנופש )איורסמוכות זו לזו, שדוללו בע   ירושלים

, נוחות תרמית מיטבית תורגש "צמ 92-שבעונת הקיץ, כאשר טמפרטורת האוויר גבוהה מכך על 

תורגש נוחות מיטבית , לעומת זאת, הצללה בהן היא הגבוהה ביותר. בחורף ובאביבהבחלקות יער ש

 בשטח חשוף.

 

ומכאן על הרגשת הנוחות  ,אקלים-צמות שונות ביער אורן על המיקרובע  בדומה להשפעת הדילול 

צהתרמית, כן גם השפעת הדילול ב מות שונות בחורש הטבעי על אינדקס עקת החום ועל הרגשת ע 

שובים, תורגש נוחות מרבית בחורף, בתנאי הביגוד שנכללו בחי ,הנוחות התרמית. בחורש הטבעי

במנוחה ובפעילות פיזית מתונה בשטח החשוף, ובתנאי פעילות פיזית מתונה גם תחת כיסוי כותרות 

 בשלאו /ו "צמ 92-תוספת חום על ידי קרינה כאשר טמ' האוויר נמוכות מ, בשל ; זאת900%של 

. כיסוי זה 20%-ל כחוסר רוח במעבה הסבך. נוחות תרמית מרבית תורגש תחת כיסוי כותרות ש

מה ליעילות קירור הגוף. רוובכך יש ת ,עהיהזמאפשר מעבר מסוים של רוח הדרוש להגברת אידוי 

לזו של נופש בחורש טבעי )כשההצללה  אורן ירושליםהשוואה בין עצמת ההזעה של נופש ביער 

התרמית  מזו שביער האורנים, ולכן גם הרגשת הנוחות הדומה( מלמדת שעקת החום בחורש גבוה

בחורש. הבדלים אלו נובעים, ככל הנראה, מהגבלת הרוח בחורש אשר תהיה טובה יותר ביער אורן מ

הנובעת מהחלל הנמוך יחסית וממספר הגזעים הגדול הדרוש על מנת ליצור בחורש הצללה זהה לזו 

 של יער אורן.
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רמית של נופש באה אינדקס הנוחות התעל השפעת המיקום של אתר הנופש על אינדקס עקת החום ו

אקלימיות שנערכו ביער -שחושבו מנתוני המדידות המיקרו ,לידי ביטוי מיוחד בנתוני אע"ח ואנ"ת

. שני החניונים ביער האורן נבדלים באופן משמעותי רק במהירות הרוח העוברת בהם [73]בית ג'מאל

יון החורש הפתוח אקלימיים רבים מחנ-באתר זה, אולם הם נבדלים באופן מובהק במדדים מיקרו

צפוי כי עצמת ההזעה תהיה גבוהה יותר בחורש הפתוח. בחורף צפויה בפאת היער  ,שבאתר. לפיכך

עצמת הזעה נמוכה ביותר. בשאר השנה לא צפוי הבדל משמעותי בעצמת ההזעה בין פאת היער לבין 

על עקת החום  אזורים שבתוך היער, כי השפעת ההבדל במהירות הרוח בין פאת היער לבין לב היער

צמתה ומנוגדת בכיוונה להבדלים בעצמת הקרינה בין פאת היער ללב היער. בחורף, באביב ע  דומה ב

, יחוש הנופש הרגשת נוחות תרמית "צמ 92-המוקדם ובסתיו, כאשר טמפרטורת האוויר נמוכה מ

יער, בדרך כלל הרגשה מיטבית בפאת ה חושמיטבית בחורש הפתוח. באביב המאוחר ובקיץ הוא י

 בצל חופת היער.

 

על  ותמבוססההתוצאות של חישובי אינדקס עקת החום ואינדקס הרגשת הנוחות התרמית, 

 ו שלעל חשיבותאף הן , מצביעות [72]אקלימיים שנמדדו ביער היערנים בכרמל-המדדים המיקרו

מורד. ב נמצאתחלקת החורש ואילו סגה, ביער זה נמצאת חלקת עצי האורן בפמיקום אזור הנופש. 

בחורש.  שיימצאיימצא ביער האורן ובין שבין   ,נוחות וקור-הנופש ביער זה בימים מעוננים יחוש אי

לעומת זאת, באביב, ביום מעונן חלקית, יחוש הנופש נוחות תרמית טובה יותר בחורש, ואילו בקיץ 

-ה הרגשת איתורגש ברוב שעות היום נוחות תרמית מרבית ביער האורן. בסוף הקיץ )ספטמבר( תהי

הנוחות דומה ברמתה לזו שבקיץ, אך שונה בכיוונה בשני המקומות: ביער האורן קר ובחורש חם 

 יותר.

 

נטוע ה אורן ירושליםהודגמה במחקר שנעשה ביער  ,חשיבות המפנה שחניון הנופש ממוקם בו

ב שעות וך ר. נמצא כי באביב הרגשת הנוחות של הנופש במנוחה ו/או בפעילות, במש[91]בוואדי קוף

תהיה הרגשתו מיטבית  ,לעומת זאת, האור, תהיה מיטבית בחניון יער הממוקם במפנה דרומי. בקיץ

 בחניון יער הממוקם במפנה צפוני. 

 

גם על הפסיכולוגיה, התוצאות כמובן,  ,משפיעההיולוגיה האנושית זמנקודת הראות של הפי

לשם מתן אפשרות לנופש איכותי הזו:  המסקנהפרק זה מצביעות בבירור על -תתשהובאו במסגרת 

מראש באתר המיועד לנופש  לכלול)פיזיולוגי ופסיכולוגי( בכל ימות השנה )תועלות(, מן הראוי 

לנופש חורפי.  20%חלקות יער רם לנופש קיצי, ובקרבתן המידית חלקות חורש מדולל כדי כיסוי של 

לאפשר אוורור טוב. כל זאת לגבי תכנון רצוי גם כי החלקות המוצללות היטב ימוקמו בפסגות כדי 

 אזורי נופש ביער העתידי. 

 

 : תוצאות המחקרשירותי נופש )תועלות(והתאמתן למתן  לגבי הממשק של חלקות יער קיימות

. אין לדלל חלקות יער קיימות הקיים מצביעות  על חוסר מתאם בין הממשק הנדרש לבין הממשק 

 לא יוכלו ,גדלו עד עתה בצפיפותשהעצים ת הדילול החריף, בעקבוכי  ,מבוגרות בצורה אגרסיבית

יולוגית של זהפי  וחלקה. כלומר, יש להתחשב ביכולתלהתפתח באופן שיאפשר כיסוי כותרות גבוה ב  

עקב בהתפרצות צימוח לשם הגדלת הכיסוי שצומצם  - בהתאם לגיל - העץ הגדל בשטח להגיב



792 
 

יער נטוע קיים כחניון נופש חייבות להתקבל כל עוד  הדילול. מכאן, שהחלטות בדבר שימוש בשטח

העצים להגיב בצימוח הנדרש. תכנית  יכולתכדי שהממשק יהיה מכוון בהתאם ל ,היער צעיר

ביטחון את שימושי היער לטווח יתר המתאר הארצית ליער ולייעור שאושרה, מאפשרת לתכנן ב

או של שיקום נופים שנשרפו, דוגמת שער הארוך. על כן, מן מהראוי שהמתכננים של נטיעות חדשות 

הגיא וסביבתו הקרובה, ייקחו לתשומת ִלבם את המשמעויות הנובעות מתוצאות המחקרים 

מן  ,חניונים. באותה המידהלאת המיקום והאופי שיש בדעתם לתת למצפורי נוף ו וישקלושהוצגו, 

  כדי שישמשו לנופש. יערהמו את ממשק חלקות ייתאהאחראים על ממשק היער הקיים הראוי ש

 

ניתנת לאומדן כלכלי  ,אקלים משופרים-נובעת משהות בטבע בתנאי מיקרוההתועלת לפרט ולחברה 

שיפור מצב הרוח, אומדן הירידה בעקבות : אומדן העלייה בתפוקה הלדוגמ .דרכים כמהב

 בתחלואה ועוד.   

  ספרות, מקור הציטוט

כתב   :יער אביב.-יוקלימטולוגיה של פארקים עירוניים בתלב (.0003) 'א ,ביתןו 'ע ,, פוצ'טר'פ ,כהן .9

 .21-20עמ'  ,3 ,חורש וסביבה ,עת ליער

השפעת דריכת מטיילים על הקרקע והצמחייה בחניוני אורנים בכרמל. עבודת גמר  (.0007) 'ש ,לוי .0

  לתואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
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 . 22-72עמ' , (6) 5 ,אקולוגיה וסביבה
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  עצמת הרעש שחווה אדם על שוניםהשפעת חלקות יער ממינים    3.6.6.5

 הקדמה              

דציבל  כקולות חזקים שעלולים לסכן  900מקובל להגדיר רעש שעצמתו עולה על  [0, 9]בספרות המחקר

אולם הגדרה אובייקטיבית זו, המבוססת על מדידת העצמה, אינה מספקת, משום ואת הבריאות. 

 :של רעש הרקע בטבע וכאשר עצמתו עולה על ז שיש גם תחושה סובייקטיבית של רעש כמטרד

. תחושה זו קשורה גם לתהליכים נפשיים, כגון מצבי רוח או דרגת dBA 70=אוושת עלים ,לדוגמה

 נוסף על כך,לגמישות ההסתגלות של האדם לרעש שהוא רגיל לשמוע בסביבתו.  , וכןהריכוז של האדם

 שאנו חושפים את עצמנו אליו מרצון.  רעש הנכפה עלינו אינו נתפס באותו אופן כמו רעש

הכושר השכלי, דבר המתבטא בזיכרון לטווח קצר, על יש סימנים לכך שרעש משפיע על התפקוד ו

בזמן התגובה  ,ביכולת לפתור בעיות פשוטות, בכושר האבחנה, בשיעור הערנות, בהרגשת הנוחות

להתבטא בעייפות יתר, בבעיות  לות התגובה. תחושת מטרד מתמשכת בגלל חשיפה לרעש עלולהיוביע

רות של מתחים וחרדות ובשינויים קיצוניים במצב הרוח. כמו כן, היא עלולה לפגוע בשינה, בהתג

בחשיבה, בתפקוד בעבודה ובחברה ואף לשבש את שיקול הדעת בעת ביצוע משימות. משום כך גובר 

התפיסה של הרעש  ,פן כלליוהסיכון לתאונות עבודה ולתאונות דרכים. חוקרים הגיעו למסקנה שבא

 הן לתכיפות הרעש והן לעצמתו.  הכמטרד קשור

 

על יחיד ועל הבמחקרים שנערכו בנושא הרעש מצאו החוקרים שלרעש חזק יש השפעה שלילית 

רעש הוא אחד המטרדים הסביבתיים אין ספק ש. [9]מבחינה בריאותית ומבחינה נפשית ,חברהה

ה ותחנות כוח, ייו רבים ושונים: שדות תעופה, מפעלי תעשימקורות .הנפוצים בחברה "המפותחת"

עבודות בנייה ושיפוצים, כלי רכב )בעיקר אופנועים(, אזעקות וצופרים, מכשירי חשמל בבית ובגינה, 

פעילויות פנאי שונות )טרקטורונים, סירות מנוע(, מתבגרים קולניים החוזרים מבילוי בשעות הקטנות 

רה שמעלינו. ניתן למנוע או להפחית במידה ניכרת את רוב הרעשים של הלילה וגם השכנים בדי

יום, אם כי חלק מן האמצעים הטכנולוגיים לכך )כגון חומרי -הסביבתיים שאנו נחשפים להם יום

 בנייה מבודדים, כבישים הבולעים את חריקת הצמיגים ועוד( רחוקים מלהיות זולים.  

 

יש , לכן תיות וכלכליות מרחיקות לכת לפרט ולחברהבריאולתופעות הלוואי שנמנו יש השלכות 

יות, ז. בהתאם לאפשרויות הפיהללותופעות הלמנוע את  כדיהנמכה של מפלס הרעש לחשיבות רבה 

או בחלקות גדולות של מינים שמתאימים לתנאי /ברי רוח( ונטיעת עצים בודדים, נטיעה בשורות )מש  

הבעיה ולקדם את השלווה  את להקל ותעשוילוגי, בית הגידול ומתאימים מבחינת המבנה המורפו
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 .ובכך לתרום לכלכלה ,[7]הרוגעאת ו

 

קול בתדירויות -יה בצורת גלייהמהפכה התעשייתית יצרה גם טכנולוגיות הגורמות להתפשטות אנרג

. התפשטות מפגע הרעש, [9]תווצמות שבדרך כלל אינן נעימות לאדם ועשויות גם לפגוע בבריאע  וב

הנוצר על ידי תחבורה ותעשייה, אך גם על ידי התקהלות המונים, יצרה דרישה למצוא בעיקר זה 

סוכמו ; הם ספור מחקרים-צמת הרעש. נעשו איןשיטות, דרכים ואמצעים )חומרים( להפחית מע  

תקנות. אחד מהאמצעים הזמינים והיותר זולים להפחית לבסיס לחוקים ו שימשובמאמרים מדעיים ו

 .[92-2]טה( הוא שימוש בצמחייה בדרך מושכלתמעצמת הרעש )השק  

 

מובן כי רצוי שהצמחים יהיו בעלי תכונות התורמות במידה מרבית להשקטת הרעש, כגון: שטח העלה 

וצורתו, משקלו הטרי והיחס בין משקל העלה לשטחו. ככל שהיחס הזה גבוה יותר, כן גדלה מידת 

תכונות העלווה של כל מין בהשקטה מרבית מפני ש ,ההשקטה. יש חשיבות מרובה לשילוב מינים

רצוי לטעת  :מתבטאות בתחום תדרים מסוים. יש גם חשיבות לאופן הנטיעה של "משקיטי הרעש"

לעבור דרכם לי הקול גיאפשרו לשחללים פתוחים במרחב  יישארולא , כדי שבצורת משולשיםאותם 

חומרים כימיים שונים הנפלטים לום אוויר ועל הצמחים להיות גם עמידים לזיה. [92, 90, 1 ,2]ללא מחסום

 .[90]ומכלי התחבורה מהתעשייה

  על מפלס הרעש שחווה אדם חלקות יער והשפעתן

לשמש גם כמקום מרגוע ונופש, ולכן מתבקש לדעת מהי מידת ההשקטה של  כדיהיער בארץ ניטע 

שטחי המחלקה לחקר יערות ממינים שונים. לשם כך נבחרו חלקות יער בכרמל, באזור מודיעין וב

, 1.0.0.1פרק -, תת1.0פרק ראו מיני עצים שונים ובצפיפויות שונות )בהן גדלים שהיער ב"אילנות", 

נייד. המנוע פעל  גנראטור(. כמקור רעש נקודתי שימש צינור הפליטה של מנוע בנזין שהפעיל 1טבלה 

 9טל צמרות העצים ובגובה ימ' מקו ה 7כל זמן המדידה. מקור הקול הוצב בשטח פתוח, במרחק של 

מ' אל תוך היער לאורך קו שמקביל  02, 92, 90, 2מ' מעל הקרקע. המדידות בוצעו במרחקים של 

בשטח חסר עצים הדומה בתכונותיו הטופוגרפיות  לגבול היער. לשם השוואה בוצעו מדידות זהות

מ' מעל הקרקע,  9בגובה . המדידות בוצעו בעזרת מיקרופון שהוצב , שנמצא בשכנות ליעריותזוהפי

צמות הרעש מבוטאות ואותותיו החשמליים נרשמו על סרט מגנטי.   בדציבלשתי המדידות של ע 

(dBההפרש בין .) חלקת היער, במרחקים  ךבתונעשתה ש לזובשטח חסר העצים שנעשתה  המדידה

  .את מידת ההשקטה של חלקת היער בטאזהים ממקור הרעש, מ

צעת בתדירויות השונות בהתאם למרחק מגבול היער אל מקום חושבה מידת ההשקטה הממו

 . 92 באיורהנתונים מוצגים  .המדידה בתוכו
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בתדירויות השונות בהשוואה  dB(A)-מידת ההשקטה הממוצעת במפלס הרעש ב :06איור 

0.00dB(A) m-גבוה מ בהםביערות שממוצע ההשקטה  א. :היער ךלמרחק ממקור הקול בתו
-1

  

dB(A) m 0.00-נמוך מבהם שממוצע ההשקטה . ביערות ב
-1 

 

dB(A) m 0.00 -גבוה  מ בהם שממוצע ההשקטה ראה כי ביערות נ 92 איורב
 או נמוך מכך, 1-

שונה, ככל שגדל המרחק מגבול היער אל  רמת ההשקטה בכל תדירות ותדירות עולה, אך במידה

  נקודת המדידה בתוכו.

 



709 
 

 סיכום

ביערות שונים ניתן להסיק כי ביערות  30-רץ בסוף שנות המתוצאותיו של מחקר שנעשה בא

ה יהאינטראקציתופרע  ,אינו מונמך בצורה משמעותיתבהם מפלס הרעש ש ,מיניים-מחטניים חד

ביערות רחבי עלים  ,גם במרחק רב יחסית ממקור הרעש. לעומת זאתבין האדם ליער כמקום נופש 

ככל שגדל תית ככל שעולה צפיפות העלווה ומונמך בצורה משמעובהם מפלס הרעש ש ,למיניהם

  יה בין האדם ליער כמקום נופש במידה מועטה.יהאינטראקצתופרע  ,המרחק ממקור הרעש

ברי רעש", כלומר, רצוי לטעת "מש  , בתחום של חניונים וחלקות יער המיועדים לשהיית קהל ,לכן

ידי הציבור השוהה ביער.  כדי להפחית ממפלס הרעש הנוצר על ,רצועות של מינים רחבי עלים

בעשרות השנים האחרונות מתפשט תהליך של התפתחות מינים רחבי עלים ביערות המחטניים 

ה חיובית בהרבה בין האדם יאינטראקציהביא לידי הנטועים. תופעה זו עשויה ברבות השנים ל

 השוהה ביער לבין מפלס הרעש.

 ספרות, מקור הציטוט 
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  ת הבריאות הפיזיתמבחינ היער והשפעתו על האדם  3.6.6.3

 

מותאם יותר לשהייה במקום וגם אקלים שבדרך כלל -מיקרו יוצר ,משתרע על פני מרחביםההיער 

אקלים בשטחים חשופים -מיקרובהשוואה  ל ,שעיקרה הליכה או נסיעה באופניים ,לפעילות גופנית

לבריאות הפיזית. גורם נוסף ביער התורם לבריאות  תורמת , פעילות זורופאיםהלדברי  .מיער

מגזים שעשויים לפגוע הוא ניקיון האוויר. אוויר היער נקי יותר מחלקיקים מרחפים ו ,האדם

דבר התורם לתהליך  ,המופרש בתהליך ההטמעה, במערכת הנשימה; הוא מכיל יותר חמצן

. חלק [7, 0, 9] הנשימה. האוויר ביער מכיל יותר חומרים אורגניים נדיפים המופרשים על ידי הצמחייה

או באמצעות  מחומרים אלו תורמים מאז ומעולם לבריאות האדם באמצעות דרכי הנשימה, התזונה

  .[2]חבישות רפואיות

 

 ספרות, מקור הציטוט

 

1. Kostyukovsky, M., Rafaeli, A. et al. (2002). Activation of octopaminergic receptors by 

essential oil constituents isolated from aromatic plants: Possible mode of action against 

insect pests. Pest Manag. Sci., 58, pp. 1101-1106.  

2. Paré, P. W., & Turlinson, J. H. (1999). Plant volatiles as a defense against insect 

herbivores. Plant Physiol., 121, pp. 325-332. 

3. Spinelli, F., Cellini, A. et al. (2011). Emission and function of volatile organic 

compounds in response to abiotic stress. In: A. Shanker & B. Venkateswarlu (Eds.). 

Abiotic stress in plants - mechanisms and adaptations. Chapter 16. InTech, 

Doi:10.5772/24155. 

4. Yaniv, Z., & Dudai, N. (Eds.). (2014). Medicinal and aromatic plants of the Middle-

East. Medicinal and aromatic plants of the world, Vol. 2. Dordrecht: Springer. 
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 היבטים פיזיים, רוחניים וכלכליים: שירותי תרבות   3.6.6

 

ברחבי  החקלאותוהיער סיפק את עיקר צרכיו בהגנה ובמזון עד התפתחות  ,א האדם הוא ביערמוצ  

כלומר, מראשית היות האדם הייתה  .שנה 3,000עד  90,000לפני  ,באופן בלתי תלוי ,עולםה

מאז ומעולם קיימים יחסי  יתר על כן,ה פיזית )חיובית ושלילית( בין האדם והיער. יאינטראקצי

נחשב כמקום מושבם של אלים, שדים תמיד גומלין בין האדם והיער בתחום הרוחני והדתי. היער 

השונים: ספרות, מוזיקה, ציור  רעים וטובים. קשר זה בא לידי ביטוי באמנות לסוגיה -ורוחות 

תה גם הדרישה עלתה ִא  ,ופיסול, ריקוד, מחזות, סיפורי עם ועוד. ככל שעלתה רמת העיור בעולם

לצאת לטבע )תיור, טיול, נופש קצר או ארוך יותר ועוד(. עם ההתאוששות שלאחר מלחמת העולם 

להם ערך כלכלי לפרט טה הגישה שגם הטבע מספק שירותים שונים שיש התפתחה לִא  ,השנייה

ספור )אלפים( פרסומים -ויש להכליל ערך זה בחשבונאות הלאומית. כיום יש אין ,ולחברה בכללותה

 ;תועלות ממערכות אקולוגיות שונותבאקדמיים ומדעיים בנושאים השונים הקשורים בשירותים ו

רותי תרבות יהם לא יצוטטו כאן. התייחסות ליער הנטוע בארץ כנותן שירותים אקולוגיים וש

ד"ר מיכאל אורן כמו כן, . [0]9111פורסמה כבר בשנת  ,יצור עץיולא רק כגוף צמחי ל ,למיניהם

כי תבואו אל וממכון שכטר למדעי היהדות פרסם מאמר הסוקר את הקשר בין עם ישראל והפסוק "

 .[9]מאכל" הארץ ונטעתם כל עץ

 

 ספרות, מקור הציטוט

 

 . אוחזר מתוך:מאכל. מכון שכטר... הארץ ונטעתם כל עץ לאכי תבואו  (.0002' )מ ,אורן .9

http://www.schechter.ac.il. 

קרקע: כתב עת (. היער כמוצר העומד לשירות הציבור ולא רק כאמצעי לייצור עץ. 9111ויתקון, ג' ) .0

 .11-29, עמ' 03לליבון סוגיות קרקעיות, גיליון 

 

 פעילות פנאי, ספורט ותיירות   3.6.6.6

 

הנטוע בארץ מרוכז בדרך כלל בגושים רצופים ששטחם בין מאות ועד אלפי דונם. רצף צמחי היער 

 ,בדרך כלל ,יותר מהמתאישכך נוצרת אווירה  .מפלס הרעש מוריד אתאקלים ו-מיקרו יוצרשכזה 

או נסיעה  , ריצהמפגש חברתי, פעילות גופנית שעיקרה הליכה -כגון פיקניק  ,לפעילות נופש

פעילות של התבודדות  והמנטאלית, לבריאות הפיזית שתורמתילי היער, פעילות באופניים בשב

 בטבע ועוד.

 .1.7.9.1 סעיף ראו – הוא ניקיון האוויר ,התורם לבריאות האדם ,גורם נוסף ביער

מרבית גושי היערות הנטועים משתרעים בטופוגרפיות משתנות המאפשרות תצפיות  נוסף על כך,

של שימור גילוי ואפשרה גם )=הוכחת בעלות על שטחים( ל. נטיעת היערות שאהוב על הקה דבר ,נוף

 להנאת הקהל היוצא ליערות.  ,ואתרים ארכאולוגיים ,יותר ופחותעתיקים קדושים, אתרים 

 

 ?ומתי כמה תושבים מכלל תושבי ישראל יוצאים ליערות מכל סיבה שהיא :נשאלת השאלה

היציאה  אתבנושא. אחת הסיבות המקשות קיפים ממיעוט סקרים בגלל עטות מהתשובות לכך 

י תחבורה פרטי ניתנת רק לבעלי אמצעִ  ;א מחסור בתחבורה ציבורית בימי שבת וחגיליערות ה
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ששטחם אז היה  ,ביערות ישראל 9110על פי סקר שנעשה בשנת האפשרות להתגבר על מחסור זה. 

ל . מכאן שּכ[2]בשנה ליון אנשיםימ 90-כ ןשה ,ליון משפחותימ 0.1-כביקרו ביערות  ,אלף דונם 300-כ

 נפשות בממוצע.  7.2כאשר בכל משפחה  ,משפחות בשנה ארבעדונם יער תמך בנופש של 

 

יצג משפחה יבהנחה שכלי רכב פרטי מ .ליון כלי רכב פרטיים רשומים במדינהימ 0.2-כיום יש כ

מגיע לכדי  - בזמנו החופשי - ביער אחדנפשות, הרי שהקהל הפוטנציאלי לביקור  7.3ממוצעת שבה 

 . נפש ליוןימ 2.2הוא ליון נפשות, כלומר, מרבית האוכלוסייה בארץ שגודלה עתה ימ 1.02

בעיקר בצורה של סיורי מוסדות חינוך, תנועות הנוער  ,יציאה ליערות קיימת כל ימות השנה

תפרסמים על פי סקרים המ דבר המסתכם בעשרות אלפי בודדים בשנה. ,ותיירות פנים וחוץ

חג האילנות, פסח ול"ג  - במועדי ישראל דוגמת יום העצמאות, ט"ו בשבט ,באמצעי התקשורת

מדי מד במיליון איש ויותר מבלה אתחילת הקיץ, קהל גדול הנבבעומר, בשבתות בתקופת האביב ו

ם סביב המנגל, מיעוטו בהליכה ובנסיעה על אופניים בשבילים המיועדי אבחברות רובו :ביערותיום 

מספר  ,ימי עבודהבעיקר שהם  ,ובפעילויות אחרות. בשאר ימות השנה , בנסיעה בדרכי יערלכך

 . האנשים ביערות מועט יחסית

 

פיתחה בעשור האחרון במידה רבה את הנגישות  ,שתלה את מרב היערות הנטועים בארץש ,הקק"ל

נים ושירותים שונה( אשר חניוני יער למיניהם )רמת מתק 9,000-ליערות. עד עתה הוקמו ביערות כ

הקק"ל מנהלת כיום ממשק יערני שמטרתו פתיחת  ,דונם. כמו כן 1,000-משתרעים על שטח של כ

אתר הקק"ל באינטרנט[. בעת האחרונה בוצעו  והיער עבור הציבור כדי שינצל את היערות ]רא

בור מההיצע. ות רצון הציעבישם בגושי יער שונים כדי להתרשם מכמות המבקרים ומיסקרים מדעי

ישוב שונים י. ביערות קהילתיים, כלומר יערות הנמצאים בקרבה מידית למקומות 6הסקרים נעשו: 

דוגמת: אופקים, ראש העין, כוכב יאיר, מיתר, מגדל העמק,  ,ליער בהליכהמהם שאפשר להגיע 

ער הכרמל, דוגמת: יער בית קשת, ש ,שוביםי. ביערות שאינם בקרבה מידית לי6 ;[7]ירושלים ואלעד

 . [2]אתא/שפרעם-שמן, להב, קריית-, בן[0], עמינדבהישחרי

 

"היער תורם לשביעות רצון שמצביעים על כך  [2]ים העיקריים מהסקרים ביערות קהילתייםאהממצ

"ככל  ;מעיר המגורים ומהחיים; שביעות הרצון גדלה ככל שתושבי הערים מבקרים יותר ביער"

גדלה רמת שביעות הרצון מהיער". כלומר, "ככל  כך ,יותרי גבוה כלכל-שהעיר שייכת לדרוג חברתי

נמצא קשר  .עם הזמן תעלה גם רמת החשיבות של היערות הקהילתיים" ,עירשתעלה רמת החיים ב

ים נוספים מצביעים על כך שהביקורים ביער אשלילי בין גודל היער לשביעות רצון מהיער. ממצ

עילות הפופולרית ביותר היא טיול ברגל, אך יש גם חשיבות נערכים בעיקר בסופי שבוע ובחגים. הפ

כן גדלה רמת השימוש בו.  ,יותר הלפגישות חברתיות )פיקניקים(. ככל שרמת הנגישות ליער גבוה

לנוף  ותמרבית התושבים חושבים כי ליער השפעה חיובית על איכות חייהם ועל מחירי הדירות הפונ

כן פוחתת ההסתברות לבקר ביער. ההסתברות  ,האדם עולה נמצא בסקר כי ככל שגילעוד וליער. 

מזו שנשים יבקרו בו. ההסתברות שמשפחות עם ילדים יבקרו ביער  השגברים יבקרו ביער גבוה

אפריקה וגם דתיים יבקרו -יותר ממשפחות ללא ילדים. ההסתברות שיוצאי מדינות צפון הגבוה

 ות לבקר ביער.ביער נמוכה. השכלה ורמת הכנסה מעלות את ההסתבר
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מצביעים על כך כי  ,[2, 9]ישוביםיים העיקריים מהסקרים ביערות שאינם בקרבה מידית לאהממצ

הפופולריים לביקור ביערות. זמן השהייה הימים הם  ,ימי שישי וימי מועד הןאחרילו ,שבתות

ת לשהות ודפהן העונות המוע ,ולאחריה עונת הקיץ ,ם וחצי; עונת האביביביער הוא כשעתיהממוצע 

מהנסקרים נוטים לבקר  10% של הנופשים לתנאי מזג האוויר. הנמצא כי קיימת רגישות גבוה .ביער

פעמים בשנה. הנסקרים נטו  90-2נוספים מבקרים בין  00% ;פעמים בשנה 2-ל 0באותו היער בין 

ת יובאופן עצמאי. הפעילוליערות ב המבקרים מגיעים ולבקר במגוון יערות במהלך השנה. ר

 נעשית אופנייםבמסלולי רכיבה גם טיול רגלי. ומפגש חברתי ומשפחתי  ,פיקניק ןה תוהמועדפ

של ב גדול ות הביקור והשהות ביער מוערכת בצורה חיובית מאוד. ריחווי .משמעותיתפעילות 

ב ו, ר21-70 נימהנסקרים ב 10%-(. כ90%( ומיעוטם עולים )22%הנסקרים הם ילידי ישראל )

השכלה אקדמית מהנסקרים  12%-ל ילדים.יש שואים או בזוגיות ולחלק גדול מהם הנסקרים נ

 (.73%במידת מה מהשכר הממוצע במשק ) הולרובם הכנסה גבוה

 

נעשה מחקר שנועד לבחון את הפוטנציאל של יערות הקק"ל כסביבה המקדמת אורח חיים פעיל 

פרמטרי של היערות -ניתוח וסיווג רב ונעש ,ים מסקר ספרות עולמי בנושאא. על סמך ממצ[0]ובריא

בארץ. השיטה שפותחה מאפשרת זיהוי של הפוטנציאל לקידום פעילות גופנית בכל יער ואיתור של 

הצורך הגדול ביותר לקידום פעילות זו. סיווג היערות מאפשר לזהות בקלות בהם קיים שהאזורים 

גם בבחינת פוטנציאל המיתוג של  מה צריך לפתח בהם כדי להתאימם לפעילות גופנית. המחקר עסק

 יערות הקק"ל כמקדמי בריאות.

 

 ספרות, מקור הציטוט 

 

דפוסי פעילות מבקרים, עמדותיהם ותפישתם כלפי  (.0097) 'נ ,שובלו 'ק ,הטב-, כהן'א ,גלבמן .9

  .קהילה ויער הקק"ל-סקר עבור מפ"ק ית הביקור ביערות קק"ל.יחוו

ת קק"ל כסביבות יויערות/ פארקים/ אתרי נופש ופעילו .(0092) ואחרים 'מ ,, מורן'פ ,פלאוט .0

 - קהילה ויער הקק"ל. מוגש על ידי המרכז לחקר העיר והאזור-. סקר עבור מפ"קמקדמות בריאות

 הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל.

סקר יערות קהילתיים: אופקים, ראש העין, כוכב יאיר,  (.0099) 'מ ,שלר' וא ,, הייזלר'ע ,פליישר .7

 .קהילה ויער הקק"ל-סקר עבור מפ"ק. תר, מגדל העמק, ירושלים ואלעדמי

ת ידפוסי פעילות מבקרים, עמדותיהם ותפישתם כלפי חווי (.0092) ' ואחריםא ,, גלבמן'נ ,שובל .2

  .קהילה ויער הקק"ל-סקר עבור מפ"ק הביקור ביערות קק"ל.

5.    Fleischer, A. (1993). Forests and parks - demand survey. Rehovot, Israel:     

       Conducted on behalf of the Jewish National Fund by the Development Study  

       Center. 
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 רוחניים בין אדם ויער םחסיי  3.6.6.6

כבר נידונו  . קורות החקר היערני בישראלעם היער רוחניים םהוא אחת מהצורות של יחסי המחקר

 ר זה.במבוא לספ

. בעולם ובארץ מחנכים רוחניים עם היער םהוא צורה נוספת של יחסי ,ובעיקר בגיל הצעיר ,החינוך

עתידו על פני כדור הארץ. לולקיומו ו ,כיום על ערכו של הטבע )סוגי אקולוגיות רבות ושונות( לאדם

-חקלאי הוא תאריךש ט"ו בשבטחגגו את  ,בהיותו עובד אדמה ,כבר בהיסטוריה של עם ישראל

תאריך זה קובע לגבי כמה . ראש השנה לאילנותכ ישראל, המצוין בלוח השנה העברי-בארץהלכתי 

-ארץ נמנים עם גידולי כולם ם,שבעת המינינהוג לאכול ביום זה מ. רות האילןפ  מצוות הקשורות ב

"או לקרוא בו את "תיקון פרי עץ הדר "סדר ליל ט"ו בשבטבו "יש הנוהגים לערוך  .ישראל
[9] . 

 

 מסורת דה.הוא נוסח אמירה של דברי תורה וברכות בשבח הארץ ותנובת הש סדר ליל ט"ו בשבט

המנהג . 93-המאה ב צפתי ישראל בחמישה עשר בשבט התגבשה על ידי חכמ-ות ארץראמירתו על פ  

קיבל המנהג ולזרז את הגאולה.  יהודי הגולההתפשט בתפוצות, על מנת להנחיל את אהבת הארץ ל

 ,ביטוי בעיקר ברחבי יהדות ארצות האסלאם וארצות הבלקן, כשכל קהילה מוסיפה מנהגים משלה

ט"ו  תורת האר"י. גם כיום יש רבים החוגגים את ל פים עובהמשך בקרב תנועת החסידות והנוהגי

ך קריאת הגדה מיוחדת לחג. השימוש בביטויים "הגדה" ו"סדר" הם בארוחה חגיגית תו בשבט

נגה  לאחר הקמת מדינת ישראל יזמו .די בשנה בליל ט"ו בניסןהנערך מ ליל הסדרבהשאלה מ

-והמחנך אמנון ידין, איש התנועה הקיבוצית, "סדר ארץ ,נאות קדומים שמורת מייסד, הראובני

ישראל ונופיה, תוך שימוש -אהבת ארץעל ישראלי" לט"ו בשבט, המבוסס על רעיונות ציוניים ו

החברה  החלו גופים שונים, בהם 00-בסוף המאה ה  סמלים המופיעים בסדר המסורתי.ב

 היהדות הרפורמיתוקהילות מ בני עקיבא, קק"ל, משרד החינוך, הקיבוץ הדתי, למתנ"סים

כני ונוספו גם היבטים אקולוגיים מודרניים לת שבישראל, להדפיס הגדות לט"ו בשבט. עם השנים

 .ההגדות

 

 בהם ,עצי פרי 9,200-לנטיעות בט"ו בשבט ושתלו כ יסוד המעלה ייצאו אנש (9222) מ"דתר בשנת

  ותות. תאנים, זיתים אליהם הוסיפו בימים הבאים כאלף עצים נוספים שלו, רימוניםו אתרוגים

הלא גם כן  ...כי חוץ ממה שיהיה רווח גדול מהפירות ...ועוד ניטע" :על מאורע זה כתב בן המושבה

נצרך לבריאות, כי האדם עץ השדה, הוא חברה אחת וזה בלא זה אין להם חיים טובים. לזאת 

א בנטיעות, כי כן הורה לנו הבורא עולם טרם כל לעסוק בנטיעות כי גם הוא ראשית עיסוקינו הו

 ".עשה כן, כמו שכתוב: ויטע אלוהים גן בעדן

בזיכרון עם תלמידיו מבית הספר זאב יעבץ,  ,יצא המורה והסופר (9210) נת תר"ןבט"ו בשבט בש

ולה חינוכית של ילדי בשבט כפע ט"ולנטיעה חגיגית וקבע בכך באופן רשמי את הנטיעות ב יעקב

על ט"ו  הסתדרות המורים הכריזה 9102 עבריות נוספות, ובשנת מושבותזמה זו נקלטה בישראל. י  

את המועד הזה. נימוקו של יעבץ  הקרן הקיימת לישראל בשבט כחג הנטיעות, ומאוחר יותר אימצה

למען חבב את הנטעים, נטעי הארץ אשר נטע ה' לאבותינו לשבוע מטובם ולהתענג " :למעשה זה

הספר לעשות יום טוב את היום אשר נועד מימי קדם בישראל לראש השנה -מיופיים, יש לבית

דוגמה לרושם החגיגי  ".השושניםו במערכת, ברוב חן והדר, את העצים, הנטעים, לאילנות, לערוך ב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%98%22%D7%95_%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%98%22%D7%95_%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-17
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%22%D7%A1%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%22%D7%A1%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%22%D7%A1%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A7%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A8%D7%9E%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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ר, ממי: "ּכ  שיש בנטיעות אלו מובע בשיר הע פ  ּכְּ ִעיר ּוִמן ה  י ד, ִמן ה  ת ב  א  ב וְּ ל  ִלים: ֹרן ב  ּׁשֹותְּ ִכים ה  ְך הֹולְּ

ר  ה  ֶמק, ִמן ה  ע  ט –ִמן ה  ב  ט"ּו ִבשְּ ט! בְּ ב  ט"ּו ִבשְּ  "..!בְּ

 

רושם מיוחד של חגיגה בסימן התעוררות בט"ו בשבט היה  עליות שלפני קום המדינהבתקופת ה

 ט"ו בשבט גם יום ציון נעשה 00-לקראת סוף המאה ה. ישראל-האומה לתחיית היישוב בארץ

ועוסקים בו הן בלימוד והן בפועל בפעילות אקולוגית. גופים העוסקים  ,יום שמירת הטבע ,אקולוגי

 ,משרד החינוך בשיתוף  ,ורשות שמורות הטבע החברה להגנת הטבע הצומח, כגוןעל בהגנה על החי ו

בשעה שברא הקדוש ברוך " :מדרשהכריזו על ט"ו בשבט כחג שמירת הטבע. בדומה לכך כבר נכתב ב

ראה מעשיי כמה נאים 'הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: 

ומשובחים הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם 

  '".לקלת, אין מי שיתקן אחריךק

 

 יער נטוע אפשר לקרוא באתר האינטרנט של הקק"ל.על אקולוגיה ועל מידע נוסף על חינוך לערכים, 

 

 ספרות, מקור הציטוט

 

 . אוחזר מתוך:ויקיפדיה . בתוך:)ללא שנה( )מועד( ט"ו בשבט .9

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%22%D7%95_%D7%91%D7%A9%D7%91%

D7%98_(%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93) 

 

 רוחניים וסמליים עם מערכות אקולוגיות םיחסי  3.6.6.6

מאז ומתמיד חי העץ כארכיטיפוס בנשמת האדם. במסורות רוחניות,  : כבר במבוא לספר זה נכתב

מיתיות ואגדות הוא משחק תפקיד חשוב... הוא מעניק השראה והאדם רואה את העץ כמסמל 

ונת מראה של הקיום שלו. כמו האדם מושרש העץ עמוק באדמה, בקיום החומרי. עם אותו, כתמ

חיים, מעגליות הקיום. העץ מלווה -ענפיו הוא שואף לשמיים לעולם הרוחני. הוא מייצג תמונת

אותנו בכל עונות השנה, באביב ובקיץ, בסתיו ובחורף ובזמני המעבר שלו. הוא נושא פירות וזרעים 

  .[9] יתו ולכן הוא סמל עוצמתי לצמיחה, לבריאות ולחידושהמכילים את תמצ

באים  , ואלהוכל החי בגבולותיורוחניים וסמליים בין האדם והיער  םמאז ומעולם קיימים יחסי

ביצירות כבר מימי קדם, למשל: במיתולוגיות של מסופוטמיה ויוון העתיקה; לידי ביטוי 

 ורים ובסרטים. במחזות, בצי ,מוזיקליות, ביצירות ספרותיות

  

 ספרות, מקור הציטוט

 

יקינתון: ביטאון ארגון יוצאי מרכז ט"ו בשבט תשס"ט.  -(. כי האדם עץ השדה 0001זבידה, כ' ) .9

 . אוחזר מתוך:661אירופה, חוב' 

 http://www.irgun-jeckes.org/?CategoryID=410&ArticleID=1220 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9
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 הכלכלי שירותי תרבות וערכם   3.6.6.0

 ,רותי התרבות הנובעים מהיעריו ונעשים בעולם על מנת לכמת את הערך של שמאמצים רבים נעש

דוגמת השימוש בעלייה של ערך הנדל"ן  ,שמטבעם אין להם שוק. פותחו גישות שונות לפתרון הבעיה

בהשוואה לערכו כאשר אין קרבה או אפשרות צפייה לנוף.  ,שנבנה בקרבה ליער או הצופה לנוף

רותי התרבות יליהנות משוהשקעה הכספית הדרושה כדי להגיע ליער גישה נוספת היא גודל ה

 למיניהם ועוד. 

 

אזי עלות הנסיעה  ,ק"מ 10בהנחה שמרחק הנסיעה ליער ובחזרה ברכב פרטי הוא  ,[3]על פי טאובר

$ 92.1דונם יער לנופש הוא  $9. יוצא מכאן שהערך של 7.12-הייתה כ 9117)הדלק( למשפחה בשנת 

. [2]ר מקטין מאוד את ההפסד הכלכלי הנובע מהשימוש בשטח רק לגידול עצי יערערך אש ,בשנה

נמצא כי ערכו  ,לתועלת הציבור שקומשטופל ומשהוא חורש אלונים ,[2]במחקר אחר על פארק גורן

 בשנה.  "חמיליון ש 9-לציבור מעל ל

 

ריה מייצג י. יער ב[0 ,9]רותי תרבות(, נעשה בשיטת עלות הנסיעהיריה )שיאומדן ערך הנופש ביער ב

ה גדולים, בניגוד ליער הנמצא במרקם ימרוחק ממרכזי אוכלוסיהנופש בחיק הטבע באזור כפרי 

ינות, מקומות קדושים, מצודה ישמן(. היער כולל מיני עצים שונים, בוסתנים, מע-אורבני )יער בן

של  נופשלְּ  וֹ ערּכונות רקע ביטחוני להקמת מדינת ישראל, מצפורים ועוד. בשיטות חישוב ש שיש לה

בין המספרים הממוצע הגאומטרי ו, "חליון שימ 90.1-ל 9.1אלף דונם, נע בין  93.2יער זה, ששטחו 

. ככל שעולה רמת ההכנסה של 6 כי: הראה המחקר ,כן . כמו"חליון שימ 3.7-כ מניב ערך שלהללו 

א אתר מורשת )שיפוץ, ישה ,. ככל שישקיעו יותר במצודה6 ;כן עולה ערך היער ,המבקר ביער

המקומות  ה שלגם שיפוץ ותחזוקלכך ואפשר להוסיף  ,הדרכה, מתקנים סביבה, מצפור נוף(

כן יגדל ערך היער. התקנת מצפורי נוף במקומות שונים, אפשרויות הפעלת ילדים  ,הקדושים

ע בשנה. תוצאה זו מראה כי כדאי להשקי "חאת ערך היער במאות אלפי ש ותוהדרכה ביער מעל

 ביערות למטרות נופש. 

 

יחסות ליער תיתוך ה - סקירת ספרות -ערך הכלכלי של פארקים ושטחים פתוחים הדוח "ה

 . [7]הר נוף ,הוגש לוועד לאיכות החיים "ירושלים

עצים שגילם מעל למאה שנים )"עתיקים"(,  , שלבשיטת הנכונות לשלם נחקר גם הערך הכלכלי

. בעת [1]מחוץ ליער, בקרקע פרטית או ציבורית של קדושהות גדלים בארץ ביערות או ליד מקומה

מיליון. המחקר הראה כי  9.1מתוכם ביקרו ביערות  ;מיליון משקי בית 0.02המחקר היו בארץ 

 . "חליון שימ 11.21-ל 99.37הערך השנתי של עצים "עתיקים" נע בין 

 

 הציטוט מקורספרות, 

 

  מוגש לקק"ל. .יער ביריה - של יערות, דו"ח ביניים, שנה ב הערך הכלכלי (.0002) 'י ,חורשו 'נ ,בקר .9

(. הערכה כלכלית של נופש בחיק הטבע: אומדן ערכו של יער ביריה בשיטת 0003בקר, נ' וחורש, י' ) .0

 .71-77, עמ' 3, יער: כתב עת ליער, חורש וסביבה(. TCMעלות הנסיעה )
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יחסות תיתוך ה - סקירת ספרות - וחיםהערך הכלכלי של פארקים ושטחים פת (.0009) 'י ,גארב .7

 הר נוף, בסיוע קרן קרב. ,עד לאיכות החייםו. דו"ח המוגש לוליער ירושלים

. קרן קיימת מדרשה הגלילית לייעורתקציר הרצאה ב. היבט כלכלי של היער (.9122' )הרפז, ע .2

 חבל צפון. - אגף הייעורלישראל, 

ך הכלכלי של פארק גורן כאתר סביבתי: אפשרויות פיתוח הער (.9111) 'ע ,סידיו 'י ,, צור'ע ,פליישר .2

 .המרכז ללימודי הפיתוחרחובות:  ושימור.

6. Becker, N., & Freeman, S. (2009). The economic value of old growth trees in Israel. 

For. Policy Econ., 11 (8), pp. 608-615. 

7. Tauber, I. (1993). Economic evaluation of the Israeli forest. Auburn, AL: Auburn 

University - School of Forestry. 

 

 הכלכלי היער וערכו 3.6.6.5
 

סוד היער יעל ידי השוואה בין הוצאות י ,להעריך את כלכליות היערות שניטעואחדים נעשו ניסיונות 

הראה  ,[9]9122והטיפול בו במשך השנים להכנסות ממכירת עץ תוצרת היער. חישוב שנעשה בשנת  

, ההשקעה לדונם )הכנת השטח, פתיחת בורות, שנה 10כי כאשר משך המחזור של חלקת יער הוא 

ה בחמש יכגון טיפול כנגד עשבי ,תשומות נוספות $.797הכנת שתילים, נטיעה ועוד( עולה לכדי 

 התפוקה השנתית ,$ בשנה. לעומת זאת00כדי  ותעול ,דילולים ועוד ,ראשונות, דרכי יערהשנים ה

נוצר  ,$. כלומר01=נה$ לטו22עץ במחיר של  נהטו 0.22היא  אורן ירושליםמדונם יער ממוצע של 

 $ לדונם. 77של  הפסדהם שווים  ,$ לדונם, אך כאשר מהוונים אותם2עודף שנתי של 

 

$ לדונם, 901שנה, ההשקעה היא רק  70 שלמחזור לאך  ,אורן ירושליםעבור דונם  חישוב תולפי או

עץ לדונם בשנה  נהטו 0.27תפוקת העץ עולה לכדי  ,$ בשנה. לעומת זאת72וספות ערכן תשומות נו

 הפסדהם שווים  ,תםו$, אך כאשר מהוונים א$91. נוצר עודף שנתי של 29=נה$ לטו19במחיר של 

התחשיבים מנבאים  אשל זקוףוצפצפה , איקליפטוס המקורשל  $ בשנה. רק עבור נטיעה וגידול2של 

מובן . אשל זקוף$ עבור 009, צפצפה$ לדונם 97, איקליפטוס$ לדונם 90וון של עודף שנתי מה

כאשר מינים אלו גדלים בבתי הגידול המתאימים )זמינות מים רבה(. כל  שהתחשיבים הנ"ל תקפים

עבור תחמיץ חיטה, תירס,  דולר 021-ו 12, 902, 07, 93לעומת עודף שנתי מהוון לדונם של  ,זאת

 בהתאמה.  ,עץ-פוחכותנה, אבוקדו ות

 

בהתאם לטבלת  אורן ירושליםמתבסס על התפתחות חלקות והוא  ,[7]9117חישוב נוסף נעשה בשנת 

  .(90טבלה  וובהתאם לערך הנופש בשיטה של הנכונות לשלם )רא [0]יבול
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בהתאם לערך המהוון של תוצרת העץ  אורן ירושליםהערך המהוון של חלקת יער  :61 טבלה

 [0]וון של משאב הנופשוהערך המה

ע ך�    �    ן�  �    ע ך�    ן�  �

   ם� ע �)$(     �    ם�)$(     � עץ�    ם�)$(  ע 

45 -592.13 267.25 -324.88

50 -581.56 267.25 -314.31

55 -574.70 267.25 -307.45

60 -570.29 267.25 -303.04 

 

 :כגון ,הערך הכלכלי של היער מושפע מאוד מגורמים נוספים

  הגנוטיפ )מקור הזרעים( אשר יתאימו בצורה -בחירה נכונה של המין ובמסגרתו האקוטיפ. 9

  .ולכן יגדלו בו בצורה מיטבית, דבר שעד לאחרונה לא נעשה ,מיטבית לבית גידול נתון    

  ילול( בחלקת היער בהתאם להתפתחותה עם הזמן ובהתאם למטרות ממשק היער, טיפול נכון )ד .0

 ערכם. בלכן אין פלא שהיבולים נמוכים בכמותם ו עד לאחרונה לא נעשה,דבר ש    

  קשר ישיר לגובה הריבית הנהוגה בשוק ההון. לכן  ותאך אין לשכוח שתוצאות ההיוון קשור  .7

 , 0%-ריבית דריבית הנהוגה לגבי השקעות ביער הייתה מוגבלת ליץ, היבמדינות דוגמת שוו, בעבר    

  ,יסוד היער כי הדבר נחשב להוצאה לטובת הציבוריובחישובי היוון לא הכלילו את ההשקעות ב    

 . ישראל כיוםדבר אינו מקובל בכלכלה הנהוגה בה .כבישים, גשרים ועודכמו     

  שרפה או אסון אחר, נעשה ברובו בשיטה של חידוש  חידוש היערות לאחר גמר המחזור או לאחר    

 שהערך המהוון של מכאן הכנת שטחים ונטיעה. ושאינו מצריך גידול שתילים ומשתלות  טבעי,    

 היערות בעתיד )דור שני( יהיה חיובי בהרבה.    

אלא גם ערכים כלכליים  ,לערך הכלכלי של היערות יש להוסיף לא רק את ערך הנופש ,כיום

תחמוצת הפחמן מהאוויר במסגרת המלחמה -לדוגמה: ערך קליטת דו ,בנושאים שהיער תורם להם

בשינוי האקלים, ערך פליטת חמצן לאוויר, ערך היער מהבחינה הרפואית, ערך היער במניעת 

שיטפונות וסחף קרקע, ערך היער בהחדרת מים למי התהום, ערך ניקוי האוויר מחלקיקים ומגזים 

ר נקי(, השפעת היער על סביבותיו מבחינת מיתון מזג האוויר, ערך היער בשמירה על רעילים )אווי

 קרקע הלאום, ערך היער מבחינת השקטת רעש, ערך היער כמקור פרנסה, ועוד ועוד.

יש לזכור כי ערכו  ,אם הנטייה היום היא לכלול את התרומה של היער הנטוע לכלכלה הלאומית לכן,

 מלא, וחשיבותו הלאומית הכללית רבה מסך ערכו הכלכלי.הכלכלי לא ניתן לחישוב 
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 הציטוט מקורספרות, 

. תקציר הרצאה במדרשה הגלילית לייעור. קרן קיימת היבט כלכלי של היער(. 9122הרפז, ע' ) .9

 חבל צפון. -לישראל, אגף הייעור 

2.       Roehle, H. (1991). Yield tables for Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.) in Israel.    

          Germany: Department of Forest Yield Sciences, University of Munich. 

3.       Tauber, I. (1993). Economic evaluation of the Israeli forest. Auburn, AL: Auburn  

          University - School of Forestry. 
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 היסטוריה אישית עם הקשרים לעבודתי 0.7

אנטומולוגי, וכך היה הדבר: אחרי -במחקר יערניבעל כורחי כבר במסגרת הצבא הייתי שותף 

, התקיים כנס הנח"ל ביער חולדה. אחרי יומיים של 8591חודש וחצי של טירונות, באוקטובר 

וכל  ,, התנפחו והאדימו. הכנס נקטע במחציתוהחיילים התחילו להתגרד מאוד ,שהייה ביער

שארו ביער למשך שבוע נוסף ייהחיילים הוצאו מהיער. חיל הרפואה בחר בארבעה חיילים, ש

אני נכללתי בין הארבעה. לאחר שבוע נלקחנו לבית החולים הצבאי  ;כדי שימשיכו להתגרד

פיסת עור דלוקה בעזרת  השומר ונבדקנו על ידי צוות רופאים. לכל אחד מאתנו הוציאו-בתל

עד היום יש לי סימן בזרוע. מובן ; סכין קטנה מורכבת על מקדחה דומה לזו של רופא שיניים

שחיל הרפואה צילם את מצבנו מכל זווית אפשרית. התברר שהגירוד נגרם מחומר הנמצא 

ם הניזון ממחטים של אורני ,(תהלוכן האורןוואי התהלוכה )ט ששמובשערות הזחל של רפרף 

קיימת הוראה שאסור לחנות בצה"ל גורם נזקים רבים מאוד לעצים ביערות. מאז אירוע זה ו

פגיעה קשה בעיניים על ידי הרעלנים שבשערות זחל הרפרף הזה. ל מחששביערות האורנים 

תקווה, שמעתי הרצאה על -שנים מאוחר יותר, כאשר למדתי בבית הספר לגננות ושתלנות בפתח

המרצה הראה צילום של ארבעה חיילים אדומים  ,תהלוכן האורןדובר על מזיקי עצים, וכאשר 

ר "ד ,ומסכנים. מובן שקפצתי על רגליי וגיליתי מי הם החיילים שבצילום. התשובה של המרצה

. מאוחר "לא נשאלת ,שב ושתוק", הייתה: "אילנות"יוסף הלפרין ז"ל, מהמחלקה לחקר היער ב

 חברים.נעשינו  ,ער שב"אילנות"כאשר עבדתי במחלקה לחקר הי ,יותר

 

אליו השתייכתי נשלח כהשלמה לקיבוץ האון שעל שפת הכינרת. נשארתי שם עד שהגרעין 

תחום  ,. עזבתי כי רציתי להשכיל בתחום של אדריכלות שטחים פתוחים ונוף8598פברואר 

ת רמת שנמשכתי אליו בעקבות פעילותו של אבי, האדריכל אוריאל )אוטו( שילר, אשר תכנן א

אבי טיפח ולדתי היעקב. מאז  ןליד זיכרו ,קבר הברון רוטשילד ואשתו והגנים שמסביבו -הנדיב 

אלון ולא  זית בינוני-ברבשטח הפתוח של רמת הנדיב שיח קטן על שמי, שלימים התברר כי הוא 

נפגע . העץ ויותרוהיה גבוה ממני פי שניים  ,היה לעץשיח זה כבר  ,. כאשר התגייסתי לצה"למצוי

בעקבות החלטתי  זית(.-על בר 3בפרק  ו, ומאז לא התאושש )רא8510בשרפה הגדולה בשנת 

עבדתי תקופה במשרד של אדריכלי גנים ונוף, סגל  ,ללמוד אדריכלות של שטחים פתוחים ונוף

ודקל, כדי להבין במה מדובר. התכתבתי עם הפקולטה לאדריכלות גנים ונוף בטכניון של העיר 

יה. ידעתי היטב גרמנית )חוץ מלכתוב, כי את השפה למדתי באופן פונטי בילדותי(, הנובר בגרמנ

יתי בוגר ישה אףלימודים גבוהים.  לצורךולא רציתי אז להשתלם בשפה האנגלית או הצרפתית 

הפקולטה הוכחה על לימודים ברמה של דרשה ממני  ,בית ספר תיכון חקלאי )הכפר הירוק(

ה בידי. לכן נכנסתי באמצע שנת הלימודים לקורס הנדסאי גינון הנדסאי גינון, דבר שלא הי

סיימתי את הלימודים וקיבלתי  8593תקווה. בשנת -ב"בית הספר לגננות ושתלנות" בפתח

תעודת גנן מוסמך ברמה של הנדסאי. צחוק הגורל הוא שבאותה שנה חוקק בכנסת חוק שלא 

כסף זר, שהיה אז תחת פיקוח, בארץ קנות ִאפשר להורים שלי, שלא קיבלו שילומים מגרמניה, ל

ולשלוח לי לגרמניה. כך בבת אחת עמדתי בפני שוקת שבורה כי בארץ עדיין לא הייתה פקולטה 

פקולטה לחקלאות ברחובות, בנרשמתי  859393לנושא שבחרתי. לקראת שנת הלימודים 

 ובינתיים עבדתי בחברה קבלנית לבניית גינות.
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, היה לי ברור כי 8599-ם השלישית והאחרונה לתואר הראשון, בלקראת מחצית שנת הלימודי

חזרתי י; אינני רוצה להמשיך בחקלאות, לא להיות מדריך חקלאי ולא לעסוק במחקר חקלא

מה ניתן לעשות. באחד מביקוריי  התעניינתישוב לרעיון של לימוד אדריכלות שטחים פתוחים ו

פגשתי  ,בניהולו של שלמה אילן ואשתו ,נרת(הנוער שעל שפת הכי תדשא )לשעבר אכסניי-בכרי

הוא הפנה אותי  .ודיברתי אתו בנושא שהציק לי ,ה ז"ל, שהיה חברםואת פרופ' זאב נאו

יץ בציריך. התחלתי להתכתב עם הפקולטה הזו ילפקולטה ליערנות של הטכניון הפדרלי של שוו

ם כיוון טוב יחסית כדי ו מוצא וגייה בהכדי להבין את דרישותיה והשתכנעתי כי לימודים 

פניתי  ,לממש את הרעיונות שלי. מכיוון שלא היה שום סיכוי שההורים יממנו לימודים בחו"ל

ץ תמורת ילאגף הייעור של הקרן הקיימת לישראל בבקשה לתמוך בלימודים שלי בטכניון בשווי

בר מממנת בטענה כי הקק"ל כ ינדחית .התחייבות חוזית לעבוד באגף הייעור במשך עשר שנים

שני סטודנטים בפקולטה ליערנות בפירנצה שבאיטליה. באותה עת התפרסם בעיתונות דבר 

ץ למשך שנת לימודים אחת במעמד של יקיומה של מלגת חילופין בין ממשלות ישראל ושווי

"שומע חופשי". כלומר, סטודנט שלא מהמניין שאין עליו חובות. החלטתי לנסות ולזכות במלגה 

לד יום". הגשתי את המסמכים הדרושים ובהם פירוט מדויק של מה לראות "מה י  זו, לנסוע ו

דוגמת פרופ' הילל  ,שברצוני ללמוד במשך השנה, כולל מכתבי המלצה מפרופסורים אחדים

התפרסם בהוצאת  ,3003. ]לימים, בשנת יימר, ומאנשים שידעו והבינו את שאיפותייאופנה

שבו הוא  ,"ת"מבט אחורה, זיכרונו ,מר ז"ליל אופנהישל פרופ' היל תגנס ספר הזיכרונואמ

שם, מתאר את פעילותו בהוראת הדנדרולוגיה ומבוא ליערנות בפקולטה לחקלאות ברחובות. 

 ץ[.יי בפקולטה ליערנות בשווייהוא מזכיר את העובדה כי עזר לי להמשיך את לימוד ,380עמוד ב

 

)קורס של שנה וחצי(  שניתן על ידי פרופ'  לאחר חג הפסח, ערב הבחינה הגדולה באנטומולוגיה

זומנתי להתייצב בפני ועדה של משרד החינוך והתרבות במשרד הראשי  ז,אבידב ופרופ' הרפ

שברח' הלני המלכה בירושלים. ההתייצבות בפני הוועדה הייתה על פי סדר שמות המשפחה, 

ן. הבנתי כי מכל ולכן תורי הגיע רק בשעות אחרי הצהריים המוקדמות, והייתי האחרו

המועמדים אני הזוטר ביותר מבחינה אקדמית, רק לקראת קבלת תואר ראשון. היו שם 

סטודנטים לקראת תואר שני ושלישי וגם בתר תואר שלישי מתחומים שונים ביותר במדע. 

טו. בשעה שתיים נקראתי ִא ניצלתי את הזמן הרב שעמד לרשותי ולמדתי במרץ, והזמן חלף ל

 הוועדה, שהיו בה אנשים רבים מאוד סביב שולחן גדול שעליו מפת לבד ירוקה.להופיע בפני 

גרמנית כאשר בדיברתי  ,ץ ללא בעיות של שפהיכדי להרשים אותם שאני מסוגל ללמוד בשווי

שהרי אפשר  ,ץינשאלתי שאלות בגרמנית. כאשר נשאלתי למטרותיי ולמה בחרתי ללמוד בשווי

יץ מציעה בדיוק את הגישה יי כי הפקולטה ליערנות בשוובמקומות אחרים, הסברתגם ללמוד 

ליער, לטבע ולנוף שמושכת אותי. כמו כן עלתה במוחי באותו רגע הברקה להגיד כי אני מבקש 

יץ. מובן שהוועדה פרצה יבשוו הדברים מתנהליםשגם בישראל יהיה נקי, מסודר ומטופל, כפי ש

ייף, מאוכזב ומלא במחשבות מה יהיה עתידי ע יוהפגישה הסתיימה. חזרתי לבית הורי ,בצחוק

עם גמר לימודי התואר הראשון. בערב הסברתי להוריי כי אין סיכוי שהוועדה תחליט כי אני 

 הוא הראוי למלגה, וחזרתי לחדרי ברחובות. 

 

למחרת בשעת הצהריים, אחרי גמר הבחינה באנטומולוגיה שארכה שעות אחדות, מצאתי את 

מחכה לי ליד אולם הבחינות עם חיוך שלא מהעולם הזה. היא סיפרה לי אמי יושבת בסבלנות ו
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והודיעו לה כי אני  ירושליםשב כי כבר בשעה שבע וחצי בבוקר טלפנו ממשרד החינוך והתרבות

לעלות לירושלים למלא את  יעליוכי בהסכמה כללית של כל חברי הוועדה,  ,במלגה הזוכההוא 

אכן הגיע הזמן שמזכירת הוועדה כי הוועדה החליטה  הסבירה ליהטפסים הדרושים. למחרת 

יש צורך באנשים שילמדו ויפתחו אותו. וששתחום איכות הסביבה והיערנות יהיה בעל חשיבות, 

והרצון של גופים פוליטיים  ,רצון המדינה הוא דבר אחד ,הדברים אך כפי שיסופר בהמשך

 .ם( הוא דבר שונה לגמרי..וציבוריים )שרוממות טובת העם והמדינה על דל שפתותיה

 

גם  לעיר ניס שבצרפת. ו"בילבאנייה  , הפלגתי עם אבי8599יומיים לאחר גמר הלימודים, ביוני 

התחלתי להכיר את אירופה המערבית. הסיור בהדרכתו  .על האנייה ועלתהאבי המכוניתו של 

כמו  ,דינה ומדינהרך חודשיים וחצי וכלל אזורי נוף כפריים מעוצבים באופנים שונים בכל מא

ה, יטירות וגנים, מוזיאונים ורבעים ייחודיים מבחינת התכנון שלהם במדינות: צרפת, אנגלי

בה נשארתי לבסוף למשך שלוש שנים. הגעתי שץ, ישוויכן ביה ויה, הולנד, גרמניה, אוסטריבלגי

 ץ כשלושה שבועות לפני תחילת סמסטר החורף, ופניתי ישירות למשרדו של ראשילשווי

בכל  , דמות ידועה בתחום היערנות(Leibundgut)יבאונדגוט יהפקולטה ליערנות, הפרופ' ל

אחר שמונה להיות המלווה שלי במשך השנה האקדמית.  סור. הוא הפנה אותי לפרופרופהיא

מכיוון שהתייצבתי לפני מועד תחילת הלימודים, הפנו אותי לספריית המחלקה כדי שאלמד 

בתחילה היה מאוד קשה לקרוא במשך שעות בשפה הגרמנית, לאט קצת מהספרות היערנית. 

נשלחתי למשרד חצי ציבורי שעסק בתכנון נוף  ,התרגלתי לכך, וההספק עלה עם הזמן. כמו כן

 אף על פישמירה על הסביבה. ראיתי מה ואיך עושים, וגם שם היה לי מקום קבוע בספרייה. בו

נו מחויב במטלות אך גם אינו מקבל ציונים, שנחשבתי סטודנט "שומע חופשי", כלומר, שאי

המלווה. כדי שלא יהיו  סורויכול לעשות כרצונו, הרכבתי תכנית לימודים מחייבת בעזרת הפרופ

על דאגתי לקבל את חתימות הפרופסורים השונים על נוכחות בכיתה ו ,בעיות עם המלגה

ה מאוד מעשירה. השתתפות בתרגילים ובסיורים מקצועיים. שנת הלימודים הזו היית

נץ יפרופ' הי , כמוהשתתפתי בקורסים שסקרנו אותי, ולמדתי מפי פרופסורים מאוד מעניינים

, אקולוג ובוטנאי גרמני שהרצה על שמירת הטבע והנוף בעת שהותו במכון (Elenberg)אלנברג 

 ני של הטכניון, והיו גם אחרים. מובן שרבים מהקורסים היו בתחום היערנות. אבוט-הגאו

 

רציתי להשלים את לימודיי והרגשתי שמצאתי את ייעודי  ,כאשר התקרבה השנה לסיומה

פניתי בבקשה אל  ,בתחום היערנות כחוק. על מנת להתקבל כתלמיד מהמניין בפקולטה ליערנות

פקד באותה העת גם כרקטור של הטכניון. הגשתי את יבאונדגוט, שִת יראש הפקולטה, פרופ' ל

ואכן התקבלתי ללימודים כחוק לסמסטר החמישי מתוך שמונה.  כל המסמכים הנדרשים,

עשיתי ו, שנלמדו בסמסטרים קודמים, םהייתי חייב להשלים מספר תחומים יערניים ייחודיי

בהצלחה רבה. בחופשות הקיץ הייתי עסוק בעבודות מעניינות בתחנת הניסיונות היערנית זאת 

לתורת הקרקע סור כנאי במעבדה של הפרופקרובה לציריך. עבדתי כטהבעיירה בירמנסדורף, 

ממני את הצורך לבקש וכך נמנע היערנית שלימד בטכניון, וגם היה חוקר בתחנת הניסיונות, 

ץ, דבר שלא הייתי מקבל כמלגאי. העבודה כללה ניסיון לכייל ישיון עבודה של אזרח זר בשווייר

בכל חופשה בין הסמסטרים טנסיומטרים חשמליים לשם בדיקת רטיבות הקרקע ביער. מובן ש

 טכנאי. כעבדתי אצל אחד הפרופסורים כעובד מעבדה או 
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, הוזמנתי 8599ץ, בדצמבר יבחופשת חג המולד הראשון שלי בשווי :(Josias Flury)יוש פלורי 

וס ביוש פלורי, לשהות בביתו אשר בעיירה המפורסמת דאששמו על ידי סטודנט ליערנות 

צי שנה ועבד בקק"ל במסגרת של ההתמחות הנדרשת שבאלפים. יוש שהה בישראל ח

ץ. הוא התפעל מכל מה ימסטודנטים. הוא שמע בקק"ל שישראלי נסע ללמוד יערנות בשווי

שנעשה בארץ והעריך מאוד את הישירות הישראלית ואת האירוח רחב הלב, ולכן הוא החליט 

כי בסך  ,ל כך מאודלמצוא את הסטודנט הישראלי ולארח אותו כיד המלך. מובן ששמחתי ע

שאז עוד לא הבנתי את השפה  גםהכול החברה השוויצרית מאוד סגורה כלפי זרים, מה 

 .המקומית )גרמנית שוויצרית( ובקושי דיברתי. האירוח הזה הוציא אותי מבדידות חברתית

במסלול האולימפי של  (Schlitten)מזחלת רכוב על , במורד ההר היה כיף גדול לדהור ,ואכן

ביער ס, בליל ירח מלא וקר מאוד. מרוב פחד צחקתי מאוד, ואני מניח שעד היום יש ובדא

. יוש ואני נשארנו חברים דרוןסנאים שקיבלו התקף לב מהיצור הצוחק תוך כדי דהירה במ

יוש זכה ם במשך השנים. עם גמר לימודיו יביקורים הדדי ונישנים רבות מאוד, והתקיימו בינ

 גדול ויפה של הכפר שירס אשר באלפים.  במכרז לניהול אזור יער 

 

גרמני ניצול שואה -סטודנט שידע עברית. אביו היה יהודי :(Peter Ettlinger)פטר אטלינגר 

הוא היה פרופסור לפיטופתולוגיה בטכניון. בני דודיו של  .ץ ונישא לאישה קתוליתישהגיע לשווי

ר תמיד עזר לי כאשר היו לי קשיים פטר חיו בקיבוץ בית השיטה. התחברנו ולמדנו ביחד, ופט

בקריאת הכתוב על הלוח. היה לנו מרצה בנושאי הנדסה ותכנון של כבישים, קירות תומכים, 

מבנים, גשרים, מבנים הנדסיים לשם פיצול מפולות שלג ועוד, שהיה איש לא נעים וכתב על 

ור על הקושי שלי הלוח בצורה מחוברת, כך שלא יכולתי לפענח את הכתוב. בשיחה עם הפרופס

 ;בִפענוח כתב היד שלו, הוא נקט לשון תקיפה והודיע לי כי הוא למד לכתוב ואני אלמד לקרוא

המצב לא השתפר. פטר התגייס למשימה, ובמשך שנתיים ִפענח עבורי את הכתוב על הלוח. היה 

שנתיים  במשך דבר בעניין.תרגום, והמרצה לא היה יכול לעשות -זמזום תמידי של דיבורבכיתה 

בכיתה. השלישי היה חבר , בין היינו שלישייה שביצעה את התרגילים והעבודות ביחד, בין ביער

פרנץ שטדלר מהעיירה אלטדורף שבדרך לגוטהרד. פטר הגיע לארץ מאוחר יותר  ששמושל פטר 

כדי לעבוד כאן חצי שנה כמתמחה. עם גמר לימודיו הוא זכה במכרז לניהול היערות של קנטון 

 צל. אפנ

 

 ,ץ )שירות מקומי, מחוזי, קנטונלי, ארצי(יכדי להתקבל לעבודה במסגרת שירות הייעור בשווי

יץ, היו חייבים לעבוד כמתמחים שנה שלמה בין יכל הסטודנטים ליערנות, שהיו אזרחי שוו

גם לעבוד והסמסטר השישי והשביעי, כדי להוכיח את יכולותיהם לנהל את היער ולפתח אותו 

יערני -חקלאי-יצגי החוק האזרחיימהם גם ים ולפתור בעיות שונות. מהנדסי היער עם הכפרי

מתפקדים כמפשרים בסכסוכי שכנים. ההתמחות נעשית כדי לקבל המלצות ולעמוד בבחינות ו

ממשלתי לעסוק במקצוע. ההתמחות כללה אפשרות של שהות במשק יער בחו"ל  ןלקבלת רישיו

אלפיני והשני באזור השפלה. אני, בתור -האחד באזור הררייץ בשני אזורים שונים: יאו בשוו

אזרח זר, לא הייתי חייב בעבודה מעשית שכזו כי לא יכולתי להיות מועמד למשרה במסגרת 

כן על שירות היערות השוויצרי, אך רציתי בכל זאת ללמוד דבר אחד או שניים ביער עצמו, 

גוט, למצוא לי מקום כזה. הוא קישר ביני יבאונדיביקשתי מהפרופסור שלי ליעראות, הפרופ' ל
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בירת סלובניה שביוגוסלביה,  ,ליערנות בעיר לובליאנה סורובין חבר שלו, פרופ' מלינצ'ק, פרופ

והכול סודר לקראת הנסיעה לתקופה של שלושה חודשים. אלא שאז פרצה מלחמת ששת 

עתי. במקום זאת הימים, יוגוסלביה ניתקה את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל, ולא נס

ץ, וחודש אחד שהיתי בישראל בחופשה. כמו המוני יבתחנת הניסיונות בשוויחודשיים עבדתי 

: רמת הגולן, הגדה המערבית, בהם אפשר אז לטיילהיה טיילתי בכל המקומות ש ,בית ישראל

תי בין מה שראיתי לבין הזיכרונות שהיו לי יירושלים העתיקה, סיני ועוד. כאשר השוו

התאכזבתי מאוד. הזיכרונות, ברוב המקרים, לא  ,מות השונים מלפני מלחמת השחרורמהמקו

 תאמו את המציאות. 

 

, השתתפתי בכנס במסגרת הארגון 10-שנים רבות מאוחר יותר, נדמה לי שבתחילת שנות ה

בסלובניה. נושא הכנס היה נקודות חשובות בממשק יערות  (IUFRO)העולמי למחקר יערני 

בערב, ליד מדורה ביער וכיבוד כיד המלך, ניגש אלי יערן מבוגר יחסית  .ונופש תלשם תיירו

לשלושה חודשים  8593אמור להגיע בשנת היה ץ, שיושאל אותי אם אני מר שילר משווי

והסברתי את הנימוקים שגרמו לכך שלא נסעתי. היערן אמר  השבתי בחיובלהשתלמות יעראית. 

ושלא היה קורה לי כלום כי ליער אין קשר לפוליטיקה של שלא באתי, על כי הם הצטערו מאוד 

 בלגרד. 

 

היה קורס על זיהוי מין  החובה הלימודים התנהלו על מי מנוחות. במסגרת קורסי ,באופן כללי

ניתן על ידי הפרופסור פריי וויזלינג, שהיה דמות ידועה . הקורס פי מבנהו האנטומי העץ על

שמדפדפים בספר כתוב  מוה מהבמה שאני מדפדף בספר, כבעולם האנטומיה של הצמח. הוא רא

הוא ניגש מאחוריי והסתכל  ,בעברית, ולכן כאשר עסקנו בתרגיל זיהוי בעזרת המיקרוסקופ

כיצד אני עובד. אמרתי לו שהספר הזה בעברית, אך תרגום שלו בשפה האנגלית בוודאי מצוי 

הוא כמובן שמח שיש לו סטודנט שלמד אצלו על המדף. הספר נכתב על ידי פרופ' אברהם פאהן. 

 אצל חברו, ומאז תמיד הקפיד לבדוק שאני מבין היטב את שנאמר ומבצע את התרגול היטב.

היות שכתיבה בעברית קצרה  .ןוהשתתפתי בה ,היו הרצאות בנושאים שונים שעניינו אותי

שישבו מה שהפליא מאוד את הסטודנטים  ,מכתיבה בגרמנית, כתבתי את התקציר בעברית

עד שהפרופסור היה גוער ודורש  ,ריי באודיטוריום. הם היו מתלחשים על כך בקול די רםומאח

ם אני יודע לקרוא את מה שכתבתי ומבין את היו שואלים אותי אשקט. בהפסקה הסטודנטים 

  .הכתוב

 

אחד  סורהתקשיתי לכתוב בגרמנית כהלכה. פרופאך עבודות סמינריוניות,  הייתי צריך להגיש

"מר שילר, אתה בא מהמזרח, שם אנשים יודעים להציג ולמכור את מרכולתם בבזאר,  אמר לי:

בחרתי להתמודד עם והייתי חייב בעבודה סמינריונית על חוק היער,  "!?איך אתה לא יודע זאת

כי לדברי  ,על עבודה זו קיבלתי ציון נמוך יחסית .חוק היער הישראלי. אספתי על כך חומר בארץ

מיליון עצים.  שמונהחייבים לטעת שגוריון הצהיר בכנסת -לא הזכרתי שבן ר,סוהפרופ

הוא הוריד לי  ,וון שלא הזכרתי אותםימכוגוריון הם חוק בארץ, -טען כי דברי בן סורהפרופ

 ציון. 



331 
 

יץ )השנה השנייה כסטודנט מהמניין( פניתי להתמחות בתחום יבשנה השלישית לשהותי בשוו

ם אני מעוניין לבצע עבודה הכוללת פענוח צילומי אוויר אורט שאל אותי של ִממשק יער. פרופ' ק

השבתי בחיוב. הוטל עלי להכין עבודה סמינריונית על היער השייך ו ,ומיפוי למטרות ממשק יער

-זוקס שבאלפים, שהוא העמק היורד ממעבר סןילקואופרטיב של תושבי כפר קטן בעמק מ

ץ. לשם כך ציידו אותי ברכב יון האיטלקי של שוויבירת הקנט ,דינו לעיר בלינצונהרברנ

הלכתי וטיפסתי בשבילי היער . בדרכי היער שלווממשלתי, חיפושית פולקסוואגן, ונסעתי לכפר 

נעשה בעזרת ש ,אל מעל לגבול העליון של היער כדי לבדוק אם הפענוח של צילומי האוויר

 לאחר שבדקתי בשטח את א.ממצא שוואכן תואם את המציאות בשטח ואינו  ,פאוסקוסטר

 רהעברתי את גבולות השטחים מצילומי האווי ,תיקונים הכרחייםביצעתי נכונות הפענוח ו

, צבעתי את המפות ןחלקות היער בהתאם לאפשרויות ניצול סיווגתי אתלמפות טופוגרפיות ו

 -עודי של השטחים )מדידת השטח על גבי המפה בעזרת מכשיר יי הי  צ  ר  ט  ימ  נִ ל  פ  וביצעתי 

 פלנימטר(. 

 

יערן, הוטל עליי -הסמכה כמהנדסלולכן, כעבודת גמר ו סורהעבודה השביעה את רצון הפרופ

להרחיב את העבודה הנ"ל על פני העמק כולו וגם לעמק צדדי נוסף, בסך הכול על פני שטח יער 

גל בשבילי חייבה אותי לעלות בר רדונם. בדיקת נכונות הפענוח של צילומי האווי 330,000-של כ

לבדוק בעזרת משקפת בעלת הגדלה ומרעה לפסגות ההרים, משני עברי העמק, ההיער וכרי 

גדולה את המדרונות שממול. ביצוע העבודה באופן הזה היה דורש ימים רבים מאוד, כאשר 

 ,בגובה של כאלפיים מטר, עיקר הזמן היה מוקדש לעלייה לכרי המרעה שמעל לגבול היער

 תמזל מזלי ומשך הזמן לבדיקת נכונות הפענוח והצורך לעלות ולרדת רגליולירידה מהם. הת

בו היה מעורב הצבא השוויצרי. שאת כל הפרשי הגבהים הגדולים התקצר מאוד בעקבות אירוע 

הצבא השוויצרי ערך תרגול ירי בתותחים ופגע בטעות ביער באזור עבודתי והעלה חלק ממנו 

חייב בתיקון הנזקים. על כן הוא גייס את המשאבים, כולל פי החוק השוויצרי, הצבא -על .באש

מעל לגבול היער. ביקשתי  ,הציוד הדרוש לכרי המרעה שבהריםאת , כדי להעלות מסוק

בין כרי המרעה. לאחר היסוס  ני, בסיבוביו הרבים להעברת הציוד, ייקח אותי ויעבירמסוקשה

התקבל אישור ביטחוני והטייס הסכים מסוים, עקב היותי אזרח זר וחסר ביטוח למקרה אסון, 

לעזור לי. וכך, במשך שבעה ימי עבודה, הועברתי מדי כמה שעות בין כרי מרעה אלפיניים 

 3000-על פני מדרונות תלולים, בין פסגות ההרים שגובהם מעל ל ,שמעבר לגבול העליון של היער

 מ', מה שהקל עליי מאוד וזירז במידה רבה מאוד את העבודה בשטח. 

 

 פלנימטרציההוווג השטחים יסוכן את המפות על סמך צילומי האוויר,  סיימתי לשרטט את

 ה עלהרצאהערכתי בכתב את סיכום עבודת הדיפלומה. פרופ' קורט ארגן את  שלהם. לאחר מכן

קבלת התואר בפקולטה. עבודת הסמכה זו הייתה אמורה  תלאחר מכן או ,סיכום העבודה

ל בדיקת שטחים והערכה ראשונית למטרות תכנון ממשק יערני. לשמש הדגמה לגישה חדשה ש

רעש באולם.  שמעומהקרקע, נ מסוקותה בשקופיות שצולמו מהלּושלקראת סוף ההרצאה, 

אדם שאינו ייתכן שכיצד התפרץ "הר געש" שכלל טענה אחת:  ,ברגע שסיימתי את ההרצאה

נשי מקצוע, יערנים ואילו א, צגהכמו זו שהוצבאי ועושה עבודה  מסוקמוטס ב ,אזרח שוויצרי

אחרים, מבקשים חודשים ושנים מהצבא להעמיד לרשותם אמצעים לעבודה שכזו, והם נדחים 



335 
 

לא היה מציע לי לבצע  סורשהרי הפרופ ",להציל פנים"כל הזמן. הייתה זו טענת שווא כדי 

 עבודת הדגמה ללא סיבה מספקת. העבודה פורסמה בעיתון השוויצרי ליערנות.

 

, נותר לי זמן עד למועד 8591בפקולטה ליערנות, באמצע יולי  ירגע שסיימתי את חוק לימודימ

יץ. ישקבעתי לחזרתי לישראל, כפי שהתחייבתי בעת קבלת הִמלגה בישראל ובפני שלטונות שוו

ניצלתי את הזמן לעבוד בתחנת הניסיונות ליערנות. היות שהייתי מהנדס מוסמך, הייתי אחראי 

שובים שונים עבור התקנת טבלאות יבול. כשסיימתי, נשלחתי לחודש וחצי להיות וביצעתי חי

ץ ימדידת עצים בחלקת ִאקלום גדולה מאוד בהרים שמעל לעיר בלינצונה, בשווילאחראי 

האיטלקית. גרתי שם בצריף היערן, וכל ערב בדקתי את הדפים של המדידות וחתמתי על 

המאוחרות, פורסמה על ידי תחנת הניסיונות  10-ת הנכונותם. שנים רבות מאוחר יותר, בשנו

השוויצרית חוברת אשר הכילה את הידע על כל המינים בחלקת ִאקלום זו, ידע שנבע 

 מדידות בפרק זמן מסוים. למהמדידות, וגם שמי הוזכר שם בין רבים אחרים כאחראי 

 

חקלאית בטכניון  מהפקולטה להנדסה יץ פרופ' זאב נאווה ז"ל,יביקר בשוו 8591באוגוסט 

ץ. הראיתי לו את עבודת ילגבי המשך הלימודים בשווי 8599בחיפה, שִאתו התייעצתי בשנת 

והמליץ לי לעשות עבודת מחקר לתואר דוקטור בטכניון בחיפה,  מאוד הגמר שלי, והוא התלהב

עבודתי באותו האופן לגבי שטחי החורש והיער בישראל. במשך כל את במחלקה שלו, ולהמשיך 

בשנה האחרונה בפקולטה לחקלאות, עמדתי בקשר עם סגן  ,ץ, ואף לפני כןיי בשוויישנות לימוד

שנה לפניי באותה  30-כאף הוא מנהל אגף הייעור של הקק"ל, מר משה קולר ז"ל, שהוסמך 

באמצעותו סוכם והובטח וי, יץ שבה למדתי. תיאמתי ִאתו דגשים רבים בלימודיהפקולטה בשווי

 י. יודה באגף הייעור של הקק"ל עם תום לימודלי שאתקבל לעב

 

 38.83.8591-ץ, כתבתי למר קולר שאחזור לישראל ביכאשר הוסמכתי על ידי הטכניון בשווי

. ארבעה ימים לפני חזרתי 8595בינואר  8-ואהיה מוכן להתחיל את עבודתי באגף הייעור ב

ל ידי מנהל אגף הייעור של לישראל, לקראת סוף דצמבר, קיבלתי מכתב בהול ורשום, חתום ע

הקק"ל, מר שרון ויץ, שבו הוא הודיע לי כי אין עבורי מקום עבודה באגף הייעור של הקק"ל. 

נוסעים, כי היה זה הלילה שלפני ראש  3על שהיו בה -חזרתי בתאריך הנקוב לישראל בטיסת אל

ה שאישרה לי את השנה הנוצרי, ללא ידיעה מה צופה העתיד, ובניגוד גמור לכוונה של הוועד

, ביקשתי פגישה דחופה עם מנהל אגף 8595בינואר  3-תאפשר לי, בההמלגה. מובן שברגע ש

בינואר  3-הייעור של הקק"ל, מר שרון ויץ, שהיה חתום על מכתב הסירוב. נקבעה לי פגישה ב

"פס הירק" בקריית חיים שמצפון לחיפה. בבמשרדי הנהלת אגף הייעור, שהיו ממוקמים  8595

בניגוד לסיכומים , מדועשאלתי את מר ויץ פני מנהל האגף. לשעה היעודה התייצבתי ב

כי "אין צורך  . תשובתו הייתהלעבוד באגף הייעור איני יכול, המוקדמים וההבטחה שניתנה לי

אני יכול לעבוד באגף רק  ,אם אני רוצה בכל זאתו, "באקדמאים במדעי היער באגף הייעור

 עוד הוספתי .רבותקשות ושאינני יכול בשל בעיות הגב שמהן סבלתי  כפועל בייעור. הסברתי

ואני יודע כיצד לעשות זאת. תשובתו  ,כבר שתלתי פעמים רבות מאוד בשנים קודמותשואמרתי 

של מר ויץ הייתה: "כל מה ששתלת לפני כן לא שווה שום דבר כי הדבר לא נעשה בפיקוחו של 

עלבון מרושע שאין לו שום בסיס והוא מלמד על אופי  עובד אגף הייעור". סברתי כי זה סתם

כך ירד לִטמיון חלומי להיות  ;האדם. בלי להוסיף דברים עזבתי את המקום באכזבה עצומה



330 
 

יערן בשטח, מנהל גוש יערות או חבל במסגרת הקק"ל. חשבתי שבעתיד, לאור התמחותי 

יבור ותוכן תשובתו של מר ויץ בממשק יערות, אולי אתקדם למשרת מנהל אגף הייעור. סגנון הד

)שאפילו לא הזמין אותי לשבת( היו אמורים לשמש לי תמרור אזהרה ליחסים העכורים אשר 

ישררו ביני לבין הקק"ל במשך כל שנות עבודתי. הקק"ל כלל לא העריכה יערנים ברמה 

" בנוסח יאקדמית אשר "לא ִלכלכו את ידיהם" ולא רכשו לדבריהם "ניסיון יערני ישראלי ייחוד

אחר הדעות הנחרצות  "אמן"אגף הייעור של הקק"ל. הם לא העריכו יערנים שלא אמרו 

והפעולות של מנהלים באגף הייעור. אני מכיר לפחות חמישה יערנים מוסמכים, חניכי 

כולם נדחו  ;אוניברסיטאות מארצות המערב, שעלו לארץ וניסו להתקבל לעבודה באגף הייעור

 קלטו, לא החזיקו מעמד שנים רבותנ. אך גם יערנים מוסמכים שעלו ווחזרו לארצות מוצאם

 וחזרו לחו"ל. 

 

שכבר הוזכרה, המליץ לי משה קולר, סגן מנהל אגף  ,לאחר אותה פגישה נוראה עם מר ויץ

נהל המחקר החקלאי ב"אילנות" ולבקש עבודה. זה מיהייעור, לפנות למחלקה לחקר היער של 

היות חוקר במעבדה. לכן לא עברתי בזמנו לפקולטה לביולוגיה בדיוק הדבר שלא רציתי: ל

. מתוך כורח פניתי לגופים ציבוריים 8593בירושלים, כאשר ניתנה לי ההזדמנות לכך, בקיץ 

י אפילו לא ידוגמת רשות הגנים הלאומיים; על מכתב ,אחרים אשר פועלים בשטחים הפתוחים

, אך זו התקבלתי לשיחה .פהישות האלוף זכיתי לתשובה. פניתי לרשות שמורות הטבע ברא

הייתה מאוד לא נעימה כי נדרשתי לתרץ את מעשי אגף הייעור של הקק"ל בייעור הארץ. 

י שצד צבי. מר יפה וקיבל שיחת טלפון מהנגב שדיווחה על בדו פהיהשיחה נותקה כאשר מר 

שבע". עם -רת בארי תעבירו למשטוענה: "את הצבי תעבירו אליי, יש לי חפלה בשבת, את הבדו

 כי אין לו מקום עבודה עבורי ברשות. פהימר הודיע לי סיום שיחה זו 

 

בשבועיים הראשונים, פניתי מחוסר בררה וברגשות למצוא מקום עבודה מכיוון שלא הצלחתי 

ר רנה "ינהל המחקר החקלאי ב"אילנות", דים למנ הל המחלקה לחקר היער של ממאוד מעורב

 תר קרשון, גם הוא מוסמך ובעל תואר דוקטור בהצטיינו"בל לעבודה. דוביקשתי להתק ,קרשון

 יאודותיעל ץ, שחלק מהפרופסורים שלו וחבריו היו המרצים שלי, ידע ימאותה הפקולטה בשווי

כעובד ארעי בתפקיד עוזר לחוקר  83.8.8595-ממר משה קולר. בפגישתנו נקבע שאתחיל לעבוד ב

ר "ר ירח קפלן מאגף הייעור שמעתי באקראי כי גם ד"ז"ל ודבדרגה ו מהנדסים. מפי משה קולר 

לא  ,קרשון לא בדיוק רצה לקבל אותי לעבודה. הוא סבר שאדם שרוצה להיות יערן ומנהל שטח

את קבלתי  הר קרשון אפשר"יכול להיות אקדמאי טוב. רק השתדלותו של משה קולר אצל ד

חודשים במשך  ארבעה  ודה הוארך כללעבודה במעמד זמני לתקופת ניסיון, כאשר חוזה העב

 השנתיים הראשונות, ולאחר מכן כל שנה, עד שקיבלתי קביעות.

 

מחוסר בררה, כי לא רציתי לעשות הסבה מקצועית ולעזוב את היערנות, הייתי לעובד ארעי  ,כך

ח במקום העבודה נבע מוויכוחים בדרגה ו מהנדסים במקום עבודה שלא כל כך רציתי בו. המת

את וקלקלו  יותר ופיים עם עובדי העזר במחלקה )טכנאים(, שתמיד ידעו הכול טובס-אין

לִעתים קרובות. קשיים עצומים אחרים היו קשורים באנשי אגף הייעור של הקק"ל, הניסיונות 

בכלל: "מי זה האקדמאי הזה שיבוא ויגיד לנו מה לעשות, הוא ויותר שבוודאי ידעו הכול טוב 

יעור של הקק"ל כל השנים כנגד י)זה היה המוטו של עובדי אגף ה לו"לא לכלך את הידיים ש
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 ,ר קרשון"אט השתנתה דעתו של ד-דעות, רעיונות ותוצאות מחקרים שהוצגו בפניהם(. אט

חריצות. הוא דאג לקדם  מראהמנהל המחלקה, כאשר ראה והבין כי איני נרתע מקשיים ואני 

 התנאים הנלווים. את סוימת את השכר ואותי בדירוג המהנדסים, מה שִשדרג במידה מ

ר קרשון הטיל עליי את הביצוע של עבודות מחקר שונות, דבר ששיפר מעט את הרגשתי. "ד

 י. יהייתי אדון לעצמי במידה לא מבוטלת, בתנאי שעמדתי בביקורת צמודה למעש

 

נסות ל רמו ליגהתסכולים ממקום העבודה ב"אילנות" בשנתיים הראשונות  ,אך למרות הכול

כבר ולעשות עבודת דוקטורט בפקולטה להנדסה חקלאית בטכניון אצל פרופ' זאב נאווה, ש

ואז שוב  ,הגשתי את כל המסמכים הדרושים ,פי המלצתו של פרופ' נאווה הזכרתי קודם לכן. על

יץ נחשב אצלם רק ית הטכניון הודיעה לי שהתואר השני שלי משוונחלתי אכזבה ענקית: מזכירּו

ארצה להתקבל אם בנוסף לתואר הראשון שלי מהפקולטה לחקלאות.  וזאתשון, תואר ראכ

לתואר ראשון במקצועות  אחדים להשלים קורסיםוי ללמוד לתואר שני ייהיה על ,ללימודים

למגינת ִלבו של פרופ'  . הדבר היהאליים. ברור כי לא הסכמתי לכך וביטלתי את ההרשמהר  

ץ. יכמו ביצוע עבודות מחקר בנוסח עבודת הגמר שלי בשווי ,כניות רבותתכנן עבורי תנאווה, ש

  רב. מפח נפש לי  גרםהערכה של המוסד האקדמי הטוב במדינה הברור כי חוסר 

 

בה רצו להשתתף כל האנשים שהיו ו ,נוסדה האגודה של מהנדסי יער בישראל 8595ביוני 

ומות אחרים. התקיימו ובמק "אילנות"שעבדו בקק"ל, ב ,אקדמאים בתחומים הרבים והשונים

ים כבדי משקל בממשק היער בארץ, דוגמת ניסוח מדיניות הייעור נושאב ודנו בהם ,מפגשים

לנסח חוק יער חדש שיחליף את פקודת היערות המנדטורית, דרכים לממשק  ןבישראל, ניסיו

לא הדברים סוכמו בכתב והופצו. דברים אלו  ;יער )מרווחי זמן בין הדילולים ועצמתם ועוד(

כי הם  ,שהיו מעובדי הקק"ל ,והוא הודיע לחברי האגודה ,מצאו חן בעיני דירקטוריון הקק"ל

הרתיעה רבים מלהמשיך ולהשתתף   . תגובה זוטרו על חברותם בהתאגדות מקצועיתויפ

להצטרף לאגודת המהנדסים  8538והיא התנוונה תוך זמן קצר. על כן החלטתי בשנת  ,באגודה

ומזכירות האיגוד החליטה לרשום  ,כאיגוד מקצועי. הגשתי את הטפסיםוהאדריכלים בישראל 

ה של יסקציבארץ אמרו לי כי אין  ,ה של מהנדסי מים. כאשר שאלתי לפשר הדבריאותי בסקצי

  ה הנ"ל.יער ומים קשורים מאוד, רשמו אותי בסקציי  ומאחר ש   ,מהנדסי יער

 

הודיע לי בצורה הפשוטה והוא קרשון, ר ", נקראתי אל מנהל המחלקה, ד8533יום אחד בשנת 

ם אביותר שלא אוכל לעבוד עוד זמן רב במחלקה בתור עובד ארעי, כי קיימת מגבלה חוקית. 

לשם כך  .ם אהיה בדירוג אקדמאיאהדבר אפשרי רק  ,ברצוני להמשיך לעבוד "ולקבל קביעות"

תקן בתור חוקר  אהיה חייב לבצע עבודת מחקר לשם קבלת תואר דוקטור, הדרוש לשם קבלת

נהל המחקר החקלאי. וכך, בלא שהתכוונתי לכך, באין מוצא ובאין בררה )כי יש גם יבמסגרת מ

אחריות אישית למשפחה שאין להתנער ממנה(, דחקו בי לפנות לנתיב האקדמי. בעצה אחת עם 

מנהל  ,רשוןקר רנה "וד ,שניהם מאגף הייעור של הקק"ל ,פלןקר ירח "ולר, דקמר משה 

קה, הרחבתי את תכנית המחקר שכבר ביצעתי אז במסגרת המחלקה על "הגורמים המחל

כדי שתתאים  ,"אורן ירושליםהאקולוגיים המשפיעים על ההתחדשות הטבעית של יער 

אביב, במחלקה -לדרישות האקדמיות של עבודת מחקר לתואר דוקטור של אוניברסיטת תל

כי  ,זמתיי  אל ליטב. מחקר זה היה הראשון פרי ר מיכ"פרופ' יואב ויזל וד יתיבהנח ,לאקולוגיה
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ומעשי על אחד המקטעים  ייעור של הקק"ל שום ידע תאורטיראיתי והבנתי שאין באגף ה

החשובים בממשק היער, שהוא כעין גלגל ענק שמסתובב בהתאם לקצב ההתפתחות של כל 

וע של הכנה של חלקת היער לקראת התחדשות, והביצ. מדובר בחלקת יער בפני עצמה

מה שכבר רמזתי על התנהלות האנשים של  נוכחעצמי ללא שרפה. ל-התחדשות באופן טבעיה

דוגמת  ,אגף הייעוראנשי השטח של ול ברור שעבודתי זו נתקלה בקשיים עצומים מ ,הקק"ל

, שטען: "אנחנו יודעים הכול, ומטומטם מי שמממן לך את תיכון באותם הימיםמנהל חבל 

שאני יודע את הכול". לצערי, עד היום לא זכיתי לראות את פעולותיו המחקר, אני אראה לך 

בחידוש חלקות יער ולשמוע את הסבריו ונימוקיו לאופן פעילותו. היו לי קשיים נוספים עם 

הקיבוץ שתל אותו כאשר עלה  .שהיער היה בשכנותו ,הרועים של קיבוץ משמר העמק

וזאת  ,קר את הפגרים של עדר הבקר שלהםלהתיישבות. הרועים הפקירו בחלקות שהוקצו למח

רק לאחר שיחה עם מר הבעיה נפתרה לא פעל להפסקת נוהג זה.  אגף הייעור .בניגוד לכל חוק

אבי הכיר בינינו בבית קפה ]של הקיבוץ ומנהיג פוליטי במפלגת מפ"ם  "המוכתר" ,יעקב חזן

את נה בקיבוץ משמר העמק תכנן וב אבימהתקופה ש ההיכרות בין אבי לחזן הייתה  .אביב-בתל

 .[השומריה", שהיה בית ספר אזורי לקיבוצים - "המוסד

 

אביב לא עברה באופן חלק. את התעודה שלי -תל תגם הקבלה כתלמיד מחקר באוניברסיט

ה. התשובה שחזרה הודיעה ימהטכניון השוויצרי שלחו לבדיקה והערכה באוקספורד, אנגלי

-(. מכיוון שלא הייתי בוגר או מוסמך אוניברסיטת תל.M.Scשהתעודה שוות ערך לתואר שני )

חויבתי להשלים שני קורסים נוספים בציונים טובים ו ,יאביב, נדרש ממני להוכיח את יכולותי

"אנליזה של  - השניוית פרופ' מרגלית גלון, ימאוד: קורס אחד על "מיקוריזה וסימביוזה" בהנח

, לאחר שנה 8539בשנת ולא היו לי קשיים רבים מדי  תו של פרופ' יואב ויזל.יבית גידול" בהנחי

סיימתי את העבודה הפיזית ביער ואת כתיבת  התקבלתי ללימודים לתואר שלישי. ,של השלמות

תואר באביב -תל תאוניברסיטזיכתה אותי  8531ובשנת  (,8533-מ)תוך חמש שנים בהתזה 

וג האקדמי לדרגה ג מחקר דוקטור לפילוסופיה. סיום עבודת הדוקטורט קידם אותי בדיר

במשכורת, וזיכה אותי בתקן ובקביעות במקום העבודה. אין לכחד שדבר זה היה בעל  ,וכמובן

 ה תקציבית מובטחת. יפנסי -פי חוקי העבודה בישראל  חשיבות רבה מאוד על

 

המעבר לקביעות וגמר עבודת הדוקטור גם העבירו אותי לקטגוריה של חוקר בזכות עצמו, 

ואף  ,לאומיים בנושאים הנוגעים למחקרים המבוצעים-להשתלמויות בכנסים בין צאתלרשאי ש

להציג נושאי מחקר ו הקטן. כך התאפשר לי לצאת למקומות שונים בעולמנו רצוי שיעשה זאת

ה, רומניה, ישל מדינות ומקומות: אוסטרי מבוטלותוצאות. במשך השנים ביקרתי במספר לא 

ץ, צרפת, ארה"ב, קנדה, יוון, כרתים, יוגוסלביה בתקופת השליט ייה, איטליה, שוב שווייטורק

טיטו, צ'כוסלובקיה, גרמניה ועוד. עד שנעמי אשתי פרשה לגמלאות והילדים בגרו, נסעתי לבד, 

רק לאחר מכן נעמי הצטרפה אליי לכמה כנסים ונסיעות עבודה. היא נהנתה מאוד בנסיעה 

באותה הזדמנות  .העולמי של ארגון המחקר היערני במסגרת הכנס 8559פלנד בשנת ללפינלנד ול

פטרבורג שברוסיה. נסיעה נוספת הייתה לספרד ולאיים -גם ביקרנו שלושה ימים בעיר סנט

למטרות מחקר. היו גם נסיעות לאיטליה,  אורן קנרי, שם אספתי חומר גנטי מעצי םהקנריי

על  תהקהילה האירופי כרתים במסגרת תכנית מחקר רבת משתתפים שללמרוקו ולצרפת, ל
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משתתפים -ארזים. נסענו לכנס רבעל תיכוניים ו-השפעת שינויי אקלים על אורנים ים

במסגרתו ביקרנו גם בעיר זקופנה ובסלובקיה, בעיירה סטרה לזנה שלמרגלות הרי הטטרה, 

, מהצד השני של הטטרה. לשם ובחזרה נסענו דרך הונגריה ונפשנו לחופי אגם בלטון. יןשבפול

 יפן.לזילנד ו-ניולגם לאוסטרליה, ענו הג

 

 היעדר כלכלומר  ,מצד משרד החקלאות ומינהל המחקר החקלאי תההתנהלות השערורייתי

גרמה לי לעתים לנסות ולעזוב את המינהל ובכל זאת  ,חיובית כלפי המחקר היערני תהתייחסו

פוליטיקה ב עקיעור של הקק"ל. אלא שהדבר לא צלח בידי ילעבור לעבוד במסגרת אגף ה

נהוגה בקק"ל. בכל פעם שפניתי והעברתי את קורות חיי )התיק שלי( הפנימית ושיטת המכרזים 

 בתלמחלקה למשאבי אנוש כדי להשתתף במכרז על תפקיד ניהולי מסוים, קיבלתי תשובה 

 "אין לנו משרה פנויה התואמת את כישוריך".  :משפט אחד

 

תקיים מכרז לאיוש התפקיד של משנה למנהל אגף פורסם בציבור וה ,8539ובכל זאת, בשנת 

האגף עם פרישתו של מר שרון ויץ. התנאים  מנהליה עתיד להתמנות להיעור של הקק"ל, שיה

ם הדרושים לשם הגשת מועמדות היו מנוסחים באופן שכל מי שהיה בעל הכשרה יהבסיסי

 ,ים שהגישו מועמדותלהגיש מועמדות. ואכן, לא חסרו אנש ליכוהיה  ,גם ביערנות ,אקדמית

שעברתי לא אשכח כל הריאיון  אופןוגם אני. את  ,מר משה קולר ,יעוריכולל סגן מנהל אגף ה

כאשר זומנתי  .אביב-איון שהתקיים בבית הקק"ל ברחוב שפירא בתליימי חיי; הוזמנתי לר

ם ש ,על השולחןישב חבר הדירקטוריון של הקק"ל. הוא  ,רק אדם אחדשם חדר, ישב לפנימה 

ליון יהאם אני מסוגל לנהל מאה מ :כיסא שמולו ושאל אותי שאלה יחידההרגל אחת על מסעד 

דאי קרא את התיק שלי והבין ושהוא בו עניתי לו ?יעורישהם תקציב אגף ה ,לירות בשנה

שאחד מתפקידיו הרבים הוא לפעול באופן מסודר על פי תקציב  ,שהוכשרתי כמהנדס יערן

מעשי בניהול תקציבי רכשתי במסגרת המחלקה לחקר היער,  ןיסיושנתי. הוספתי כי מעט נ

ץ זכו במשרות של ימהפקולטה בשווי יכל חבריגם שאמרתי שבאותה עת ניהלתי את תקציבה. 

גדולים מכל שטחי היער הנטועים בארץ, הץ ובמקומות אחרים בעולם, יניהול שטחי יער בשווי

-יעור השולט על כייח לתפקד כמנהל אגף הוהם מצליחים בתפקידם; לכן אין סיבה שלא אצל

אותה הכשרה. הוספתי כי תפקידו של מנהל אגף  הכאשר לכולנו הייתבלבד, דונם יער  100,000

תשובת ל לנהל את היער על מנת להשיג את המטרות שלשמם הוא ניטע. ויעור הוא ראשית כיה

נמשך פחות מארבע דקות. איון יכי התשובה אינה מספקת ושילח אותי; כל הרתה ין הייהמראי

כל אלו שניגשו למכרז "נכשלו", כלומר, המכרז היה פיקטיבי ולמעשה נבחר מראש אדם שהיה 

אביבה  ד"רחברה גם ה הפורת, חבר קיבוץ כברי, שבו היית -קצין בכיר בצה"ל, מר מרדכי בן

ת רבינוביץ, המדענית הראשית של רשות שמורות הטבע, אשר התנגדה בקולניות ובחריפו

כנראה ששני חברי הקיבוץ יסתדרו  היעור של הקק"ל. המחשבה לבחירה זו הייתילמעשי ה

יעור של הקק"ל לבין "הגופים הירוקים". יביניהם ובכך יורידו את רמת האנטגוניזם שבין אגף ה

טבעיים  אורן ירושליםרבינוביץ על ממשק יערות  ר"דהיו לי ויכוחים רבים וקשים עם ה

 ונטועים. 

"הטבע יעשה את שלו" והגישה שצאות של חוסר ממשק אקטיבי בשמורות הטבע, את התו

 .יוקרבומשלמים על כך היום רואים כולנו  -בכרמל, במסרק ובמקומות אחרים 
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הייתה לבדוק את  8595לשנות עבודתי הראשונות. עבודתי הראשונה בשנת  ,אך נחזור לאחור

ות ביער יתיר ולהב". מובן שלפני העבודה "השפעת הגורמים האקולוגיים על התפתחות הנטיע

אותו מסמך חשוב מאוד אשר אמור לתאר את תנאי  ר","ספר היערציתי לבדוק מה כתוב ב

ים אשר שימשו לקבלת החלטות ממשק ומה שנעשה בהתאם יהסביבה, את הנתונים הבסיס

 ,כלוםלתנאים בשטח. נדהמתי לראות שבספר, שהיה מחברת דלת דפים, כמעט לא היה כתוב 

הוא מסמך מחייב מבחינה  "ספר היער"יץ ימה שכתוב היה מלא בשגיאות עובדתיות. בשווו

אינו רלוונטי לשאיבת ידע עדכני  "ספר היער"אך כאן בארץ, בעת ההיא וגם עתה, , חוקית

התפתחות היער במשך השנים  אחרומדעי מהימן, הוא חסר שקיפות ואינו מאפשר מעקב  מנהלי

 הדרושה.  תיעראיהוהפעילות 

 

ץ, פטר ילעזרתי בא חברי משווי .הסקר על התפתחות הנטיעות בשני היערות נמשך שנתיים

אטלינגר, שעשה חצי שנת התמחות בארץ במסגרת הקק"ל. בעת עבודתנו ביער יתיר בא לביקור 

אין תיאום בין מספר העצים שניטעו ליחידת ש יתכןיכיצד  שאלתיו. מי שהיה אז מנהל החבל

למספר העצים הגדל באופן ממשי ביחידת שטח יער בן חמש שנים  ,תוב במחברת היערככ ,שטח

ץ, אך לספור אינך י: "מר שילר, אמנם למדת בשוויהוא ענהבו תמותה או דילול?  ושלא הי

והסתלק מהמקום. לאחר מכן עובד קק"ל הראה לי וגם הסביר את פשר הדבר. הוא  ,יודע"

פי  ואמר ששתילה בשטחים נעשית על ,ורים שתילים קטניםתחתיה היו קבש ,הרים אבן שטוחה

לכן ושתילים לדונם,  390עד  300פרמיות, כלומר עד גמר השתילים שהביאו מהמשתלה, 

הבדווים קברו חלק מהשתילים כאשר הפקחים כאילו לא ראו ולא שמעו. העבודה סוכמה בשנת 

בודות מחקר על יער זה. לקראת בו הוצגו עוביתיר  בבית היער. בשנה זו התקיים כנס 8533

וביקש פרופסור שעסק באותה עת בחקר חישה מרחוק בטכניון בחיפה, טלפן אליי הכנס 

להשוות תוצאות מחקר. הוא ערך מחקר בעזרת צילומי אוויר, שבאותה תקופה הפכו לכלי 

ער למדתי להשתמש בצילומי אוויר למטרות מחקר ועבודה בי ,שכבר כתבתי מובארץ. כ יפופולר

ץ עסקה יכי "מרוב עצים לא רואים את היער", ועבודת ההסמכה שלי בטכניון בשווי ץיבשווי

בפענוח צילומי אוויר ובמיפוי לשם ממשק יערני. הפרופסור רשם בשקדנות את התוצאות, אך 

אני לא קיבלתי ממנו דבר והתפלאתי מאוד. בכנס, כמובן, נתנו לפרופסור את מלוא הזמן לדבר, 

היו  הציגהתוצאות שהוא . למרבה הפלא, וקצבשהזמן ועבר את הך מאוד בדבריו והוא הארי

שמסרתי לו. אחרי הרצאתו של הפרופסור הוקצב לי זמן מועט להצגת תוצאות  אלובדיוק 

 ;היה מגוחך להציג אותן תוצאות פעמיים. הייתי אכול בושה על טיפשותישמובן והעבודה שלי, 

לשם השוואת  אלייל תחושת הכבוד שאדם בדרגתו פונה בגלנפלתי בפח של הפרופסור רק 

היללו ושיבחו את העבודה  הכולתוצאות. מובן שהקק"ל לא ייחסה שום חשיבות למאמץ שלי, 

כך עם צילומי האוויר ואמרו שזו שיטה עתידנית בניהול יערות ישראל. ההצגה של הפרופסור, 

 עקברבות מהקק"ל, דבר שלא התגשם , הייתה על מנת לקבל עבודות מחקר יותר הבנתי מאוחר

  :הבנתי למה לא קיבלתי אז נתונים מהמחקר של הפרופסור ,דברבסופו של  .סיבות שונות

 כי הוא לא ידע לעבד את מה שהוא ראה בצילומים לנתונים יערניים.  נתונים, פשוט לא היו לו

 

 ,למטרות ממשק יער וירועור של הקק"ל את השימוש בצילומי איעל מנת לקדם במסגרת אגף הי

יערן  -במסגרתה אתרגל את מר יהודה רבס שהוחלט כי תבוצע עבודה סקר קטנה לדוגמה, 



339 
 

. כאשר ביקשנו מימון פבשימוש בסטראוסקו - איטליה, מוסמך מהפקולטה ליערנות בפירנצה

י ברב לאשר תקציב לכך בטענה שיס ,מנהל האגף ,עור, מר שרון ויץילמכשיר זה מאגף הי מה ד 

מנהל  ,ואים בעיניים ואין זקוקים למכשור. לאחר תשובה זו פניתי מיזמתי למר צבי רזשר

נתן את  . הואב יהודה הימית ביפוחוהמחלקה למיפוי וסקר של משרד החקלאות, ששכנה בר

הסכמתו לביצוע העבודה במחלקתו והעמיד לרשותנו את המכשור הדרוש. העבודה סוכמה 

שק את מקק"ל למביעור ישל אגף ה היכולותשיפרה את  ך לא, א(8533שילר ורבס, ופורסמה )

 שטחי היער.

 

אקלים -עבודת מחקר אחרת, שהתחלתי לעסוק בה, הייתה "השפעת מבנה היער על המיקרו

היו  30-אקלים זה על האוכלוסייה הנופשת ביער". בתחילת שנות ה-שבתוכו והשפעת מיקרו

. ר של הקק"ל על דרכי הטיפול ביער המתבגרחילוקי דעות גדולים מאוד במסגרות אגף הייעו

היער ישרת את דרישות הציבור לאזורי נופש. האופן שבו על עצמת הדילול ו המחלוקת נסבה על

ולא  ,בכספו הו"ל לחלקה שניטעמח אחד הטיעונים נגד הדילול היה החשש שמא יבוא התורם 

  .עבורם תרםשימצא בה את כמות העצים 

 

רעיון לערוך מחקרים חברתיים האת לגשת למחקר מסוג זה, אך דחיתי  בתחילה לא ידעתי כיצד

בעזרת שאלונים לקהל הנופש ביער, כי בארץ הקולטת עלייה עדיין לא נוצרה אוכלוסייה 

אחידה, ובני עדות שונות יש להם בוודאי הסתכלות ורגשות שונים לגבי מבנה היער, מיני 

פרופ' ִגבעוני, מהתחנה  שלהרצאה  יתשמערים. הצומח, חלוקתו בשטח ועוד פרמטרים רבים אח

אקלימיים -בדק את תגובת גוף האדם לתנאים מיקרושלחקר הבנייה בטכניון בחיפה, על מחקר 

הבנתי שיש בידי פתרון  בעקבות הרצאה זו .את האוורור בהם יותרטוב כדי לתכנן  ,במבנים

, מנהל המחלקה, לבצע את ר קרשון"לבעיה כיצד לערוך את המחקר. החלטתי, בשיתוף עם ד

בהם גדלים מינים שונים ובצפיפויות שאקלימיות ביערות -המחקר באמצעות מדידות מיקרו

מבנהו מייצג את האופן שבו אני רואה בחזוני שיער מבוגר, ב לבחור קודם כולשונות. החלטתי 

אורן שנה. בחרתי ביער  39 עולה עלשגילם  ,את המבנה הרצוי של יערות מחטניים במדינה

ללל בשפלת יהודה, יער מבוגר יחסית א'משל המנזר בית גִ  ירושלים -מגוון של עצי מחט ותת שכ 

יער של חרוב, אלונים, אלות, זית ועוד )מזכיר את מבנה היער הטבעי בכרמל(. פעמיים בחודש 

תוך החורש המקיף את היער וב היער ךהיער, בתו בפאתאקלימיות -מדידות מיקרוביצעתי 

(. והתאדות גוף שחור, לחות יחסית, קרינת שמש, רוח פרטורתאוויר יבש ולח, טמ רתפרטו)טמ

גם עם  יהתייעצת ,על ידי פרופ' גבעוני. כמו כן פותחושפי הנוסחאות  המדידות עובדו עלנתוני 

של ובתפקוד השומר, שעסק רבות בפיזיולוגיה -זהר, רופא בבית החולים תל ההפרופ' עזר

תי על ים שונים. הרציאמצים גדולים ובתנאים אקלימימ עתברים ושל אנשים אח םחיילי

בכנס שנתי שנערך לשם הצגת תוצאות מחקרים שנעשו במימון הקק"ל. לאחר  תוצאות עבודתי

"כל התוצאות שלך אינן שוות שום דבר, מי  :החבל באותם הימיםההרצאה צעק עלי מנהל 

ל שהוא יער של אמִג'ק"ל ביער בית הרשה לך לעבוד עם כספי מחקר שניתנו לך על ידי הק

 נוספת מני רבות להתייחסות של המנהלים הבכירים בקק"למאלפת דוגמה  הייתהזו " ?הגויים

המאוחרות. מובן שהתגובה של  50-ועד שנות ה 90-, בתקופה שבין שנות הלמחקר ולחוקרים

פי שהבנתי מנהל חבל המרכז הייתה בלתי צפויה, אך התגברתי על כך והמשכתי במחקר, כ
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שצריך לבצעו ובמקומות שבחרתי, בעיקר מפני שייצגו נאמנה את היער הנטוע ואת החורש 

 . 30-הטבעי במצב התפתחותו בשנות ה

 

ביקר בארץ פרופ' אלפרד קורט מהפקולטה ליערנות בציריך, שהיה הפרופ' שלי  8533בשנת 

ת היער לאור הנתונים של הרצה במשך שבוע קורס בסיסי כיצד לנהל א סורלממשק יער. הפרופ

מנהל אגף  ,שרון ויץ הקורס. מהלךנתבקשתי לתרגם את דבריו ב .מחלקת הסקר של אגף הייעור

גרמנית הייתה פחותה בהרבה מזו שלי, כדי לאמת את נכונות בשלח אדם, שידיעתו  ,יעוריה

בגרמנית  יעור כלפי מי שלמד יערנותינהלת אגף השל ההתרגום. עד כדי כך הגיע חוסר האמון 

לא השתנה  ,בארץשהיה אז "לא לכלך את ידיו בשטח"; למרות הקורס, ממשק היערות ו

צמות השפעת ע   בנוכחותו בנושא:התקיים  יום עיון  ,לטובה. בעת שהותו של פרופ' קורט בארץ

אקלים בתוכו, ומכאן על הרגשת האדם. לאחר -על המיקרו אורן ירושליםדילול שונות ביער 

. הוא שהתמנה זה עתה למנהל חבל תיכון באגף הייעורמי מפי פומבית לתגובה  זכיתי תיהרצא

דאז הדבר נכון, אלא שמנהלים בקק"ל  ,ל יותר טוב". מבחינה עקרונית"כל חתול יודע שבצ   אמר

חתולים א לל ,אקלים מיטבי לנופש-באופן שיהיה בו מיקרו נהל את היערלא ידעו כלל כיצד ל

הפרסומים המדעיים של עבודות המחקר בתחום זה זכו להכרה,  עם זאת, לבני אדם. ולא

הוא ביקש שכל העבודה בנושא תסוכם ותוגש  ,וכאשר ביקר בארץ פרופ' אנדרסון מקנדה

כתבנו  יר קרשון ואנ"שיתקיים בקנדה בנושאי יער עירוני ונופש. ד IUFROהרצאה בכנס של כ

 ומישהו הקריא את הרצאתנו. ,צמנוהרצאה, ושלחנו לכנס כי לא נסענו אליו בע-את המאמר

 

-המיקרועם גמר המחקר על נופש ביער החלטתי שאם כבר עסקתי בנושא שנוגע להשפעות 

מהי מידת  :, אבדוק גם את איכות היער מבחינה אקוסטיתבקרבועל איכות הנופש אקלים ביער 

ועים במיני ההשקטה )ההפחתה בעצמת הרעש( הנוצרת על ידי יערות צפופים יותר ופחות, הנט

מהי מידת ההפחתה שמייצר עץ בודד מפותח ממינים אחדים, אשר עשויים להיות ועצים שונים, 

נטועים בגינות ובפארקים. לשם המחקר יצרתי קשרים עם פרופ' שאודינישקי, ראש המחלקה 

עם  ובחיפה. קנינו את הציוד הדרוש, שטכניון בהתחנה לחקר הבנייה מלאקוסטיקה שימושית 

יצאנו לבצע את המדידות. יש לציין שנתקלתי בקשיים  סוראסיסטנט של הפרופ-סטודנט

מכונת הקלטה, רמקולים  - נהל המחקר החקלאי בקבלת אישור לקניית הציוד האקוסטייבמ

כי במינהל לא הבינו כלל מה ליערנים ולציוד אקוסטי. תוצאות המחקר  -כדוריים, מגברים ועוד 

"גן ונוף" ובירחון בוגם  - "ליערן" - בריתבעיתון מקצועי יערני בעפורסמו בעיתון יערני גרמני, 

 ."אקולוגיה וסביבה"

 

צמה גדולה לתודעת הציבור, באמצעות התקשורת, "הפרשה" של "פרצה" בע   8533בסוף שנת 

יעור של ממשלת פלשתינה. התברר יעל ידי אגף ה 8539-8539שנשתל בשנים  ,יער שער הגיא

לא נכנס ליער  אישי התנוונות9תמותה שונים שלא זוהו מוקדם יותר )שהיער הזה נמצא בשלב

היערנים בשטח וגם אקדמאים בתחומים . דרכים למעבר כלי רכב( בהיעדרשנים,  80זה במשך 

 ,השונים )ביולוגים, אקולוגים, אנשי קרקע, פיטופתולוגים, אנטומולוגים ועוד( היו אובדי עצות

הסיבה היה ניתן לתלות בו את משמעי ש-ם ברור וחדלא נמצא גור בבדיקה ראשוניתכי 

להתנוונות, שהתבטאה בהתייבשות ענפי העצים מתחתית הנוף כלפי מעלה, ומקצות הענפים 

חס את התייבשות הענפים ילי לא היה אפשרכלפי הגזע. היער לא היה צפוף במיוחד, כך ש
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בצע בדיקות מקדימות ביער ר קרשון הטיל עליי ל"היער. ד-בצורה המיוחדת למחסור באור בתת

 כדי לנסות ולמצוא סיבה לתופעת ההתנוונות. 

, פניתי ללמוד את ההיסטוריה של היער הזה ממסמכים שנמצאו בתיק היער של מחלקת ראשית

 8531היערות המנדטורית שבגנזך המדינה. בחנתי צילומי אוויר ישנים ומפות ישנות מלפני שנת 

הצמיחה של העץ מושפעת  שנית,". ליערן"במאמר בעיתון ולאחריה. כל הידע שאספתי סוכם 

סך ההשפעה שלהם מתבטא בעובי הטבעת השנתית; בארץ גורם המים שמגורמים אקולוגיים, 

עצים, שלא נראו פגועים,  30-כבהוא בדרך כלל המשפיע ביותר. קדחתי בעזרת מקדח מיוחד 

ה תהשנתיות בקדחים גיל. מדידת התפתחות הטבעות מאוד עצים שנראו פגועים 30-כבו

ו9או שנת  859393בין עובי הטבעות לכמות הגשמים השנתית עד שנת מאוד התאמה יפה 

-לעומת מעל ל ,מ"מ גשם 390-, שבהן הייתה בצורת קשה ביותר באזור וירדו בו רק כ859399

שנתי. ממועד זה ההתאמה בין כמות הגשמים ועובי הטבעות השנתיות -מ"מ בממוצע רב 900

נראו פגועים, עובי הטבעות השנתיות השתנה לעומת זה שבעצים שמאוד. בעצים  הגהתפל

 ,נהל המחקר החקלאיישנראו בלתי פגועים. התוצאות הוצגו בפני הוועדה שהוקמה על ידי מ

העברית בירושלים.  הבראשות פרופ' אברהם פאהן ובשיתוף עם חוקרים נוספים מהאוניברסיט

והבעתי את  ,תוצאות הבדיקה של מהלך הטבעות השנתיותאת האיורים שכללו את  יהראית

צורות קשות עשויות לפגוע  ולגרום לניוונם, אך דעתי לא  תםלשנות את צמיחבעצים, דעתי שב 

התקבלה. היה ויכוח גדול בעיתונות על האפשרות שהיער נפגע מזיהום אוויר שנוצר בקניון שבו 

משמעיים. הייתה השערה נוספת כי מאזני -דעובר הכביש לירושלים, אך לא נמצאו סימנים ח

 פיצוצים וחפירות לשם הרחבת הכביש. עקב המים בשטח השתבשו 

 

בדק את המיקוריזה )קשר  (פיטופתולוג מאוניברסיטת סירקוס בארה"ב)פרופ' וילקוקס 

נמצאה "תקינה". הוא מצא פטרייה שחורה  , וזושל פטרייה עם העץ(ובלתי מזיק סימביוטי 

הוכרז על ידי  -( אצריית האורן)המצוקוקוס כנימת  -הענפים. המזיק על המחטים ו ומזיק על

ר יוסף "ד. משמעיות-שלא היו לכך הוכחות מדעיות חד הגםהוועדה כגורם להתנוונות היער, 

 מולוגיה, התנגד מאוד לקביעה זו. והלפרין ז"ל, מדען בתחום האנט

 

באיטליה, ששלט שידוע ליערנות מפירנצה  סורפס, פרויפיליפ-ביקר בארץ פרופ' דה 8539בשנת 

הוזמן לבקר ביער כדי לחוות את דעתו.  סורישראל. הפרופמ הבשפה העברית כי אשתו היית

ר קפלן "על ידי מר משה קולר, סגן מנהל אגף הייעור, וד נתבקשתיוכך, ביום שישי אחד 

, במעלה יער שער יער ליד מושב שואבהלהצהריים המוקדמות -בשעות אחר לבוא ,מהקק"ל

. אלון שמח מאוד הוב תלתלים, שהיה ז  את בני אלון )בן ארבע(לטיול הזה הגיא. לקחתי ִאתי 

ה בסלעים ובאבנים והגדיר אותם כוהיה עליז ביער. הוא לקח מקל וטייל לאורך השביל ביער, ִה 

להם  הם נראים עצובים כי חסר"פי הגודל. אחר זמן מה הוא הסתכל על העצים ואמר, -על

 פיליפיס שמע את אלון, ליטף את ראשו ואמר "ילד, כנראה אתה צודק". -. פרופ' דה"מים

 

בו התנאים האקולוגיים מגוונים שניטע בשטח . היער התחלתי במחקר כללי ביער שער הגיא

הרבות  תשל המדרונות, מהשיפוע שלהם ומאופי השכבות הגאולוגיומפנה מאוד, דבר שנובע מה

הק ראשון במחקר זה היה שלטיב המסלע )כגוף אוגר מים( יש השפעה רבה בשטח. ממצא מוב

יהודה ובשפלה -על התפתחות העצים. מחקר זה הורחב לאחר מכן ליערות ותיקים רבים בהרי
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אורן כי ביער שער הגיא גדלים שני מופעים )פנוטיפים( של  יההפנימית. ממצא מובהק שני ה

חד כמעט אינו פגוע. ממצא זה תאם את התרשמותו של כאשר פנוטיפ א, אם לא יותר, ירושלים

ביער גדלים  ,, עת סייר ביער זה לראשונה ורשם בפנקסו כי על פי אבחנתו8535ר קרשון בשנת "ד

 .אורן ירושליםפנוטיפים של כמה 

 

סבא, שלמד -סטודנט בבית הספר להנדסאים ב"אורט" כפר ,פנה אליי מר איב אופל 8510בשנת 

הוא ביקש לבצע עבודת הסמכה בנושא עצים וכימיה. בעקבות הידע שרכשתי  הנדסאות כימיה.

ימים בארה"ב, במעבדה ליערנות של שירות הייעור האמריקאי בברקלי  80בביקור של 

הצעתי לסטודנט לבצע בדיקה של הרכב השרף  (,אספר מאוחר יותר כך על) הישבקליפורני

עבודות מחקר ובעצי מחט כסמן גנטי מקובל, הרכב השרף הוכר שבתוך גזעי העצים. באותה עת 

אורן כרומטוגרפיה. אספנו שרף מעצי -רבות בנושאים גנטיים בוצעו בעזרת אנליזה של שרף בגז

 אורן ירושליםעצי כללה ובקבוצת ביקורת ש   ,, בריאים ופגועים, ביער שער הגיאירושלים

נית של האוניברסיטה מהמסרק שנחשבו "טבעיים". הבדיקות נעשו במעבדה לכימיה אורג

הוכיחו כי כל אחת מהקבוצות התוצאות  .גבעת רם, בראשות פרופ' איקן -העברית בירושלים 

בהרכב השרף. המסקנה מכך הייתה שביער גדלים עצים  באופן מובהק מהאחרות הנ"ל נבדלת 

 , שלפיהר קרשון"למסקנה הקודמת של דבדומה גנומים שונים, שחלקם נפגע וחלקם לא,  בעלי

בגנזך שביער פנוטיפים שונים. בחיפוש נוסף שנעשה בתיקי אגף הייעור המנדטורי גדלים 

אורן ת זרעי יהמדינה, נמצאו בתיק על זרעים ומשתלות הזמנות והוראות תשלום עבור קני

ייעור זרעים האגף ייבא מחברות זרעים בחו"ל. כלומר, לשם נטיעת היערות בארץ  ירושלים

הבסיס  הממצא זה הי. באמצעות חברות זרעים, התיכון גן היםממקורות שונים סביב א

: מהיכן יובאו הזרעים שמהם גודלו השתילים עבור נטיעת יער שער הגיא ויערות אחרים לשאלה

עד שבוצעה עבודת המחקר על המבנה הגנטי של  ,באותה תקופה? השאלה הזו נשארה פתוחה

 ה, ועל כך בהמשךיקליפורנישברקלי עור האמריקאי בבירות הייבמעבדת ש אורן ירושלים

 .הדברים

 

והגוף המשותף  ,FAO-ו IUFRO ,התחיל מחקר, בהשראת שני גופים יערניים 8539בשנת 

הבדלים בהתפתחות נבטים, שתילים וחלקות ב המחקר עסק .Silva mediterranea :שהקימו

 ,תיכוניים-ם יםיער, שנשתלו ממקורות זרעים שונים ממרחבי התפוצה הגאוגרפית של מחטניי

, ארזים ואשוחים. נאספו זרעים, בדרך כלל אורן ימי, אורן ברוטיה, אורן ירושליםובהם 

ומתוך האוסף הזה הועברו זרעים  ,ממרחבי התפוצה הגאוגרפית של כל מין םמיערות טבעיי

נהל המחקר ימהמקורות השונים לידי מי שרצה להשתתף במחקר. המחלקה לחקר היער של מ

משלוח גדול מאוד שכלל זרעים ממקורות רבים  8533אילנות" רצתה וקיבלה בשנת החקלאי ב"

, בכמות מספקת מכל מקור, כדי לגדל שתילים עבור חלקות אורן ברוטיהו אורן ירושליםשל 

 תיבדק התפתחותם. חלק מהזרעים נשמר למקרה שמשהו ישתבש.  ןבהש

 

באזורים שונים  חלקותשלוש עת הקק"ל להקצות למחקר שטחים לנטיהסכימה  853993בשנת 

חלקת ניסיון. בקק"ל דגלו אז כ שלא התאימו לשמש. התברר שאלו היו שטחים עלובים בארץ

ברעיון כי חלקת ניסיון חייבת לייצג את התנאים של השטחים המיוערים, לכן הקצו את 
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ים. השטחים הגרועים ביותר שבידם, גם אם מטרת הניסוי הייתה השוואה בין מקורות הזרע

ביקשתי רשות מ"קרן יד הנדיב" לטעת חלקה  ,קק"להציעה המבחר השטחים הגרוע ש נוכחל

ארבע שנים, כאשר העצים בחלקה גדלו -כעבור שלושובקשתי נענתה.  ,אחת בשטחי רמת הנדיב

וִאפשרו קטיף של חומר צמחי לשם ביצוע בדיקות שונות, התחילו להצטבר תוצאות על 

ובתוכם, לגבי  אורן ברוטיהואורן ירושלים של  (provenances) יםההבדלים בין מקורות הזרע

הבדלים נמצאו תגובה למתח המים בקרקע ועוד. הפרמטרים מורפולוגיים, קצב הצמיחה, 

ר צבי מנדל )אנטומולוג( "ד ."המצוקוקוסבהרכב השרף ששימש כסמן גנטי, וב"עמידות לכנימת 

וש החלקות הגדלות בתנאים אקולוגיים שונים, מצא כי מקורות הזרעים השונים, הנטועים בשל

נפגעים ברמות שונות לחלוטין בכל אחת מהחלקות. כלומר, לתנאי בית הגידול יש השפעה רבה 

המחקר הראה כי עצים שמקורם  .(Mendel, 1984) של כל מקור זרעים על "מידת הנגיעות"

כלל  אורן ברוטיה ;כנימה הנ"לבחצי האי הבלקני )יוון( נפגעים במידה הפחותה ביותר על ידי ה

  אינו נפגע.

 

על הבדלים בתכונות נוסף בוצע מחקר  בעקבות תוצאות הביניים של המחקרים ביער שער הגיא

שתילים צאצאי אוכלוסיות טבעיות ושרידיות של בשונות בזרעים ו ותופיזיולוגי ותמורפולוגי

הוכיחו כי קיימים הבדלים  ,םסוכמו בסדרת מאמריש ,בארץ. תוצאות המחקרים אורן ירושלים

כל שרידי  תמובהקים בתכונות שונות בין האוכלוסיות השרידיות בארץ. הוקמה ועדה לבחינ

ושל יערות אחדים שנשתלו  ,בישראל שנחשבו אוכלוסיות טבעיות אורן ירושליםהיערות של 

אסוף ל . המטרה הייתה"עצי אם לזרעים"לית"=בעת המנדט הבריטי, כדי לסמן בהם "עצי עִ 

חלקות "מטעי אם" לזרעים באזורים שונים  להקיםו ,ישמשו למחקרים שוניםשזרעים מהם 

בארץ. ועדה זו כללה את הפרופסורים: גדעון אורשן, אברהם פאהן, דני זהרי, ואת אנשי אגף 

ירח קפלן, יהודה רבס ויעקב גולן. מהמחלקה לחקר היער ב"אילנות" ד"ר הייעור: משה קולר, 

לד ואני. הוועדה קבעה סמנים מורפולוגיים ברורים ומוגדרים בר גרינ"קרשון, ד ר"השתתפו ד

מספר אפשר  לאסוף חומר ריבוי )עצי אם לזרעים(. במשך חודשים יהיה מהם שלבחירת העצים, 

מהם הופקו ווסומנו העצים המתאימים. מעצים אלו נאספו אצטרובלים  ,ועדה זו ביערותסיירה 

ב"אילנות" וגם על ידי אגף הייעור של הקק"ל, לרבות עצים  ,ות מרוביםניסיונגם נעשו . זרעים

ההצלחה הייתה ִמזערית מאוד ולא ִאפשרה פעילות  , אךאלו בעזרת השרשה או הרכבות

ייצור שתילים בכמות הדרושה להקמת "מטעי אם" לזרעים =)מידה רחב -אפקטיבית בקנה

 .(לשם השבחה

 

הגשנו,  ,BARD) ישראל למחקר חקלאי" )-אומית אמריקהל-סוד "הקרן הדוי, עם י8510בשנת 

ר "דיג ודלד ואני, עם החוקרים האמריקאים פרופ' קריצ'פילד, פרופ' ל  בר גרינ"ר קרשון, ד"ד

קונקל מהמכון למחקר גנטי באוכלוסיות עצי יער של שירות הייעור האמריקאי בברקלי, 

ו בשימוש באותן שנים. שירות הייעור ה, תכנית למחקר גנטי בשיטות מתקדמות, שהייקליפורני

עשויים להתאים שבמחקר זה כדי לברור את מקורות הזרעים מאוד האמריקאי היה מעוניין 

והסיבה שנמסרה לנו על ידי מר יאיר  ,לנטיעה באזורים יובשניים מאוד בארה"ב. המחקר ִנדחה

. הוא אמר לנו 83,900$ ךגוראון ז"ל, מנהל הקרן דאז, הייתה כי הגשנו תכנית זולה מאוד על ס

  8513אותו על חשבון שבתון. ואכן, בשנת  עלינו לבצעאנחנו רוצים שמחקר זה ייעשה, אם ש
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חודשים לבצע את עבודות המעבדה הדרושות בברקלי, כאשר  הלארבע נסענו לד ואניבר גרינ"ד

כר  משושיעור האמריקאי. התוצאות של המחקר יכל הוצאות המעבדה נתרמו על ידי שירות הי

היוו בסיכומו של דבר את אבן הראשה בהבנת ההבדלים שנרחב לכתיבת שלושה מאמרים, 

בשונות הגנטית שבין אוכלוסיות )מקורות זרעים, אקוטיפים( של המינים שנבדקו על פני מרחבי 

, ומאז ועד היום המאמרים שנכתבים 8519בשנת  תוצאות התפרסמותפוצתם הגאוגרפית. ה

מצטטים את  ,ברוטיהואורן ירושלים בשונות הגנטית באוכלוסיות של בנושאים הקשורים 

המאמרים שכתבנו מפני שהיוו פריצת דרך באופן ההסתכלות על מין מסוים על פני כל אזור 

מגוון "ה או:)ר רק בהבנה של מקורות בודדים באזור מצומצם ותפוצתו הגאוגרפי ולא הסתפק

 :חשיבות הנושאמוכיחות את  להלןש דוגמאותה(. 3.3-ו 3.3פרק -תבת "הגנטי

מיד עם חזרתי מברקלי הוזמנתי על ידי פרופ' דניאל זהרי ופרופ' פאהן להרצות על ממצאי  .8 

המחקר בפני פורום אקדמי שכלל את מרבית הפרופסורים ושאר הצוות במחלקות שעסקו 

 היזיולוגיניקה, אקולוגיה, גנטיקה, פאבמדעי הצמח באוניברסיטה העברית בירושלים )בוט

ועוד(. הוזמנתי לשאת את אותה הרצאה גם במסגרת הפקולטה למדעי הצמח שבאוניברסיטת 

 אביב. -תל

 

 . שיחות במפגשים אקראיים:3

 

, הצגתי 8519יוגוסלביה בשנת -בכנס העולמי למחקר יערני שנערך בעיר לובליאנה .א

רו רבים עב כרזותאת תוצאות המחקר הנ"ל. בשעות שיועדו לעיון ב השכלל כרזה

דיברו איטלקים, והם פרופ' מבוגר, וזמן רב. לכנס הגיעו גם שני צעירים  הועיינו ב

בינם לבין עצמם. אני הייתי עסוק בשיחה עם חוקר אחר שביקש  כרזהנושא העל 

הסברים. שמעתי מאחורי גבי את מה שאמר אחד הצעירים: "איך החוקר הזה 

לבסוף הסתובבתי  ."!באיטליה? אורן ירושליםגנטיקה של אוכלוסיות ב מתמצא

ר "ושני הצעירים היו ד יאניני'גאל שלושת האיטלקים, אחד מהם היה פרופ' 

יה ליערנות יהסקצ ,ר מיכאלוצ'י מהאקדמיה הלאומית האיטלקית"וונדרמין וד

 בפירנצה. מאז אנחנו חברים טובים. 

לוסיות על גנטיקה של אוככנס  טו שבאיטליהיבעיר אורוויהתקיים  8519בשנת  .ב

העתיקה  הלפני הקתדרל 05:00"כולם נפגשים" בשעה שנקבע  .עצי יער

והמפורסמת של העיר. מובן שהגעתי בזמן, אך שום נפש חיה נוספת לא הופיעה. 

, בחיובחיכיתי זמן רב עד שהופיעה גברת ושאלה אותי אם באתי לכנס. עניתי 

שאלה אותי אם  רתהגבלאחר שהכרנו,  .אני בטוח כי זו נקודת המפגשהוספתי כי ו

היא ור שילר מישראל שכתב את המאמר המסוים. הודיתי בעובדה זו, "אני ד

 לקה לי שבחים רבים.ח

 

אורן ו אורן ירושליםאפשר לסכם כי תוצאות המחקר על השונות הגנטית בין אוכלוסיות של 

 רן ירושליםאווניות של תהאירו את ההבדלים הגנטיים בין אוכלוסיות שרידיות אוטוכ  ברוטיה

ִפענחו את תוצאות המחקר לבין אוכלוסיות במרחבים הסובבים את הים התיכון.  יהןבינובארץ, 

שימשו לנטיעת היערות בתקופת המנדט ועם קום המדינה. שומוצא הזרעים שִנקנו בחו"ל 
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יערות אחרים נשתלו בזמנו שתילים שגודלו ממקורות ביער שער הגיא ובהמחקר אכן הוכיח כי 

התיכון,  רבים ושונים, שרובם לא היו מקומיים, אלא מאזורי אקלים במערב הים זרעים

הוכח כי גם ביערות צעירים  ,אפריקה וגם מחצי האי הבלקני. כמו כן-אירופה או מצפון-ממערב

קיימים סמנים גנטיים  ,(30-ותחילת ה 90-90-יותר שנשתלו בשנות הייעור הגדול )שנות ה

רעים כמעט ואינו מאוכלוסיות טבעיות בישראל. הזרעים נאספו המצביעים על כך שמקור הז

המנדט, המכילים גנומים רבים ממקורות שמחוץ  תקופתקרוב לוודאי ביערות שנשתלו ב

ומאוחר יותר ביערות רבים עצים רבים ביער שער הגיא, של וונות לישראל. מכאן ברור כי התנ

 וגנום של העצים לתנאי בית הגידול שבכול תוצאה של חוסר התאמה בין ה קודםהיא  ,אחרים

, הם נטועים. ההתנוונות קשה במיוחד לאחר שהעצים עוברים את שיא קצב התפתחותם

דוגמת שנות בצורת או  ,(אנשים מבוגריםבדומה למאבדים מחיוניותם ונחשפים לפגעים רבים )

לומר, כנימה . כ(Matsucoccus josephi – מצוקוקוס יוספי)ית האורןיאצרת של כנימ קפההת

 זו היא מזיק משני בעצים בוגרים. 

המחקר הראה כי הגנוטיפ מחצי האי הבלקני הוא העמיד ביותר ומתפתח טוב גם בתנאים 

תיכוניות רבות, כי גם שם -היובשניים שבארץ. לימים התברר ממחקרים שבוצעו במדינות ים

 הגנוטיפ היווני הוא המוצלח ביותר. 

 

צבר את כלל הידע המדעי שנפני ראשי אגף הייעור של הקק"ל בהוחלט להביא  8513בשנת 

ביום  . הדבר נעשה8533המשבר ביער שער הגיא בשנת התגלה מהמחקרים השונים שבוצעו מאז 

עיון שאורגן למטרה זו. בעקבות יום העיון הוחלט באגף הייעור של הקק"ל לייבא הפעם זרעים 

ל להסכם עם רשות היערות ביוון ומימנה הקק"הגיעה איכותיים ממקורות ביוון. לשם כך 

איסוף זרעים מעצים נבחרים בשלושה אזורים  מטרתנסיעה שלי ושל מר גולן מאגף הייעור ל

שיספקו בעתיד את תצרוכת הזרעים הדרושה.  ,ל"מטעי אם" לזרעים כדי לצרפם ,שונים ביוון

בחרים, לא עמד מכיוון שבאנו ליוון שלא בעונה המקובלת לקטיף האצטרובלים מעצים נ

לרשותנו ציוד מכאני לטיפוס על העצים הישרים כסרגל, שלהם ענפים דקים, דבר המקשה על 

נתן אישור מיוחד השר לענייני יערות  :נפתרו לבסוף , ואלוהטיפוס. עברנו סדרה של קשיים

יערות  הבכל אחד משלוש ,יווןמסומנים על ידי אגף הזרעים של ה ,עצי אם לזרעים 89לכרות 

ציוד ללא הראו לנו עד כמה קשה האיסוף ללא ציוד טיפוס מתאים ו חווינוונים. הקשיים שש

מכאני משוכלל, שבוודאי לא היה נחלת הדורות הקודמים של אוספי חומר ריבוי ביערות בחו"ל 

לטפס עליהם, כלומר, עצים  אפשרהיה ובארץ. מכאן הבנו שבעבר הזרעים נאספו רק מעצים ש

איכות הירודה ביותר של העצים זו הסיבה ללית", וטריונים של "עצי עִ שאינם עונים לקרי

שאושרו לנו. הזמן היה  זרעיםאם ל עצי 39 הגדלים ביערות הארץ. אספנו אצטרובלים מאותם

שיאו של הקיץ, פרׁשנו לארבעה ימים לבית מלון נחמד על שפת הים, החרמנו חצי משטח מגרש 

ם האצטרובלים כדי שיתייבשו בחום של השמש הקופחת, החנייה, פרׂשנו שם את השקים ובתוכ

האצטרובלים במידה שִאפשרה הפקה של נפתחו ובינתיים בילינו בים. לאחר ארבעה ימים 

שלהם,  םהזרעים, מכל עץ הפקנו זרעים מהאצטרובלים הגדולים, ניקינו את הזרעים מהכנפיי

 הם נארזו בקפדנות והובאו אתנו לארץ. 
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נשתלו וגודלו שתילים,  ,נזרעו ומהזרעים שנאספו מעצי ִעלית ביערות בארץחלק מזרעים אלו 

אקלימי תהיה חלקה -שבכל אזור ביו כך ,חמש חלקות )מטעי אם לזרעים( לאורך המדינה

ישמשו לייעור  והזרעים שייאספו ,הפריה הדדית בין העצים בהשפעת תנאי האזורבה תתקיים ש

בה במיוחד של המנהלים בשטח. "מטעי האם לזרעים" תקלתי בהתנגדות רבאותו אזור. שוב נ

מכל יער  'היו חייבים להינטע במקומות מבודדים או מרוחקים לפחות כדי אלף עד אלפיים מ

למנהלי  יאורנים קרוב, כדי שלא ייווצר זיהום גנטי )הכלאות בלתי רצויות(. למרות הסברי

באותה עת נטעו יער ליד העיר . לדוגמה: םהשטח, הם הקצו חלקות במקומות בלתי אפשריי

הקצו לנו את השטח הגרוע ביותר. סירבתי לטעת בו בטענה כי העיר ִתגדל, והקטנה כרמיאל 

ובמהרה השטח יהיה כלול בתחום העיר וייפגע על ידי התושבים. ואכן, היום החלקה היא הגן 

מפני  האחורי של עיריית כרמיאל החדשה. היא ניצלה מכריתה ולא הפכה למגרש חנייה

דשה לזכר חייל שנפל בפעילות צבאית. יש לציין שהעצים בחלקה זו הם היפים והטובים ושק

טעה בנחל תות בתנאי בית גידול "ל בכל רחבי ישראל. חלקה נוספת ניביותר שיש ביערות הקק

בישול קפה על ידי הפועלים בעקבות גרוע במיוחד. החלקה נפגעה קשה משרפה שפרצה בה 

נוספות החלקות ואלה שלוש הכביש נחל תות )ואדי מילק(. של בשיפוץ שעסקו בבנייה ו

 , ליד הפנייה מהכביש ליישוב נחושה;פלוגות-נשתלו: האחת, בעמק קטן על כביש בית שמשש

ביער יתיר. החלקה ביער יתיר  ,יתלישהש; בעמק קטן בין היישובים אמציה ושקף ,השנייה

של  גנבו את הגדרו בשטחים שמסביב ליער. הם סבלה מחבלות רבות על ידי הבדווים שהתנחל

 החלקה וִאפשרו לעדרים להיכנס לחלקה, לנגוס בכל פה ולהשחית כל צמח רענן. 

 

מדידות התפתחות של הגובה והקוטר.  ןהשנים הראשונות לאחר נטיעת החלקות נעשו בה 80-ב

בישראל,  אורן ירושליםעזרות בטבלאות יבול ונפח עבור יותוך ה ,שנים של גדילה 80לאחר 

ביצעתי הערכות על ההתפתחות העתידית של העצים, מכל מקור זרעים שהוא, בכל חלקה 

שלחו למנהל אגף הייעור דאז, פיזיולוג בהכשרתו, החלקות. תוצאות החישובים הנ"ל נ מחמש

יסדי חברת יהמנהל של המחלקה לירקות במינהל המחקר החקלאי ואחד ממבעבר שהיה 

מנהל מינהל פיתוח הקרקע  ,חברו דייל עור של הקק"ל עיהוא הובא לאגף הי. "חישתיל"

הוא )מנהל  לפיומכתב נלווה ש בצירוףם קיבלתי את כל החבילה בחזרה יבקק"ל. כעבור שבועי

טבלאות יבול ונפח ועוד. בנטיעת מטעי האם  ןאגף הייעור( כלל אינו מבין במה העניין ומה

פעילות המחקרית שהתפתחה מהניסיון להסביר את הסתיימה ה 851999לזרעים בשנת 

 . 30-ההתמוטטות החלקית של יער שער הגיא בראשית שנות ה

 

חוסר מו מאטימות הלב רלהתאוורכדי החלטתי לנצל את זכותי לשנת שבתון,  8513 בשנת

שעות של בודדים מהִר  םגו, ועודלאפשרויות ביצועו ולתועלתו  ,ההבנה למטרות המחקר

ים בקידומי האישי בסולם שחוויתי בכל הנושאים הקשור מוכ, סם למחקר היערני ומוסדות ביח

י תיץ שליד ציריך, שם השתתפיאל התחנה למחקר יערני של ממשלת שוו ואיצאתי אפהאקדמי. 

אשר העברתי מישראל  אורן ירושליםבזה תבמחקר בנושא השפעת יובש ואוזון על הפוטוסינ

לא נקלטו בחממה שהועמדה  אורן ירושליםשתילי  ,ילצער , ובאשוחית מקומית.ץילשווי

 לרשותי, ונשארתי רק עם האשוחית. 
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בקשות לתדפיסים של מאמרי  890חיכו לי במשרדי  ,8513יץ בסוף דצמבר יכאשר חזרתי משוו

  .התיכון בכל אזור תפוצתו סביב אגן הים אורן ירושליםבעל השונות הגנטית 

 

ינה, שהיה יקרול-נת שבתון פרופ' ברוק מאוניברסיטת צפוןהגיע לארץ לש 50-בתחילת שנות ה

ר צבי סולל "ולוגיה. את השבתון הוא עשה במעבדה של דתפרופ' ליערנות עם התמחות בפיטופ

טיפול נאות  במרכז וולקני בבית דגן. פרופ' ברוק ביקר ביערות והזדעזע ממצבם הירוד ומחוסר

הגשנו ביחד  ,ש לעשות כדי לשפר את המצב. כמו כןדרומה לדעתו כתב הוא  .דילול נכון(היעדר )

מה  תכנית להשבחת מיני עצי מחט בארץ לאור הידע הגנטי שהצטבר. מובן ששום דבר מכל

]פרופ' ברוק התמנה  ייעורהבטחות מפורשות של מנהל אגף השנאמר ונכתב לא התבצע למרות 

 לאחר מכן ליועצו של הנשיא קלינטון לענייני איכות הסביבה[.

 

כה סדר -אישורר אם אכן  תהיתי:  ,אורן ירושליםהתובנות שרכשתי מהמחקרים על בעקבות 

בטיפול בחומר ריבוי של מין שהוא גם טבעי בארץ, מה קרה וקורה עם מינים אחרים רב 

אורן ברוטיה, אורן קנרי, אורן הצנובר שהובאו )אוקלמו( מחו"ל למטרות ייעור הארץ, דוגמת 

הבדלים ניכרים מאוד בפנוטיפיות של שיש יכול לראות  ,מי ששם לב כל הרי? ברוש מצויו

. היה ברור שזרעים של מינים אלו יובאו , וביניהםהעצים בתוך היערות שניטעו בשנים שונות

לכן רציתי ללמוד על המגוון הגנטי  .ומוצאם אינו ידוע ,בעזרת השירותים של חברות זרעים

ומת המגוון ביערות שונים בתחום תפוצתם הטבעי במינים אלו הנטועים ביערות בארץ לע

בסיס  המשמש גוון גנטי גבוה,בהם מקיים שבחו"ל. רציתי לנסות לברור את העומדים בארץ 

נסות לשייך עומדים אלו לאזורים לו ,טוב לבררה על ידי התנאים האקולוגיים בכל בית גידול

ציתי שיוקמו "מטעי אם" לזרעים גאוגרפיים בתחום אזור התפוצה הטבעי )האראל( של המין. ר

יעברו בררה, תיעשה בהם הפריה שתושפע מתנאי הסביבה השוררים בחבלי הארץ שמעצי ִעלית 

 והזרעים ישמשו עבור נטיעות עתידיות.  ,השונים

 

וניים )טבעיים(  בכרתים, תזכיתי לקבל זרעים מעומדים אוטוכ הברוש המצויעבור המחקר על 

מובן שאספתי חומר גנטי ביערות אירן. וגם  איים רודוס וסמוסה ,פריסיןה, ירדן, קייוון, טורקי

שמן, קריית ענבים, חולדה, -משמר העמק, בן ואדי קוף,שער הגיא, ) שניטעו ראשונים בארץ

ומעצים בודדים דוגמת העצים  ,(בנו בזמן המנדט ועודפינה, כפר תבור, תחנות רכבת שנ -ראש

  .פר גלעדי )ברושי הברון( ועודבסיני, עצים בהר הבית ועצים בכ

 

זרעים בשיתוף פעולה עם שם ואספתי לאיים הקנריים נסעתי  האורן הקנריעבור המחקר על 

פרופ' חייל מהאוניברסיטה הטכנית במדריד ואגף הייעור של הממשל האוטונומי באיים. ושוב, 

וברמת  מנהליתהגם כאן חזרה על עצמה ההיסטוריה של חוסר רצון טוב בשיתוף פעולה ברמה 

ִתקצוב המחקר, שנעשה בו ,מצד אחד ,השטח באיסוף חומר גנטי מעצים מבוגרים ביערות בארץ

ניתן ברמה מגוחכת וגרם לקשיים כרגיל, התקצוב  אחר.יעור של הקק"ל, מצד יעבור אגף ה

טעו ירבים במחקר. גם אופן הקצאת שטחים לחלקות ניסיון שונות לא השתנה, על כן החלקות נ

אים גרועים של מיקום, קרקעות, צורת השטח ועוד. התוצאה הייתה ששום מחקר לא בתנ

הושלם כפי שתוכנן על מנת שיוכל לשרת את היערנות הישראלית, אך תוצאות המחקרים 
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 פורסמו במיטב העיתונים המדעיים שעסקו בגנטיקה של אוכלוסיות עצי יער. 

 

תיכוני, שמומן על -תף במחקר כלל יםהזמנה להשת יהםהפרסומים המדעיים הביאו בעקבות

ני מחטניים הגדלים ה האירופית, בנושא "השפעת שינויי אקלים גלובליים על מייידי הקהילי

ארז ואורן ירושלים, אורן ברוטיה, אורן פינסטר )ימי(, ארז הלבנון התיכון: באזור אגן הים 

לצורכי המחקר  ". לכל קבוצת מחקר שהשתתפה במחקר הוקצה סכום כסף בהתאםאטלנטי

הספציפיים, אך שוב, מינהל המחקר החקלאי שם את ידו על הכסף והכריח אותי ללא בושה 

~( מהתקורה 30%המאפשר להם גבייה של תקורה הגבוהה פי שניים ויותר ) ,לחתום על מסמך

 גם  , ובעקבות זאת נפגעהרמת המימון 30%כדי  מצמהוצכך ב .פי חוזה המחקר המותרת על

, עמד במרכז המחקר אורן ירושליםבצוע של מטלות המחקר. יער יתיר, שרובו נטוע יכולת הבי

השפעת תנאי הסביבה, התנהלות פיזיולוגית של עקב דורית בשונות הגנטית -שבדק השתנות בין

 פורסמו בעיתונות מקצועית.  יםעצים ממקורות זרעים שונים ועוד. תוצאות המחקר

 

אגף הייעור של הקק"ל  לטעת החל , "ירוקים"ידי הגופים העל הופעל הלחץ הציבורי שבעקבות 

 בגלל הצלחה יתרה . ואולם, הוא לא נחלבשטחים נרחבים ,בעיקר אלונים ,מינים רחבי עלים

חוסר ידע בתחומים רבים ושונים. עם סיום המחקרים על המגוון הגנטי במיני עצי מחט נטועים 

כי הם מינים  הגדלים בארץ, האלוניםני לבדוק גם את המגוון הגנטי במיהחלטתי בארץ, 

ני כללי על אחוץ לידע בוטמדרה של החורש9יער רחב עלים בארץ. המהווים את עמוד הש

וידע על שונות פנוטיפית בקרב כל  האלוניםחברות צומח של מיני על בתי גידול, על התפוצה, 

ועוד.  בין בתי גידול ובתוכםארץ שונים, לא היה שום ידע על הבדלים גנטיים בין חבלי  ,מין ומין

הצעות מחקר שהוגשו להנהלת ענף היער, גוף שנשלט על ידי אגף הייעור של הקק"ל, נדחו ולא 

. תכניות מחקר אלו הוגשו לקרן מאוד נכבדה וידועה יוחסה להם חשיבותלא זכו למימון כי 

המחקרים על  פשר לי את ביצועולאחר שיפוט מדעי שנעשה בחו"ל, זכיתי למימון שִא  ,בארץ

 .רוג שיטות המחקר בעזרת ציוד חדישהגדלים בארץ, תוך שד אלוניםהמגוון  הגנטי במיני 

 צדינות מילא זכו להתענ ,תוצאות המחקרים פורסמו בעיתונות מדעית בחו"ל ובארץ, אך כרגיל

ממשיכים לאסוף בלוטים לשם גידול שתילים לנטיעה מכל הבא ליד מתוך  אלה .היערנים

 איכות הצאצאים.על וללא מחשבה נוספת על איכות חומר הריבוי ו ,וחותחישובי נ

 

שמהם למדתי כי למאזני המים בבית הגידול יש השפעה עצומה על  ,מאז אירועי יער שער הגיא

התפתחות היער, רציתי להפנות תשומת לב גם לנושא של יער ומים. הדבר התאפשר בעקבות 

במחלקה  10-בשנות ה פותחהש (Heat pulse velocity technique) שיטת פולס החוםבשיפור 

נהל המחקר החקלאי. השיטה מאפשרת למדוד את ילהשקיה ומטאורולוגיה חקלאית במ

מהירות מעבר גל חום הנישא בזרם המים העולה בעצת הגזע בעומקים שונים, דבר המאפשר 

טה זו מאפשר מתחת לקליפה. השימוש בשיהעמקה להבין את התפלגות מהירות הזרימה עם ה

של מהירות זרימת המים בעצה. כלומר, השיטה מאפשרת לחשב את כמות  מדויקתמדידה 

רמת הדיות ; כמות זו מבטאת את המים שעוברת בגזע העץ ִמדי שעה במשך היממה

שקיה הדרושה הכמות האת קביעת המועד ואת )טרנספירציה(. השיטה פותחה כדי לאפשר 

 עצי פרי.  ם שלבמטעי
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שימוש בשיטה זו גם בעצי יער מחטניים, שבעצתם יש שרף מרובה, ואכן הת אפשרות בדקתי א

השיטה פעלה. כך נפתחה הדרך לחקור ולבדוק את צריכת המים )כמות הדיות( של עצי יער 

שונים בנקודות זמן שונות במשך השנה ההידרולוגית. ושוב, הנהלת ענף היער לא התרשמה כלל 

כמות הדיות של עצי יער לשם תכנון ִממשק יערני אשר  מהצעות המחקר בנושא של חקר

ִמזערי. ושוב  המתחשב במאזני מים. המימון שזכיתי לקבל למחקרים השונים בתחום זה הי

גם הפעם נבדקו על ידי מדענים בחו"ל, שאותה קרן מסוימת וידועה התרשמה מהצעות המחקר, 

גם חוקרים מהמחלקה להשקיה  תחזוקתו.וכולל רכישת הציוד הדרוש  ,ומימנה את המחקר

ר מרסל "ר שבתאי כהן, ד"ר יחזקאל כהן, ד"ומטאורולוגיה חקלאית )פרופ' ג'רי סטנהיל,  ד

ר שמואל מורשת( התעניינו בנעשה ביער מבחינת משק המים ועמדו לִצדי בתמיכה "פוקס וד

שנה.  83-על פני כ ההשתרעש ,המחקר בתחום זה תקופתלוגיסטית ובמתן ייעוץ במשך כל 

אורן ירושלים, ברוש מצוי, שפולס החום על מנת לחקור את כמויות המים ת השתמשתי בשיט

תים בכל שעה לאורך היממה ימדי קליפטוס המקוריאוזית בינוני -אלון מצוי, אלון התבור, בר

זמינות המים בקרקע באזורים שונים בארץ. תוצאות לוהשנה ביחס לכמות הגשמים או 

לאומית והעניקו לי הזמנות לכנסים מדעיים בחו"ל. -תונות מקצועית ביןהמחקרים פורסמו בעי

כהשלמה למחקר  ביער יתיר, שנעשה בעת היותי בגמלאות אורן ירושליםמחקר על הדיות של 

שנוהל על ידי פרופ' דן יקיר ממכון ויצמן, מאפשר להסיק מסקנות עבור ממשק יער באזורים 

 מעוטי גשמים בארץ. 

 

והקק"ל רצתה להראות שהיא  ,של "מלחמה במדבור" הגיעה גם לישראל המגמה העולמית

א השם למכלול של פעילות מחקרית ישותפה לדאגה העולמית בנושא זה. "סווניזציה" ה

נושאים האלה: ים במרחבי הנגב הקשורים ליומעשית להבנת הדינמיקה של תהליכים אקולוג

. מטרת נטיעות עצים ועודשל תפתחות היה, סחף, הצלחה ביה טבעית, רעימאזני מים, צמחי

  .מתאיםאקולוגי בעזרת ממשק בשטחים לעצור את התפשטות המדבר  הפעילות היא

והשקיעה בו משאבים רבים.  ילות מחקרית ומעשית בפרויקט זהפעהראתה עניין רב בקק"ל 

של הנהלת ענף היער לבעיות הרבות והקשות תייחסות מאוד הה פחתהואולם עקב כך 

טיפול צומצם ה, . כמו כןתיכוני במדינה-שעיקרו בחבל הים ,ו ביער הנטוע והטבעישהתפתח

הצליחו  ,עור האמריקאיירות הייעם שבשיתוף  ,עור. הקק"ליעל ידי אגף הי המעשי בבעיות אלו

שמומן ישירות על  ,"International Arid-Lands Consortium" ,לאומי-למסד קונסורציום בין

במטרה לתמוך במחקרים בנושאים המשיקים לרעיון המרכזי של  ,איידי הקונגרס האמריק

"מלחמה במדבור" בעזרת ממשק אקולוגי של השטחים הפתוחים. באותה עת כבר סיימתי את 

בכרמל תוך שימוש בשיטת פולס החום.  זית בינוני-ברואורן ירושלים המחקר על הדיות של 

יולוגיות והתאמת מינים זפי-אות אקוהשוושכותרתה "הגשתי לקונסורציום זה הצעת מחקר 

לנטיעה בתנאי משק מים שונים באזורים ארידיים". במסגרת זו בדקתי, תוך שימוש בשיטת 

ביער יתיר ובפלוגות  אורן ירושליםפולס החום, את המהלך היומי של הדיות במשך השנה של 

במשך השנה  ומיכדי שהידע ישמש בסיס לממשק היער. באופן דומה בדקתי את מהלך הדיות הי

ממוקם ן טללים שליד שדה בוקר. לימן זה קליפטוס שניטעו בלימיההידרולוגית של עצי א

העצים בלימנים באזורי הלס הצפוניים יותר בנגב.  כמובשו יהעצים בו לא התישבאזור סלעי 



399 
 

בדיקה זו נעשתה כדי לאשש או לסתור את ההנחות של פרופ' אהרון יאיר מהאוניברסיטה 

ואדי וירושלים בדבר האפשרות לטעת עצים במקום המפגש שבין המדרון וערוץ ההעברית ב

סיון ומעקב בפארק סיירת שקד ובגבעות יבאזורים סלעיים. במסגרת המחקר ניטעו חלקות נ

טעו ינוהבדלים במאזני המים,  ןווצרו ביניהישיכך הוקמו החלקות להב שממזרח לישוב להבים. 

יעור בנטיעות בחבל דרום. למרות ההשקעה יעל ידי אגף ה מינים שונים שהיו בשימושבהן 

לא התאפשר  ,ה האנושית הרבה מאוד שהושקעה בפרויקט זהיהכספית האדירה והאנרגי

 ,. זאתבסיכומו של דבר ללמוד על השרידות של המינים השונים בתנאים האקולוגיים השונים

ושילחו את עדריהם  ת הגדרותשגנבו אים וחלק גדול של החלקות הושמד על ידי הבדושהיות 

לרעות בנטיעות )המלחמה הקדמונית בין קין והבל, בין האיכר לרועה, בין המזרע והישימון(. גם 

מהרס ציוד המחקר ואחר מחבלות ו ותסבלו קש ,מדידות הדיות שנעשו במשך השנים ביער יתיר

 ים. על ידי הבדוו

 

ור של הקק"ל כלפי המחקר היערני בא עיחסות של מינהל המחקר החקלאי ואגף הייחוסר ההתי

לידי ביטוי לא רק במיעוט הקצאת מקורות למחקר, במיעוט עזרה בפתרון בעיות הקשורות 

לעבודה בכל ימות השנה ביערות ובחורשים בתנאי שטח וטופוגרפיה קשים, בנזקים הקשים 

וטט ביערות. הן על ידי עובדי הקק"ל והן על ידי הקהל הישראלי המש ,לציוד ולחלקות מחקר

, רסום תוצאות המחקר כנדרשנאות של מחקרים ופבאפשרויות של סיכום  גם פגע קשותכל זה 

, פרקי על כך נוסף" וקידומם בסולם הדרגות האקדמי. "הערכת החוקריםבפגיעה דבר שגרר גם 

עדה והזמן שחלפו עד לקידום הבא היו תלויים מאוד גם ברצון הטוב של מנהלי המכון, הו

יש להוסיף מאמרים, שהם כי טענו כי "התיק אינו בשל להגשה" ו. אלה יונלית ועודהפרופס

, כמו שהסברתי כמובן סיכומים של מחקרים שהיה קשה מאוד לבצע בשטחי היערות בארץ

או בקידום חוקרים היו מאוישות תמיד על ידי 9עדות העוסקות במחקר היערני וו. כל הולעיל

א "ודי לחכימ - אך מעולם לא היה נציג מהמחקר היערני ,אנשי מדע מדיסציפלינות שונות

עדות אלו נמשך ונמשך. אך כאשר הגעתי לבסוף לדרגה שממנה כל קידום ו". הדיון בוברמיזא

חל שינוי בקצב. ועדה זו נסמכה על שיפוט התיק  ,רוג במחקריועדה הממשלתית לדוהיה בידי ה

בדרך כלל נתבקשה גם חוות דעת ואי, האישי בידי גורמים חיצוניים למינהל המחקר החקל

, כך מאקדמאים בחו"ל. תוצאות השיפוט שחזרו במהירות מהגורמים הבלתי תלויים היו טובות

במסגרת הכנס  כרזההצגתי  8559ולדוגמה, בשנת שהטיפול בתיק לא ארך מעל לחצי שנה. 

עצי  בפינלנד בנושא של מדידות דיותשהעולמי למחקר יערני שהתקיים בעיר טמפרה 

פנו אלי שני פרופסורים,  כרזותקליפטוס הגדלים בלימן בנגב. בזמן שהוקדש לעיון בתצוגת היא

. כרזהעל מנת לשוחח ולקבל הסברים משלימים בנושא ה ,רופהיהאחד מארה"ב והשני מא

ר שילר מישראל העוסק במחקר יערני. לאחר "לבסוף הם הציגו את עצמם ושאלו אם אני הוא ד

אחד מהם ושאל אליי ואז פנה  ,(מכריםשני אלו התלחששו ביניהם )כנראה היו  ,שעניתי בחיוב

חברו נתבקשו גם השני שגם הוא ואמר לי  ,בחיובכאשר עניתי  .אם אני מועמד לקידום אקדמי

באוניברסיטאות  ,באמצעות התיק שלי. הם הוסיפו כי לדעתםהמדעי  יעל תפקודלגבש הערכה 

  נתבקשו להביע את חוות דעתם. עבורהשבשתי דרגות מהדרגה  רוג הגבוהיתי מקבל דישלהם הי
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בעקבות ההשתדלות של הקק"ל אצל מוסדות אקדמיים לפתוח מגמה להוראת תחום היערנות 

כדי לקדם את הרמה האקדמית בארץ בתחום זה, הסכימה האוניברסיטה העברית לאפשר 

ז התחום מונה כ  ר  כמ   .חובותקיום הרצאות בנושאים יערניים במסגרת הפקולטה לחקלאות בר

  ( אני מרצה3089עתה )ועד  8511ר ריוב שהתמחה בהדרים, בהורמונים צמחיים ועוד. משנת "ד

 במסגרת זו על התפתחות עצים בהשפעת תנאי בית הגידול, מדידות עצי יער וממשק יערני

קולטה, נרמז לי הוראה בפשל . לאחר שנים אחדות המוכוון על ידי מאזני מים ועל ידי הגנטיקה

כי באפשרותי "להגיש תיק" כדי לקבל דרגה אקדמית אוניברסיטאית. בתחילה לא פעלתי בנדון 

 כעבור כמהרוג אקדמאי במינהל המחקר החקלאי. יועובד קבוע בד ,תי מרצה מהחוץיכי הי

בכל זאת הגשתי את התיק למרכז התחום, אך התיק לא טופל בטענות מטענות שונות  ,שנים

העזתי  .במסדרוןקרה את דיקן הפקולטה ת. שבע שנים לאחר ההגשה, פגשתי במומשונו

ושאלתי אותו למה אני צריך לחכות שבע שנים לתשובה על התיק שלי. הדיקן לא הבין כלל במה 

לאחר הסבריי הוא הורה לי להכין את התיק מחדש  אותו.ולמי הגשתי התיק מדובר ושאל היכן 

תוך פרק זמן קצר להפליא חזרו מחו"ל ומהארץ ההערכות בירות. ים ולהגישו לו ישיתוך שבועב

העניקה לי חודשים לאחר התחלת הטיפול בתיק  העל האיכות האקדמית של התיק, וארבע

תואר   ,ועדה העליונה לדירוג אקדמי של האוניברסיטה העברית תואר של פרופסור חבר עמיתוה

  המיועד למרצים שאינם חברי סגל באוניברסיטה.

 

לכנס  8555הוזמנתי בשנת  ,על הדיות של מיני עצי יער ופרסום תוצאותיהם ימחקריבעקבות 

תי שוב את ידידי שהתקיים בעיר קנברה, בירת אוסטרליה. שם פגש ,שכותרתו "יער ומים"

באזורים  ,באוסטרליהתיכוניים שניטעו -קלום, בררה והשבחה של אורנים יםדיוויד, שעסק בא

ימים חר הכנס הוא ביקש שנצא לסיור בן לא ארידי.-תיכוני וסמי-אקלים יםבהם קיים ש

ביערות של סיון ויהוא יבקש את חוות דעתי על תופעות שונות שנראות בחלקות נ ובאחדים, ש

חלקות  כמהואחרים. לאחר סיור ב ריקנורן ירושלים, אורן ברוטיה, אורן א :המינים

נתקלתי בתופעה של התנוונות עצי  ,ידיאדלמערב לעיר -ארידי שמצפון-הממוקמות באזור הסמי

מולוגים מזהים אותה כתוצאה של והאנט. בארץ מות בדיוק כיראשנ ,מבוגרים אורן ירושלים

הם הפרשת שרף רב הנוזל על פני הגזע, וסימניה  "מצוקוקוס יוספי", -ת האורן יאצריהתקפת 

"יופי, הצלחתם להחדיר  :רכתי" את דיוויד ואמרתייקשקוש רב ומתקלף של הקליפה ועוד. "ב

 םבוא כל חומר צמחי ובעלי חיייהזו לאוסטרליה למרות ההסגר ההדוק על י ת האורןיאצריאת 

תנוונות אינה תוצאה של התקפת הה, וליבשת זו". דיוויד ענה לי כי הם בדקו את העצים היטב

ת עקב יובש זיולוגייעקה פ. מקור התופעה בקיים באוסטרליה שהרי מזיק זה אינו, מצוקוקוס

שגילם  אורן ירושליםונות של יערות ום זה הבהיר לי כי גם בארץ, ההתנימתמשך. מראה עיני

עברו את שיא קצב ההתפתחות בגדילה לגובה ובקוטר, יערות שעבר את גיל עשרים, כלומר, 

זיולוגיות עקב התנאים היובשניים בארץ. מבחינתי, מראה יסובלים במידה רבה יותר מעקות פ

 ?: מה גורם להתנוונות היעררועי יער שער הגיאיצחי מאז אם זה שם סוף פסוק לוויכוח הניעיני

 ?חוסר טיפול נאות ביערוחוסר התאמה בין הגנום והתנאים האקולוגיים או  ?אצריית האורן

שמסכם את עבודתי המדעית, כולל גם זיכרונות הקשורים בעבודה זו וגם חלקים  ,ספר זה

מובן מאליו  י רבות.יהשפיעו עלאחדים שאנשים  אהיה מתממש אילוללא והוא ממהלך חיי, 

בשנת  ,יהיבירת אוסטר ,, כל אחד בדרכו. הם עלו לארץ מהעיר וינהיהם הורי הראשוניםש
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י ידעו יאחריה. הורלרופה עד מלחמת העולם הראשונה וגם ייתה מרכז תרבותי באיה וינה. 8533

הם היו חובבי  ;של גתה "פאוסט"ים מהיצירה דוגמת פרקים רב ,פה יצירות קלסיות-בעל

השקפת עולם  בעלמנות על כל צורות הביטוי שלה. אבי היה אדריכל ומתכנן ערים א

הוא המשיך ו ,סוציאליסטית אשר התבטאה באופן התכנון של פרברים, שכונות ובתים בחו"ל

יה לאופי השטח יהבנאת התכנון ו להתאים אתיתו לארץ. היכולת של אבי ילאחר עלבפועלו גם 

אלא היפוכו של  ,את השטחים והתאים אותם לצרכים "הוא לא "גילח ייחודית מאוד.יתה יה

ועתה היא  ,"באתי לארץ חסרת עצים, מכאן ועד לאופק לא היה עץ :דבר. אבי תמיד אמר לי

תה בתחילה אחות רנטגן, ולאחר שלמדה אצל פרופ' אריך נוימן )תלמידו של יאמי הי ירוקה".

 פסיכולוגית לבני נוער. יתה ליוההחליפה את תחום העיסוק  ,ג(יונ

היא  .מורה צעירה שעלתה מרוסיה ששמה יהודית ביאלרמי רבות תבבית הספר היסודי הושפע

לא סבלה חוסר דיוק בביטוי, ונו אמורים להשלים בבית, ידרשה ביצוע נקי של המטלות שהי

חקלאי "הכפר הירוק" הושפעתי -ניתיכוהר ספהבבית  יבכתיבה, בציור מפות ועוד. בלימודי

הוא מאוד הקפיד על ביצוע נכון ומדויק של  .שהיה המדריך לגידול עצי פרי ,עזריהממאוד 

מר בפקולטה יהילל אופנהי 'המטלות בשטחי המטעים הצעירים שנטענו. הושפעתי רבות  מפרופ

אלא  ,יני מדעירק בענ תו לאלשוחח אאפשר היה לחקלאות ברחובות, שהיה איש רחב אופקים ו

ליעראות, ראש הפקולטה ליערנות  יקה וספרות. וכמובן הפרופסוריני אמנות, מוזיגם בענ

יבאונדגוט, שהיה אדם גדול ממדים, רחב לב ומאוד ידידותי. בשנה הראשונה ייץ, פרופ' ליבשוו

סיורים ב"שומע חופשי" שהשתתף בקורסים ו ,ןייתי סטודנט שלא מן המנייץ, עת הישלי בשווי

פני המארחים כאורח מישראל, דבר שגרר ללימודיים רבים ביערות, הפרופסור תמיד הציג אותי 

 ר רנה קרשון. "הרבה מאוד הרמת כוסיות לחיי ישראל, אך במיוחד לחיי ד

שהיה המנטור שלי )אדם המשמש כיועץ ומדריך,  י להתחיל פרק בפני עצמו על איש זהיכאן על

 ימודילפני נסיעתי לל קשור במחקר יערני בארץ.הם התמחותו( בכל סיון עשיר בתחויעקב נ

ר קרשון. ביום השני לתחילת הלימודים "נחטפתי" בעברי "ץ לא הכרתי את דייערנות בשווי

במסדרון על ידי עוזר הוראה מבוגר של פרופ' קורט, הוא הכניס אותי מהר לחדרו, נעל את 

עניתי כי איני  "?אתה יודע מה מספרים עליו ?ר קרשון""אתה מכיר את ד :הדלת ושאל אותי

ר קרשון היה סטודנט מצטיין שעשה עבודת "מכיר את האיש ולא את הסיפור, שהוא כדלהלן: ד

יבאונדגוט. הוא קיבל משימה יינות רבה ושימש עוזר הוראה ומחקר של פרופ' לידוקטור בהצט

דבר שהוא אכן ביצע. כעבור  לכתוב ביקורת מקצועית על ספר ביערנות שיצא זה עתה לאור,

זימן את  סורהפרופ נה כל הדפים צמודים!וה ,הישאל את הספר מהספרי סורתקופת זמן הפרופ

ר קרשון וביקש הסבר כיצד כותבים ביקורת על ספר בלי לקרוא בו, כי עובדה היא שהספר "ד

ורת. ביקה תבילכת שקריאת המבוא הספיקה לויתה יר קרשון ה"היה סגור. תשובתו של ד

תשובה זו עברה לאחר מכן כסיפור מפה לאוזן. כאשר חזרתי לישראל ועבדתי במחלקה לחקר 

הספר היה  כותבהוא נהנה מאוד והסביר:  .ר קרשון"סיפרתי את הסיפור לד ",אילנות"היער ב

כתב וגם וך, לשכתב, לבדוק ולבקר את מה שנשביקש ממנו כל פעם לער, ץיחברו הטוב בשווי

כרות העמוקה עם תוכן הספר. אך ימכאן ההובשפה עילגת לגרמנית תקנית,  לתקן את הכתוב

יבאונדגוט כדי לא לבייש את חברו. כעוזר הוראה ומחקר ת הדבר הזה הוא לא סיפר לפרופ' ליא

ומבין, ושמו הלך  בקי דםלו שם של א קנהבאזור האלפיני של קנטון ברן ו רבותר קרשון "דעבד 
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שנים אחר עזיבתו את המדינה, שמו ויכולותיו  89 ,8599ץ בשנת ישוויכאשר הגעתי ל ,כךולפניו. 

 ין היו זכורים וידועים לרבים מהכפריים והיערנים בקנטון. יעד

עור יאז מנהל אגף הי ,ר עמיהוד גור )גרוזובסקי("ד יץיביקר בפקולטה ליערנות בשוו 8535בשנת 

. 39שקיבל פרופסורה כבר בגיל , יבאונדגוטיפרופ' ל . בראש הפקולטה עמדשל ממשלת ישראל

עלה . וכך "קח אותו ,הכנתי לך חוקר יערן יוצא מהכלל עבור ישראל: "ר גור"אמר לד הפרופסור

שהיה ממוקם  ,יעור של ממשלת ישראליר קרשון לישראל ועסק במחקר במסגרת אגף ה"ד

חינה מקום. מבמנהל המחלקה לחקר היער ב  נתמנה להוא רוק האגף י. עם פ"אילנות"ב

שנות עבודתי. הוא היה קפדן, דייקן, בעל ידע  39י מאוד במשך יר קרשון  השפיע על"מקצועית ד

 ת השואללהפנות א היה יכולרחב מאוד וזיכרון עצום. למשל: בתשובה לשאלה מסוימת הוא 

סתכל בפרק הרביעי שבספר בעל כריכה : "הולהגיד "אילנות"תה במחלקה בייה שהיילספר

ר קרשון היה מאוד לוגי ושנא "ד "במדף השלישי מצד שמאל בסוף ליד החלון.כחולה, שעומד 

ע שלא יד אף שפות גרמנית, אנגלית, צרפתית ולטינית.בהיטב  שלטרשלנות מחשבתית. הוא 

מאמרים גם בשפה זו רק מתוך הבנתו את הלוגיקה של  ה, הרי שהיה מגיהיעברית על בורי

יקה זינים שברוח, מויינו משוחחים גם בעניה ,נוכרותיכאשר גברה ה ,השפה. במשך השנים

 ואמנות. 

  . הוא היהאלא גם המדען הבכיר בתחום היעראות במחלקה ,ר קרשון היה לא רק המנהל"ד

 ,אך הנהלת ענף היער לא קיבלה אותם ,מעורב בפיתוח נושאי מחקר שחשבתי שצריך לחקור

 מצביע במפורש על חוסרשל ההנהלה  היחס השליליהיום, במבט לאחור, . ולא אושר להם מימון

בנושאים האלה: בהנהלת ענף היער שרר חוסר הבנה מוחלט  .קוצר ראותעל ידע ביעראות ו

השפעות הישירות והעקיפות של האדם על התנאים האקולוגיים הדינמיקת ההתפתחות של יער, 

ר קרשון "ד צדדים הגנטיים ביעראות ועוד.ההצטופפות קהל, שיש בהם ביער באותם אזורים 

לאחר גם  ."אילנות"היה מעורב בביקורת על ביצוע המחקרים שביצעתי עד סגירת המחלקה ב

צעתי במסגרת המחלקה למשאבי טבע. יבנושאי המחקר שביעץ לי יהמשיך ל, פרישתו לגמלאות

שם דנו שעות בידע הכללי לגבי נושא מחקר מסוים והייתי נפגש אתו רבות בדירתו ברחובות 

באופן ביצועו, בתוצאות הביניים עם התקדמות המחקר ולבסוף במאמר המסכם צעתי וישב

לא ור קרשון היה עמוד התווך של המחקר היערני בישראל, "השלכות הנובעות מהממצאים. דבו

מדעית שלו לפני הגשתה להנהלת -יתה הצעת מחקר אחת שלא עברה את הביקורת הלוגיתיה

-וב FAO-תיכונית, ב-הלך לפניו ביערנות היםקרנות מחקר אחרות. שמו לענף היער או 

IUFRO, קליפטוסיאארידיים וכמומחה בסוג -יעור באזורים סמייכמומחה ב . 

ולפני אנשי מדע  י, המסופר כאן מראה את הקשיים העצומים אשר היו מוטלים לפנילסיכום

עזרת קף הבעיות שדרשו פתרונות בישהיו מתי מעט ביחס לה ,אחרים בתחום היעראות בארץ

עור של ישהוא אגף הי,ביצועי -לגוף הציוני יתה ברורהימחקר. אך חשיבות המחקר כלל לא ה

תמיד לממשלת ישראל )משרד החקלאות ומינהל המחקר החקלאי(. המחקר הזה נפל ו ,הקק"ל

ח אדם ובתקציבים. המחלקה לחקר היער ובין הכיסאות והיה הראשון לסבול כל קיצוץ בכ

החוקרים מקצת  .ר קרשון, מנהל המחלקה"של דלגמלאות אתו חוסלה שנתיים לאחר צ

 מנהליתישועה  העבודתם במסגרת מרכז וולקני בבית דגן, אך גם שם לא באבהמשיכו 
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לא למרות כל הקשיים והמהמורות שעמדו בדרכי,  דרדר.יוהמחקר המשיך לה, ותקציבית

הן במסגרת מינהל המחקר  ,אליה הגעתישתיק הפרסומים המדעיים והדרגה האקדמית נכנעתי. 

בתנאים ובנסיבות  ,מלחמה קשה ומתמדתהם תוצאה של  ,החקלאי והן באוניברסיטה העברית

כדי לספק ידע מהימן ולקדם את המחקר הנחוץ לפי הבנתי , כדי לעיתים קרובות יםהמשתנ

  לממשק היער בארץ.
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 מדעייםהפרסומים הרשימת  0.7

 

  מדעיים בעברית שעברו ביקורת מדעית פרסומים        

. חיבור לשם אורן ירושלים(. השפעת גורמי הסביבה על ההתחדשות הטבעית של יער 8531שילר, ג' )

 אביב.-קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל

 

 מאמרים בתחום האקולוגיה של יערות        

 

 .31-39, עמ' 7-7 'חוב, 72, ליערן ן ביער אילנות.. אירוס הארגמ(א8535) 'ג ,שילרו 'א ,ויינשטיין .8

 , חוב'72ליערן, . בפתחת רפיח. II(. ייעור ונטיעת עצים בסיני. ב8535ויינשטיין, א' ושילר, ג' ) .3

 .89-83, עמ' 7-7

לאחר שרפה  בשנים הראשונות אורן ירושליםקטילת זריעי  (.8559)ואחרים  'פ ,, עשאל'צ ,מנדל .3

 .91-93 עמ' ,7-7חוב' , 3 אקולוגיה וסביבה,. ת האורןאצרייעל ידי הכנימה 

פטריות אקטומיקוריזה משפרות הישרדות והתפתחות של  (.8559)ואחרים  'א ,, וייץ'נ ,עצמון .3

 .31-39 , עמ'עה )יב( השדה,למחצה. -באזורים צחיחים אורן ברוטיהשתילי 

אקולוגיה לקחים ממשקיים.  - 8515השרפה בכרמל  (.8559) 'ג ,שילרו 'ג ,, נאמן'א ,פרבולוצקי .9

 .830-883, עמ' 3-8, חוב' 3 וסביבה,

יער: כתב עת ליער, חורש ותיק ב"יער הרצל".  אורן ברוטיה (.3009)ואחרים  'ג ,, שילר'נ ,קרני .9

 .30-35, עמ' 8, וסביבה

 .15-19עמ'  ,4-3 'חוב, 72, ליערן. מבעיות הייעור בארץ. (8595) 'ג ,שילר .3

 .39-39, עמ' 7-7 'חוב, 77 ,ליערןיערות. בדישון בעיות הדו"ח מיום עיון על  .(א8530) 'ג ,שילר .1

 . 39-33, עמ' 3 'חוב, 77 ,ליערןהיער ואספקת העץ לתעשייה בארץ. (. ב8530) 'ג ,שילר .5

 .800-55, עמ' 4 'חוב, 77 ,ליערן. על הדילול. (ג8530) 'ג ,שילר .80

 .93-35, עמ' 3חוב' , 77, רןליעד(. עשרים שנות גשם באילנות. 8530שילר, ג' ) .88

 . 88-5, עמ' 7-7 'חוב, 77ליערן, . (תוצאות ראשוניות). אקלום עצי יער בגולן (א8538) 'ג ,שילר .83

 .1-9, עמ' 7-7חוב' , 77, ליערן ב(. הצמחייה היערנית של החרמון.8538שילר, ג' ) .83

 .33-38עמ' , 7-7 'חוב, 77, ליערן. הברוש על הגג. (א8533) 'ג ,שילר .83

בדרום הרי  אורן ירושליםגורמים אקולוגיים המשפיעים על הצמיחה של . (ב8533) 'ילר, גש .89

 .33מינהל המחקר החקלאי, המחלקה לחקר היער, עלון מס' אילנות: . יהודה

 .93-31, עמ' 74ליערן, הגיא. -(. תולדותיו של יער שער8533שילר, ג' ) .89

מינהל  :אילנות. וירוא-ניקוז בעזרת צילומישני אגני ב יערות-סקר (.8533) 'י ,סברו 'ג ,שילר .83

 .31מס'  עלוןהמחקר החקלאי, המחלקה לחקר היער, 

 , עמ'7-7 חוב', 72, ליערןא(. חידוש טבעי של יערות, כנס של יופר"ו בתורכיה. 8539שילר, ג' ) .81

39-33. 

ן אורדו"ח צוות המחקר על התייבשות עצי : . בתוך. סקר התפתחות היערב(8539) 'ג ,שילר .85

 .3-3עמ' מרכז וולקני,  ,המחלקה לפרסומים מדעייםבית דגן:  .הגיא-ביער שער ירושלים

 .353-358עמ'  ,6, חוב' 77 ,מדע. אורן ירושלים. האקלים ביער א(8539) 'ג ,שילר .30
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, עמ' 4-7 חוב', 76, ליערן. אורן ירושליםב(. השפעת הדילולים על התפתחות יער 8539שילר, ג' ) .38

5-9. 

, 70, ליערןלבין תנאי הסביבה.  אורן ירושלים. יחסי הגומלין שבין התפתחות א(8533) 'ג ,שילר .33

 .33-83, עמ' 4-7 'חוב

 .3-8 עמ' ,4-7חוב' , 70, ליערןב(. מהלך טמפרטורה יומי בעל שני שיאים. 8533שילר, ג' ) .33

בוואדי  (. השפעת התשתית הגאולוגית והמפנה על התפתחות היער8531שילר, ג' וויינשטיין, א' ) .33

 .80-3, עמ' 78ליערן, קוף. 

בית . אורן ירושליםהשפעת גורמי הסביבה על ההתחדשות הטבעית של יער  (.8535) 'ג ,שילר .39

 .308 בולטין דגן: המחלקה לפרסומים מדעיים, מרכז וולקני,

, 7-7 'חוב  ,37, ליערן. אורן ירושליםהשפעת התשתית הגאולוגית על התפתחות  (.8510) 'שילר, ג .39

 .9-8מ' ע

 .8300-8353, עמ' סח ,השדהנטוע בישראל.  אורן ירושלים. (א8511) 'ג ,שילר .33

 'חוב, סט ,השדהפה. . התאוששות אפשרית של היער הטבעי והנטוע לאחר שר(ב8511) 'ג ,שילר .31

 .893, 893, עמ' א

 .309-309, עמ' חוב' ב, ע ,השדההטיפולים לשיקום פארק הכרמל.  (.8515) 'צ ,מנדלו 'ג ,שילר .35

, ד 'חוב ,737 ,עלון למורי הביולוגיהבישראל בכלל ובכרמל בפרט.  אורן ירושלים (.8553) 'ג ,שילר .30

 .39-95עמ' 

השפעת תנאי הסביבה על עצי יער: התנאים המאפשרים  (.8553)ואחרים  'א ,, פרבולוצקי'ג ,שילר .38

, חוב' ב, עח ,דההש. אורן הגלעיןוברוש מצוי, אורן ברוטיה את התפתחותם המוצלחת של עצי 

 .38-39עמ' 

 עמ' ,4-3 'חוב, 6 ,אקולוגיה וסביבהאדם ברמת הנדיב. -תולדות יער נטע (.3008) 'ג ,שילר .33

383-389. 

אדם ברמת הנדיב: תוצאות והשלכות. -(. יער נטע3008שילר, ג', פרבולוצקי, א' ואחרים ) .33

 . 333-381, עמ' 4-3חוב' , 6 אקולוגיה וסביבה,

 .9-3עמ' , 77יער: כתב עת ליער, חורש וסביבה, מבוא.  -. יער יתיר (3005שילר, ג' ) .33

 

 מאמרים בתחום של פיזיולוגיה והשימוש במים על ידי עצי יער

 

מודל פשוט והשלכות על  -(. ממשק יער מונחה מאזן מים 3083א' ואחרים ) ,אונגר, י"ד, רוטנברג .39

 . 810-833' , עמ(7) 2אקולוגיה וסביבה, צפיפות העצים ביער יתיר. 

טבעי  אורן ירושליםבהשונות בתכונות פיזיולוגיות  (.8513) 'ר ,מלזקו 'ג ,, שילר'ק ,גרינבלד .39

 .3-8, עמ' 4-7 'חוב, 33, ליערןבארץ. 

בתגובה  באיקליפטוס המקור(. השתנות רדיוס הגזע 3003זליגמן, ר', עצמון, נ' ואחרים ) .33

 .83-3מ' , ע7 עת ליער, חורש וסביבה,-יער: כתבלהשקיה. 

, עמ' 8סט, חוב'  השדה,(. מדידת הדיות באורנים בשיטת פולס החום. 8515כהן, י' ושילר, ג' ) .31

8353-8359. 

הקשרים שבין גודל הזרעים, הנביטה והתפתחות  (.8513) 'ק ,גרינבלדו 'ג ,, שילר'ר ,מלזק .35

רסומים המחלקה לפ בית דגן:. בישראל אורן ירושליםהנבטים לבין המקורות הטבעיים של 

  .33 עלון מס'המחלקה לחקר היער, מדעיים, מרכז וולקני, 
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 ,השדהת המליחות בעמק יזרעאל. ידיות עצי איקליפטוס כפתרון לבעי (.8553) 'י ,זהר' וג ,שילר .30

 .93-98, עמ' ה ', חובעז

ממשק נטיעות )עצי יער( על מאזן המים ככלי עזר בקבלת החלטות   (.8555) 'י ,כהןו 'ג ,שילר .38

 .835-833עמ'  ,3-7 'חוב, 2 ,אקולוגיה וסביבהורים צחיחים. באז

-בממשק אקוסיסטמה ים שיעור הדיות כגורם מכוון תעייד (.3008) 'י ,כהןו ד"י ,, אונגר'ג ,שילר .33

 .833-830 , עמ'4-3 'חוב, 6 ,אקולוגיה וסביבהקרה רמת הנדיב. תיכונית: מ

יתיר. יער ב אורן ירושליםהמדרון על הדיות של  השפעת פנות (.3008) ואחרים 'ד ,, אונגר'ג ,שילר .33

 .85-83, עמ' 77 ,כתב עת ליער, חורש וסביבה :יער

(. האם גורל העץ כתוב בטבעות השנתיות? אפיון עצים ביער 3009שילר, ג', אונגר, י"ד וגניזי, א' ) .33

 .39-81עמ'  ,0יער: כתב עת ליער, חורש וסביבה, . 8551955כרמים בעקבות החורף השחון 

 

 מאמרים בתחום של גנטיקה של אוכלוסיות עצי יער

 

 .1, עמ' 7-7 'חוב, 73 ,ליערן. ברוש מצויבהופעת מוטציה  (.8533) 'ג ,שילר .39

חוברת נושאית על  ] 78 ,תםורה וקשרים גנטיים. תפוצ :טבעי אורן ירושלים (.8519) ג' ,שילר .39

 .31-95, עמ' [תיכוניים בישראל-החורש והיער הים

 .35-33עמ'  ,4חוב'  ,טכ ,טבע וארץלית. דרושים צאצאים של עצי עִ  (.8513) 'ג ,שילר .33

 . 85-89, עמ' 7-7 'חוב, 3 ,אקולוגיה וסביבהבכרמל.  אורן ירושלים (.8559) 'ג ,שילר .31

יער: כתב עת ביתיר: סיכום ביניים.  אורן ירושלים. אקוטיפים של (3005שילר, ג' ועצמון, נ' ) .35

 .83-9, עמ' 77ליער, חורש וסביבה, 

בישראל בעקבות יבוא זרעים  אורן ירושליםהתנוונות ותמותה מוקדמת של (. 3083) 'ג ,שילר .90

 .839-893עמ'  ,7 ', חוב4, אקולוגיה וסביבהממערכות אקולוגיות זרות. 

בסיס  - הגדלים בארץאלונים י של מיני הכרת המגוון הגנט(. 3083) ל' ,וקורול 'ג ,שקלר ',ג, שילר .98

 .811-818 , עמ'7 חוב', 2 ,אקולוגיה וסביבהנטיעות. להצלחה ב

 

 הפחתת עצמת הקול על ידי מיני עצים אקלים ונופש ביער;-מאמרים בתחום של מיקרו

 

 ,37 ,ליערןאקלים בחורש טבעי וניהולו למטרות נופש. -מיקרו (.8518) 'ג ,שילרו 'א ,ויינשטיין .93

 .83-83עמ'  ,4-7 'חוב

, 76 ,ליערןתיכוניים. -אדם בתנאים יםעצי יער כמשפרי עקת חום של  (.8539) 'ג ,שילרו 'ר ,קרשון .93

 .35-39עמ'  ,4-7' חוב

עמ'  ,7-7חוב' , 74, ליערןאקלים ועקת חום של אדם ביערות הר הכרמל. -מיקרו (.8533) 'ג ,שילר .93

9-8. 

צי יער ונוי. על תכונות אקוסטיות של ע (.8531) 'י ,קלרול"ה  ,, שאודינישקי ]שאודינשקי['ג ,שילר .99

 .35-33 ', עמ4-7 'חוב, 78 ,ליערן

על תכונות אקוסטיות של חלקות יער.   (.8535) 'י ,קלרול"ה  ,, שאודינישקי ]שאודיניצקי['ג ,שילר .99

 .99-98, עמ' 4-3 'חוב, 72 ,ליערן

(. שימוש במדדים פיזיולוגיים בתכנון ובממשק יער וחורש למטרות נופש. 8551שילר, ג' ) .93

 .33-33, עמ' 2סביבה, אקולוגיה ו
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, 6 ,אקולוגיה וסביבהרעש וצומח.  (.3000) 'י ,קלרוה "ל ,]שאודיניצקי[שקי ינ, שאודי'ג ,שילר .91

 .93-93, עמודים 7 'חוב

 

 פרקים בספרים בעברית

 

ממשק ושימור האקוסיסטמה פרבולוצקי )עורך(.  '(. ייעור ברמת הנדיב. בתוך: א3083שילר, ג' ) .95

 .59-53זיכרון יעקב: רמת הנדיב, עמ'  דיב כמשל.תיכונית: רמת הנ-הים

 '(. ממשק יערני המבוסס על שימוש במים על ידי עצי יער )תקציר(. בתוך: א3083שילר, ג' ) .90

זיכרון  תיכונית: רמת הנדיב כמשל.-ממשק ושימור האקוסיסטמה היםפרבולוצקי )עורך(. 

 .309יעקב: רמת הנדיב, עמ' 

 'בתוך: א (. השפעת תנאי שטח על עצים נטועים.3083אחרים )צחור, ר' ו-שילר, ג', שוורץ .98

זיכרון  תיכונית: רמת הנדיב כמשל.-ממשק ושימור האקוסיסטמה היםפרבולוצקי )עורך(. 

 .893-835יעקב: רמת הנדיב, עמ' 

 

 עריכת כתובים

 

 רנה קרשון. ר"עריכה בשיתוף עם ד (.8539) יערנות - גכרך  ,תוהאנציקלופדיה לחקלא .93

 . ירושלים: הוצאת סיון.גידול צפצפות בישראל(. 8535ן, ע' )עצמו .93

 

 עריכת פרקים באוספים

 

 .95-90, עמ' כז, האנציקלופדיה העבריתבתוך:  .עץ כחומר גלם (.8539) 'ג ,שילרו 'ק ,טישלר .93

, עמ' ג, לחקלאותהאנציקלופדיה בתוך: תכנון יערות.  ;מדידת עצים ויערות (.8539) 'ג ,שילר .99

333-355. 

 

 רשימת פרסומים באנגלית בעיתונות מבוקרת

* The Publications are aggregated according to main themes of research 

*The articles were reviewed before publication 
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Forest trees population genetics 

 

9. Conkle, M. T., Schiller, G., & Grünwald, C. (1988). Electrophoretic analysis of 

diversity and phylogeny of Pinus brutia and closely related taxa. Syst. Bot., 13, pp. 
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15. Korol, L., & Schiller, G. (1996). Relations between native Israeli and Jordanian 

Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.) based on allozyme analysis: A note. For. 
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CHR.SM.EX. DC) 2. Gene flow among native populations. For. Genet., 6, pp.  
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